ALİ SALÂHADDİN
YİĞİTOĞLU
Nuhbetü’l-Emsâl, nazımda olduğu kadar nesirde de üretken
ve başarılı bir yazar olan Ali Salâhaddin’nin nazım-nesir
karışık tercüme bir eseridir. Eserde kullanılan üslûp ve şerh
yöntemi, eseri telif eser hüviyetine büründürmüştür.
Mesellerin ortaya çıkış hikâyelerine değinilmesi, bağlamlarının belirtilmesi ve mesellere dair kimi ıstılahî bilgilerin
verilmesi gibi özellikler, Nuhbetü’l-Emsâl’i önemli kılmıştır.
Şerh yöntemi, Arap mesellerini ağırlıklı olarak nazmen tercüme etmesi, telif eser özelliği göstermesi, çok sayıda mesele yer
vermesi ve mesellerde hareke kullanılmış olması Nuhbetü’l-Emsâl’i Türk edebiyatında mesel tercümesi sahasında
emsalleri arasında dikkat çekici kılmıştır. Nuhbetü’l-Emsâl’in
müellif nüshası olması bir diğer önemli özelliğidir.
Nuhbetü’l-Emsâl, beliğ meseller ihtiva ettiği, gramer ve
telaﬀuz yönünden kimi sözcüklerin tahlillerine yer verdiği,
mesellerin mesajını beyit ve dörtlüklerde kullanılan deyim ve
atasözleri ile desteklediği için teorik dil ve edebiyat çalışmaları açısından önemli bir kaynak eser özelliği taşımaktadır.
Şiirlerde kullanılan noktalama işaretleri ile Türkçe deyim ve
atasözleri şiir ve mesellerin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
Yanı sıra eserde mesellerin harekelendirilmesiyle yanlış
okumaların önüne geçilmiş, böylelikle öğretici özelliği
bulunan mesellerin daha iyi anlaşılması, geniş kitlelere
ulaşması hedeﬂenmiştir.
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ÖN SÖZ
Meseller, uzun gözlemler ve engin tecrübelerin imbiğinden geçmiş,
kabası alınmış süzülmüş sözler, halk arasında yaygınlaşmış, zamanla
kalıplaşmış ibarelerdir.
Meseller, doğdukları milletlerin ahlakî yapısını, örf ve adetlerini özet
şekilde yansıtan özlü birer ayna olmaları cihetiyle toplumsal; iyiye,
doğruya, güzele yönlendirdikleri için eğitsel; kulağa ahenkli geldikleri
için estetik açıdan yanı sıra kullanılan dil, gramer ve belâgat açısından
son derece önemli edebiyat verimleridir. Başlangıçta sözlü gelenekte
yaşayan bu kadim edebî verimlerin öneminin farkında olan milletler,
meseller ile ilgili çok sayıda derleme ve inceleme çalışması yapmışlardır.
Edebiyat verimleri ile gramer ve belâgat açısından son derece zengin
sayılan Arap edebiyatında meseller Cahiliye döneminden itibaren
derlenmiş ve meseller üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu
çalışmalardan en önemlisi süphesiz ünlü Arap dil ve edebiyat bilgini elMeydânî’nin 6000’i aşkın meseli alfabetik olarak içeren Mecmaül-Emsâl
adlı eseridir. Türk edebiyatında da el-Meydânî’nin eserinden etkilenerek
Arap atasözlerini nazmen veya nesir biçimde dilimize tercüme eden
şairler ve yazarlar çıkmıştır. Bu şairlerden çalışmamıza konu olan Ali
Salâhaddin Yiğitoğlu, Nuhbetü’l-Emsâl adlı eserinde tamamına yakınını
Mecmaül-Emsâl’den seçtiği 828 meseli nazım-nesir şeklinde tercüme
etmiştir.
Bu çalışmada köklü bir maziye dayanan Dîvân şiir geleneğinin son
temsilcilerinden olan Salâhî mahlaslı Ali Salâhaddin Yiğitoğlu’nun
hayatı, eserleri, edebî kişiliği ile eserleri hakkında bilgi verildikten sonra
Nuhbetü’l-Emsâl adlı eseri incelenmiştir. Nazım ve nesir alanlarında
özellikle de tercüme sahasında son derece üretken bir şair olan Ali
Salâhaddin’nin hayatı, şairliği ve Nuhbetü’l-Emsâl adlı mesel tercümesinin
incelenmesinden önce meselin tanımı, özellikleri önemi, Arap kültür ve
edebiyatında mesel ve mesel literatürü hakkında ayrıntılı bilgi
verilmiştir.
Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Ali Salâhaddin Yiğitoğlu’nun
Hayatı ve Eserleri adlı birinci bölümde, Ali Salâhaddin Yiğitoğlu’nun
hayatı, edebî şahsiyeti ile telif ve tercüme eserleriyle ilgili bilgilere yer

verilmiştir. Nuhbetü’l-Emsâl‘in İncelenmesi adlı ikinci bölümde Nuhbetü’lEmsâl’deki mesellerin biçim ve içerik ve bakımından incelemesi
yapılmıştır. Yine bu bölümde Nuhbetü’l-Emsâl’deki şiirlerin nazım
şekilleri, dil ve üslûp özellikleri ile mesellerin şerh yöntemi, kaynakları,
zamanı, eserde geçen belâgat unsurları, ayet, hadis, deyim ve hikmetlere
yer verilmiştir. Bu bölümün sonunda çalışmanın değerlendirilmesiyle
elde edilen sonuca ve kaynakça bilgisine yer verilmiştir. Nuhbetü’lEmsâl’in Transkripsiyonlu Metni adlı üçüncü bölümde ise nüsha tanıtımı
ve metin hazırlanırken göz önünde bulundurulan hususlar ile Nuhbetü’lEmsâl’in transkripsiyonlu metni yer almaktadır. Çalışmanın en sonunda
ise eklere yer verilmiştir.
Akademik çalışmanın konusunu belirlemede ve çalışmanın ilerleme
süreçlerinde bana yardımcı olan, desteklerini esirgemeyen hocam Prof.
Dr. Hikmet ATİK’e, sorularımızı cevapsız bırakmayıp çalışmamızla
yakından ilgilenen Doç. Dr. Murat AK ile Arş. Gör. Dr. Ayşe
PARLAKKILIÇ MUCAN’a,

Nuhbetü’l-Emsâl’deki Arapça

beyitlerin

yazımı ve çevirileri hususunda bilgilerine danıştığım Arş. Gör. Dr.
Abdullah Muaz GÜVEN’e, teşekkürü

bir borç bilirim. Ayrıca eserin
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Ali Salâhaddin Yiğitoğlu'nun Hayatı ve Eserleri

BİRİNCİ BÖLÜM

ALİ SALÂHADDİN YİĞİTOĞLU'NUN HAYATI VE
ESERLERİ
1. Ali Salâhaddin Yiğitoğlu’nun Hayatı
Ali Salâhaddin Yiğitoğlu, Maarif Nezareti Teftiş ve Muayene
Encümeni üyeliğinden emekli Hüseyin Hüsnü Bey’in oğludur. 1877
yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kadırga Rüşti Mektebinde ve İstanbul
Mülki İdadisinde tahsilini tamamlayarak diplomasını aldı. Arap ve
Farsça dillerinden özel dersler gördü. Fransızca da okudu. Teftiş ve
Muayene Encümeni Kaleminde görev aldı. Ayasofya ve Beyazit
Rüştilerinde güzel yazı ve Türkçe dersleri verdi. Kütüphaneler
müfettişliğinde, tedrisat-ı tadiye ve âliye mümeyyizliklerinde, Bezm-i
Alem, İstanbul, Davutpaşa Sultanileri, Darü’l-Muallimin ve Pertevniyal
Lisesinde Arapça, Farça, Türkçe ve Edebiyat dersleri muallimliği yaptı.
1936 yılında kendi isteği ile emekli oldu.1
Kaynaklarda evlendiğine veya çocuk sahibi olduğuna dair herhangi
bir bilgi bulunmayan Salâhî’nin muallimlik yaptığı Bezm-i Alem Kız
Lisesi, Erenköy Lisesi ve Ankara Lisesi için marş sözleri yazdığını, Aşkın
Sesi adlı muhtasar Dîvân’ındaki Bir Tenezzüh Hatırası adlı şiirinden onun
öğrencileri ile ne kadar samimi olduğunu ve evlatları gibi gördüğü
öğrencileri tarafından ne çok sevildiğini anlıyoruz.
İnal,

Salâhî’nin

biyografisinde

devlet

kademlerindeki

çeşitli

memurluk ve farklı mekteblerdeki muallimlik görevlerini saydıktan
sonra çevresinde bulunan ve onu etkileyen şahsiyetlere kısaca değinmiş
ancak Ergun, bu mevzuda biraz daha ayrıntıya girmiştir.
Ali Salâhaddin, ilk tahsilini babasından aldı. Bazı mekteplerde yazı
hocalığı da yapan babası Hasan Hüsnü Bey, hattatlıkta ve kitabette
yetkin bir adamdı. Ali Salâhaddin’in hattatlık ve kitabette babasının
1

İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul,
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etkisi büyük olmuştur. Sonra Meclisi Maarif üyesi Esad Efendi’den
Arapça dersi almıştır. Yemen alimlerinden Şeyh Mehmed Sanavî,
musikişinas, şair Musullu Hâfız Osman gibi şahsiyetlerden ve özellikle
Hacı Zihnî Efendi’den de çokça yararlanmış. Farsça tahsilini Esad
Efendi’den almış ve Hâfız Dîvânı’nı bütünüyle Esad Efendi’den
okumuştur. Encümeni teftiş ve muayene üyelerinden Mülkiye Fransızca
öğretmeni Lavasi’den de Fransızca öğrenmiştir.2
Salâhî’nin, Arap ve Fars lisanlarından iyi anladığını, bu lisanlarla
yazmış olduğu şiirlerinden, nesir parçaları ile tercümelerinden anlıyoruz.
Nitekim İnal da Ali Salâhaddin’in tercüme sahasındaki başarısı hakkında
Son Asır Türk Şairleri’nde:
“ Arab ve Fürs lisanlarında nazm ve nesre muktedir olanlardan idi.” 3
şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.
Ali Salâhî’nin fikren gelişip olgunlaşmasında özellikle babası Hüseyin
Hüsnü Bey’in önemli tesirleri olmuştur. Bazı mekteplerde hattatlık dersi
veren Hüseyin Hüsnü Bey, hat sanatının yanı sıra hitabetiyle de
tanınmıştı. Babasının sahip olduğu bu vasıflar, yazısının şeklen güzelliği,
edebiyata

olan

meyli

bakımından

Ali

Salâhî’de

de

kendini

göstermektedir. Elde mevcut, el yazısı ile hâl tercümelerinde, Teftiş ve
Muayene Heyeti Reisi Abdullah Hasib ve Hacı Zihnî Efendi’den istifade
ettiği kaydedilmiştir.4
Hakkında yazılan biyografik kaynaklar ve incelediğimiz eserlerini göz
önünde bulundurarak Salâhî’nin hayat çizgisi ve yetiştiği çevreyi
incelediğimizde başta babası Hüseyin Hüsnü Bey olmak üzere fikri ve
manevi olgunlaşmasında Hacı Zihnî Efendi, Esad Efendi, Hâfız Osman
ve Abdullah Hasib’in öne çıkan isimler olduğunu görürüz. Salâhî’nin
milletin irfan hocası olarak nitelendirdiği ve Meşâhirü’n-Nisâ eseriyle
tanınan Zihnî Efendi’nin ölümü dolayısıyla Dîvân’ında yer verdiği
mersiyede ona karşı hayranlığını dile getirmiştir. Salâhî’nin Zihnî Efendi
kadar etkilendiği bir başka şahsiyet, musikide ve hitabette üstad olan

Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, Suhulet Matbaası, İstanbul, 1936, C.1, s. 463.
İnal, a.g.e., s. 1609.
4 Fevziye Abdullah Tansel, “XX. Asrın Unutulmaması Gereken Şairlerinden Ali Salâhaddin
Yiğitoğlu”, İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, S.3, 1973, s. 266.
2
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Musullu Hâfız Osman’dır. Dîvân’daki birkaç şiirde Salâhî’nin musikiye
ilgisi ve bu alandaki bilgisi açıkça görülmektedir. Salâhî, manevi
bakımdan kendisine tesir eden ve Mevlevilik tarikatına bağlı önemli bir
şahsiyet olan Hâfız Osman için bir kaside yazmıştır. Esad Efendi ve
Abdullah Hasib’den ise Arapça ve Farsçasını ilerletmek bakımdan
istifade etmiş ancak Dîvân’ında bu iki isme yer vermemiştir.
Çocukluğundan itibaren şiir yazmaya başlayan Ali Salâhaddin, on
dokuz yaşındayken Hersekli Arif Hikmet’in bir gazeline tahmis yazmış
ve Arif Hikmet tarafından takdir edilmişti. Ali Salâhaddin’in ilk şiirleri
Halil Edib’in dergisinde yayımlandı. 1908 ınkılabından sonra Refei
Avnî’nin yayımladığı ve haftalık çıkan Merâm’da da şiirleri yayımlandı.
Bu dergide edebî yazılar yazardı. Sonra Misbah, Beyânü’l-Hak, Sırât-ı
Müstakîm gibi dergilerde bazı şiir ve yazıları yayımlandı.5
İslamcılık fikrine bağlı Mehmed Akif ve arkadaşlarının eserlerinin
basıldığı Sırât-ı Müstakîm sonraki adıyla Sebîlü’r-Reşâd’da şiirleri
yayımlanan

Salâhî’nin

özellikle

İslam

tarihi

ile

ilgili

manzum

hikâyelerinde ve Milli Mücadele temalı şiirlerinde Mehmed Akif
üslûbunun tesirleri açıkça görülür.
Salâhî’nin iki eseri basılmıştır. Bunlardan biri Musullu Hâfız
Osman’ın takdim ve takdir yazısını içeren mensur bir eser olan Mehâsin-i
Ahlâk, diğeri ise çalışma konularımızdan biri olan olan Aşkın Sesi adlı
Dîvân’dır.6 Bu iki matbu eser dışında aralarında yine çalışma konumuz
Nuhbetü’l-Emsâl’in de olduğu çok sayıda Arapça tercüme eser ile şiir
defterleri bırakan Salâhî, İbnülemin Mahmut Kemal’in talebi üzerine
verdiği hâl tercümesinde bu eserlerine kısaca değinmiştir.
Yetiştiği kültür çevresi, edebî muhit, ders aldığı hocalar Salâhî’yi
üretken bir şair kılmıştır. Ancak Salâhî, günümüze kadar yeterince
tanınmamış, eserleri hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Hayatı hakkında da
bilgiler oldukça sınırlıdır. Salâhî ve eserlerine dair en fazla bilgiye sahip
Tansel, makalesinin sonunda Salâhî’yi Dîvân edebiyatı şiir geleneğinin
sönmeye başladığı XX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan ve döneminin

5
6

Ergun, a.g.e., s. 463.
Davut Ertem, Salâhî’nin Dîvân’ı ve Nuhbetü’l-Emsâl’i (Yayımlanmamış Doktora Tezi),
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2021.
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şairleri arasında, dinî, tasavvufî ve ahlakî şiirin unutulmaması icap eden
önemli temsilcilerinden biri olarak değerlendirmiş vefat tarihi ve yeri ile
ilgili kısaca bilgi vermiştir.
İstanbul Kız Lisesi, Erkek Muallim Mektebi, Davutpaşa ve Üsküdar
Orta Mektebleri ile Hayriyye ve Pertevniyal Liselerinde Türkçe ve
Edebiyat dersleri vermiştir. 1936’da yılında elli dokuz yaşındayken kendi
isteği ile Pertevniyal Lisesi’nden emekli olmuştur. Son yıllarında akciğer
kanserinden rahatsız olan Salâhî, İstanbul’da, Gureba Hastanesinde, 19
Zi’lkade 1358 (31 Aralık, 1939) tarihinde vefat etmiş ve Merkez Efendi
Mezarlığı’na defnedilmiştir.7

2. Edebî Şahsiyeti
Ali Salâhaddin Yiğitoğlu, Dîvân’ında Gazeliyyat bölümündeki gazeller
ile Farsça şiirlerinde mahlas kullanmış, geri kalan şiirlerinde ise mahlas
kullanmamıştır.

Bu

durum,

Ali

Salâhaddin’in

hem Dîvân

şiiri

geleneğinden hem de yeni şiir anlayışından etkilenmiş olması ile izah
etmek mümkündür. Dergilerde yayımlanan bazı şiirlerinde ise Ali Salâhî
ismini kullanmıştır.
Ali Salâhaddin, Dîvân şiiri zevki ile kültürünün ve Tanzimat sonrasını
önceki dönemlerden ayıran modernleşmeye özgü şiir zevki ve
kültürünün sunduğu imkanlardan birlikte yararlanmıştır. Dîvân’ında
Batı’dan alınan sone nazım şekli ile bir şiir, çapraz diziliş (rimes croisées)
nazım şekliyle de iki şiir bulunmaktadır. Aruz vezniyle klasik nazım
şekillerinden murabba, muhammes müseddes gibi türleri kullanmakla
beraber bu nazım şekillerinde yapı olarak değişikliğe gitmiş nazım
şekillerindeki bu yenilik Tanzimat döneminde başladığı için Tanzimata
özgü

diyebileceğimiz

her

bendi

kendi

içinde

uyaklı

murabba,

muhammes ve müseddesler yazmıştır. Tanzimat sonrası başlayan
şiirdeki yeni anlayışın gereği olarak bazı gazellerinde ise içerik olarak
değişikliğe gitmiş, başlığı ve konu bütünlüğü olan gazeller yazmıştır.
Klasik Türk şiirinin iyice gözden düştüğü ve bu geleneğin
temsilcilerine

7

nadiren

Tansel, a.g.m., s. 266.

rastlandığı

XX.

yüzyılda

yaşayan

Salâhî,
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gelenekten ayrı düştüğü hususlardan biri de soyut ve bireysel
temalardan sosyal temalara yönelmesidir. Ali Salâhaddin, XX. yüzyıl
dinî-tasavvufî şiirin temsilcisi olarak Dîvân şiiri geleneğinden farklı
olarak yaşadığı dönemin adeta fotoğrafını çekmiş, döneminin tarihî ve
sosyal hadiselerine tanıklık etmiştir. Milli Mücadele temalı Dumlupınar
Şehîdlerine,8 İzmir’e Kavuştuk,9 Şânlı Ordu10 ve Hasbihâl-i Hilâl11 gibi şiirleri
dinî ve milli bir duyarlılıkla yazılmıştır. Vatan, bağımsızlık, zafer
coşkusunun vurgulandığı bu şiirlerinde Mehmet Akif ve Namık
Kemal’in coşkun üslûplarından etkilenme vardır. Gelenekten farklı
olarak özellikle bu tarz tarihî hadiseleri işlediği şiirlerinde ve diğer
şiirlerinde

anjambman

olarak

tanımlanan

cümlelerin

bir

dizede

bitmemesi, öteki dizelere sarkması, konu ve anlam bütünlüğünün olması
edebiyatta yeni anlayışların sonucudur.
Salâhî, hece ölçüsüne itibar etmemiş, hep aruzu kullanmıştır. Klasik
nazım şekillerinin yanında sınırlı sayıda da olsa Batı’dan alınan nazım
şekillerini de kullanmıştır. Salâhî’nin dili işlediği derin felsefî fikirler
nedeniyle ağırdır. Yetiştiği sosyal ve kültürel çevre ile dinî, felsefî
eserlerin en nitelikli olanlarını çokça okumasıyla edindiği bilgiler,
Salâhî’yi bu kulvarda yazdığı şiirlerde başarıya ulaştırmış ve onu XX.
asrın ilk yarısında yaşayan şairler arasında, dinî, tasavvufî ve ahlakî şiirin
önemli bir temsilcisi konumuna getirmiştir.12
Ali Salâhaddin’nin Aşkın Sesi adlı Dîvân’ında yer alan şiirleri konu
bakımından çeşitlilik arz eder. Çevresinde yaşanan sosyal ve tarihî
hadiseler, doğa güzellikleri onun için birer esin kaynağıdır. Gazelleri ise
çoğunlukla tasavvufî içeriklidir. Dinî-tasavvufî şiirlerini en başarılı, en
güzel şiirler olarak gören Tansel, dinî-tasavvufî şiirlerdeki başarısını
yetiştiği kültürel çevre, aldığı eğitim ve çokça okuduğu nitelikli kitaplara
bağlamış, örnek olarak da Levh-i Kaza,13 İlhâm-ı Kur’an,14 Hayat,15 Toprak16

Ertem, a.g.t, s. 187.
a.g.t, s. 188.
10 a.g.t, s. 190.
11 a.g.t, s. 191.
12 Tansel, a.g.m., s. 282.
13 Ertem, a.g.t, s. 231.
14 Ertem, a.g.t, s. 234.
15 a.g.t, s. 238.
16 a.g.t, s. 220.
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gibi şiirlerini zikretmiştir. Tansel; kış, bahar, hazan gibi tabiat
güzelliklerini işleyen şiirlerini dinî-tasavvufî ve felsefî şiirleri kadar
başarılı bulmamıştır.
Ali Salâhaddin’nin ahlakî-hikemî mesajlar içeren çok sayıda mesel,
hikmet, beyit ve dörtlüklerden oluşan Nuhbetü’l-Emsâl ile Mehâsin-i Ahlâk
gibi didaktik eserler yazmış olması, yanı sıra Fars edebiyatının ünlü
Gülistan ve Bostan şairi SaǾdî’ye bir kaside yazmış olması, SaǾdî’ye
hayranlık

duymasının,

onun

tasavvufî-ahlakî

şiir

anlayışından

etkilenmesinin sonucudur.
Ali Salâhaddin, kaside ve gazellerinde “vatan, hürriyet, hak, adalet”
gibi yeni konu ve temaları coşkun bir söyleyişle işleyen, İslamcılık
akımının temsilcilerinden Tanzimat şairi Namık Kemal’in iki gazeli ile iki
beytini tahmis etmiştir. Salâhî’nin Namık Kemal gibi şiirlerinde toplum
ile ilgili yeni kavramları kullanması, milli mücadele temalı şiirlerindeki
çoşkun söyleyişi, bizi çağdaşı olduğu vatan şairinin özellikle de vatan,
zulüm ve istibdat temalı şiirlerinden etkilendiği sonucuna ulaştırır.
Ali Salâhaddin’nin Mehmed Akif ve arkadaşlarının eserlerinin yer
aldığı Sırât-ı Müstakîm’de şiir ve yazıları yayımlanmıştır. Salâhî, Mehmed
Akif’in üslûbundan etkilenmiş, bazı manzumelerinin konularını Akif gibi
İslam tarihinin hamasî, milli ve ahlakî dersler alınabilecek vakalarından
seçmiştir.

Telehhüf-i

Mâder

17

serlevhalı

şiiri,

son

Endülüs

hükümdarlarından Ebû Abdullah Muhammed b. Ali namı diğer
Abdullah es-Sagir’in annesi Aişe’nin oğluna azar içeren hitabı şeklinde
düzenlenmiştir. İslam tarihinden esinlenen Salâhî’nin bu tarz şiirlerinde,
üslûp ve seçilen güçlü kadın karakterler bakımından Mehmed Akif’in
manzum hikâyelerinin etkileri açıkça görülmektedir.
Ali Salâhaddin’nin dinî-tasavvufî ve ahlâkî fikirlerini içeren Kibr ve
Azamet, 18 Felsefe-i Hakîkat,19 Vicdân,20 Toprak serlevhalarını taşıyan şiirleri
Arapça ve Farsçaya hakimiyetini bu dillerin edebiyatlarına vukûfiyetini
göstermesi bakımından önemlidir.

17
18
19
20

a.g.t,
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a.g.t,
a.g.t,

s. 25.
s. 198.
s. 200.
s. 218.
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Gerek Dîvân’ında gerekse de Nuhbetü’l-Emsâl’de cehalet, ye’s ve
tembelliğin topluma zararlarını dile getirmesi, azmi, çalışmayı, güzel
ahlakı, doğruluğu ve dürüstlüğü sıklıkla kullanıp yüceltmesi yönüyle de
Akif etkisinden söz edilebilir.
Ali Salâhaddin’nin Dîvân’da keman, tanbur gibi musiki aletlerini ve
bu aletlerin ruh dünyamızdaki etkilerini anlattığı Kemân u Tanbûr, 21
Şerhu’s-Sudûr Fî Nağmeti’t-Tanbû22 adlı şiirleri, özellikle Hâfız Osman’dan
aldığı musiki eğitiminin edebî verimleridir. Salâhî’nin Mehâsin-i Ahlâk
adlı mensur eserinde Hâfız Osman tarafından takdim ve takdir yazısı
bulunması onun tarafından teşvik ve takdir edildiğini gösterir. Tansel’in
makalesinde yer verdiği ancak Aşkın Sesi adlı Dîvân’da yer almayan
Hâfız

Osman

methiyesinde

Salâhî’nin,

Hâfız

Osman’ın

sesinin

güzelliğini, musiki ve güzel konuşma sanatındaki kudretini ve şiirlerini
övmesi ondan ne derece etkilendiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Ali Salâhaddin, Dîvân’ında o devrin Şark dillerini en iyi bilenlerinden,
Arapça öğretimi için bir dizi kitap yazmış ve bu hususta bir yeni bir yol
açmış olan, dinî ilimler alanında üstad olarak bilinen özellikle de
Meşâhirü’n-Nisâ adlı eseri ile tanınan Hacı Zihnî Efendi’nin vefatı
dolayısıyla bir mersiyeye yer vermiştir. Milletin irfan hocası olarak
nitelediği Hacı Zihnî Efendi hakkındaki, Zihnî Efendi’ye 23 serlevhalı
mersiyesinde Salâhî’nin hayat ve ölüm hakkında felsefî fikirlerini görmek
mümkündür.

3. Eserleri
3.1.Telif Eserleri
Aşkın Sesi adlı Dîvân, Ali Salâhaddin’nin 1925’de yayımlanan basılı
yegâne şiir kitabıdır. Dîvân’ının kısaca öyküsünü yazmıştır. Dîvân’da
birinci bölümde 48, ikinci bölümde 45, üçüncü bölümde 12 toplamda
105 adet şiir mevcuttur.

21
22
23
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Ali Salâhaddin’nin dokuz adet şiir defterinden biri de Ravzatü’l-İhlâs
adlı defterdir ki Salâhî, bu defterinde edindiği dinî-tasavvufî bilgilere
kendi düşünce ve duygularını da katarak, Tansel’in deyişiyle on dokuz
adet din ve tasavvuf büyüğünü canlandırmaya çalışmıştır.24
Hz. Peygamber ve ehli, halifeler, tarikat kurucuları, veliler kısaca ünlü
din ve tasavvuf büyükleri için yazdığı kasideler bu eserde yer alır.
Ravzatü’l-İhlâs, Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman, Mevlânâ Celâledîn-i Rûmî,
Abdülkâdir-i Geylânî, Aziz Mahmud Hüdâyî, Hacı Bektâş-ı Velî, Veysel
Karanî, Muhyiddin Arabî gibi tasavvufun önde gelen şahsiyetleri ile ilgili
methiyelerden oluşmaktadır.25
Ali Salâhaddin’in mensur eserlerinden sadece Mehâsin-i Ahlâk adlı
eseri basılmıştır. Eser, 1908’de Kütüphane-i Cihan Matbaası tarafından
neşr edilmiştir. Mehâsin-i Ahlâk, Ali Salâhaddin’in yayımlanan ilk
eseridir. Eserde Musullu Hâfız Osman’ın nazım-nesir Arapça kaleme
alınmış takdiminden sonra yazarımızın mukaddimesi gelir.
Ali Salâhaddin, Mehâsin-i Ahlâk adlı eserinde insanı kemale erdiren
faziletleri bazen tersi kavramlarla bazen de doğrudan doğruya ele alıp
işlemiştir. İnsanı ahlakî yönden güzelleştiren şeyler ve toplum için
kimlerin faydalı kimlerin zararlı olduğuna dair değerli bilgiler içeren
Mehâsin-i Ahlâk, dil ve anlatım bakımından dönemine göre ağır ve
süslüdür.26

3.2. Tercüme Eserleri
Ali Salâhaddin’nin tercüme eserleri biri hariç Arapçadan Türkçeye
çeviri şeklindedir. Bu tercüme eserlerin bir kısmı Ankara Milli
Kütüphanede bir kısmı da Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesinde
kayıtlıdır. Salâhî’nin Arapçadan çevirdiği tercüme eserleri şunlardır:
Bu eser, Arap dil ve edebiyat alimi Meydânî’nin 6000 Arap atasözü
ihtiva

eden

Mecmaü’l-Emsâl’inden

seçilen

828

meselin

nazmen

tercümesinden ibarettir. Ali Salâhaddin bu eserinde bazı mesellerin
hikâyelerine de yer vermiştir. Meselleri kısaca tercüme ettikten sonra

Tansel, a.g.m., s. 266.
a.g.m., s. 266.
26 a.g.m., s. 266.
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mesellerle ilgili aruz ölçüsü ile bazen birer beyit bazen de birer dörtlük
şiir yazmıştır. Eser bu yönüyle telif eser özelliği gösterir.
Diyarbekirli Said Paşa’nın da Arap meselleri ile ilgili Nuhbetü’l-Emsâl
adlı bir tercüme çalışması vardır. Ancak bu eser, incelediğimiz eserden
farklı

olarak

Meydânî’nin

Mecmaü’l-Emsâl’inin

nesir

şeklinde

tercümesidir. Eser üzerinde Uğur Boran, Diyarbekirli Said Paşa Mesel
Kitabı Nuhbetü’l-Emsâl isiminde bir çalışma yapmıştır.27
Tercüme eserlerden İnşâü’d-Devâir, İbnü’l-Arabî’ye ait bir eserdir. Bu
eserde ahsen-i takvim olan insanoğlunun bir yandan yaratılmışlara bir
yandan da Hakk’a olan benzerliği özelinde insanda varlık çeşitleri, ihsan
ve imanın insanın olgunlaşmasında etkileri özet olarak verilmiştir.

28

İnşâü’d-Devâir, İbnü’l-Arabî’nin varlık ile alakalı düşüncelerinin yoğun
olarak ele alındığı bir risalesidir. Bu risale kısa olmasına rağmen
içeriğinde çok veciz ifadeler mevcuttur. Bazı ima ve telmihler onun
anlaşılmasında bir takım zorluklara neden olmuştur.29
Ali Salâhaddin, İbnü’l-Arabî’nin kaleme aldığı Tedbiratü’l-İlahiye adlı
eseri de tercüme etmiştir. Bu eserde insan alem ilişkisi, insan hakikati
konu edilmiştir.

30

Ali Salâhaddin’in yine İbnü’l-Arabî’den çevirdiği

Ukletü’l-Müstevfiz adlı tercüme eseri bir bakıma Et-Tedbiratü’l-İlahiyye adlı
eserinde işlenen merâtib-i vücûd, akl-ı evvel, burçlar feleği, sabit
yıldızlar, beş arş gibi konuların tamamlayıcısı mahiyetindedir.31
Tansel’in mensur eserler arasında saydığı Tehzîbü’ş-Şiyem fî Nazmi’lHikem adlı tercüme eser 135 sayfadan oluşmuştur. 1000 manzum hikmeti
ve tercümesini içeren eser hikemiyyat türünde yazılmıştır.32

Uğur Boran, Diyarbekirli Said Paşa Mesel Kitabı Nuhbetü’l-Emsâl, Büyüyen Ay Yayınları,
İstanbul, 2017, s. 10.
28 Fakirullah Yıldız, Maruf Toprak, Serhat Gültaş, İnşaü’d-Devâir, Ketebe Yayınları, İstanbul,
2021, s. 11.
29 Sümeyye, Yurdigül, İbn Arabî’nin İnşâü’d-Devâir Adlı Risalesi ve Ali Selahaddin Yiğitoğlu’nun
Osmanlıca Tercümesinin Transkripsiyonu, (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Çanakkale
On Sekiz Mart Üniv. Sosyal Bilimler Enstitütüsü, s. 22.
30 Serhat Gültaş, Maruf Toprak, Fakirullah Yıldız, Tedbirat-ı İlahiyye, Ketebe Yayınları,
İstanbul, 2021, s. 16.
31 Fakirullah Yıldız, Maruf Toprak, Serhat Gültaş, Ukletü’l-Müstevfiz, Ketebe Yayınları,
İstanbul, 2021, s. 14.
32 Serhat Gültaş, Maruf Toprak vd. a.g.e, s. 13.
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Şerhü’l-Esmâi’l Hüsnâ, Bahâüddinzâde Muhammed Muhyiddin’in
Allah’ın isimleri şerh ettiği eserinin Türkçe tercümesi şeklindedir. Eser
280 sayfadan oluşmaktadır. 33
El-Menhelü’l-Fâid fî Tercemeti Dîvâni İbnü’l-Farız adlı eser İbnü’l-Fârız
Dîvânı’nın şerhidir. Eser, iki defter halinde ve 425 sayfadan oluşmuştur.34
Ali Salâhaddin’nin Arapçadan çevirdiği eserler arasında, Nesefî’nin
İbn Teymiye Reddiyyesi ile Muhyiddîn Arabî’nin Fütühât-ı Mekkiyye’sinin
bazı kısımları ve son zamanlarında pek çok Arap meselinin nazmen
tercümesi de yer alır.35
Salâhî, Fars ve tasavvuf edebiyatının ünlü isimlerinden Molla
Câmî’nin vahdet-i vücûda dair rübailerini şerh etmeye çalışmışsa da
eldeki 25 sayfalık defterinden tamamlayamadığı anlaşılmıştır. Bu
çalışması, İslam Ansiklopedisi Câmî maddesi yazarı Hellmut Ritter’in
kaydettiği “Risâle der-Rubâiyât ki hod fermude-end” in tercümesi olabilir.36

a.g.e, s. 15.
a.g.e , s. 15.
35 Ergun, a.g.e., s. 463.
36 Tansel, a.g.m., s. 266.
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İKİNCİ BÖLÜM
NUHBETÜ’L-EMSÂL’İN İNCELENMESİ
1. Meselin Tanımı, Özellikleri ve Önemi
Meseller, bir milletin hayat tarzını, yaşayış şekillerini tasvir eden ve
ait olduğu milletin dinî, felsefî, edebî, sosyal yapısını kısacası zihniyetini
yansıtan özlü birer aynadır.
Arapça bir sözcük olan mesel, Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe
Lügat’ında birinci anlamı örnek, benzer, nümune ikinci anlamı dokunaklı
ve manalı söz üçüncü anlamı ise terbiye ve ahlaka faydalı, yararlı olan
hikâye şeklinde verilmiştir. Emsâl sözcüğü meselin çoğulu olarak
kıssalar, hikâyeler, destanlar şeklinde tanımlanırken, durubıemsâl ise
darb-ı meseller, atalar sözü, atasözleri şeklinde karşılıkları verilerek izah
edilmiştir. 37
Terim olarak mesel, ataların geçmişteki engin tecrübe ve uzun
gözlemlerine dayanan, lafızları ve anlamları sevilerek kuşaktan kuşağa
taşınan, çoğunlukla ilk hallerine benzeyen durumları izah etmek
amacıyla kullanılan anonim sözlerdir. 38
Darb-ı meseli ise bir durumu, misal vererek, temsille anlatmak için
kullanılan

etkili,

kalıplaşmış

hikmetli

söz,

atasözü

olarak

tanımlayabiliriz.
Devellioğlu sözlüğünde darb-ı mesel, kısaca atalar sözü, atasözü
olarak tanımlanmıştır.39
Türkçede mesel sözcüğü yerine hangi dönemlerde hangi tabirlerin
kullanıldığını kaynaklar yoluyla saptayabiliriz. XI. yy.da yazılmış olan
Dîvânü Lügâti’t-Türk’te mesel yerine “sav” sözcüğünün kullanıldığı yanı

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın kitapevi Yayınları, Ankara,
1996, s. 219- 625.
38 İsmail Durmuş, “mesel”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2004, C. 29, s. 299.
39 Devellioğlu, a.g.e., s. 166.
37
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sıra bu sözcüğün hikmet, kelam-ı kibar, ata ve baba sözleri, deyiş, ulular
sözü gibi anlamlarda kullanıldığı görülür. Osmanlı döneminde ise emsal,
mesel ya da darb-ı mesel, durub-ı emsal gibi terim ve tabirler
kullanılmıştır. Günümüzde ise mesel sözcüğü yerine çoğunlukla atasözü
tabiri kullanılmaktadır.
Tüm meseller için ilk kullanıldığı asıl şekli olan mevrid ve sonraları
oluşan ve asli şekle benzeyen bir madrıb vardır. Darb-ı mesel ise bu son
şeklin meselin ilk hali veya şekliyle ilişkilendirilmesidir. Meselin asıl
şekli, mevcut hale örnek vermek için darb-ı mesellerde benzetme yapılır
ve temsiller verilir. Bundan amaç, soyut bir konuyu daha anlaşılır
kılmak, bir fikri izah etmek, dahası söze güzellik ve parlaklık katmaktır,
diyebiliriz.40
Meseller

ve

kelam-ı

kibarlar

(hikmetler)

insanın

duygu

ve

düşüncelerini yansıtan sözler olarak, birden vuku bulmuş edebî verimler
değildir. Tarihî birtakım gerçeklikler, sevinçler, mutluluklar, kederler
başlangıçta sözlü gelenekte yaşayan bu edebiyat verimlerine kaynaklık
teşkil etmiştir. Dolayısıyla mesel ve hikmetler yaşanmışlıklardan elde
edilip sözlere dönüşmüştür.

41
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sonucu oluşan, nesilden nesile sözlü olarak aktarılan, Arapçada daha çok
mesel olarak bilinen deyim ve atasözleri içerdikleri mesajlar ve eğitimde
kullanılmaya elverişli olmaları açısından son derece önemli edebî
verimlerdir.
İslam’ın kabulü ve yayılması ile birlikte Araplar ve öteki Müslüman
milletler edebî ürünlerden şiir, hikmet ve meselleri İslamiyetin ahlakını,
güzelliklerini anlatmada birer araç olarak kullandıklarından daima
önemsemişlerdir.
Meseller, geçmişten getirdikleri düşünce ve davranış biçimlerine
sahip

olma

özelliğiyle

ahlak

bakımından

oluşabilecek

sorunları

çözebilecek zenginlikte söz varlıklarıdır. Meseller, hayat deneyimlerinin

Yakup Kızılkaya, “Arap Dilinde Meselin Darbı”, Atatürk Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
S.42, 2014, s. 283.
41 Kenan Demirayak, Arap Edebiyat Tarihi I, Cahiliye Dönemi, Fenomen Yayınları, Ankara,
2009, s. 265.
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özü biçiminde oldukları için toplumda sorunsuz bir hayat yaşanmasında
bizlere yardımcı olurlar ve yol gösterirler. 42
Türk, Arap ve İran edebiyatlarından beslenen İslam edebiyatının
önemli unsurlarından biri olan meseller, milletlerin örtüşen kültürel
ögelerini ve geçmişteki yaşantı ve tecrübelerini yansıtması bakımından
da değerli bir hazinedir. Ayrıca günlük konuşma dilinde, nesirde,
özellikle şiirlerde söz kandilleri olarak da nitelenen mesellerden istifade
edilmesi onlara ayrı bir değer katar.
Batılılara kıyasla Doğulular mesel ve hikmet gibi edebî söz varlıkları
bakımından daha zengindir. Bu durum mesel, hikmet gibi edebî
verimlerin

Doğu’dan

neşet

eden

İlahî

dinlerin,

kitapların

ve

peygamberlerin sözlerine dayanması veya bunlardan ilhamını alması ile
izah edilebilir. 43
İslam Ansiklopedisi

“mesel” maddesi yazarı İsmail Durmuş,

Abdülmecîd Abidîn'in, el Emsâl fi’n-nesri’l-ʿArabiyyi’l-Kadîm’inden naklen
Türkçe’de vecize veya kelam-ı kibar diye adlandırılan hikmetlerle
meselleri karşılaştırmış ve aralarındaki farklara dikkat çekmiştir.
Hikmet, genellikle nasihat vermek amacıyla peygamber, filozof,
düşünür, şair, hatip, alim gibi seçkin kesime mensup bir kişi tarafından
söylenmiş olan, bir hayat tecrübesini ifade eden veciz sözdür. Meselin
ayırt edici özelliği ise belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlikte zamanla
yaygınlaşıp halka mal olmasıdır. Bu yüzden hikmetler, halk arasında
meseller kadar yaygın değildir. Bazı hikmetler zamanla yaygınlaşıp,
mesele dönüşmüşlerdir. Hikmetler veciz olmayabilir ama meseller her
zaman vecizdir. Hikmetlerin amacı nasihat verip doğru yolu gösterme,
mesellerin amacı ise kanıt olarak söylenmedir. 44 Meselin esası teşbih,
hikmetin esası ise doğruluktur.Yani mesellerde bir durumu çeşitli söz
sanatları ile daha güzel ifade etme ağır basarken hikmetlerde doğruya,
güzele çağırma esastır.

Yakup Kızılkaya, Arap Dilinde Kâmin Meseller, (yayımlanmamış doktora tezi), Atatürk
Üniv, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2014, s. 12.
43 Durmuş, a.g.md., s. 294.
44 Durmuş, a.g.md., s. 293.
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Mesel ve hikmetlere dinî-ahlakî eserlerde özellikle nasihatnamelerde
düşünceleri desteklemek için ayetler, hadisler ve kıssalarla birlikte
sıklıkla başvurulmuştur. 45 Dolayısıyla meseller ve hikmetler daha çok
sade nesirle yazılan dinî içerikli eserlerde araç olarak kullanılmıştır,
denebilir.

2. Arap Kültür ve Edebiyatında Meseller
Arap

edebiyatı

meseller

bakımından

dünyanın

en

zengin

edebiyatlarındandır. Kaynaklar 14000 mesel varlığından söz etmektedir.
Sözlü gelenekte yaşayan bu mesellerin çoğu Araplarda yazma geleneği
olmadığından

unutulmuştur.

Ahenkli

veya

şiirden

kaynaklı

olduklarından olsa gerek hafızalarda kalan 6000 kadar mesel günümüze
kadar ulaşabilmiştir.
Arap edebiyatında soyut düşünceleri somut hale getirmek, ifadeleri
süslemek ve daha etkili kılmak için daha çok şiirden faydalanılmıştır.
Arap edebiyatında bazı beyit ve dizeler mesellere kaynaklık etmiştir.
Gerek Cahiliye gerekse de İslamî dönemde Arap şiirinin mesellerin
gelişip çoğalmasında büyük etkisi olmuştur. Çünkü şiirler incelendiğinde
mısra ve beyitlerin çoğunda hikmetler ve isabetli sözler görülür. Böylece
şiirler mesellerin insanlar arasında yaygın bir şekilde kullanılmasını
sağlamışlar, zamanla da bu hikmet ve doğru sözler mesel mecrasında
zikr edilerek nesir biçimindeki mesellerin arasına girip karışmışlardır.46
Arap mesellerinin bir kısmı kaynağını hadise ya da kıssalara dayanan
din ve tasavvuf büyüklerinin vecizelerinden, bir kısmı şiirlerden bir
kısmı ise kaynağını ayetler ve hadislerden almıştır. Mesellerin İslam
büyüklerinin vecizelerinden veya ayet ve hadislerden neşet etmesi bu
mesellerin İslamî döneme ait olduğunu gösterir.
Emsal kitaplarında İbn Abbas, İbn Mes‘ûd, Amr b. As, Ebû’d-Derda,
Ahnef b. Kays ve İbrahim en-Nehaî gibi sahabe ve tabiînin, dört halife ve

Nuran, Öztürk, Ankaralı Hekim Nidâî Genc-i Esrâr-ı Ma’nî, Karahan Kitabevi, Adana, 2011,
s. 12.
46 Tacettin Uzun, “Arap Dilinde Meseller”, Harran Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, C.11, S.11, 1996,
s. 167.
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bilhassa Hz. Ali’nin zamanla mesele dönüşmüş hikmetli veciz sözleri
bulunmaktadır. Kaynağı ayetlere dayanan mesellerden başka, “Bazı

(لسحرا
 )إن من البيانgibi meseller de
ً
dayanmaktadır. “Kadınlar şeytan ağlarıdır” ( النساء

ifadeler büyü etkisine sahiptir”
hadis metinlerine

 )حبائل الشيطانmeseli Abdullah b. Mesud’a dayandırılmıştır. 47
Edebî sanatlardan başta teşbih ve kinaye olmak üzere belagat ve
fesahat unsurları bakımından mesellerin son derece zengin olduğu
söylenebilir.
Dil ve edebiyat alimleri, meselleri tam anlama ve öğrenmenin adına
mesel

ilmi

denilen

ilim

dalını

öğrenmeyle

geçekleşebileceğini

söylemektedir. Çünkü Arap emsaline vakıf olabilmek için ahbara,
ensaba, dirayet ve rivayet kabiliyetine, garip sözcüklerin bilgisine, sahip
olmak lazım geldiği bu ilmin uzmanları tarafından vurgulanmıştır. Mesel
ilminde “garip” terimi, nadir kullanılması nedeni ile sözlüklere
başvurulmadan manası anlaşılmayan sözcükler için kulanılır. Mesellerde
bu tür sözcüklerin kullanılması o meselin hem özgün yönünü ortaya
koyar hem de meselin ibaresini sıradan sözlerden farklı kılar. 48 Adına
garip ya da nadir denilen sözcüklerin kullanıldığı mesellerin genellikle
Cahiliye Dönemi ile İslamiyet’in ilk dönemlerinde oluştuğu söylenebilir.
Bu meseller, edebiyat ve gramer kitapları ile sözlüklerde makbul
görülmüş ve fasih Arapça için şahid olarak gösterilmiştir.
Rivayetler anlamına gelen ve mesellerin önemli kaynaklarından biri
de “ahbar” dır. Ahbar bilgisi ile rivayet kabiliyeti Arap mesellerine tam
anlamıyla vakıf olmaya yardımcı önemli kavramlardır.
Meseller hakkında nakledilen rivayetlere bakıldığında o meselin
söylendiği dönem, söylendiği yer, meselin bir şiirden kaynaklanıp
kaynaklanmadığı, meselin vuku bulmasına sebep olan kabileler arası
savaşlar yani “eyyamü’l-Arab” tamamıyla bir meselin izaha muhtaç

47
48

Durmuş, a.g.md., s. 295.
Uğur Boran, Diyarbekirli Said Paşa Mesel Kitabı Nuhbetü’l-Emsâl, Büyüyen Ay Yayınları,
İstanbul, 2017, s. 10.
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tarafını

oluşturmaktadır.

eyyamü’l-Arab’ı

kısacası

49

Dolayısıyla

ilm-i

meseli

garip

sözcükleri,

bilmeden

kimi

ahbarı,

mesellerin

anlaşılmayacağı aşikardır.
Bazı meseller şiirden neşet ederek yaygınlaşmıştır. Bu mesellerin bir
kısmı lafzen bir şairin şiirinde yer aldığı gibi şairin şiirindeki bir dizesi ya
da bir beyti de zamanla mesele dönüşüp şöhret kazanabilmektedir. 50
Meseller, milletlerin eski yaşayışları ile zaman içerisinde kültür ve
zihniyet bakımından geçirdikleri değişim ve dönüşümleri hakkında da
değerli bilgiler verir. Örneğin Araplarda Cahiliye Dönemi meselleri,
dönemine özgü kültürel unsurlar, kabiler arası savaşlar, çöl bitkileri ve
hayvanları ile İslamî Dönem’in kültür ve medeniyetine ait mesellerden
kolayca ayırt edilebilir niteliktedir. Bu iki dönemin meselleri ve bu
meselleri derleyen çalışmalar doğdukları topluma ve çağa ışık
tutmaktadır.
Arap edebiyatı, bir yönüye nazım bir yönüyle de nesir alanına giren
darb-ı meseller ve bu mesellere dair çalışmalar mevzusunda da çok
zengin bir birikime sahiptir. Meseller, bilginlerin ilgisini çekmiş,
tarihçiler ve dilciler

bunları

toplamak

için

adeta

birbirleri

ile

yarışmışlardır. Cahiliye Devri’nden itibaren Arap meselleri ile ilgili pek
çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalardan biri olan ve alanında en
kapsamlı eserlerden biri sayılan Ahmed bin Muhammed el-Meydânî’nin
Mecmaü’l-Emsâl’i Arap kültür ve edebiyatı için son derece önemli bir
mesel kitabıdır.
Cahiliye Devri ile İslam Devri’nde söylenmiş meseller, öteden beri dil
ve edebiyat bilginlerinin çalışma alanlarının büyük bir kısmını
oluşturmuştur. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Lokman Hekim’den itibaren
ilm-i meselde yetmişten fazla eser yazılmış ve tespitlerimize göre
yirmiden fazla eser yayımlanmıştır. 51

Boran, a.g.e., s. 10-11.
a.g.e., s. 15.
51 Hüseyin Varol, “Ebû Hilal el-Askeri, Dört Eseri Arab Edebiyatında Darb-ı Meseller ve
Önemi” , Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, S.7, 1986, s. 397.
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Arap mesellerinin derlenme çalışmalarının Cahiliye Devri’nden
itibaren başladığı görülür. Emeviler ve Abbasiler Dönemi’nde meselleri
derleyip izah eden pek çok Kitâbü’l-Emsâl yazılmıştır. Bu çalışmaların bir
kısmı

geniş

kapsamlı

iken

bir

kısmı

ise

mesellerin

derlenip

kaynaklarının, çıkış öykülerinin tespiti ile sınırlıdır.
Bu çalışmalar arasında müellifin ilgilendiği alana göre mesellerin
sadece doğuş öykülerine ağırlık verenler, mesellerin sadece gramer yönü
üzerinde duranlar olduğu gibi bu iki yönü de ele alan daha kapsamlı ve
yetkin eserler de bulunmaktadır. Mufaddal ed-Dabbî’nin Kitâbü’l-Emsâl’i
hikâye ağırlıklı, Müerric es-Sedûsî’nin Kitâbü’l-Emsâl’i lügat açıklamaları
ağırlıklı bir eser iken, Ebû Ubeyd Kasım b. Sellam’ın Kitâbü’l-Emsâl’i ise
hem gramer ve lügat hem de meselin öyküleri ile ilgi bilgi veren bir
eserdir. 52
Emsal kitapları süreç içerisinde mesellerin kısmi telif aşaması,
konularına göre sınıflandırılma aşaması, kapsamlı telif ve hurufla
müretteb aşaması şeklinde üç aşama geçirmiştir. Kapsamlı ve alfabetik
tertip, en çok tercih edilen yöntem olup bu yöntemle yazılan eserlere
Zemahşerî, Ebû Hilâl el-Askerî ve Meydânî’nin eserleri örnek verilebilir.
Cahiliye Dönemi’nden Mufaddal ed-Dabbî’nin Kitâbü’l-Emsâl’ine
kadar geçen süreçte yapılan derlemelerin başlıcaları şöyle özetlenebilir:
Süveyd b. Sâmit, Resul-i Ekrem’e kendisinde Mecelletü Lokmân
olduğunu söyleyip bu eserden okumuş. Resul-i Ekrem, Lokman’ın
sözlerini beğenmiş, fakat katımdaki ondan daha güzeldir, o da Allah’ın
hidayet

kaynağı

Kur’an-ı

Kerim’dir,

demiştir.

Cahiliye

Dönemi

şairlerinden Eksem b. Sayfî, Arap kralları ile reislerinin vasiyetlerini
yazmış, sonraları bu yazdıkları mesellere evrilmiş ve kendisinden sonra
gelenler bu meselleri yazmıştır. Ebû Ubeyd, el-Bekrî Faslü’l-Makâl’inde
hatip ve neseb alimi, Suhâr b. Abbas el-Abdî’nin Kitâbü’l Emsâl’inden bir
meselin kökenine dair uzun bir hikâye nakletmiştir. Bekrî, elCürhümî’nin Kitâbü’l Emsâl’inden birçok nakil yapmıştır. Ayrıca İlâka b.

52

Durmuş, a.g.md., s. 295.
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Kürşüm el-Kilâbî’nin elli varak olan Cahiliye mesellerinin kıssaları ile
ilgili eserinden çokça aktarma yapmıştır.53
Literatürümüzde Arap mesellerine dair bir nevi temel kaynak sayılan
Diyanet İslam Ansiklopedisi “mesel” maddesinin yazarı İsmail Durmuş,
mesellerin oluşum aşamalarını açıkladıktan sonra günümüze gelebilmiş
meseller ile ilgili ilk eserden başlayarak belli başlı eserlerin içerik ve takip
ettikleri metot hakkında özet niteliğinde bilgiler vermiştir.
160 meselin hikâyesini izah eden ve günümüze kadar gelen ilk eser,
Mufaddal

ed-Dabbî’nin

Kitâbü’l-Emsâl’idir.

Müerric

es-Sedûsî’nin

Kitâbü’l-Emsâl’i meselleri lügat yönüyle açıklar. Ma‘mer b. Müsennâ’nın
el Emsâl’i meselleri gramer, lügat ve kıssa bakımdan inceleyip şiirle izah
eden ve müvelled mesellere göndermede bulunan önemli eserlerdendir.
Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm’ın Kitâbü’l-Emsâl’i meselleri her bakımdan
inceleyen ve günümüze kadar gelen ilk mükemmel eserdir. Muhammed
b. Habîb’in el Emsâl Alâ Efʿalü Min adlı eserinin bir kısmını Muhammed
Hamidullah yayımlamıştır. Mufaddal b. Seleme’nin el-Fâhir fi’l Emsâl’i ile
Ebû Bekir İbnü’l-Enbârî’nin ez-Zâhir fî Meʿânî Kelimâti’n-Nâs’ında taziye,
tebrik, selam, tesbih, dua vb. mesellerden sayılmıştır. Hamza elİsfahânî’nin ed-Dürretü’l-fâhire’si “ef’alü min…” vezniyle başlayan
mesellere dair en ayrıntılı eserdir. Ebû Hilâl el-Askerî’nin Cemheretü’lEmsâl’i de temel eserlerdendir.54
Çok sayıda meseli alfabetik olarak dizip ayrıntılı bir şekilde izah
etmeleri bakımından Ebû Hilâl el-Askerî, Meydânî ve Zemahşerî’nin
eserleri mesel kitapları arasında önem arz eden temel eserlerdir. Özellikle
Meydânî’nin Mecmaü’l-Emsâl’i diğer mesel kitaplarına göre hep ön
planda olmuştur.
Geçmişte Araplar tarafından kullanılan ve hadislerde geçen darb-ı
meselleri alfabe sırasına göre ele alıp açıkladığı Ebû Hilâl el-Askerî’nin
Cemheretü’l-Emsâl adlı eseri Bombay’da ve Kahire’de neşr edilmiş, daha

53
54

Durmuş , a.g.md., s. 296.
a.g.md., s. 296.
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sonra da Muhammed Ebû’l-Fazl İbrâhim ve Abdülmecid Katâmiş’in
hazırlanan tenkitli basımı, keza Kahire’de gerçekleşmiştir. 55
Ünlü tefsir alimi Zemahşerî’nin mesel kitabı el-Mustaksa’sı, elAskerî’nin Cemheretü’l-Emsâl’i ve Meydânî’nin Mecmaü’l-Emsâ’li gibi
Arap dili ve edebiyatı açısından ismi sıklıkla zikredilen önemli mesel
kitaplarındandır.
Yirmi sekiz bölümden meydana gelen el-Mustaksa’da el-Askerî’nin ve
Meydânî’nin eserlerinde olduğu gibi alfabetik sıra gözetilmiştir. Toplam
3461 mesel içeren el-Mustaksa’da yöntem olarak evvela mesel verilmiş,
ardından meselin açıklaması yapılarak dayandığı kaynaklar belirtilmiştir.
Yazarın mesellere dair açıklamalarında gramer kurallarına özen
gösterdiği, sözcüklerin anlam ve yapısını kanıtlamak için kesin ve doğru
misaller verme gayreti içerisinde olduğu görülmektedir.56
Meydânî’nin 6000’i aşkın mesel içeren Mecmaü’l-Emsâl’i mesel
alanındaki en ayrıntılı ve hacimli eser olup alfabetik düzenlenmiş otuz
bölümden oluşmaktadır. Mecmaü’l-Emsâl mesellerin kaynağı, kullanılışı,
gramer bilgisi hakkında doyurucu, ayrıntılı bilgiler veren ve çeşitli
bölümlerden oluşan önemli bir çalışmadır.
Arap meselleri, ilk defa Cahiliye Dönemi şiirleri ile alakalı olarak
folklorik amaçlı derlenmiştir. Kûfeli dil alimi el-Mufaddal ibn Sâlim’in
Kitâbü’l-Emsâl’i ile başlattığı bu derleme çalışmaları, Ebû Hilâl el-Askerî
ve Ebû Ubeyd el-Kâsım ibn Sellâm el-Herevî ile sürdürülmüştür. Ebû’l
Fadl el-Meydânî ise meselleri ayrıntılı ve kapsamlı bir şekilde ele alıp
inceleyen Mecmaü’l-Emsâl adlı eseriyle öteki emsal yazarlarından daha ön
planda olmuştur.

57

Zemahşerî’nin el-Mustaksa fi’l-Emsâl’i içerdiği 3461

meseliyle hurufla müretteb titiz bir çalışmanın ürünü önemli bir eser
olmakla birlikte onunla aynı dönemde yazılmış Mecmaü’l-Emsâl’in hep
gölgesinde kalmıştır.

Ahmet Turan Aslan, “Askerî, Ebû Hilâl” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1991, C.3, s. 490.
Boran, a.g.e., s. 23.
57 Ignace Goldziher, Klasik Arap Literatürü, (Çev: Rahmi Er, Azmi Yüksel), Ankara, İmaj
Yayınları, 1993, s. 45.
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Bu çalışmalardan başka müvelled ve kadim meseller ile yöresel halk
mesellerine yanı sıra peygamber, şair ve hakîm şahsiyetlere ait hikmet ve
mesellere dair derleme, izah, neşir ve bilimsel veya karşılaştırmalı
inceleme mahiyetinde pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Çağımız
yazarlarından M. Abdülmecîd Katâmiş, Ebû Sûfe ve Abdülmecîd
Abidîn’in meselleri çeşitli yönleri ile bilimsel olarak ele alan eserleri bu
alandaki önemli çalışmalardandır.58
Arap atasözler ile ilgili Batı’da derleme, inceleme, mukayese, neşir
biçiminde çeşitli çalışmalar, Joannes Drusius’un 1591’de 200 Arap
atasözünü ele aldığı Apophthegmata Ebraeorum ac Arabum’u ile başlamış,
bu çalışmayı Thomas Erpenius’un Proverbiorum Arabicorum Centuriae
Duae’u ve Locmani Sapientis’i, J. Hambroeus’un Proverbia Arabica’sı gibi
pek çok çalışma takip etmiştir. Çağımız yazarlarından Rudolf Sellheim’in
Emsâlü’l-Arabiyyeti’l-Kadîme’si de Batı’da bu alanda yapılmış önemli
eserlerdendir. 59

3.

Salâhî’nin

Yararlandığı

Mesel

Kaynağı

Olarak

Mecmaü’l-Emsâl
Ebû’l-Fadl el-Meydânî, Arap dili ve edebiyatı alanında büyük bir alim
olarak tanınır. Tam ismi Ebû’l-Fadl Ahmed b. Muhammed b. Ahmed b.
İbrahim el-Meydânî en-Nişaburî’dir. Münyetü’r-Râdî bi-resâili’l-Kâdî,
Şerhü

Kasîdetü’n-Nâbiga,

Şerhü’l-Mufaddaliyyât,

en-Nahvü’l-Meydânî,

Garîbü’l-Lüga, Meva’l-Garîb, Kitâb fi’l-Mesâdir, Nahvü’l-Fukahâ bıraktığı
önemli eserlerdir.60
Ebû’l Fadl el-Meydânî’nin en önemli eseri olan Mecmaü’l-Emsâl, Arap
mesellerine dair en nitelikli ve en kapsamlı çalışma olup alfabetik olarak
sıralanan 6000’den fazla deyim ve atasözünün hikâyelerini, kullanılma
alanları ve gramer bilgilerine dair ayrıntılı bilgileri ihtiva etmektedir.

Durmuş, a.g.md., s. 296.
a.g.md., s. 297.
60 Zülfikar Tüccar, “Meydânî Ahmed b. Muhammed”, DİA, TDV Yayınları, Ankara, 2004,
C. 29, s. 501-502.
58
59
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Mecmaü’l-Emsâl’de ilk yirmi sekiz bölüm kadim meseller, müvelled
meseller, “ef‘alü min…” vezin kalıbında meseller olarak üç kısma ayrılır.
29. bölüm, mesellerde çokça geçen ve kabile savaşlarını ifade eden
eyyâmü’l-Arab’a, 30. bölüm, Hz. Peygamber’in ve sahabenin mesel
haline dönüşmüş özdeyişlerine ayrılmıştır. Mecmaü’l-Emsâl, 6080 mesel
ihtiva etmektedir. Bu mesellerin 1000 tanesi müvelled 5080 tanesi ise
kadimdir. 61 Kadim meseller, Cahiliye Dönemi’ne ait meseller iken
müvelled meseller ise daha çok İslamî Dönem ve sonrasına ait meselleri
ifade eder.
Mecmaü’l-Emsâl’de mesellerin hikâyeleri verilirken İslamiyet öncesi
kimi hadiselerin de anlatılması eseri sadece edebiyata dair değil, tarihe
dair de değerli bir eser kılmıştır. Osmanlı Dönemi’nde Mecmaü’l-Emsâl,
müellifi belli olmayan bir eser olan Nazmü’l-Emsâl ile nazmen telif
edilmiştir. (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1953).

Yine bu dönemde

Akşemseddin, Mecmaü’l-Emsâl‘i ihtisar etmiştir. Mecmaü’l-Emsâl, İbrâhim
el-Ahdeb’in manzum şerhiyle birlikte Ferâidü’l-Leʿâl Nazmü (fî nazmi)
Mecmaʿi’l-Emsâl adıyla neşr edilmiştir. Mecmaü’l-Emsâl’i Muhammed
Şâkir b. İbrahim Hilmî Ayıntâbî dört cilt olarak Türkçe’ye, George
Wilhelm Freytag da Latince’ye (Arabum proverbia, Bonn 1838-1843)
çevirmiştir. 62
Diyarbekirli Said Paşa, Mecmaü’l-Emsâl’den 330 mesel alıp eseri ihtisar
ederek Nuhbetü’l-Emsâl adıyla nesirle Türkçe’ye tercüme etmiştir. Ali
Salâhaddin Yiğitoğlu da çalışma konumuz olan Nuhbetü’l-Emsâl’de
tercüme ettiği mesellerin çoğunu kanaatimizce Mecmaü’l-Emsâl’den
seçmiştir. Mesellerin alfabetik sıralanması, sırasıyla kadim meseller,
“ef‘alü min…” vezin kalıbında meseller ve müvelled meseller şeklinde
tertibe sahip olması, yanı sıra meselleri desteklemek ve kimi sözcükleri
lügavî olarak izah etmek için seçilen Arapça şiirlerin her iki eserde de
aynı olması bu kanaatimizi pekiştirmektedir.

61
62

Durmuş, a.g.md., s. 296.
Tüccar, a.g.md., s. 501-502.

29

30

Davut ERTEM

4. Mesellerin Kaynakları
Arap atasözleri diğer milletlerin atasözleri gibi birden bire ortaya
çıkmamış belli bir kaynaktan çıkmış, zaman içerisinde sözlü gelenekte
dilden dile yayılarak halka mal olup anonimleşmiştir. Nuhbetü’lEmsâl’deki mesellere bakıldığında bunların Kur’an, hadis, şiir, kıssa,
hadise, teşbih gibi kaynaklardan ortaya çıktığı görülür.

4.1. Kur’an Kaynaklı Olanlar
Nuhbetü’l-Emsâl’de bir hikmet ve öğüt kitabı olan Kur’an-ı Kerim’den
kaynaklanan veya anlam yönünden ilhamını ayetlerden alan mesellere
yer verilmiştir.

. َر َج َع َعلَى َحافِ َرتِِه-٦٧٢

احلافر: Dābbeniñ ŧırnaġı. Bir nesneniñ evveli. أئِناملردودون ىف
”احلافرة

āyet-i kerįmesinde

63

olduġu gibi biz yine dünyāya

dönecekleriz, demekdir.
Tercüme

276. Geldiği yoldan döndü. (s. 121)

. كل أييت َماه َو لَه أ َْهل-٢٣٦
YaǾnį ne ħilķat ve istiǾdādda yaratıldıysa onuñ āŝārını ižhār eder

 ” قل كل يعمل على شاكلتهnažm-ı

demekdir. Bu bābda aśl olan “
celįlidir.64 (s. 302)

“Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz?”
79/10.
64 “ De ki: Herkes kendi yapısına uygun işler görür...” İsra 17/ 84.
63

Nâziât

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

Tercüme

639. Herkes lāyıķ olduġu şeyǿi ityān eder.

ِ ض علي
.املاء
َ ِ ِ َكال َقاب-٥٦٥
Tercüme

595. Parmaķ ucuyla śu alan gibi! Ya da avucuyla śu alan gibi
(s. 277)
Bu veciz meselin Ra’d suresi 14. ayette geçen “…O’ndan başka
yalvardıkları ise onların isteklerine ancak, ağzına ulaşmayacağı halde,
ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap
verdiği kadar cevap verirler...” ifadesi ile anlam yönüyle örtüşmektedir.

4.2. Hadis Kaynaklı Olanlar
Ayetlerden kaynaklanan hikmetler, öğüt içeren çokça mesel olduğu
gibi hadis-i şeriflerden kaynaklanan meseller de vardır. Kimi mesellerin
anlam bakımından hadislerden ilhamını aldığı kimi mesellerin de
Peygamberimizin hayatı ile ilgili olduğu söylenebilir.

.ًك تَ لَفا
َ ك َكلَ َفاً َولَ ب غْض
َ  ل يَك ْن حب-٧٠٧
Tercüme

071. Düşkün ve meftūn olacaķ derece sevme, telef-i dāǿį olacaķ
derecede de buġż u nefret gösterme.
Bu meŝel,

ِْ
،ك يوماً ما
ْض
َ  عسى أن يكون بغي،ك هونً ما
َ َب حبيب
َ أحب

.ك يوماً ما
َ َ عسى أن يكون حبيب،غيض َه ْونً ما
ْ ْوأب
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ĥadįŝ-i şerįfinden65 meǿħūźdur. (s. 329)

ْ الرفْق ُيْن و
.اْل ْرق ش ْؤم
َّ -٦٧٦
Tercüme

272. Rıfķ ve mülāyemet, yümn ve bereket, ġılzet ve ħuşūnet de
şeǾāmetdir. (s. 119)

”ما َد َخ َل الرفق شيىئاً إِل زانه

ĥadįŝ-i şerįfi 66 bu meŝeliñ

“

mażmūnunu teǿyid eder.

ِ
.الو ِطيس
َ  قَ ْد ََح َى-٥٢٥
Tercüme

565. Tennūr ķaynadı. (s. 265)
(Cenāb-ı peyġamber ĥarb ķızışdı diyecek yerde bu meŝeli įrad
buyurdular)

. الش ْب َهة أ ْخت ا ْحلََرام-٣٨٢
Tercüme

386. Şüphe, ĥarāmıñ ķız ķardeşidir.
Ĥelāle beñzeyip de ĥaķķında ĥelāldir diye ķaŧǾį ĥüküm
verilemeyen şeylere lisān-ı şerǾįde “şübühāt” denilir. İmām-ı ŞāfiǾį
ĥażretleri āyetdeki şu nažmıyla dört ĥadįŝ-i şerįfi Ǿaķd etmişdir:

“Sevdiğin kişiyi aşırı sevme, ölçülü sev, olur ki bir gün sevmeyebilirsin. Buğz ettiğin
kişiye aşırı buğz etme olur ki bir gün sevdiğin bir kişi olur.” Tirmizî Birr ve’s-Sıla 60.
66 “Yumuşak huyluluk neyin içine girerse onu güzelleştirir.” Müslim Birr, 78.
65
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67

.احلالل ّبي واحلرام ّبي وبينهما امورمتشاهبات.٧
68

69

. ازهد فىى الدنيا حيبك هللا.٦

. من حسن اسالم املرء تركه مال يعين.٣
70

.امناالعمال ابلنيات.٤

Tercüme
Bizce ħayrıñ Ǿumdesi dört cümleden Ǿibāretdir ki onu ħayrü’l-

mevcūdāt Ǿaleyhe ezkā et-taĥiyyāt efendimiz buyurmuşlardır:
Şüpheli şeylerden ittiķā et, dünyāya ŧālib ve rāġıb olma, saña
gerekmeyen şeyleri bıraķ. (s. 178)

! َكأَ َّن َعلَى رؤ ِس ِهم الطَّْي ر-٥٦٣
Tercüme

593. Başlarıñda gūyā ķuş var!
Bu

mesel,

Peygamberimizin

hayatından

ilham

alınarak

oluşturulmuştur.

(MuǾallim-i benį ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem efendimizin
meclis-i Ǿālįleri ĥaķķındadır. Ebleġü’l-beşer efendimiz aśĥāb-ı
kirāmına važǾve naśįĥat ederlerken hepsi de başlarına devlet ķuşu
ķonmuş gibi kemāl-i sükūn ve edeble diñlerlerdi.) (s. 276-277)

Helal ile haram arasında ne olduğu belli olmayan şüpheli şeyler vardır. Müslim Müsâkât,
107.
68 Dünyaya rağbet gösterme ki Allah seni sevsin. İbn Mâce Sünen, 4102.
69 Malayaniyi terk etmek Müslümanlığın güzelliğindendir. Tirmizî Zühd, 11.
70 Ameller niyetlere göredir. Müslim İmâre, 155.
67
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ِ إن ِمن الْب ي
.ان لَ ِس ْحرا
َ َ َ َّ -٧
Tercüme

1. Güzel söz dinleyene siĥr gibi teǿŝįr eder ve ķalbiñ derĥāl
ķabulüne sebep olur.

َّ -٨
.إن اجلبَا َن َح ْت فه ِم ْن فَ ْوقِ ِه
İstihsāna lāyıķ bir söz ĥaķkında ve ĥüccetü’l-bāliġā įrād
edilecek yerde söylenen bu hadįŝ

71

,

đarb-ı mesel śırasına

geçmişdir. (s. 1)
4.3. Şiir Kaynaklı Olanlar
Arap edebiyatı mesel sayısı bakımından dünyanın en zengin
edebiyatlarından sayılır. Kaynaklar 14000 mesel varlığından söz
etmektedir.
Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “mesel” maddesi yazarı İsmail
Durmuş, Arap mesellerinin sayıca fazla olmasını çoğu meselin kaynağını
şiirden almasına bağlayarak Arap edebiyatında kasidelerinin tamamının
mesel olduğu bilinen şairlerin olduğunu, 4000 mesel içeren Zatü’l-Emsâl
adlı kasidenin şairi Ebû’l-Atahiye’nin de bu önemli şairlerden biri
olduğunu belirtir.

72

Şiirden doğan mesellerin bir beytin tamamından veya ilk mısrasından
çoğunlukla da son mısrasından türediği söylenebilir. Bazen de bir beyitin
ikiden fazla mesele kaynaklık ettiği görülür. Her iki dizesi mesel olan
türleri olduğu gibi bir beyitte ikiden fazla mesel ihtiva eden türleri de
vardır. Nuhbetü’l-Emsâl’de genellikle bir beytin ikinci mısrasından
alıntılanmış veya türemiş meseller bulunur. Bu tarz meseller mütercim

71
72

Beyanın bir kısmı sihir gibi etkileyicidir. Buhârî, Tıbb, 51.; Müslim Cuma, 47.
Durmuş, a.g.md., s. 309.
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tarafından bir beytin aczidir ya da bir beytin ikinci satırıdır, şeklinde
belirtilmiştir.

َّ -٣٥٤
.ت ِم ْن َز ِاد
َ الشر أَ ْخبَث ما أ َْو َع ْي
Tercüme

354. Şer, idĥār olunan azıķlarıñ eñ murdārıdır. (s. 160)
Mezmūm olan şeylerden ictināb lüzūmunu tavśįye eder. ǾAbįd
bin el-Ebraś’ıñ 73 söylediği bir beytiñ Ǿaczidir:

اْلري يبقى وان طال الزمان به
الشر اخبث ما أوعيت من زاد
ِ ِضيت ِمن الغَن
ِ  ر-٦٤٦
ِ ابإلَي
.ب
َ يمة
َ
َ
َ
Tercüme

249. Selāmetle dönmek ġanįmetine rāżı oldum. (s. 107)
Bu meŝel İmruü’l- Ķays’ıñ 74 şu beytiniñ Ǿaczidir.

وقد طََّوفْت ِِف اآلفاق َح َّّت
ِ
ِ
ابإلَيب
يم ِة
َ رضيت من الغَن
Câhiliye dönemi Arap şairlerinden. Dîvân’ında tüm iyilik ve kötülüklerin kaynağı olan
tek Tanrıya olan inancına işaret eden kimi beyitler ve hikmetli sözler bulunur. Geniş bilgi
için bk. Azmi Yüksel, “Abîd b. Nebras”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1988, C.1, s. 308309.
74 Cahiliye devrinin meşhur muallaka şairlerinden. Geniş bilgi için bk. Ahmet Savran,
“İmruü’l Kays b. Hucr” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2000, C.22, ss. 237-238.
73
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Bazı meseller kaynağını şiirlerden almakla beraber kimi
mesellerin de şiire kaynaklık ettiği görülür:

ِ َّإن اهلََوان لِل
َّ -٧٤
.ئيم َم ْر َأمة
Tercüme

14. Leǿįme ĥaķāret, merĥametdir.
YaǾnį leǿįme ikrām edecek olursañ seni istiħfāf eder. İhānet
ederseñ ikrām etmiş olursuñ. Mütenebbį

75

bu meŝeli şu suretde

temŝįl ve ifāde etmişdir: (s. 7)

ت الكريَ ملكتَه
َ أكرم
َ ْإذا أَن
ْ ت
اللئيم َتََّر َدا
َ أكرم
َ ْوإ ْن أَن
ْ ت
َ ت
4.4. Hikmet Kaynaklı Olanlar
Başta Cahiliye meselleri olmak üzere çok sayıda Arap meselinin kıssa
veya öyküsü vardır. Bunların bir kısmı tarihî vakalara dayanır. Yevmü
Gabrâ, Yevmü’l-Besûs, Yevmü Dâhis ve Yevmü Halime gibi Arapların
İslamiyet öncesi dönemde gerçekleşmiş savaş ve mücadeleleri ile ilgili
meseller bu türdendir. Eyyamü’l- Arab’a

76

dayanan bu hikâyeler,

mesellerin zamanının ve kaynağının anlaşılması ve Arap tarihi açısından
önemlidir. Bir kısım meseller ise daha çok İslamî dönemde sarf edilen din
ve tasavvuf büyüklerine ait vecize veya kelam-ı kibar diye de

Peygamberlik taslayan, gelecekten haber veren gibi anlamlara gelen Mütenebbî lakabını
alan Ebû Tayyib, Arap edebiyatın önde gelen meşhur şairidir.Geniş bilgi için bk. İsmail
Durmuş, “İmruü’l Kays b. Hucr” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2000, C.32, ss.195-200.
76 Cahiliye Döneminde ve İslamiyetin ilk yıllarında Arap kabileleri arasında vuku bulan
savaşlar için kullanılan bir tabir. Geniş bilgi için bk. M. Ali Kapar, “Eyyamü’l Arab” DİA,
TDV Yayınları, İstanbul, 1995, C.12, ss. 14-16.
75
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adlandırabileceğimiz hikmetlerden neşet etmiştir. Bu hikmetler mesel
mecrasında zamanla yaygınlaşarak mesele dönüşmüştür.
Hikmetler, ayetler ve hadislerden sonra bize doğru yolu gösteren
büyük zatlara ait hazine değerinde veciz sözlerdir.
Hikmet,

genellikle

nasihat

vermek

amacıyla

büyük

adamlar

tarafından söylenmiş ve bir yaşanmışlığı veya hayat tecrübesini
barındıran vecizedir. Meselin hikmetten farkı ise belli bir kaynağa
77

dayanmakla beraber zamanla yaygınlaşıp anonimleşmesidir.

Müslüman Araplar, nefis terbiyesi ile maneviyatı telkin eden sözleri
hikmet sözcüğü ile adlandırdıkları gibi Farsçadan Arapçaya çevrilen
eserlerin ahlakî içeriğine de hikmet adını vermişlerdir. Hakîmi de hikmet
sahibi tarihi şahsiyetler veya hükümdarlar, şeklinde tanımlamışlardır.

78

Hikmetler, bizlere doğruyu yanlışı gösteren, kusurlarımızı gidermeye
yardımcı olan veciz sözlerdir. Akıl, basiret, iman ve ilimleri ile meşhur
olmuş kimselerin fikir işçiliklerinin birer meyvası ve ulaştıkları hikmet ile
hakikatlerdir.
Nuhbetü’l-Emsâl’de başta ilmin kapısı olarak nitelenen Hz. Ali olmak
üzere meşhur din ve devlet büyüklerine ait sonradan mesele dönüşmüş
hikmetlere yer verilmiştir. Mütercim bu meselleri kelam-ı kibar veya
hikmet olarak isimlendirmemekle beraber bu mesellerin kime ait
olduklarına ve çıkış öykülerine kısaca değinmiş, ayrıca bu sözlerin
sonradan mesel mecrasında anıldığını da ifade etmiştir.

.ب لَه
َّ  ر-٦٦٦
َ ْب َملوم ل ذَن
Tercüme

222. BaǾżen ķabāĥati olmayan da levme maǾruż ķalır. (s. 93)

77
78

Durmuş, a.g.md., s. 193
Öztürk, a.g.e., s. 2.
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Bu hikmet, Cahiliye Devri şair ve hatiplerinden Eksem bin
Sayfi’ye 79 ait iken zamanla anonimleşerek mesele dönüşmüştür.

ِ َالصمت ح ْكم و قَلِيل ف
.اعله
ْ َّ -٤٦٦
َ
Tercüme

422. İltizām-ı śamt, maĥż-ı ĥikmetdir faķaŧ śāmit olan azdır.
Rivāyete göre Dāvud Ǿaleyhi’sselām, bir zırh yaparken
Loķmān Ĥekįm yanına gider. Müşārünileyh yapdıġı zırhı
Loķmān’ın isteyeceğini añlar faķaŧ bitirinceye ķadar ses çıķarmaz,
Loķmān da istemez. Bitirdikten śoñra Ĥażret-i Dāvūd ayaġa ķalķar
yapdıġı zırhı giyer ve “Ne güzel bir ĥarb āletidir!” der. Bunuñ
üzerine Loķmān bu meŝeli der-meyān eder.

(s. 198)

. َر َج َع ِب ِفي حنَ ْي-٦٥٧
Tercüme

251. Huneyn’iñ iki ayaķķabısıyla döndü.
Huneyn, bir çizmeciniñ adıdır. Bir ǾArābį, Huneyn’e gelip
bir çizme śatın almaķ ister. Faķaŧ pek az fiyat verdiği için Huneyn
hem gücenir hem de ǾArābį’ye bir oyun olmaķ üzere çizmeniñ bir
tekini güzergāhı olan yoldaki aġaca aśar. Diğer tekini de yolun
biraz ilerisine bıraķır. ǾArābį yurduna dönerken çizmeniñ bir tekini
aġaçda aśılı görünce āh bir teki daha olsa diye içini çeker ve yoluna
devām eder. Nihāyet bir tekini daha bulunca māl bulmuş maġribį
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Cahiliye döneminde yaşamış hatip ve şairlerden. Geniş bilgi için bk. Asrî Çubukçu,
“Eksem b. Sayfî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C.10, s. 550-551.
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gibi hemen devesini oraya bağlayıp Huneyn’e doġru dönmeye
başlar. Bir pusudaki tilki gibi mutaraśśıd duran Huneyn hemen
śıçrayıp deveye biner gider. ǾArābį çizmeyi alıp geri geldiğinde
deveniñ yerinde yeller estiğini görür ve ħāǿib u ħāsir olaraķ
çizmesiyle ķabilesi yanına döner. ǾĀķıbet pür-ĥayret ve tehį-dest
olaraķ Ǿavdet edenler ĥaķķında bu meŝel şāyiǾ olmaġa başlar.
(s.108-109)

َّ  َرأْى-٦٤٦
.الش ْي ِخ َخ ْي ر ِم ْن َم ْش َه ِد الغالَِم
Tercüme
Ĥażreti ǾAlį (keremallāhu vechehu) bir ĥarbde bulunurken
bu meŝeli įrād etmişdir.

242. YaǾnį ġāǿib olduġu ĥālde tecrübekār bir iħtiyārıñ
reǿyiyle seni müstefįd etmesi seninle berāber olan bir genciñ müfįd
reǿyinden ħayırlıdır, demek istemişdir. (s. 104)

. أ ِريد ِحبَائَه َو ي ِريد قَ ِتلي-٦٧٤
Tercüme

274. Ben onuñ iyiliğini istiyorum. O benim ölümümü istiyor.
Ķıblegāh-ı meŧālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib (keremallāhu
vechehu) efendimiz niǾmetiyle perverde olduġu kölesi İbn Mülcem
ħabįŝiniñ đarbesine maǾruż ķalınca bu meŝeli temŝįlen įrād
buyurmuşlardır.

(s. 120)

. ل َأيْ َب ال َك َر َامةَ إِلَّ َِحَار-٧٠٣
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Tercüme

703. İyilikten añlamayan ancaķ eşekdir. (s. 120)
Ĥażret-i ǾAlį’niñ ĥużūruna iki kişi girer. Cenāb-ı Ĥaydar
ikrām olmaķ üzere ikisine de birer yaśtıķ atar. Biri yaśtıġı alır,
üzerine oturur diğeri oturmaķ istemez. Bunuñ üzerine śāħibü’lmeǾālį Cenāb-ı ǾAlį bu meŝeli įrād ve oturmaķ istemeyeni de
oturmaġa mecbūr eder.

.ً َس ِفيه ََلْ ََِي ْد م َسافِها-٣٧٨
Tercüme
Kendilerine ķarşı şetm eden ǾAmr bin el Zübeyr’e Ĥażreti
Ĥasan rađıyallāhu Ǿanhıñ muķābele buyurduķları bir meŝeldir ki,

318. Sebük-maġz olan bu sefįh, karşısında şātįm bulamadı,
demekdir. (s. 142-143)

الوَز َع ِة
َ -٤٧٧
َ ص َار األمر إىل

Tercüme

417. İşleri tesviye vālį ve ĥākimlere intiķāl etdi.
Basralı meşhur tabiį, ālim ve zāhid Ĥasan-ı Baśrį ĥażretleri,
ķādı taǾyįn olununca ħalķ toplandı ve müşārunileyhe ķarşı eźā
cefāda bulundu. Bunuñ üzerine Ĥasan-ı Baśrį “

” َوَزعة

لبد للسطان من

dedi. Sulŧān için ĥākim ve vālįden ķurtuluş yoķdur,

demekdir. (s. 195)
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.كوك
َ وك وإِن تَ َرْكتَ ه ْم ََلْ ي ْت ر
َ قارض
ْ قار
َ ضتَ ه ْم
َ َّاس إِ ْن
َ  َو َج ْدت الن-٨٠٤
804. İnsānları şöyle buldum ki eğer onlara iyilik ederseñ onlar
da saña iyilik, kemlik ederseñ kemlik eder. Eğer iǾtiyād etdiğiñ
iyiliğiñ arasını biraz kesecek olursañ onlar seni bıraķmazlar ve
kendilerine eskisi gibi beźl-i iĥsān etmeğe çalışırlar. (s. 369)
Bir hadis-i şerifle 80 şanı yüceltilen Ebû’d-Derdâ’ya ait bu
hikmetli söz, sonraları mesele dönüşmüştür.

. ص ْي ت ْم أ َْم ِري
َ  أَ َكلْت ْم تَْ ِري َو َع-٦٢
Tercüme

96. Ħurmāmı yediñiz şimdi baña Ǿisyān ediyorsuñuz.

(s. 42)

Bu meŝeli evvelā įrād eden ǾAbdullāh bin Ez-Zübeyr

81

ĥažretleridir.
Bu mesel, Emevi hanedanına karşı halifeliğini ilan eden ve abadileden
yani isimleri Abdullah olan ve muhaddis kimlikleriyle şöhret bulmuş
dört sahabiden biri olan Abdullah bin Ez-Zübeyr’e ait bir hikmet iken
zamanla mesele dönüşmüştür.

.ب نَ ْعل َشر ِم َن ا ْحلََف ِاء
َّ  ر-٦٧٦
Tercüme

212. BaǾżı ayaķķabı, çıplaķ gezmekden fenādır. (s. 88)

“Her ümmetin bir hikmet sahibi vardır, bu ümmetin hikmet sahibi de Ebû’d-Derda’dır.”
Müttaki el Hindî Kenzü’l-‘Ummal 550-553
81 Emevilere karşı halifeliğini ilan eden ve abâdileden olan bir sahâbî. Geniş bilgi için bk.
Hakkı Dursun Yıldız, “ Abdullah b. Zübeyr b. Avvam”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul,
1988, C.1, ss.145-146.
80
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Bu hikmet, nahiv ve aruzu sisteme kavuşturan ünlü dil ve edebiyat
âlimi

Halil

b.

Ahmed

tarafından

söylenmiş

sonraları

mesele

dönüşmüştür.

.الصبَاح َْحي َمد ال َق ْوم الس َرى
َّ  ِع ْن َد-٤٧٣
Tercüme

473. Geceleyin yola çıķıp yol alanlar śabāĥ olunca memnūn ve
ĥamd u ŝenāya maķrūn olurlar. (s. 224)
Bu hikmet, Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği
meşhur kumandan sahabi Halid b. Velid (radıyallāhu Ǿanh)’a aitken
zamanla mesele dönüşmüştür.

.الع ْي ر أ َْوقَى لِ َد ِم ِه
َ -٤٨٧
Tercüme

481. Ķanını eñ ziyāde viķāye eden eşekdir. (s. 230)
Ĥiddet-i baśarıyla meşhūr Yemāmeli Zerķāǿ 82 isminde bir
ķadın taĥaśśun etdiği ĥiśārından ĥassā’nın Ǿaskerine baķdığı śırada
ordudan ķaçan bir eşek görmüş ve:

 من راغ ِِف،”غَنَ ِم ِه العري أوقى لِ َد ِم ِه

“

ĥükmünü įrād etmişdir.

YaǾnį eşek, sürüsü yanında bulunan çobandan ziyāde ķanını
ķoruyor, demekdir.
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Arapların üç günlük mesafedeki kişileri ve yoğurttaki beyaz tüyü görebilen keskin
körüşlü efsanevî kadın şahsiyeti. Geniş bilgi için bk. İskender Pala, Dîvân Şiiri Sözlüğü,
Akçağ Yayınları, 3. Baskı, 1995, Ankara, s. 583.
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ِ ك َعلَى العد ِو
.قادر
َّ  أَ ْكثِ ْر ِم َن-٢٠٣
َ َّالص ِد ِيق فَِإن
ّ
Tercüme

603. Dostuñu artır ki düşmanıña ķarşı durmaġa muķdedir olasıñ.
(s. 282)
(Bu meŝeli evvelā įrād eden Ebcer bin Cābir el-Ǿİclį olmuşdur.)
4.5. Teşbih Kaynaklı Olanlar
Bu grupta yer alan meseller, özellikle “ ef‘alü min ...” vezni veya
formu ile mukayeseye dayalı ve abartılı teşbih şeklinde yaygın olarak
karşımıza çıkar.

. أَ ْزَكن ِم ْن َإَيس-٣٠٧
Tercüme

301. İyās’dan daha ferāsetli. (s. 133)

ِ  أَ ْخطَب ِمن س ْحب-٧٨٧
.ان َوائِل
َ َ ْ
Tercüme

181. Sahbān Vaįl’den daha muķdedir ħaŧįb. (s. 74)

. أ ََر َّق ِم ْن دمعة شيعية-٦٨٣
Tercüme

283. ŞįǾįleriñ gözyaşından daha raķįķ.

(s. 124)

. أَط َْول ِم ْن ِظ ِّل الرْم ِح-٤٢٧
Tercüme
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467. Mızrāķ gölgesinden daha uzun. (s. 221)
5. Nuhbetü’l-Emsâl ve Şerh Yöntemi
Mütercimi ve biyografi kaynakları tarafından belirtilmiş olmasa da
kanaatimizce Nuhbetü’l-Emsâl’de Arap mesellerine dair en kapsamlı
kaynak olan Meydânî’nin Mecmaü’l-Emsâl’indeki mesellerden istifade
edilmiştir.

Nuhbetü’l-Emsâl’deki

meselerin

tıpkı

Mecmaü’l-Emsâl’de

olduğu gibi hurufla müretteb olması, sırasıyla kadim meseller, “ ef‘alü
min…” vezin kalıbında meseller ve müvelled meseller şeklinde bir tertibe
sahip olması, meselleri desteklemek ve kimi sözcükleri lügavî olarak izah
etmek için seçilen Arapça şiirler bizde bu kanaati oluşturmuştur. Keza
Nuhbetü’l-Emsâl’de bulunan ve emsal kitaplarında pek yer verilmeyen
müvelled mesellerin Mecmaü’l-Emsâl’deki müvelled mesellerle aynı
olması bu kanaatimizi pekiştirmiştir. Salâhî’nin Mecmaü’l-Emsâl ile
birlikte öteki emsal kitaplarından da faydalanmış olma ihtimalini de göz
ardı etmemekte fayda vardır. Nitekim sınırlı sayıda da olsa Nuhbetü’lEmsâl’de

yer

alan

kimi

Arapça

beyitlerin

Mecmaü’l-Emsâl’de

bulunmaması Salâh’nin farklı kaynaklardan da yararlandığını gösterir.
Salâhî, beğenisine göre Mecmaü’l-Emsâl’den mesel veya yaygınlaşıp
mesele dönüşmüş hikmet, hadis ve beyitlerin en güzellerini seçmiş ve
bunları birer beyit veya dörtlükle tercüme etmiştir. Nuhbetü’l-Emsâl,
meselleri şiirle izah etmesi bakımından Arap edebiyatından Ma‘mer b.
Müsennâ’nın mesel kitabı olan el- Emsâl’ine benzer.
Salâhî, eserinin tertibinde Mecmaü’l-Emsâl’in müellifi Meydânî’nin
yaptığı gibi alfabetik sırayı gözetmiş. Kimi meselleri bir beyitle izah
ederken kimi mesellerde geçen ve ilm-i meselde nadir kullanıldıkları için
adına garip denilen sözcükler üzerinde durmuştur. Salâhî, bazı meselleri
şerh ederken dörtlükler kullanmıştır. Kimi mesellerin de hikâyelerine ve
meselleri destekleyen şiirlere yer vermiştir. Şaire ait çok sayıda beyit ve
dörtlük içeren eser, tercümeden ziyade telif eser özelliği göstermektedir.
Nuhbetü’l-Emsâl’de meseller harfü’l-hemze ile başlayıp harfü’l-yâ ile
bitmektedir.
Nuhbetü’l-Emsâl’de

şerh

yöntemi

olarak

ilkin

mesel

olarak

adlandırılan Arapça deyim, atasözü veya hikmetin Arapça ibareleri
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verilmiş ardından bu sözlerin anlamları verildikten sonra birer beyit veya
ikişer beyitle nazmen tercüme edilmiştir. Eserin büyük bir kısmı bu
yöntemle yazılmıştır:

ِ -٥٧٢
.الع َّفة َجيش ل ي ْه َزم
Tercüme

516. Ǿİffet, hezįmete uġramayan Ǿaskerdir.
Münhezim olmayan Ǿasker var ise Ǿiffetdir
Ǿİffet olmazsa hezįmet ne fenā źilletdir! (s. 245)
Kimi mesellerin anlamları birer cümle ile izah edildikten sonra bu
mesellerin mesajları birer beyit veya dörtlükle nazmen Türkçeye tercüme
edilmiş, kimi mesellerin ise öyküleri verildikten sonra nazmen
tercümelerine geçilmiştir:

.ب نَ ْعل َشر ِم َن ا ْحلََف ِاء
َّ  ر-٦٧٦
Tercüme

212. BaǾżı ayaķķabı, çıplaķ gezmekden fenādır.
Çekilen ezā, cefā śoñ dereceye geldiği vaķit įrād olunur.
Rivāyete göre Ǿilm-i Ǿarūżuñ vażǾı Ħalįl bin Aĥmed, bir arķadaşını
ziyārete giderken yolda ayaķķabısınıñ tasması çıķar ve çıplaķ
yürümeğe başlar. Aşınan ayaġından çekdiği śıķıntılar cānına
yetdiği için kimseye acımayacaġını söyler. Bu meŝel Ħalįl’iñ ĥālini
taśvįr eden güzel bir meŝeldir.
Ne ķaķarış başıma, al seniñ olsun taraġım
Verdiğiñ ķundura işte, baña kāfį ayaġım

(s. 88)
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Bazı meseller tek dörtlükden oluşan nazm, kıta gibi nazım şekilleri ile
tercüme edilirken sınırlı sayıda da olsa bazı meseller birer gazelle
tercüme edilmiştir:

.ًت نِ ْع َمة
َّ  ر-٦٦٧
ْ َب َكلِ َمة َسلَب
Tercüme

221. BaǾżen bir söz niǾmeti selb eder.
Bir kelime niǾmetini selb eder
Śoñra olursuñ a göñül nevĥager
Ĥazm u teǿennį saña olsun şiǾār
Bilmeli ki her Ǿacele şūr u şer (s. 93)

.الص ْي ِد ِِف ِع ِّريَِة األَ َس ِد
َّ  َكم ْب تَ ِغي-٢٧٤
Tercüme

614. Arslan yataġında av isteyen gibi. (s. 290)
Muĥāli temennį edenler ĥaķķında đarb olunan bir meŝeldir.
Gazel
Arslan yataġında avlanamaz
Şehbāz ile ķuş eder mi pervāz

Mümkün olanı ŧaleb sezādır
Herkes olamaz cihānda serbāz

Ser vermek olur da sırr verilmez

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

Hem-rāz olacaķ cihānda pek az

Dillerde gezer vefā muĥaķķaķ
ǾAnķā gibi nāmıdır ser-efrāz

Ġammāża inanma, iĥtiyāt et
Pür-ġūlara da inanmaķ olmaz (s. 283)
Bazı mesellerde geçen ve mesel ilminde garip ya da nadir denilen bazı
sözcüklerin altı çizilmiş daha sonra altı çizili sözcüklerin lügat anlamları
verilmiştir:

ِ ِ
ِ َس َواحلَل
.ب
ْ  أ َْر َخ-٦٤٣
ِّ ت َم َشاف َرَها للْع

1

.املِ ْش َفر: Deve dudaġı.

.س
ّ  الْع: Büyük ķadeĥ.

2

Tercüme

243. Deve ķadeĥ ve süt yerine dudaķlarını śarķıtır. (s. 104)
(Bir iĥtiyāc żımnında gelip de emelini isǾāf etmeyen baħįller
ĥaķķında įrād olunur.)
Sözcük etimolojisi ve gramer açısından Nuhbetü’l-Emsâl faydalı
bilgiler içerir. Bazı mesellerde kimi garip sözcüklerin doğru yazılışları ile
birlikte anlamları verilir. Bu yönüyle eser mini kavram sözlüğü özelliği
gösterir:

.وك فَك ْل
َ  إِ َذا َح َّز أخ-٥٧
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احلز: Ĥā’nıñ fetĥi ve zā’nıñ teşdįdiyle kesmek
Tercüme

57. Ķardeşiñ keserse ye. (s. 27)

.اش إِ ْن ََلْ تَ ْقطَ ِع
َ  ََس َّْي ت-٣٣٦
َ ك ال َف ْش َف
الفشفاش: Kesmez kör ķılıç. Bu kelimeniñ bu maǾnāya geldiği
ķamūsda yoķ, faķaŧ lisānü’l-ǾArab’da vardır. (s. 152)

َّ  بَ ْي نَ ه ْم َداء-٧٧٨
الضرائِر

َّ : Đarre’nin cemǿi. Ortak. İki zevce arasındaki ĥāl.
الضرائِر
Tercüme

118. Arañızda ortaķlıķ ħastalıġı var. (s. 52)
Salâhî, kimi Arap meselleri benzer Türkçe mesellerle izah eder.
Arapça mesellerin birer cümlelik tercümesinden sonra dilimizde benzer
olan atasözü veya deyime yer vermiş ve genellikle “… atasözümüzle
yek-mealdir.” ifadesi ile tercümesini tamamlamıştır. Ayrıca mesellerin
içeriğine uygun olarak yazdığı şiirlerinde çok sayıda Türkçe deyime yer
vermiştir. Salâhî bu yöntemle meselleri daha anlaşılır kılmıştır.

.ْك
َ ك َأيْكل
َ َ ََِسّ ْن َك ْلب-٣٠٨
Tercüme

308. Köpeğiñi besle, büyüt, seni yesin.
Ķarġayı besle gözünü oysun meŝelimizle yek-meǿāldir.
Beslediğiñ ķarġa oyar çeşmiñi
Nākes olan lāyıķ-ı ihsān değil

(s. 137)
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Salâhî,

genel

bir

kural

olmamakla

birlikte mesellerin

hangi

durumlarda, hangi bağlamda, niçin ve kimler için kullanıldığına kısaca
değinmiştir.

. َش َوى َز َع َم وَل َأيْكل-٣٦٨
Tercüme

398. Raġmınca kebāb etdi faķaŧ yemedi, vazgeçdi.
Bir iş der-Ǿuhde edip de śoñra çekilen kimse ĥaķķında įrād
olunur. (s. 185)
6. Istılahî Yapılarına Göre Meseller
6.1. Mucez Meseller
İnsanlar arasında yaygınlaşmş bir hükmü kapsayan ve telaffuz
edildiği gibi zihinde hemen oluşan mesellerdir. Atasözü karşılığıdır.
Veciz veya sair meseller de denmektedir. “ ef‘alü min ...” kalıbında olan
ve mukayese ile teşbihte mübalağaya dayalı meseller de bu gruba girer.

.اح
ِ الس َم
َّ -٦٥٨
َّ الرَابح َم َع
Tercüme

258. Ķazanç, cūd ve seħā ile berāberdir.

(s. 113)

. َك َما تَ ْزَرع حتصد-٢٦٧
Tercüme
627. Ekdiğiñ gibi biçersiñ.

ِ  أَ ْخطَب ِمن س ْحب-٧٨٧
.ان َوائِل
َ َ ْ
Tercüme
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181. Sahbān Vaįl’den daha muķtedir ħaŧįb. (s. 74)

. أ ََر َّق ِم ْن دمعة شيعيّة-٦٨٣
Tercüme

283. ŞįǾįleriñ gözyaşından daha raķįķ.

(s. 124)

6.2. Kıyasî Meseller
Bu meseller herhangi bir durumu açıklamayı hedef edinen
kıssalardan meydan gelir. Arap mesellerinde olmayan bu çeşit meseller,
daha çok Kur’an-ı Kerim ve hadislerde yer alır. Sonraları İslam alimleri
hadis ve Kur’an kıssalarına benzer meseller oluşturmuşlardır.

83

Temsil

veya teşbih olarak da adlandırılan bu çeşit meseller, birtakım meseleleri
aydınlatmak için kullanılan çeşitli benzetmelerden oluşan kıssa türünden
misallerdir.
Mürekkeb teşbih olarak da bilinen bu meseller öğüt verme, hakikatleri
izah etme, soyut meselelerin teşbihlerle somut hale getirilerek daha iyi
kavranmasının sağlanması gibi gayeler içerir. Örneğin “Onların misali
ateş yakıp da ateş etraflarını aydınlattığı bir sırada Allah’ın, ışıklarını alıp
da karanlıklar içinde görmez bir vaziyette bıraktığı insanların meseli
gibidir.” (Bakara, 2/17) ayetinde münafıkların haliyle ilgili olarak
zikredilen mesel açıkça mesel olarak isimlendirilmiştir. Çok sayıda teşbih
içeren bir kıssa görünümünde olması nedeniyle de kıyasî türdendir.

84

Daha çok “ meselü ..., kemeseli ...,” gibi teşbih edatları içeren kıyasî
meseller, uzun tasvir ifadeler barındırması nedeniyle bazı kaynaklarda
mesel

sayılmamıştır.

Nuhbetü’l-Emsâl’de

bu

tür

mesellere

yer

verilmemiştir.

Abdülmecid Katâmış, el Emsâlu’l-ʿArabiyye Dirasetun Tarihiyetun Tahliliyeh, Dâru’l-Fikr,
Dimeşk 1988, s. 30.
84 Güllüce, a.g.m., s. 98.
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6.3. Hurafî Meseller
Kaynağını bedevilerin çöl yaşantısından alır. Arapların veciz sözlerle
hayvanların dilinden fabl tarzı veya hiç yaşanmamış bir olay dolayısıyla
uydurdukları mesellerdir. Arap dil bilginleri bu meselleri Arapların
safsataları veya ekazib-i Arap şeklinde nitelemektedir. Arap edebiyatında
nazım ve nesirle yazılmış eserlerde hayli fazla görülür. Sembolik edebî
türlerden sayılan bu mesellerde yazar olayları ve diyalogları cansız
varlıklar ve hayvanlar üzerinden gerçekleştirir. Amaç fabllarda olduğu
gibi ahlakî bir ders vermektir. Nuhbetü’l-Emsâl’den hurafî meselleri
andıran bir kaç mesel örnek olarak gösterilebilir.

ِ
ِ ب دكاَن البَ َّق
.ال
ْ  إِذا-٧٠٧
َ والسن َّْور َخ ِر
ّ اصطَلَ َح ال َفأ َْرة
Tercüme

107. Fāre ile kedi uyuşurlarsa baķķal dükkānı ħarāb olur. (s. 46)

. أَ ْش َهى ِم ْن َكلْبَ ِة َح ْوَمل-٤٠٧
Tercüme

401. Ĥavmel’iñ köpeğinden ziyāde iştāhlı.
Ĥavmel, ǾArab’dan bir ķadınıñ ismidir. Bunuñ bir dişi
köpeği var imiş gündüz aç bıraķır, gece śalıverirmiş. Bir gece ay
doġduġunu görünce ayıñ dönüşünden ışıġını çörek śanaraķ
ĥavlamaya başlamış ĥattā açlıķ cānına yetdiği için kendi ķuyruġunu
yemişdir. (s. 186)
7. Mesellerin Zamanı
7.1. Cahiliye Dönemi Meselleri
En kadim Arap mesellerindendir. Cahiliye Dönemi’nden başlayıp
Abbasi Dönemi’ne kadar devam etmektedir. Mesellerde geçen kimi özel
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isimler ve döneme özgü kültürel unsurlardan meselin cahiliye dönemine
ait olduğu anlaşılır. Ekrem b. Sayfî’ye nispet edilen mesel ve şiirler de
Cahiliye Dönemi ile ilişkilidir.
Cahiliye Dönemi’ne ait meseller içerdikleri sembol ve motiflerle
İslamî Dönem’de oluşmuş mesellerden rahatlıkla ayırt edilebilir.
Özellikle kabileler arası büyük mücadele ve savaşlar ile önemli toplumsal
olaylar Cahiliye Dönemi mesellerinin önemli bir kısmını oluşturur.
Ayrıca çöl hayvanları ve bitkileri gibi motifler de meselin Cahiliye
Dönemi’ne ait olup olmadığını saptamada araştırmacılara yardımcı
85

olur.

ِ
.ًي فَالَقَ وا ََحْضا
َ ّ كانوا ُِمل-٢٠٦
Tercüme

602. Develeri ŧatlı olan oŧlaķda otarırken ŧuzlu ve acı otla
ķarşılaşdılar. (s. 281)

ِ اب تَْرَة الغر
.اب
َ  أ-٤٦٢
َ َ َ َص
Tercüme

426. Ķarġanıñ ħurmasına ķondu. (s. 281)

ِ -٤٤٨
ِ ضباَب ْأر
.ض َح ْرش َها اْألَ َراقِم
Tercüme

448. Keler śaydı yılan daǾvet eder. (s. 211)

ِ َ ِع ْن َده ِمن امل-٤٧٧
.ال َعائَِرة َع ْي
َ
Tercüme
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Boran, a.g.e., s. 15.

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

477. Gözünü dolduran mālı vardır.
Zamān-ı cāhiliyetde bir adamıñ develeri biñe bāliġ olunca
faĥliñ gözünü çıķarırlarmış. Gūyā o māl, keŝretinden dolayı gözü
çıķarılmış deveye beñzetilmişdir. Buña muķābil Türkçemizde
“Falānıñ gözünü topraķ doyursun.” deriz. (s. 228)
7.2. İslamî Dönem Meselleri
İslamiyetin

benimsenmesinden

sonra

oluşan

ve

İslamiyetin

öğretilerine uyan ayetlerden ve hadislerden kaynaklı veya ayet ve
hadislerden etkilenerek ortaya çıkmış mesellerdir. Halife, sahabe, tabiin
gibi din büyüklerine ait veciz ifadeler de bu döneme dahildir.
İslama ait terim ve kavramların, özel isimlerin özellikler Allah lafzının
kullanılmış olması, meselin ayet, hadis, sahabe ve tabiin sözüne
dayanması veya onlardan doğması bu mesellerin İslam Dönemi’ne ait
olduğunun göstergesidir.

.ت فَ ِم ِه
ّ  َج َع َل-٧٥٣
َ الل ِرْزقَه فَ ْو
Tercüme

153. Allāh onuñ rızķını, gözü görüp de aġzınıñ erişemediği
yerde ķıldı. (s. 64)

ِ ِ َش ِفيع امل ْذن-٤٠٧
.ب إِقْ َراره َو تَوبَته إِ ْعتِ َذاره
Tercüme

407. Günāhkārıñ şefįǾi kendi iķrārı, tevbesi de iǾtiźārıdır.(s. 188)

.املعروف
ْ  َزَكاة النِّ َع ِم-٣٠٦
Tercüme
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302. NiǾmetleriñ zekātı iyilikdir. (s. 135)

.ًب بَ ْول
َص
َ -٤٤٠
َ  ثَّ َش ِر،ًام َح ْول
Tercüme

440. Bir sene oruç ŧutdu śoñra sidik içdi. (s. 207)

. الش ْب َهة أ ْخت ا ْحلََرام-٣٨٢
Tercüme

386. Şüphe, ĥarāmıñ ķız ķardeşidir. (s. 178)

. أ ََر َّق ِم ْن دمعة شيعيّة-٦٨٣
Tercüme

283. ŞįǾįleriñ gözyaşından daha raķįķ. (s. 124)
7.3.Müvelled Meseller
Şehirli Araplar için VIII. asrın yarısına, bedevî Araplar için X. asrın
sonuna kadar uzanan ve Cahiliye Devri’nden itibaren başlayan dönem
iştişhâd dönemi olarak kabul edilmiş, bu asırlarda ortaya çıkan meseller
kadim meseller diye tanımlanmıştır. Bu yüzyıllarda Araplar başka
milletlerle karışıp, melezleşip dilleri bozulmadığından onların şiirleri ve
meselleri, içerdikleri sözcüklerin anlam ve yapıları ile gramer kurallarını
86

belirlemede şahid olarak kabul görmüştür.

Sonraları söylenen meseller

ise dilleri bozulmuş melez Araplar’ın mahsulleri şeklinde görüldüğü için
şahid olarak kabul görmemiştir.
Müvelled meseller, nadir ya da garib kelimeler içermemesi, yalın
olmaları, bir kısmının (mahallî meseller) i‘rab ve gramer kurallarına göre
86

Durmuş, a.g.md., s. 295.
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söylenmemeleri

yöyüyle

kadim

mesellerden

ayrılır.

Meydânî’nin

Mecmaü’l-Emsâl’inde her harfin sonunda müvelled mesellere ayrı bir
bölüm düzenlemiştir. Nuhbetü’l-Emsâl’de de hemen her harften çok
sayıda müvelled mesellere yer verilmiştir.

ِ َّ مال
ِ يح ِِب
.ادث أ َْو َوا ِرث
َ ش ْر
ِّ َ ب-٧٣٧
َ ِ الشح
Tercüme

131. Baħįliñ mālını bir ĥadiŝe veya bir vāriŝle müjdele. (s. 57)

ِ  تَ رك ا ِد-٧٤٨
ِ العلْم ي ْن
ِ عاء
.احلس َد
ك
ن
ع
ي
ف
ْ
َ
ّ ْ
َ
َ
َ
Tercüme

148. Ǿİlm daǾvāsını bıraķmaķ senden ĥasedi giderir. (s. 62)

. احلَطَب َرطْب:ال
َ  فَ َق،َّار
َ  َد َخ َل فض ِول الن-٧٦٦
Tercüme

199. Boşboġaz āteşe girmiş de yine odun yaş demiş. (s. 82)

ِ
ِ ِ ذَنَب ال َكل-٦٠٦
ب
ْ ْب ي ْكسبه
َ  وفَمه ي ْكسبه الض َّْر،الطع َم
Tercüme

202. Köpeğiñ ķuyruġu ekmeği, aġzı da dayaġı ķazandırır. (s. 83)
8. Mesellerde Dil ve Belagat
Arap meselleri dil ve belagat yönünden oldukça zengindir. Meseller
dikkatlice incelendiğinde çok sayıda söz sanatı, belagat ve fesahat
unsurlarının kullanıldığı görülür.
Mesellerin kalıplaşmış bir yapıya sahip olmaları, mesellerde eş
anlamlı da olsa sözcüklerin yerine başka bir sözcük kullanılamaması,
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sözcük yerlerinin, ahenk unsurlarının değiştirilememesi mesellerin
günümüze kadar dil ve anlam bakımından değişmeden gelmelerini
sağlamıştır.
Nuhbetü’l-Emsâl’deki meseller genellikle yalın anlatıma sahip kısa, öz
ve basit yapılı birer cümleden oluşmuştur.

ِ الش ِفيق بِس
.وء ظَ ًّن مولَ َع
َ َّ  إِ َّن-٦
Tercüme

9. Dost, sūǿ-i žanna düşkündür.

(s. 5)

Meseller, çoğunlukla tek yargı bildiren basit cümleler şeklinde
olmakla beraber yan yargılar ile birden fazla yargılar içeren cümleler
biçimde olan meseller de vardır. Bu tarz mesellerde çoğunlukla koşul,
karşıtlık, sebep gibi ilgilerle yargılar birbirine bağlanır.

ِ
.هم
َ  إِذَا ك ْن-٧٠
ْ َت ِِف قَ ْوم ف
ْ احل
ْ ب ِِف إِ َنئ
Tercüme

80. Bir ķavmiñ hemnişini olursañ sen de onlar gibi diz çöküp
otur ve süt śaġdıķları ķaba süt śaġ. (s.32)

!  َس َحاب نَ ْوء َماؤه ََحيِم-٣٠٧
Tercüme

307. Yıldızıñ yaġmur müjdecisi buluŧu göründü faķaŧ śuyu
sıcaķ!

(s. 137)

Nuhbetü’l-Emsâl’deki Arap mesellerinde Türk atasözlerinde olduğu
gibi çoğunlukla genel geçer yargıları ve kuralları ifade eden ve tüm
zamanları kapsayan geniş zaman kullanılmıştır.
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ِ
.الع َم ِل
ْ َ غَايَة الزْهد ق-٥٦٣
َ  وح ْسن،صر األَ َم ِل
Tercüme

523. Zühdüñ ġāyesi ķasr-ı emel ve ĥüsn-i Ǿameldir. (s. 248)

َّ اء
.الصب َعلَْيه
َّ الد ْه ِر
َ  َد َو-٧٦٣
Tercüme

193. Zamānıñ devāsı, ĥādiŝātına ķarşı śabırdır. (s. 80)
Birçok meselde doğrudan öğüt veren buyurgan bir anlatım
kullanılmıştır ki doğrudan ikinci tekil ve çoğul şahsı muhatab alıp
seslenen bu emir kipli meseller ahlakî telkin konusunda en etkili
mesellerdir.

ِ  ِشّر واْئتَ ِزر والْبس ِج ْل َد الن-٣٧٧
.َّم ِر
ْ
ْ َ ْ
Tercüme

371. Paçaları śıva, fūŧana bürün. Ķaplan postunu giy.

(s. 170)

.صد ْق
ْ  سبَِّين َو أ-٣٦٣
Tercüme

323. Söv faķaŧ doġru söyle. (s. 145)

ِ  تَ عا َشروا كا ِإل ْخو-٧٤٧
ِ ِ َو تَ َع َاملوا َكاألَجان،ان
ب
َ
َ
Tercüme

147. Ķardeş gibi geçiñiniz, yabancı gibi alışveriş ediñiniz. (s.
62)

57

58

Davut ERTEM
Nuhbetü’l-Emsâl’de çok sayıda meselin bir durumun ya da olayın
oluşmasını bir koşula bağlayan şart-sonuç ilgisi ile kurulmuş olduğu
görülür.

ِص
ِ ان ظَ َهر املسر
.وق
َّ ِّاص َم الل
َ َ إذَا ََت-٧٠٦
ْ َ
Tercüme

102. İki ħırsız birbirine ħaśım olursa çalınan māl meydāna çıķar.
(s. 44)

ْ -٧٨٠
.ت
َّ اْل ْن َفساء إِ َذا م
ْ َت نَتَّن
ْ س
Tercüme

180. Ħunfesāye doķunulursa fenā ķoķu verir. (s. 74)

َّ  َحت َّل،ك
الق ْيد ِم ْن ِر ْج ِلك
َ ِ أَ ْخ ِر ِج الطَّ َم َع ِم ْن قَ ْلب-٧٨٥
Tercüme

185. Ķalbiñden ŧamaǾı çıķar ki ayağından bağı çözmüş olasıñ.
(s. 76)

ب
َ  َوقِّ ْر نَ ْف َس-٨٧٣
ْ ك ت َه
Tercüme

813. Nefsiñi tevķįr et ki mehįb olasıñ. (s. 808)
Edebî açıdan meseller; teşbih, kinaye, istiare ve hakikat gibi belagat
unsurları yanı sıra seci, cinas, tıbak, mukabele ve izdivaç gibi söz
sanatları çeşitlerini içermeleri yönüyle sanatlı nesir addedilir.
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Durmuş, a.g.md., s. 297.
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Muallim Naci, Arap dil ve edebiyat bilgini İbrahim enNezzam’dan 88 alıntılayarak meselleri sıradan sözlerden ayıran özellikleri
şöyle sıralamıştır:
a) İcaz-ı Lafz
b) İsabet-i Mana
c) Hüsn-i Teşbih
d) Cevdet-i Kinaye

89

İcaz, az sözle çok şey anlatmaktır. Mesellerin çoğu iki üç sözcükden
oluşmaktadır. Atasözleri, vecizeler, hikmetli sözlerde icaz bulunur.

َّ -٨
إن اجلبَا َن َح ْت فه ِم ْن فَ ْوقِ ِه
Tercüme

8. Ķorķaġıñ ölümü tepeden iner.
Kaderden çekinmeniñ fāǿidesi olmadıġına işāretdir. (s. 5)

ِ ض علي
!املاء
َ ِ ِ َكال َقاب-٥٦٥
Tercüme

595. Parmaķ ucuyla śu alan gibi! (s. 277)
(Ĥuśūlü meǿmūl olmayan şeyǿ isteyenler ĥaķķında ķullanılır.)

.ًومة
َ َ َم ْن أَ ْعطَى ب-٧٨٢
َ صلَةً أَ َخ َذ ث
Tercüme

Basra mutezile ekolünün önde gelen kelamcılarından dil ve edebiyat bilgini. Geniş bilgi
için bk. İlyas Çelebi, “Nazzam”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, C.32, ss. 466-469.
89 Muallim Naci, Sânihatü’l- Arab, (hzl. Ömer Hakan Özalp),
Yeni Zaman Yayınları,
İstanbul, 2002, s. 10.
88
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786. Śoġan veren śarımsaķ alır. (s. 362)
İsabet-i Mana, mana doğruluğu anlamına gelir. Meseller adeta birer
kanun hükmündedirler. Çoğu mesel evrensel diyebileceğimiz genel
doğruları öğütler.

.ي الْ َم َال ِء تَ ْق ِريع
ْ َّ الن-٧٦٦
َ ْ َصح ب
Tercüme

799. Herkesiñ yanında öğüt vermek başa ķaķmaķ demekdir.
(s. 366)

. َم ْن ََلْ ْحي ِس ْن إِىل نَ ْف ِس ِه ََلْ ْحي ِس ْن إىل غَ ِْريِه-٧٨٨
Tercüme

788. Kendine ħayrı doķunmayanıñ başķasına da ħayrı
doķunmaz. (s. 362)

َّ ب َعلَى
.ت َم ْعتَ بَ ته
ْ َالد ْه ِر طَال
َ َ َم ْن َعت-٧٢٤
Tercüme

764. Zamāna darılanıñ darġınlıġı uzar. (s. 354)
Teşbih, sanatının Arap dili ve edebiyatında önemli bir yeri vardır.
Teşbih manayı daha açık hale getirir, güzelleştirir.

َّ -٣٨٥
.الشبَاب َم ِطيَّة ا ْجلَ ْه ِل
Tercüme

385. Gençlik, cehālet maŧiyyesidir. (s. 178)

ِ كالساقِ ِط ب ْي
ِ ْ الف َرا َش
!ي
َ َ َّ -٥٦٧
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Tercüme

597. İki yataķ arasına düşen gibi! (s. 278)
(İki şeyde tereddüd eden, faķaŧ ĥįçbirini elde edemeyenler
ĥaķķında įrād olunur.)

. لَ َأيْب ال َك َر َام ِة إلَّ َِحَار-٧٠٣
Tercüme

703. İyilikden añlamayan ancaķ eşekdir. (s. 330)

ِ  النَّاس كإبِل ِمائَة ل ََِتد فِيها ر-٧٦٣
.ًاحلَة
َ َ
Tercüme

793. İnsānlar bir sürü deve gibidir; yüz deve var, faķat içinde
rükūba yarayan bir deve bulamazsıñ. (s. 364)
(İnsānlar çoķ, faķaŧ içlerinde iyilik eden pek az demekdir.)

ب
َّ ب لِ َم ْن َح
َّ َص ْن َعةَ َم ْن ط
َ . -٤٦٠
Tercüme

420. Ĥāźıķ bir doķtoruñ, sevdiği adama baķması gibi işlerini
tesviye etdi. (s. 197))
Kinaye, bir şey söyleyip başka bir şey kastetmektir. Düşünüleni üstü
kapalı, dolaylı olarak ifade eden söz. Nuhbetü’l-Emsâl’deki çoğu mesel
kinayelidir.

Tercüme

.ت ِوطَابه
ْ ص ِف َر
َ -٤٧٤
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414. Ķabı ŧam ŧaķır. Helākden kināyedir. (s. 192)

.ك َعابِسا
َ  قَ ْب َل الب َك ِاء كا َن َو ْجه-٥٥٧
Tercüme

557. Aġlamadan evvel yüzüñ ekşimiş idi. (s. 261)

.ًص َار ِذ َراعا
َ َ كا َن ك َراعاً ف-٥٨٣

Tercüme

583. Paça iken bilek oldu. (s. 272)
(Źelįl ve żaǾįf, Ǿazįz ve ķavį olduġu zamān įrād olunur.)

. كل َشاة بِ ِر ْجلِ َها َست نَاط-٥٨٢
Tercüme

586. Her ķoyun kendi bacaġından aśılır. (s. 273)
(YaǾnį her cināyet śāĥibine Ǿāǿiddir. Onuñ yerine başķası cezā
görmez.)
Mukabele ve Tıbak, özellikle ilim ve cehalet, akıl ve cahil, yalan ve
doğru söz, korkaklık ve cesaret gibi kabile esaslı Arap toplum yapısının
son derece ehemmiyet atfettiği müsbet ya da menfî hasletler mesellerde
tezat üslûbu ile en fazla kullanılan kavramlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.

90

Nuhbetü’l-Emsâl’deki birçok meselde bir nevi tezat sanatı olan
mukabele ve tıbaka rastlanır.

90

Boran, a.g.e, s. 19.
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ِ ضب اجل
ِ الع
.اقل ِِف فِ ْعلِ ِه
َ َ وغ،اه ِل ِِف قَ ْولِ ِه
َ َ غ-٥٦٢
َ ضب
َ
Tercüme

526. Cāhiliñ ġażabı ķavlinde, Ǿāķiliñ ġażabı da fiǾlindedir. (s.
249)

ص ِد يقه َع ْقله
َّ  َعدو. -٤٨٨
َ  َو،الرجل َحْقه
Tercüme

488. Kişiniñ düşmanı ĥamāķati, dostu da Ǿaķlıdır. (s. 2)

ِ
.الص ْدق ِش َفاء
ِّ  الك ْذب َداء َو-٢٣٥
Tercüme

635.Yalancılıķ bir ħastalıķ, doġruluķ da şifādır. (s. 300)

. َج ْهل يَعولِين َخ ْي ر ِم ْن َع ْقل أَعوله-٧٥٤
Tercüme

154. Baña yardım eden cehālet, yardım istediğimǾaķıldan
ħayırlıdır. (s. 64)
Seci, meselin akılda kalması ve söylendiğinde sağladığı semantik
etkinin yanı sıra kulağa hoş gelen bir ahenk kazandırması cihetiyle de
önemli görülebilir.

91

Salâhî’nin Nuhbetü’l-Emsâli’nde çok sayıda meselin secili olduğu
görülür.

.الرفِيق قَ ْب َل الطَّ ِريق
َّ -٦٢٢
91

Demirayak, a.g.e, s. 269.
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.والع َفار
ْ ، ِِف ك َّل َش َجر َنر-٥٣٨
َ واستَ ْم َج َد املَْرخ
. َويَد تَ ْذبَح، فَم ي َسبِّح-٥٥٥

ِ الر َج
ِ  ِِف ت َقل-٥٥٢
ِّ األح َو ِال ِعلْم َج َو ِاه ِر
.ال
ْ ب
.ًب بَ ْول
َص
َ -٤٣٨
َ  ثَّ َش ِر،ًام َح ْول
ِ  أَ ْكثَ ر الظن-٢٠٨
.ون ميون

Hazif ve Itnab, Ali Bulut’un, Belagat, Meani, Beyan, Bedi adlı eserinde
Hamza b. Turgut el- Aydinî’den naklen ıtnabı, insanların alışık olduğu
sözlerden daha fazla sözle ancak tatvile ve haşve kaçmadan amacı ifade
92

etmektir, şeklinde tanımlamıştır.

Çok sayıda çeşidi bulunan ıtnab’ın izah ve teşvi çeşidine örnek olarak
Nuhbetü’l-Emsâl’den şu iki meseli verebiliriz:

ِ  النَّاس كإبِل ِمائَة ل ََِتد فِيها ر-٧٦٢
.ًاحلَة
َ َ
Tercüme

793. İnsānlar bir sürü deve gibidir; yüz deve var, faķat içinde
rükūba yarayan bir deve bulamazsıñ. (s. 364)
Meselin ilk kısmında insanlar develere benzetilmiş sonrasında bu
benzetmeden kasdın ne olduğu izah edilmiştir.

ِ  أَفْس َد النّاس األَ َْحَر-٥٤٥
ْ ان اللَّ ْحم
.واْلَ ْمر
َ
َ
Tercüme
92

Ali Bulut, Belgat, Meani, Beyan, Bedi, İfav Yayınları, İstanbul, 2015, s. 172.
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545. İnsānları ifsād eden iki ķırmızıdır: Et, şarāb. (s. 257)
Meselin

ilk

cümlesindeki

yargıdan

sonra

mesel

birbiri

ile

ilişkilendirilmiş iki örnek isimle açıklanarak bir ıtnab çeşidi olan teşvi
yapılmıştır.
Hazif ise amacın, ifadeden herhangi bir ögenin çıkarılması ile ifade
edilmesidir.

93

ِ ِ َكالْ َقاب-٥٦٢
.الع ْجالَ ِن
َ س
Tercüme

596.ǾAcūluñ eliyle āteş alması gibi!

(s. 278)

“Aculun eliyle ateş alması gibi acele etti.” diyecek yerde cümle
kısaltılmış, bu şekilde hazf edilmiştir.

!ت ِبَ ّل َول ََخْر
َ ْ ما أَن-٧٥٤
Tercüme

754. Ne sirkesiñ, ne şarāb!

(s. 350)

“Ne sirke gibi fayda verirsin ne de şarap gibi zarar verirsin.”
cümlesi kısaltılarak ne sirkesin ne şarab şeklinde ifade edilmiştir.

. َو َش ْوك َد ْهر، بَ ْقل َش ْهر-٧٦٣
Tercüme

123. Bir aylıķ yeşillik, mütemādiyen diken. (s. 52)

93

Bulut, a.g.e., s. 164.
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“Sadece bir ay yeşillik oluyor ama devamlı diken oluyor.”
cümlesi hazf edilerek şerri hayrından çok olan kimseler hakkında
ifade edilmiş beliğ bir meseldir.
9. Nuhbetü’l-Emsâl’de Muhteva
Meseller, işledikleri konu ve temalar bakımından milletlerin sosyal,
kültürel ve dinî karakterini yansıtan özlü bir ayna olmaları yönüyle
birçok milletin edebiyatında önemli bir yer tutar. Nuhbetü’l-Emsâl’de yer
alan meseller ve meselleri izah eden şiirler konu ve tema bakımdan
çeşitlilik ve zenginlik arz eder: ilim, cehalet, haya, sır saklama, doğruluk,
yalancılık, büyüklerin sözlerini dinlemek, adelet, iyilik, cimrilik,
cömertlik, hilm, zulüm, kötülük, öfke, aile, evilik, zenginlik, fakirlik,
cesaret, oburluk, vb.
Nuhbetü’l-Emsâl’deki mesellerde din ve tasavvuf, tabiat olayları,
sosyal ve kültürel yapı, insanda öne çıkan erdem ve kusurlar başlıkları
altında genel olarak mesellerde ortak konu ve temalar sınıflandırılmıştır.

9.1. Dinî ve Tasavvufî Unsurlar
Nuhbetü’l-Emsâl’deki kimi mesellerde Allah, rızk, şükür, günah, helal,
haram, tevbe, gibi dinî terim ve kavramlar karşımıza çıkmaktadır. Sınırlı
da olsa aşık, zühd, istigna, nefs gibi kimi tasavvufî kavramların da
mesellerde kullanıldığı görülür. Dinî-tasavufî kavramların kullanıldığı
mesellerin İslamî dönemde oluştuğu dolayısıyla İslam inancına uyan
veciz sözler olduğu, zamanla yaygınlaşıp mesele dönüştüğü söylenebilir.

. لَ يَ ْشكر هللا َم ْن ل يَ ْشكر النَّاس-٧٤٧
Tercüme

747. İnsānlara şükretmeyen Allāh’a da şükretmez. (s. 348)

.ادى هللا
َ ادى ََْمدوداً فَ َق ْد َع
َ  َم ْن َع-٧٧٢
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Tercüme

153. Allāh onuñ rızķını, gözü görüp de aġzınıñ erişemediği
yerde ķıldı. (s. 64)

. ا ْست ْر َما َستَ َر هللا-٦٦٤

Tercüme

344. Allāh’ıñ örttüğünü sen de ört. (s. 155)

. ِِف هللا تَ َع َاىل ِع َوض َع ْن ك ِّل فَائِت-٥٤٢
Tercüme

546. Elden giden her şeyiñ ķarşılıġı Allāh’ıñ ħazįnesinde vardır.
(s. 257)

ِ ِ َش ِفيع امل ْذن-٤٠٧
.ب إِقْ َراره َو تَوبَته إِ ْعتِ َذاره
Tercüme

407. Günāhkārıñ şefįǾi kendi iķrārı, tevbesi de iǾtiźārıdır.

(s.

188)

َّ  تَ ْرك-٧٣٢
ِ َب أيْ َسر ِم ْن طَل
ِ ْالذن
. ب الت َّْو ِبة
Tercüme

136. Günāhı terk, tevbe ŧalebinden daha ķolaydır.

(s. 58)

ِ  أي،الل
ِّ اب
ِّ  صب ر َك عن ََمَا ِرِم-٤٤٣
ِ ص ِْب َك َعلَى َع َذ
.الل
َ َْ
ْ
َ سر من
َ
Tercüme
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443. Ĥarām olan şeylere ķarşı śabret. ǾAzāb-ı İlāhį’ye śabr ve
taĥammülüñden daha ķolaydır. (s. 209)

. الش ْب َهة أ ْخت ا ْحلََرام-٣٨٢
Tercüme

386. Şüphe, ĥarāmıñ ķız ķardeşidir.

(s. 178)

ِ استِغْنَاؤه َع ِن الن
.َّاس
َّ  ِعز-٤٦٨
ْ الرج ِل
Tercüme

498. Kişiniñ Ǿiźźeti, insānlardan istiġnāsıdır. (s. 238)

ِ
.الع َم ِل
ْ َ غَايَة الزْهد ق-٥٦٣
ْ صر
َ وحسن
ْ ،األم ِل
Tercüme

523. Zühdüñ ġāyesi ķasr-ı emel ve ĥüsn-i Ǿameldir. (s. 248)

َّ ضب الع
.الربِي ِع
َّ شا َق َك َمطَ ِر
َ َ غ-٥٦٤
Tercüme

524.ǾĀşıķlarıñ öfkesi ilkbahār yaġmuru gibidir. (s. 248)

.ً لَ تَ ْلبِ َس َّن بِيَ ِقي َش ّكا-٧٦٨
Tercüme

728. Yaķįni şekkle ķarışdırma.

(s. 342)

. َم ْن أَ َها َن َمالَه أَ ْك َرَم نَ ْف َسه-٧٧٢

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

Tercüme

776. Mālına ihānet eden nefsine ikrām eder. (s. 358)
Başta Hz Ali olmak üzere halifeler, imamlar, zahid ve ariflere ait
hikmetlli sözler zamanla mesellere dönüşmüştür. İslam büyükleri çeşitli
vesilelerle meseller ile ilgili kıssalarda ve şiirlerde telmih yolu ile
anılmıştır.

 َما َع َدا ِِمَّا بَ َدا ؟-٧٢٦
Tercüme

762. Evvelce Ǿayān beyān gördüğüñ şeyden seni çeviren nedir?
(s. 353)
(Cemel vaķǾasında Ĥażret-i ǾAlį, Ĥażret-i Zeyd’e: “ Baña ķarşı
bįǾatdan menǾ ü zecr eden ne sebeb var! Ĥicāz’da beni ŧanımışdıñ,
şimdi ǾIraķ’da tanımaķ istemiyorsuñ! ” demişdir ki bu meŝel o
serzenişkārāne Ǿibāreniñ bir parçasıdır.)
Ĥelāle beñzeyip de ĥaķķında ĥelāldir diye ķaŧǾį ĥüküm
verilemeyen şeylere lisān-ı şerǾįde “şübühāt” denilir. İmām-ı ŞāfiǾį
ĥażretleri āyetdeki şu nažmıyla dört ĥadįŝ-i şerįfi Ǿaķd etmişdir. (s.
178)
Ĥasan-ı Baśrį ĥażretleri ķādı taǾyįn olununca ħalķ toplandı ve
müşārunileyhe ķarşı eźā cefāda bulundu. Bunuñ üzerine Ĥasan-ı
Baśrį “ َوَزعة

لبد للسطان من

” dedi. Sulŧān için ĥākim ve vālįden

ķurtuluş yoķdur demekdir. (s. 195)

ِ  أَ ْخطَب ِمن س ْحب-٧٨٧
.ان َوائِل
َ َ ْ
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Arap mesellerinde din ve tasavvuf büyüklerinin yanı sıra birçok şahıs
meşhur vasıflarıyla mesel konusu olmuş veya sarf ettikleri sözler
zamanla mesel hüviyetine bürünmüştür. Hitabette Sahban el-Vailî,
cömertlikte Hatem et-Taî, hicivde şair Nabiga ez-Zübyanî gibi.

Tercüme

181. Sahbān Vaįl’den daha muķdedir ħaŧįb. (s. 74-75)

. ِش ْنشنَة أَ ْعرف َها ِم ْن أَ ْخ َزِم-٣٢٧
Tercüme

360. Bu meŝel mevzūndur ve bir şiǾriñ ikinci śaŧırıdır. Ķāǿili
Ebū Aħzem et-Ŧāǿį’dir. Seħį-i meşhūr olan Ħātemi Ŧāǿį’nin
pederiniñ ceddi yāħūd ceddinîñ ceddidir. (s. 167)

ِ ِب ساع ل
.قاعد
َّ  ر-٦٧٥
Tercüme

215. BaǾżı sāǾį oturanıñ ayaġına gelir. (s. 89)
(Bu meŝeli evvelā įrād eden Nābiġa ez-Zübyānį olmuşdur.)
9.2. Sosyal ve Kültürel Unsurlar
Sosyal unsurlardan örf ve adetlerin yanı sıra batıl inançlar da dahil
olmak üzere kimi inançlar halkın düşüncesiyle birleşerek kısa ve öz bir
şekilde mesellerde karşımıza çıkmaktadır.

!ًك َع ْبداً فأ َْوَله تَ بّا
َ َ َع ْبد َمل-٤٧٥
Tercüme
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475. Köle bir köleye mālik olmuş, śoñra żararına vermiş! (s.
227)

ِ  قَ ْيد ا ِإل-٥٢٧
.ُيان ال َف ْتك
Tercüme

567. Ķaŧl fiǾlini irtikāb etmekden insānı menǾ eden įmāndır.
(s. 266)

. كل َشاة بِ ِر ْجلِ َها َست نَاط-٥٨٢
Tercüme

586. Her ķoyun kendi bacaġından aśılır. (s. 273)

.الصيَّاد
َّ وم ِة َخ ْي ر ما تَ َرَك َها
َ  لَ ْو َكا َن ِِف الب-٧٣٢
Tercüme

736. Bayķuşda yümn u ħayr olsaydı avcı onu bıraķmazdı. (s.
344)

. لِك ِّل غَد طَ َعام-٢٦٠
Tercüme

690. Yarına Allāh kerįm.
Bedevî (Arabî), köle, dilenci, kabileler, hakîm, kadı, hekim, demirci
sosyal sınıf veya meslek erbabı olarak Nuhbetü’l-Emsâl’deki mesellerde
veya mesellerin kıssalarında karşımıza çıkan tiplemelerdir. Devlet
anlayışının olmadığı, Bedevî yaşam tarzının hakim olduğu Cahiliye
Dönemi’nde Beni Salebe, Beni Abs, Beni Zübyan, Beni Fezare, Beni Esed
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ve Beni Murad gibi kabilelerin arasında yaşanan mücadelelerin
mesellerin kıssalarına yansıdığı görülür.

.ص ْدر َك أ َْو َسع لِ ِس ِّر َك
َ -٤٠٦

Tercüme

409. Śadrıñ, sırrıñı gizleyecek eñ geniş bir yerdir. (s. 189)
(AǾrābį’niñ birine sırrıñı naśıl śaķlarsıñ? Dediklerinde, o da ben,
esrārımıñ mezārıyım demişdir.)

ِ  احل ِكيم ي ْق َدع النَّ ْفس ِابل َك َف-٧٢٥
.اف
َ َ
َ
Tercüme

165.Ĥakįm az bir şeyle iktifā eder ve nefsiñ düşkün olduġu
idĥārdan kendisini çeker. (s. 68)

ب
َّ ب لِ َم ْن َح
َّ َص ْن َعةَ َم ْن ط
َ . -٤٦٠
Tercüme

420. Ĥāźıķ bir doķtoruñ, sevdiği adama baķması gibi işlerini
tesviye etdi. (s. 197)

. أنَ َح َّداد:ال
َ َس كل َم ْن َس َّو َد َو ْج َهه ق
َ  لَْي-٧٣٧
Tercüme

737. Her demirciyim diyen, yüzünü ķarartmış değil. (s. 344)
Yahudiler, Hıristiyanlar, Şiiler, Araplar, Farisîler ve Rumlar farklı din,
mezhep ve etnistelere sahip topluluklar olarak sınırlı da olsa Nuhbetü’lEmsâl’deki bazı mesellerde farklı bağlamlarda ve kinaye sanatı ile
karşımıza çıkar.
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.ض ِمِ ِريِه ال َفا ِر ِسي
َ ب َع ْن
َ  أَ ْع َر-٥٧٧
Tercüme

511. Fārisį, żamįrini ižhār eyledi.
(Ķalbinde olan şeyleri meydāna çıķaran kimse ĥaķķında
ķullanılır.)
AǾrāb ǾAcem’de yoķ mu śandıñ
AǾrāb ediyorsa çoķ mu śandıñ
Mużmer ķalamaz żamįr bāriz
Nesl-i edebi ķonuķ mu śandıñ

(s. 243)

. أ ََر َّق ِم ْن دمعة شيعيّة-٦٨٣
Tercüme

283. ŞįǾįleriñ gözyaşından daha raķįķ. (s. 124)

ِ
.ب ِابلت َّْوَر ِاة
ّ ً ك ْن يَهودَي-٢٤٥
ْ  َوإِلَّ فَالَ تَ ل َْع،ًاتما
Tercüme

645. Ya adamǾaķıllı Yahūdį ol yāħūd Tevrāt ile oynama.
Ya tamāmıyla bir Yahūdį ol
MelǾabeñ olmasın veyā Tevrāt

(s.304)

ِ
ِ الس
.بال
ّ  ص ْهب-٤٧٧
Tercüme

411. Ķumral ve ķızıl bıyıķlılar.
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(Bıyıķları her ne ķadar ķumral ve ķızıl olmasa da ǾArab, bu
taǾbįri düşmanlara ıŧlāķ etmişlerdir. Selefde ǾArab ŧāǿifesiniñ
Ǿadāvetleri ekŝeriyā Rūmlarla birlikde ve Rūmlar’ıñ śuhūbeti ġālib
ve śuhbü’s-sibāl taǾbįri onlara münāsib ise de gitgide bu söz
muŧlaķa aǾdāya ıŧlāķ olunmuşdur.)
Mesellerde genel anlamda akıl, ilim ve alim yüceltilirken kimi
mesellerde ise bağlama göre işlevini yerine getirmeyen akıl kavramı ve
ilmiyle amel etmeyen alimler yerilmiştir.

.الع ِاَل َز َّل بَِزلَّتِ ِه َعا ََل
َ  إ َذا َز ّل-٤٢
Tercüme

46. ǾĀlim ayaġı ķayar düşerse Ǿālem de düşer. (s. 54)

ِ  ويل لِع ِاَل أَمر ِمن-٨٠٦
.جاه ِل ِه
ْ ْ َ َْ
Tercüme

809. Veyl ve helāk cāhilden ziyāde Ǿālimedir. (s. 371)

. َج ْهل يَعولِين َخ ْي ر ِم ْن َع ْقل أَعوله-٧٥٤
Tercüme

154. Baña yardım eden cehālet, yardım istediğimǾaķıldan
ħayırlıdır. (s. 64)

ِ ت
.ك
َ َص َار َع ْقله ل
َ العاق َل
َ َ  إذَا َش َاوْر-٧٠٠
Tercüme

100. ǾAķıllıya danışırsañ onuñ Ǿaķlı seniñ olur. (s. 43)

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

! ً َو َع ِد َم َم ْعقول،ً أ ْع ِط َي َمقول-٤٦٧
Tercüme

497. Söz söyleme ķābiliyeti verilmiş faķaŧ Ǿaķıldan maĥrūm!
(s. 238)
Mesellerde anne ve baba, evlatları tarafından öğütleri dinlenmesi
gereken, saygıda kusur edilmemesi gereken sevgi ve şefkat sembolü
olarak sıklıkla ele alınmıştır. Evlat terbiyesi övülürken evladın isyanı
kınanmıştır.

.ًك ب ّدا
ْ -٣٤٧
َ اَسَ ْع ِِمَّ ْن ل ََِيد ِم ْن
Tercüme

341. Senden ayrılmaķ istemeyen ana baba öğüdünü diñle.

(s.

153)

ف ي عق َوالِداً َم ْن قَد َولَ َد ؟
َ  َك ْي-٢٣٧
Tercüme

637. Evlād śāĥibi olan babasına naśıl Ǿiśyān eder? (s. 301)

. َم ْن َج َّه َل أ ََابه ف َق ْد َج ِه َل-٧٦٦
Tercüme

792. Babasını techįl eden cāhil demekdir.

(s. 364)

.اده
َّ َّب أ َْولَ َده ْأرغَ َم ح
َس
َ  َم ْن أَد-٧٧٨
Tercüme
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778. Evlādını teǿdįb eden ĥāsidlerini teźlįl eder.

(s. 359)

.حّت احلبَ َارى
َّ  كل َش ْيء ِحيب َولَ َده-٥٦٦
Tercüme

592. Herkes evlādını sever ĥattā ĥubāra da! (s. 276)

. العقو َق ث ْكل َم ْن ََلْ يَثْ َك ْل-٤٧٦
Tercüme

482. Ǿİśyān, çocuġunu ķaybetmediği hālde ķaybetmiş gibi
anneniñ teǿeŝŝür ve telehhüfünü celb eder.
Nuhbetü’l-Emsâl’deki mesellerde soy, neseb ile ilgili genellikle
olumsuz yargılar kullanılmış,

dostluk ise akrabalığa yeğlenmiş ve

yüceltilmiştir.

ِ
ِ  ولَ تَ ت،َّة
.َّكلوا َعلَى ال َق َرابَة
َ  تَ َق َاربوا ابملََود-٧٤٢
Tercüme
146. Dostluķla aķraba oluñuz. Nesebį ķarābete güvenmeyiñiz.
(s. 61)

. َو قَ ِريب ل ي ْؤَمن َشره،ب بَ ِعيد ل ي ْف َقد بِره
َّ ر- ٦٣٤
Tercüme

234. Neseb ve ķarābet iǾtibārıyla saña uzaķ olan baǾżıları vardır
ki dāǾimā iyilikleri ve baǾżı yaķın aķrabā da vardır ki ekŝeriyā
fenālıķları doķunur.

(s. 98)

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

. ِخيَاركم َخ ْي ركم ألَ ْهلِ ِه-٧٧٧
Tercüme

177. Siziñ ħayırlıñız ehline eñ ziyāde ħayrı doķunandır. (s. 73)

. َزقَّه َز َّق احلَ َم َام ِة فَ ْر َخ َها-٦٦٧
Tercüme

297. Ķuş yavrusunu yemler gibi yemlerdi. (s. 131)
(Kemāl-i

şefķatinden

aķrabāsınıñ

terbiyesinde

taǾķśįr

etmeyenler ĥaķķında įrād olunur.)
Arap mesellerinde kadınların çoğu zaman küçümsendiği, aile hayatı
söz konusu olduğunda ise yüceltildiği söylenebilir. Nuhbetü’l-Emsâl’de de
kadınlara dair olumsuz yargılar içeren mesellerde kadınların akıl ve
kavrayış bakımından zayıf olduğu, kıskançlıkla hareket ettikleri
belirtilmiştir. Kız evlatları için de iyi yetiştirilmeleri, güzel terbiye
edilmeleri gerektiğine dair vurgular göze çarpar.
Kadınlara dair olumsuz değerlendirme taşıyan mesellerin çoğunun
kaynağını

Cahiliye

Dönemi

Arap

adetlerinden

aldığı

söylemek

mümkündür. İslamiyetle birlikte Araplarda kadın, “ümmetin yarısı, ilk
öğretmen, ayakları altında cennet olan anne” gibi tanım ve unvanlarla
kutsal bir konuma yerleştirilmiştir. Arap mesellerinden “Kadınlar şeytan
tuzaklarıdır.” gibi kadınlara dönük ağır benzetmeler yapan, olumsuz
tutum takınan atasözlerinin benzerlerine ne yazık ki ataerkil toplumsal
düzenin hakim olduğu tüm toplumların atasözlerinde rastlamak
mümkündür.
Salâhî’nin kadınlara dair olumsuz yargılar taşıyan meselleri eserine
alıp şiirle tercüme etmesinin yanında kadınları yücelten mesellere ve
şiirlere yer verdiği de görülür.
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Şunu da belirtmekte fayda var ki Salâhî, Aşkın Sesi adlı Dîvânı’nda
İğne başlıklı bir şiirinde kadının elindeki iğneyi din, vatan için cihat
edenlerin elindeki kılıçtan üstün tutarak kadınların önemine ve zor
yaşam şartlarına dikkat çekmiştir.
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Salâhî, ayrıca Zerkâ ile Muâviye ile Telehüff-i Mâder adlı konularını
İslam tarihinden alan manzumelerinde güçlü kadın karakterlere yer
vermiştir.

ِ َف امل ْحصن
.ات تَ ْسلَ ْم لَكم األ َّم َهات
َ  َدعوا قَ ْذ-٧٦٥
َ
Tercüme

195. Nāmūskār

ķadınlara bühtān etmeyiñiz ki siziñ de

ümmehātıñız müfterileriñ dilinden sālim olsun.

(s. 81)

ِ ابلر ِط
.يط
َّ  أَ ِر ِطّى إِ َّن َخ ْي َر ِك-٦٥٦

Tercüme

252. Ey ķadın! Sen ĥamāķatında ŝābit ol. Seniñ ħayrıñ
ĥamāķatındadır. (s. 109)
(Ĥamāķatıyla merzūk olan bir aĥmaķ rüşd ve kiyāset ile ĥareket
netįcede düçār-ı ħaybet olduġu vaķit đarb olunur.)

.َح َفى ِم ْن أ ّم
َّ  ر-٦٧٧
ْ ب شانِئَة أ
Tercüme

217. Saña buġż eden bażı ķadınlar vardır ki anneden Ǿayb ve
ķuśūruñu araşdırmaķ śūretiyle saña iyilik etmiş olurlar. (s. 91)
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ِ
ِ صياح ال ِّد
ِ  إِذَا صاح-٧٢
َّ ت
.يك فَ لْت ْذبَ ْح
َ الد
َ َ
َ جاجة
Tercüme

76. Ŧavuķ ĥoroz gibi ötmeye başlarsa kesilsin. (s. 34)
(Ferezdāķ, şiǾr söylemek isteyen bir ķadın ĥaķķında bu meśeli
įrād etmişdir.)

. لب املَْر ِأة إِ َىل َحْق-٢٨٧
Tercüme

687. Ķadınıñ Ǿaķlı ĥumķa varır. (s. 324)
(Ķıśķanç bir ķadına maǾźeret olacaķ yerde bu meŝel įrād
olunur.)

ِ الش ْي
َّ َّساء َحبَائِل
.طان
َ  الن-٧٦٤
Tercüme

794. Ķadınlar şeyŧān aġlarıdır.

(s. 364)

ِ ك ل أمر م
ِ ِضحكات
ِ ِ ْأمر م ْب ِكيات-٣٦
.ك
َ َ
َْ
Tercüme

32.Seni aġlatacaķ işlere baķ, güldürecek işlere değil.

(s. 15)

(Bir genç ǾArab ķızınıñ teyzeleri ve dayıları vardı. Ķız
teyzelerini ziyārete gider, onlar da güldürecek sözlerle ķızı
eğlendirirlerdi. Muǿaħħaren dayılarını ziyārete gidip onlar da teǿdįp
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edecek sözlerle ķızı aġlatırlar. Ķız mācerāyı babasına naķletdi.
Ķıśśadan ħaberdār olan baba bu meŝeli įrād ve ķızını irşād etdi.)
Nuhbetü’l-Emsâl’de kimi mesellerde aşk, sevgi veya muhabbette
aşırılığın zararlarına, aklı devre dışı bıraktığına dikkat çekilmiştir. Kimi
mesellerde de aşk, her türlü güçlüğün üstesinden gelen bir güç olarak
tanımlanmıştır.

ِ  أَلْ َقى َعلَي ِه َشر-٢٥٦
.اش َره
َ ْ

Tercüme

659. Kemāl-i muĥabbetden dolayı nefsiñ ārzūlarına fażla düşkün
diyecek yerde ķullanılır. (s. 231)

.الع َمي
َ  إِ َّن اهلََوى َش ِريك-٦٧
Tercüme

97. Sevgi, körlüğüñ ortaġıdır. (s. 42)

َّ ضب الع
الربِي ِع
َّ شا َق َكمطَ ِر
َ َ غ-٥٦٤
Tercüme

524.ǾĀşıķlarıñ öfkesi ilkbahār yaġmuru gibidir. (s. 248)

.َالع َقبَة
َ  إن اهلََوى يَ ْقطَع-٥٦
Tercüme

52. ǾAşķ, śarp yoķuşu ķaŧǾ eder. (s. 25)
Nuhbetü’l-Emsâl’deki bazı mesellerde çalışan kocalar övülmüş,
tembellik edip hiçbir şey yapmayan kocalar ile çok evliliğin yol açtığı
sıkıntılar ele alınmıştır.

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

. َزْوج ِم ْن عود َخري ِم ْن ق عد-٦٦٦
Tercüme

292.Yaşlı bir ķoca oturandan ħayırlıdır. (s. 128)

َّ  بَ ْي نَ ه ْم َداء-٧٧٨
.الضرائِر
Tercüme

118. Aranızda ortaķlıķ ħastalıġı var. (s. 50)
Bir evde dü zen olsa düzen olmaz o evde
Allāh’a śıġın düşme śaķın zorlu şu derde

.ف بِد ْردر
َ  أَ ْعيَ ْيتِ ِين ِبشر فَ َك ْي-٤٧٧
Tercüme
Erkeġiñ biri ķarısını sevmez. Ķadın da bi’l-Ǿaķis ķocasını
çoķ severmiş ķadın bir çocuķ doġurur. Ķocası, çocuġuñ diş bitim
yerini öper ve severmiş. Bu muĥabbeti gören ķadın dişlerini
söktürür. Bu ĥāle ķarşı erkeğiñ buġżu bir ķat daha artar ve bu
meŝeli įrāda başlar. YaǾnį sen genç iken benim öğütlerimi diñlemez

ve beni Ǿāciz bıraķırdıñ şimdi dişleriñ dökülünce ve iħtiyārlıķ
Ǿalāmeti belirince mi beni diñleyeceksiñ, demek istemişdir.
9.3. İnsan Tabiatı, Müspet ve Menfî Hasletler
Nuhbetü’l-Emsâl’deki şiir ve mesellerde başta cimrilik olmak üzere
kıskançlık, kibir, hırs, tamahkarlık, yalancılık, tembellik gibi menfî
hasletler sıklıkla işlenen temalardandır. Bu kavramlar genellikler zıt
anlamları

ile

birlikte

kullanılarak

doğruluk,

cömertlik, vefa gibi faziletler yüceltilmiştir.

kanaat,

çalışkanlık,
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Öteden beri hem nazımda hem de nesirde, cimri ve cimrilik vasfı hep
eleştirilmiştir. Birçok hikâye, fıkra ve mesel cimrilerin kendilerine
yöneltilen ithamlara karşın, kendilerini savunmada ne kadar çaba sarf
ettiklerini gözler önüne serer.
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 بَ ْي ِّت يَ ْب َخل ل أ ََن-٧٧٧
Tercüme

117. Baħl eden ben değil, evim. (s. 50)

ِ  َد ْمعة ِمن َعور-٧٨٦
.يمة اب ِر َدة
َ اء غَن
َ َْ ْ َ
Tercüme

189. Şaşı gözlünüñ bir damla gözyaşı insānı sevindiren
ganimetdir. (s. 78)
(Baĥįlden gelen şeyǿ-i ķalįliñ ehemmiyetini bildirir.)

.ً ل يَ ْع َدم مانِع ِعلَّة-٧٠٥
Tercüme

705. İyiliğiñi esirgeyen, Ǿöźür ve Ǿillet dermeyān etmekden ħālį
değildir.

ِ
.الع ْبد َأيْ ََل قَ لْبه
َ  احلر ي ْعطي َو-٧٢٠
Tercüme

160. Kerįm olan ĥür verir, leǿįm olan köle de elem duyar. (s. 66)
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Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi
Nuhbetü’l-Emsâl’deki kimi mesellerde yeme, içme teması etrafında
açgözlülük, israf, cimrilik, nefis zaafı gibi ahlakî kusurlar işlenmiştir.

ِ  أَفْس َد النّاس األَ َْحَر-٥٤٥
ْ ان اللَّ ْحم و
.اْلَ ْمر
َ
َ
Tercüme

545. İnsānları ifsād eden iki ķırmızıdır: Et, şarāb. (s. 257)

ِ ش َزوائد
.األدي
َ ِ  ِزََي َدة ال َك ِر-٦٦٦
Tercüme

299. İşkenbeniñ fażlası ķatıġıñ zevāǾidi demekdir. (s. 132)

ِ
.ص َار كأنَّه ا َْلَْرس
َ  ََس َن َح َّّت-٣٧٤
Tercüme

314. Semenden fıçıya döndü.

(s. 141)

ِّ س
.اف
ِّ الري َع ِن التَّ َش
َ  لَْي-٢٧٤
Tercüme

674. Ķanmaķ, meşrūbuñ hepsini içmek değildir. (s. 318)
(YāǾnį seniñ için istifā-yı ĥācet az çoķ demeyip ķanāǾat
etmekdir.)
Nuhbetü’l-Emsâl’de

kabile

esaslı

Arap

toplum

yapısının,

güç

gösterisinin ve savaşların gerektirdiği cesaret ve zıddı korkaklık temaları
da ön plana çıkan temalardandır.

. الش َجاع م َوقًّى-٣٧٢
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Tercüme

376. Bahādır ķorunmaya değer.
Zįrā bahādır boy ölçüşmeğe dāǿimā ĥāžır olduġu için kendisiyle
mübāreze etmek cesāretini gösteren az bulunur.

َّ -٨
إن اجلبَا َن َح ْت فه ِم ْن فَ ْوقِ ِه
Tercüme

8. Ķorķaġıñ ölümü tepeden iner. (s. 5)

.صافِري َرأْ ِس ِه
ْ  طَ َار-٤٥٧
َ ت َع
Tercüme

457. Onuñ serçeleri uçdu.

(s. 216)

Ķorķaķlar ĥaķķında ķullanılır. Gūyā başına ķonan serçeler
gösterdiği ħavf u telāşıyla uçdu.
Klasik Arap edebiyatının özellikle fıkra ve mesel türlerinde
anomalik tipler içerisinde kendisine en yoğun yer verdiği figürlerin
başında ahmak gelir. Dolayısıyla mental kusurlardan ahmaklık ve menfî
hasletlerden gaflet sıklıkla işlenen temalardan olmuştur. Nuhbetü’lEmsâl’de bu temaları ele alan hatırı sayılır sayıda mesel göze çarpar.

ِ
ِ األو
قاب
ْ َ إِ َّيك ْم َو ََحيَّة-٧٨
Tercüme

78. Aĥmaķlarıñ ĥamiyyet, ġażab ve ġayretinden śaķınıñız

.ص ِد يقه َع ْقله
َّ  َعدو-٤٨٨
َ  َو،الرجل َحْقه
Tercüme

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

488. Kişiniñ düşmanı ĥamāķati, dostu da Ǿaķlıdır. (s. 234)

.ت مثَالَة
َ اد َك هللا َر َعالَةً كلَّما ا ْز َد ْد
َ  َز-٦٦٤
Tercüme

294. Mālıñ ve ĥüsn-i hāliñ artdıķça Allāh ĥamaķātini artdırdı.
(s. 130)

 َم ْن َن َم َع ْن َعد ِّوِه نَبَّ َه ْته املكايِد-٧٦٧
Tercüme

791. Düşmanına ķarşı ġafletde ve uyķuda olanı keyd u ħudǾalar
uyandırır. (s. 363)
10. Türk Atasözü ve Deyimleri ile Eş Anlamlı Arap
Meselleri
Arap ve Türk edebiyatları mesel varlığı bakımından oldukça
zengindir. Türkçe ve Arapça çok sayıda meselin lafzen birbirine uymasa
da anlam bakımından örtüştükleri görülür. Anlam bakımından ortak
veya benzer diyebileceğimiz bu tür mesellerin esas kaynağını ya da
kimin kimi nasıl etkilediğini tam olarak belirlemek güçtür. Mesellerdeki
benzerlikleri, Arapların ve Türklerin birbirine yakın coğrafyada
yaşamalarına, ticari ve kültürel alışverişe, aynı dine inanmalarına, benzer
toplumsal yaşama sahip olmalarına bağlamak mümkündür. Nuhbetü’lEmsâl’de Türk atasözleri ile eş anlamlı bir kısım Arap meselleri eserin
müellifi Salâhî tarafından belirtilmiştir. Eş anlamlı ya da ortak manalara
işaret eden mesellerin bazıları tarafımızdan da tespit edilmiştir.

.ْك
َ ك َأيْكل
َ َ ََِسّ ْن َك ْلب-٣٠٨
Tercüme

308. Köpeğiñi besle büyüt seni yesin. (s. 137)
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“Ķarġayı besle gözüñü oysun.” meŝelimizle yek-meǿāldir.

ِ  إِطْمئِ َّن َعلَى قَ ْد ِر أَر-٤٢٥
.ك
َض
ْ
َ
Tercüme

465. Yeriñe göre yerleş. (s. 220)
Ayaġına göre yorġanı uzat meŝelimize beñzer.

ِ ت املِيز
.اب
َ ْ فَ َّر ِمن املَطَ ِر وقَ َع َد َحت-٥٥٣
Tercüme

553. Yaġmurdan ķaçdı, oluķ altında oturdu. (s. 260)
“Yaġmurdan ķaçayım derken doluya ŧutuldu.” meŝelimize yekmeǿāldir.

ِ  كل ََير النَّار إِ َىل ق ر-٢٠٤
.ص ِه
ْ
َ
Tercüme

604. Herkes kendi külçesine āteşi çeker. (s. 284)
“Nalıncı keseri gibi kendi öñüne yontar.”

dediğimiz meŝeliñ

maǾnāsıyla yek-meǿāldir.

.الس ْيل الزَب
َّ  بَلَ َغ-٧٧٥
Tercüme

110. Sel tepelere vardı. (s. 49)
Türkçemizde “Āteş śaçaġı śardı.” meŝeliyle yek-meǿāldir.
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ِ  ِع ْن َده ِمن الْم-٤٧٧
.ال َع ِاء َرة َع ْي
َ َ
Tercüme

477. Gözünü dolduran mālı vardır. (s. 228)
Buña muķābil Türkçemizde “Falānıñ gözünü topraķ doyursun.”
deriz.

ِ ِ  ب لَ َغ-٧٧٢
.العظ َْم
َ الس ّكي
َ
ّ
Tercüme

116. Bıçaķ kemiğe dayandı. (s. 49)
Dilimizde bu Arap meseli ile lafzen ve mana bakımından eş anlamlı
diyebileceğimiz bir deyim mevcuttur.

ِ  لَ َْيمع س ْي َف-٧٠٦
.ان ِِف ِغ ْمد
َ َ
Tercüme

709. İki ķılıç bir ķında birleşmez. (s. 333)
Bu mesel, anlam bakımından “İki büyük iş aynı zamanda yapılamaz.”
anlamında

“İki

karpuz

bir

koltuğa

sığmaz.”

atasözümüzü

çağrıştırmaktadır.

. َع َسى غَد لِغَ ِْري َك-٥٧٦
Tercüme

512. Bugünüñ işini yarına bıraķma. Olabilir ki ferdā, seniñ için
nā-peydādır. (s. 244)
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Bu mesel, gerçek anlamlı ve doğrudan öğüt veren “Bugünün işini
yarına bırakma” atasözümüzle anlam bakımından aynı paraleldedir.

. احلَطَب َرطْب:ال
َ  فَ َق،َّار
َ  َد َخ َل فض ِول الن-٧٦٦
Tercüme

199. Boşboġaz āteşe girmiş de yine odun yaş demiş. (s. 82)
Bu Arap meseli ile lafzen ve mana bakımından eş anlamlı
diyebileceğimiz Türkçe bir atasözü mevcuttur.

11. Mesellerde Ayet ve Hadis Telmihleri
Cahiliye Dönemi’nde Arap toplumunda edebiyat özellikle şiir
gelişmiş olduğu için yüce Allah, İlahî davete ilk muhatap olacak ve öteki
milletlere de aktaracak topluluk olan Araplara onların dilinden, edebî
yönden bir benzeri yazılamayacak bir mucize olan olan Kur’an-ı Kerim’i
göndermiştir.
Kur’an-ı Kerim’de zengin bir mesel varlığı olan Arap toplumunun İlahî
mesajları daha iyi anlayıp anlatabilmeleri için mana yönüyle mesellerle
benzer veya ortak manalara sahip kimi ayetler vardır. Ayetler ve ilgili
kimi meseller arasında anlam bakımından önemli oranda paralellikler
görünmekte veya ortak bir manaya işaret etmekte, bazen de lafzen bile
96

birbirini andırmaktadır.

Nuhbetü’l-Emsâl’de de bazı mesellerin anlam bakımından kimi ayetleri
çağrıştırdığı görülür.
Bu tür meseller, Kur’an’da açıkça belirtilmedikleri halde, anlam
bakımından ayetlerde kâmin olduğu kabul edilen, kendilerine telmih
yolu ile işaret edildiği düşünülen veya ayetlerdeki lafızlara benzerlikleri
97

nedeni ile çağrışım yapan mesellerdir.

Veysel, Güllüce, “Kâmin Mesellerin Değerlendirilmesi -İbn Fadl Örneğinde-” Atatürk
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S. 25, 2006, s. 127.
97 Güllüce, a.g.m., s. 98.
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 لَ يَفل احلَ ِدي َد إلَّ احلَ ِديد-٧٠٧
Tercüme

708. Demiri ancaķ demir raħnedār eder. (s. 333)
“Eğer Allah bazı insanların şerrini bazılarıyla önlemeseydi
dünyadaki nizam bozulurdu” (Bakara, 2/251.) ile

“Kötülüğün

karşılığı onun gibi bir kötülüktür” (Şûrâ, 42/40.) ayetleri bu
meselin manasına yakındır.

.السيِّئَّة احلَ َسنَةَ تَْحها
َّ  أَتْبِ ِع-٧٤٤
Tercüme

144. Fenālıķdan sonra iyilik et ki fenālıġı gideresiñ. (s. 61)
“Ancak kim zulmeder de sonra (yaptığı) kötülüğün yerine iyilik
yaparsa bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet
edenim.” ( Neml, 27/11.)

.ض
َ وإِذَا تَ َكلَّ ْم،ض
َ  إِذَا تَ َكلَّ ْم-٧٣
ْ ت نَ َهاراً فَانْ ف
ْ ت بِلَْيل فَا ْخ ِف
73. Gece laķırdı ederseñ yavaş söyle. Belki dinleyen bulunur.
Gündüz ķonuşursañ etrafıñı ķolla. Belki ķulaķ veren bir yabancı
vardır. (s. 33)
“ İçinizde onlara işittirenler var.” (Tevbe, 9/47.)
Bu ayette müminlerin içinde, inkarcılara laf taşıyan münafıkların
bulunduğu bildirilerek münafıklar kınanmış, müminlerin onlara karşı
uyanık olmaları tembihlenmiştir.
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. كل َشاة بِ ِر ْجلِ َها َست نَاط-٥٨٢
Tercüme

586. Her ķoyun kendi bacaġından aśılır. (s. 273)
“Onlar gelip geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları
kendilerinin,

sizin

kazandıklarınız

sizindir.

Siz

onların

yaptıklarından sorumlu tutulacak değilsiniz.” (Bakara, 2/134.) ile
“O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte
olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.” (Yasin, 36/54.) ayetleri bu
meselin anlamına yakındır.

ِ
.ْج ِميع
َ  بَ ْعض ال َق ْت ِل إِ ْحياء لل-٧٦٢
Tercüme

126. Biriniñ ķatli Ǿumūmuñ iĥyāsı demekdir. (s. 54) Bu mesel,
“Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki
(bu hükme uyarak) korunursunuz.”

(Bakara, 2/179.) ayetinin

manasını çağrıştırmaktadır.

.ْك
َ ك َأيْكل
َ َ ََِسّ ْن َك ْلب-٣٠٨
Tercüme

308. Köpeğini besle, büyüt, seni yesin. (s. 137)
“Andolsun, sizi yeryüzünde yerleşik kıldık ve orda size
geçimlikler yarattık. Ne az şükrediyorsunuz?” (Araf, 7/10.) ile
“Kendi yaratılışını unuttu da bize bir misal getirdi: Çürümüş

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

kemikleri kim diriltecek dedi” (Yasin, 36/78.) ayetleri mana
bakımından bu meselin anlamına yakındır.

ِ ِ لِ ْلب-٢٨٨
.ض َم ِحل
ْ َاط ِل َج ْولَة ثَّ ي
Tercüme

688. Bāŧılıñ bir cevelānı vardır; śoñra mecāli ķalmaz, defǾ olur
gider. (s. 324) Bu mesel,
“Hak gelince batıl gider” “Hak geldi batıl zail oldu” (İsrâ,17/
81.) ayetinin anlamını anıştırmaktadır.
“Kim bir kötülük yaparsa ona karşılık (ceza) görür” (Nisâ,
4/123.) ayeti

. َك َما تَ ْزَرع حتصد-٢٦٧
Tercüme

627. Ekdiğiñ gibi biçersiñ.

(s. 296) meselinin anlamına

yakındır.

ِّ  سائِل-٣٣٧
.الل ل ََِييب
َ
Tercüme

331. Allāh’dan isteyen maĥrūm olmaz.

(s. 148) meselinin

anlamı,
Rabbiniz şöyle dedi:“Bana dua edin, duanıza cevap
vereyim.

Bana

kulluk

etmeyi

kibirlerine

yediremeyenler

aşağılanmış halde cehenneme gireceklerdir.”(Mümin, 40/60.)
ayetinin anlamına yakındır.
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Nuhbetü’l-Emsâl’de bazı mesellerin anlam bakımından kimi hadis-i
şerifleri çağrıştırdığı ya da bazı hadislerin dolaylı olarak bazı mesellere
işaret ettiği görülür.

.السيِّئَّة احلَ َسنَةَ تَْحها
َّ  أَتْبِ ِع-٧٤٤
Tercüme

144. Fenālıķdan sonra iyilik et ki fenālıġı gideresiñ. (s. 61)
“Her kötülüğün ardından bir iyilik et ki, onu yok etsin” (Tirmzî
Birr, 55.)

. بِ ْشر َك حتْ َفة ِإل ْخ َوانِك-٧٣٥
Tercüme

135. Göstereceğiñ güler yüz iħvānıñ için bir tuĥfedir. (s. 134)
“Kardeşinin yüzüne tebessümle bakmak sadakadır.” (Tirmizî
Birr, 36.)

.ك َه ْونً َّما
َ َب َحبِيب
ْ ِ أَ ْحب-٧٥٦
Tercüme

159. Dostuñu iǾtidāl üzere sev. (s. 66)
“Sevdiğini ölçülü sev ki bir gün onu sevmemen gerekebilir;
sevmediğine de ölçülü davran ki bir gün onu sevebilirsin" (Tirmizî
Birr/Sıla, 60.)

. َخ ْي ر ال َْع ْف ِو َما كا َن َع ِن الْق ْد َرِة-٧٧٤
Tercüme
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174. Ķudret var ikenǾafvetmek Ǿafvıñ ħayırlısıdır. (s. 72)
“Yiğit dediğin, güreşte rakibini yenen kimse değildir; asıl yiğit,
kızdığı zaman öfkesini yenen kişidir.” (Müslim Birr, 107, 108.)

ِ  أَ ْكثَ ر الظن-٢٠٨
.ون ميون
Tercüme

608. Žanlarıñ çoġu yalanlardır. (s. 286)
“Zandan sakının, çünkü zan, sözün en yalanıdır.” (Müslim
Birr, 38; Tirmizî, Birr, 56.)

ِ َ ِ الب-٧٦٧
.َاحلاجة
َ سر
ّ َضاعة ت ي
Tercüme

127.

Ufaķ

tefek

hediye

teǾāŧisi,

maķśadıñ

ĥusūlunu

ķolaylaşdırır. (s. 54)
“Hediyeleşiniz, zira hediyeleşmek, kalpteki kuşkuları giderir.”
(Tirmizî, Vela ve'l-Hibe 6, 2131.)

.الع ِاَل َز َّل بَِزلَّتِ ِه َعا ََل
َ  إ َذا َز ّل-٤٢
Tercüme

46. ǾĀlim ayaġı ķayar düşerse Ǿālem de düşer. (s. 54) meseli,
kimine göre mesel kimine göre hadis olan “Alimin ölümü alemin

ölümü gibidir.” sözünü bize çağrıştırmaktadır.

.الرفِيق قَ ْب َل الطَّ ِريق
َّ -٦٢٢
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Tercüme

266. Yoldan evvel arķadaş gerek.

(s. 116) meseli de keza

kiminlerince mesel kiminlerince de hadis olarak bilinen “Evvel

refik bade’l tarik.” sözünü bize çağrıştırmaktadır.
12. Nuhbetü’l-Emsâl’de Meselî Tabirler
Meselî tabirler diğer ismiyle deyimler, çoğunlukla mecaz anlam
taşıyan ve en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış sözcük gruplarıdır.
Deyimlerde nasihat verme çabası yoktur. Deyimlerde bir durumu daha
etkili anlatma amaçlanır. Deyimler atasözleri gibi kesin bir yargı
bildirmez.
Deyim (meselî tabir) mesel gibi hüküm taşımadığı gibi bağımsız
cümle de değildir. “Elhamdülillah, sübhanallah, ehlen ve sehlen,
rahimehullah, la havle ve la kuvvete illa billah” gibi günlük hayatta,
ibadetlerde veya selam, taziye, tebrik amaçlı kullanılan klişelere de klasik
emsal kitaplarında yer verilmiştir.
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Klasik emsal kitaplarında olduğu gibi Nuhbetü’l-Emsâl’de de aslında
meselî tabir, ya da taklidî ibare olan deyimler, mesel sözcüğü ile
karşılanmıştır ve emsal kitaplarında mucez meseller dediğimiz atasözleri
birlikte büyük bir yekûn teşkil eder.

!  ِِف َرأْ ِس ِه خطَّة-٥٣٧
Tercüme

531. Başı dertde! (s. 251)

ِ ضبه علَى طَر
ف أَنِْف ِه
َ َ َ َ غ-٥٦٥
Tercüme
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Durmuş, a.g.md., s. 293.
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525. Öfkesi burnunuñ ucunda. (s. 248)

ِ ِ  ب لَ َغ-٧٧٢
.العظ َْم
َ الس ّكي
َ
ّ
Tercüme

116. Bıçaķ kemiğe dayandı. (s. 49)

. بِْنت ا ْجلَبَ ِل-٧٦٠
Tercüme

120. Daġ ķızı. (s. 51)
YaǾnį sesiñ Ǿaksi ki aśl u haķįķati yoķdur. Herkesle birlikte
bulunan kimseler ĥaķķında đarb olunur.

ِ ف لَيس ِفيها س
ِ
.اعد
َ َ َ ْ ّ  بَنَان َك-٧٣٠
Tercüme

130. Parmaķları var, bileği yoķ. (s. 55)
Himmeti olup da nefsiniñ ārzūsunu yerine getiremeyen Ǿācizler
ĥaķķında įrād olunur.

ب األَبْ لَ َق ال َْعقو َق
َ َ طَل-٤٥٨

Tercüme

458. Gebe at istedi. (s. 217)
Ĥuśūlü mümkün olmayan nesne ŧaleb eden kimse ĥaķķında įrād
olunur.
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ِ ضاء ِِف ظَر
ف َس ْوء
َ ض ْربَة بَ ْي
َ -٤٥٣
ْ
Tercüme

453. Fenā ķapda beyāż bal. (s. 214)
Sįreti güzel, śūreti çirkin olanlar ĥaķķında įrād olunur.

.ت ِزَنده
ْ صلَ َد
َ -٤٧٢
Tercüme

416. Çaķmaķları, āteş çıķarmadı. (s. 194)
Kendisinden bir şey istenip de vermeyen baħįller ĥaķķında įrād
olunur.

Tercüme

.ت ِوطَابه
ْ ص ِف َر
َ -٤٧٤

414. Ķabı ŧam ŧaķır. Helākden kināyedir. (s. 192)

ِ
ِ الس
.بال
ّ  ص ْهب-٤٧٧
Tercüme

411. Ķumral ve ķızıl bıyıķlılar. (s. 190)

. أَ ْش َهى ِم ْن َكلْبَ ِة َح ْوَمل-٤٠٧
Tercüme
401. Ĥavmel’iñ köpeğinden ziyāde iştāhlı.

(s. 186)

. َسلِ َم أ َِدُيه ِم َن ا ْحلَلَ ِم-٣٣٥
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Tercüme

335. Derisi keneden ķurtuldu. (s. 332)
Çirkin ħūyları zāǿil ve aķrān u emŝāli arasında bį-muǾādil
olanlar ĥaķķında ķūllanılır.

ِ َ أ َْرَوغ ِم ْن َذن- ٦٨٦
.ب ثَ ْعلَب
Tercüme

282. Tilki ķuyruġundan ziyāde ĥįlekār. (s. 123)

ِ ضةَ ال ِّد
.يك
ْ َ كان-٥٨٤
َ ت بَ ْي
Tercüme

584. Ħoroz yumurŧası oldu. (s. 272)

.ًص َار ِذ َراعا
َ َ كا َن ك َراعاً ف-٥٨٣

Tercüme

583. Paça iken bilek oldu. (s. 272)
Źelįl ve żaǾįf, Ǿazįz ve ķavį olduġu zamān įrād olunur.

.ود ِة ال َق ِّز
َ  َكد-٢٧٠
Tercüme

610. İpek böceği gibi. (s. 287)
Başķalarınıñ istifādesi için didinen ve kendini yorġun düşüren
bįçāreler ĥaķķında įrād olunur.
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13. Mizah Barındıran Meseller
Yazılı ve sözlü ifadelerde dikkat çekmenin etkili olan yollarından biri
de bireysel ve toplumsal eksiklik ve aksaklıklara yönelen ince ve keskin
bir zekanın ürünü olan mizahtır.
Siyaset, topumsal olaylar, güncel yaşam, alışkanlıklar kısacası kaba
olmamak kaydı ile hemen her şey mizaha konu olabilir. İçinden çıktığı
toplumların zihniyet ini yansıtan mizah, aktarıldığında tüm çeşitleri ve
unsurları ile birlikte edebî ürünlere yansıyarak bir form oluşturur.
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Toplumların örf, adet, gelenek ve görenekler gibi kültürel değerleri
ilkin sözlü gelenekte deyim, atasözü, mani, ninni, türkü, destan gibi
ürünler aracılığıyla yaşatılır daha sonra bu değerler yazıya geçirilir. Bu
anonim ürünlerden deyim ve mesel gibi edebî verimlerin oluşum
aşamasında dikkat çekici ve etkili bir unsur olarak mizahın kullanıldığı
anlaşılmaktadır.
güldürüp

Nuhbetü’l-Emsâl’deki

düşündüren,

hicve

kimi

dayalı

Arap

ironi

mesellerinde

veya

mizah

de

örneği

diyebileceğimiz meseller göze çarpar. Bu mesellerden bazılarının mizah
veya nükte içerip içermediği mesellerin açıklaması ya da hikâyeleri
bilinmeden ilk bakışta anlaşılmayabilir. Bu nedenle kimi mesellerde
mizahı oluşturan metaforların kısa açıklamalarına, varsa mesellerin çıkış
hikâyelerine, istiare, kinaye gibi ilgili söz sanatlarına bakmak gerekebilir.

.الص ْب ر َرِخيص
َّ َ إن غَ َال اللَّ ْحم ف-٧٠٦
Tercüme

109. Et pahālı ise śabır ucuzdur.

(s. 46)

.ًب بَ ْول
َص
َ -٤٤٠
َ  ثَّ َش ِر،ًام َح ْول
Tercüme
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Pala, a.g.e., 390.
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440. Bir sene oruç ŧutdu śoñra sidik içdi. (s. 207)
İslām dįni semāĥatkārdır. İnsānı yorġun ve zebūn düşürecek
derecede teklįflerde bulunmamışdır. Her emir ve teklįfi maĥż-ı
iǾtidāl ve Ǿadāletdir

َّ  َما َح-٧٤٦
.ك ظَ ْه ِري ِمثْل يَ ِدي
Tercüme

749. Kendi elim gibi arķamı kimse ķaşımadı. (s. 348)

ِ
ِ ب دكاَن البَ َّق
.ال
ْ  إِذا-٧٠٧
َ والسن َّْور َخ ِر
ّ اصطَلَ َح ال َفأ َْرة
Tercüme

107. Fāre ile kedi uyuşurlarsa baķķal dükkānı ħarāb olur. (s. 46)

.وأ ِّمي حتَ ِّدث، أَِب يَغْزو-٥٠
Tercüme

50. Babam ġazā ve annem naķl u inbāǿ ediyor. (s. 24)
Bir adam ġazādan döner. Ķomşuları maǾlūmāt almaķ üzere
kendisine gelirler. Ġazįniñ ķarısı filān öldü, filān yaralandı, filān
ķaldı, diye ġazā mācerāsını naķle başlar. Oġlu bu ĥāle şaşar ve
yuķarıki meŝeli söyler.

ِ ْ َذل من ابل
َّ
.َّعالِب
َ ت َعلَْيه الث
َ ْ َ  لََق ْد-٢٢٣
Tercüme
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663. İki tilkiniñ çıķıp da başına işediği bir büt naśıl Tañrı olur!?
Tilkiniñ çıķıp da üzerine işediği śanem zelįl oldu. (s. 313)

. بَ ْي ِّت يَ ْب َخل ل أ ََن-٧٧٧
Tercüme

117. Baħl eden ben değil, evim. (s. 50)
Birisi bir ķadından bir şey ister. Ķadınıñ evinde o şey
bulunmayınca baħl etdiñ diye baş ķaķıntısına uġrar. Zavallı ķadın
bu meŝeli įrād ederek śıfru’l-yed olduġunu añlatmaķ ister.

ِ
ِ ِ ذَنَب ال َكل-٦٠٦
.ب
ْ ْب ي ْكسبه
َ  وفَمه ي ْكسبه لض َّْر،الطع َم
Tercüme

202. Köpeğiñ ķuyruġu ekmeği, aġzı da dayaġı ķazandırır. (s. 83)

ِ َ َوِم ْن َذن،َ أ َْرَوغ ِم ْن ث َعالَة-٦٨٦
. ب ثَ ْعلَب
Tercüme

282. Tilki ķuyruġundan ziyāde ĥįlekār. (s. 123)

. أَ ْش َهى ِم ْن َكلْبَ ِة َح ْوَمل-٤٠٧
Tercüme

401. Ĥavmel’iñ köpeğinden ziyāde iştāhlı.

(s. 186)

Ĥavmel, ǾArab’dan bir ķadınıñ ismidir. Bunuñ bir dişi
köpeği var imiş gündüz aç bıraķır, gece śalıverirmiş. Bir gece ay
doġduġunu görünce ayıñ dönüşünden ışıġını çörek śanaraķ

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

ĥavlamaya başlamış ĥattā açlıķ cānına yetdiği için kendi ķuyruġunu
yemişdir.

.صافِري َرأْ ِس ِه
ْ  طَ َار-٤٥٧
َ ت َع
Tercüme

457. Onuñ serçeleri uçdu.

(s. 216)

(Ķorķaķlar ĥaķķında ķullanılır. Gūyā başına ķonan serçeler
gösterdiği ħavf u telāşıyla uçdu.)

. الق ْبح َحا ِرس املَْرأَ ِة-٥٨٠
Tercüme

580. Çirkįnlik ķadınıñ bekçisidir. (s. 271)

!ت ِبَ ّل َول ََخْر
َ ْ ما أَن-٧٥٤
Tercüme

754. Ne sirkesiñ, ne şarāb!
(Ne ħayra yararsıñ, ne şerre diyecek yerde ķullanılır.) (s. 350)

. كل ص ْعلوك َج َواد-٢٧٦
Tercüme

619. Her züğürt cömertdir.

(s. 292)

.ًومة
َ َ َم ْن أَ ْعطَى ب-٧٨٢
َ صلَةً أَ َخ َذ ث
Tercüme
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786. Śoġan veren śarımsaķ alır. (s. 362)

. َأات َك َرََّي َن بِلَبَنِ ِه-٤٧
Tercüme

41. Saña süt küpünden kendi ķanmış da artıġını getirmişdir. (s.
362)
14.

Nuhbetü’l-Emsâl’deki

Şiirlerin

Dil

ve

Biçim

Özellikleri
Nuhbetü’l-Emsâl’in nazmdan oluşan çeviri kısımlarında nazım şekli
olarak en çok müfred kullanılmıştır. Müfredlerden sonra nazm ve kıta
nazım şekilleri çokça kullanılmıştır. Nuhbetü’l-Emsâl’de gazel nazım şekli
ile 4 adet şiir bulunmaktadır.
İki dizesi kendi içinde uyaklı olan beyitlere musarra veya mukaffa
denirken dizeleri uyaklı olmayan beyitler de ferd ya da müfred olarak
isimlendirilir.

100

Bağımsız mısra ve beyitlerden oluşan müfredler, müretteb Dîvânların
sonunda yer alır. Nuhbetü’l-Emsâl’de 127 müfred bulunmaktadır. Geriye
kalan beyitler ise musarra beyit şeklindedir.

Müfred

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Śoñradan geldi de öñden geleni geçdi baķıñ a
Bārį olsaydı liyāķatda onuñ fevķinde!

b

Musarra

100

Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah Yay., İstanbul, 2013, s.
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(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Felāketler ħıyār-ı nāsa meyletmekdedir ekŝer a
Şirār-ı nāsdan ĥattā felek de iĥtirāz eyler

a

Nuhbetü’l-Emsâl’in nesirden ziyade daha çok beyit ve dörtlüklerden
oluşan çeviri kısımlarında gazel nazım şekliyle yazılmış biri nâ-tamam
gazel olmak üzere toplam 4 şiir mevcuttur. Bu gazeller hikemî gazellerdir
ve aynı konu etrafında bütünleştiği için yek ahenk gazel özelliği
göstermektedir. Gazellerde mahlas kullanılmamıştır. Gazellerden biri 6
beyitli ve dostluk temalıdır. Bu gazel eserin 283. sayfasında yer
almaktadır. Eserin 290. sayfasında yer alan gazel imkansızı temenni
edenler hakkında yazılmış 5 beyitten oluşan hikemî bir gazeldir. 5
beyitten oluşan ve zayıfı koruyan güçlüler hakkında yazılmış gazel ise
eserin 213.sayfasında yer almaktadır. Eserin 302. sayfasında ye alan 3
beyitli nâ-atamam gazelde ise insanların yaratılış ve kabiliyetlerine göre
davranışlar sergilediği gerçeği özlü bir şekilde işlenmiştir.
Nuhbetü’l-Emsâl’in çeviri kısımlarındaki şiirlerde müfredlerden sonra
en çok tek dörtlükten oluşanlar nazım biçimleri kullanılmıştır. Bu
dörtlüklerin 134’ü tanesi “aaxa” mani tipi uyak dizilişine sahip
nazmlardan oluşmuştur.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Uślanmadı gitdi şu göñül, bende de cān yoķ!

a

Bir dilbere baġlandı, elinden de ŧutan yoķ!

a

Bir ses geliyor rūħuma nāgāh diyor ki:

x

Ben sende nihānım, deme göñlümde mekān yoķ! a
Nazmdan sonra en çok iki beyitli ve “abab” çapraz uyak dizilişine
sahip 32 kıt’a kullanılmıştır.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Seniñ evżāǾ-ı tehdįdiñle düşman artırır şiddet

a
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Śadāķat gösteren āzāde ķaldı şer-i düşmandan

b

Ķaçarsıñ ey cebān göstermiş olsa düşmanıñ śavlet a
Hįç olmazsa müdārāt ile ķurtul mekr-i düşmandan b
Eserde mevcut nazım biçimleri dışında şairin kendi beğenisi ve
şiir anlayışına göre oluşturduğu düz uyak tipli dörtlük diyebileceğimiz
“aaaa” uyak dizilişi ile yazılmış 7 dörtlük yer almaktadır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Āŝār-ı ĥamāsetiyle bāriz

a

Ol merd-i bahādır u mübāriz a
Erbāb-ı süħān ne olsa Ǿāciz

a

Allāh kelāmı çünkü muǾciz

a

Eserde Batı’dan alınan bir nazım şekli olan ve “abba” uyak dizilişine
sahipsarmal tipli 19 dörtlük yer almaktadır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħıdmet erbābı küçük olsa bile ħˇār olamaz a
Bıçaġıñ keskin olan aġzı görür işleri hep

b

Kişiniñ himmeti yoķsa seniñ olsun o neseb b
Ħādim-i millet olan merdi ederler aǾzāz

a

Eserde “aabb” uyak dizilişi ile yazılmış 3 dörtlük yer almaktadır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Esrārıña bir mezār lāzım

a

Sįneñde ķala o rāz-ı mužlim

a

Sįneñ gibi bir cihān mı vardır

b

Nuhbetü’l-Emsâl’in İncelenmesi

Yer, gök aña nisbeten ne dardır!

b

Nuhbetü’l-Emsâl’in çeviri kısımlarındaki şiirlerde mesellerde olduğu
gibi gibi az sözle çok şey ifade edilmeye çalışıldığı için aruzun kısa ve
karışık kalıpları tercih edilmiştir. Ayrıca genel itibariyle Türkçeye uygun
olarak en çok açık heceleri fazla olan aruz kalıpları kullanılmıştır. Eserde
en çok kullanılan beş aruz kalıbı sırasıyla şunlardır:

1. (fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
2. (fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
3. (fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
4. (mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
5. (me fā i lün/ me fā i l ün/ fe ū lün)
Eserde yer yer vezin aksamaları görülür. Söz konusu aksamalar
dipnotlarda gösterilmiştir.
Nuhbetü’l-Emsâl’deki şiirlerde kısmen Arapça ve Farsça terkipler
kullanılmışsa da genel itibarıyla şiirlerin dili sade ve anlaşılırdır. Çeviri
kısımlarındaki beyitler ve dörtlülerde çok sayıda deyim ve atasözüne
rastlanır. Müttercim, Türk atasözleri ve deyimlerini adeta şiir formatına
sokarak Arap mesellerine karşılık vermiştir.

Añlayana sivrisinek Ǿayn-ı saz
Añlamayan şaħśa davul, zurna az

(s. 6)

Yalancınıñ evi yanmış da kimse yoķ inānan
Yalan bulunduġu yerde durur mu hįç įmān (s. 8)
Ali Salahâddin, gerek mesel çevirisinde gerekse de meselleri izah
eden şiirlerinde yer yer “alarga durmak, hapahap, çapaçap, bir düziye”
gibi argo deyimler ile halk söyleyişlerine başvurmuştur.

Ne olur sevdiğime rāst gelebilsem bir gün!
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Ĥapaĥap sevmediğim ķarşıma çıķmaķda bütün! (s. 322)
Ali Salahâddin, şiirlerinde ve çevirisinde sınırlı sayıda da olsa “kande,
ögdül, ol, anda” gibi arkaik sözcüklere de yer vermiştir.

Sen damla iseñ deñiz öñüñde
Ķul ķande beyim, o Tañrı ķande! (s. 322)
“Âr çekmekten bâr çekmek hezâr-bâr evlâdır.”

şeklinde ifade edilen

atasözü Osmanlı Türkçesinin, Türkçe dışında Arapça ve Farsçaya ait
unsurları bünyesinde ne şekilde barındırdığını ve bu unsurları kendine
nasıl mal ettiğini göstermesi bakımından oldukça çarpıcı bir örnektir.
Osmanlı Türkçesi, Farsça ve Arapça sözcükleri kendi bünyesinde mezc
edip potasına dahil etmiş ve kendine özgü bir dil oluşturmuştur.
Osmanlı Türkçesindeki bu özgün durumu ortaya koyabilecek çok sayıda
deyim ve atasözü misal olarak verilebilir.

101

İncelediğimiz eserin mütercimi Salâhî de kimi meselleri tercüme
ederken Arapça, Farsça ve Türkçe sözcük ve deyişleri vezne uygun
olarak ustalıkla kaynaştırmıştır. Yukarıdaki paragrafta makale yazarı
tarafından kısaca dilde kaynaşma ve birlikte yaşama tecrübesi olarak
ifade edilen dildeki bu tasarrufa hem Dîvân’dan hem de Nuhbetü’lEmsâl’den Salâhî’nin mülemma şiirleri andıran kimi beyitleri de örnek
olarak gösterilebilir.

Saña derd anlatan olur rencūr
Men çe gūyem, çe mį zened ŧenbūr? 102 (s. 104)

Tā be-key bezm-i ŧarāb, neşve-i yek-rūze-i dehr 103
Ķorķarım ān-ı meşįbiñ geçecek ĥasret ile (G.51/2)

Murat, Ak, “Birlikte Yaşama Tecrübesi Olarak Osmanlı Türkçesi” Necmettin Erbakan Üniv.
İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 43, S.43, 2017, s. 23-24.
102 Ben ne söylerim, tambur ne çalar.
103 Ne zamana kadar şenlik meclisi ve cihanın bir günlük geçici neşesi?
101
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Dūr olan gözden göñülden de Ǿazįzim dūr olur
Muķbiliñ luŧf u Ǿaŧāsı şüphe yoķ maķśūr olur (s. 220)

ك َع ْب َرى َوالف َؤاد ِِف َد ِد
َ  َع ْي ن-٥٧٠
Tercüme

510. Gözüñ yaşarmış ĥālbuki göñül lehv ile meşġūl! (s. 244)
Şair, tercüme kısmında Türkçe beyitlerin yanında yer yer
kendisine ait Farsça beyitler ve dizelere de yer vererek kimi
mesellerin verdiği mesajı iki dilden beyitlerle pekiştirmiştir.

Her ki Ǿayb- ı dįgerān pįş-i tu āverd u şumard
Bį-gumān Ǿayb-ı tu pįş-i dįgerān ħāˇhed burd 104(s. 116)

Terk-i günāh ez ŧaleb-i tevbe bihterest
İncā hevā-yı maǾsiyet ancā suǿāl hest 105 (s. 58)
Genel itibari ile eserin tercüme kısmında yer alan beyitler ve
dörtlükler, duygu yönü az, kuru ve didaktik bir anlatıma sahiptir.

Deliğinden çıķaran ŧatlı dilidir yılanı
Kişiniñ düşmanı ķalmaz var ise iĥsānı

(s. 2)

Her kim başkalarının kusurlarını senin önüne getirip sayarsa şüphesiz senin de
kusurlarını başkalarının önüne getirip sayacaktır.
105 Günahları terk etmek, tevbe talebinden daha iyidir. Burda isyan hevesi, arzusu orda
sorgu sual vardır.
104
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Salâhî, kimi beyitlerde ise son derece doğal ve içten bir halk dili
kullanır.

Meŝeldir ki śu parmaķla alınmaz
ǾAzįzim yaz ķış olmaz, ķış da bir yaz

(s. 277)

Ne ķaķarış başıma, al seniñ olsun taraġım
Verdiğiñ ķundura işte, baña kāfį ayaġım

(s. 88)

Sonuç ve Değerlendirme

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Nuhbetü’l-Emsâl, nazımda olduğu kadar nesirde de üretken ve başarılı
bir yazar olan Ali Salâhaddin’nin nazım-nesir karışık tercüme bir
eseridir. Eserde kullanılan üslûp ve şerh yöntemi, eseri telif eser
hüviyetine büründürmüştür.
Mesellerin ortaya çıkış hikâyelerine değinilmesi, bağlamlarının
belirtilmesi ve mesellere dair kimi ıstılahî bilgilerin verilmesi gibi
özellikler, Nuhbetü’l-Emsâl’i önemli kılmıştır. Şerh yöntemi, Arap
mesellerini ağırlıklı olarak nazmen tercüme etmesi, telif eser özelliği
göstermesi, çok sayıda mesele yer vermesi ve mesellerde hareke
kullanılmış olması Nuhbetü’l-Emsâl’i Türk edebiyatında mesel tercümesi
sahasında emsalleri arasında dikkat çekici kılmıştır. Nuhbetü’l-Emsâl’in
müellif nüshası olması bir diğer önemli özelliğidir.
Nuhbetü’l-Emsâl, beliğ meseller ihtiva ettiği, gramer ve telaffuz
yönünden kimi sözcüklerin tahlillerine yer verdiği, mesellerin mesajını
beyit ve dörtlüklerde kullanılan deyim ve atasözleri ile desteklediği için
teorik dil ve edebiyat çalışmaları açısından önemli bir kaynak eser
özelliği taşımaktadır. Şiirlerde kullanılan noktalama işaretleri ile Türkçe
deyim ve atasözleri şiir ve mesellerin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
Yanı sıra eserde mesellerin harekelendirilmesiyle yanlış okumaların
önüne geçilmiş, böylelikle öğretici özelliği bulunan mesellerin daha iyi
anlaşılması, geniş kitlelere ulaşması hedeflenmiştir.
Nuhbetü’l-Emsâl’de zamanla yaygınlaşıp mesel kimliği kazanmış çok
sayıda deyim ile bazı hikmetler ve sınırlı sayıda da olsa dua ve beddua
yer almıştır. Nuhbetü’l-Emsâl’de kaynağını ayet, hadis ve şiirlerden alan
meseller bulunduğu gibi ayet ve hadislerlerle aynı anlama işaret eden
mesellerin varlığı da dikkat çekici bulunmuştur.
Nuhbetü’l-Emsâl’de

doğruluk,

cömertlik,

mertlik,

cesaret

gibi

özellikler bazı tarihî şahsiyetlerle somutlaştırılıp yüceltilirken, cimrilik,
yalan söyleme, kibir gibi menfî hasletler de yerilmiştir. Başta cömertlik
olmak üzere cesaret, vefa, sadakat, hilim, belagat gibi faziletler meşhur
tarihî şahsiyetlerin kişisel özelliklerinden neşet etmiş zamanla atasözü
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hüviyetine bürünmüştür. Arap atasözlerinde bazı zatların meşhur
oldukları

karakteristik

özellikleri

ile

kullanılması

dikkate

değer

bulunmuştur.
Türk ve Arap toplumları, coğrafya ve tarihten gelen ortak kader ve
dinî yaşayış bağlamında benzer özellikler gösterdiği için hayat
tecrübelerinin yansıması olarak eş anlamlı diyebileceğimiz meseller
üretmişlerdir. Toplumların yakınlaşması ve kaynaşması noktasında
öneme haiz olan bu tarz mesellerin lâfzen birbirinden farklı olsa da
anlamları ve verdikleri mesajlar bakımından örtüştüğü görülür.
Gerek

mesellerde

gerekse

de

beyit

ve

dörtlüklerde

belagat

unsurlarından, başta teşbih olmak üzere çok sayıda edebî sanatdan
istifade edilmiştir. Mesellerde belagat unsurlarının kullanılması meselleri
süslü nesre yaklaştırmıştır.
Kimi mesellerin kaynağını şiirden, kimilerinin teşbihten, kimilerinin
ise kıssadan aldığını dolayısıyla mesellerin kaynakları ve hikâyeleri keza
garip lafızları bilinmeden kısacası ilm-i mesel öğrenilmeden bazı
mesellerin anlaşılmasının zor olacağı sonucuna varılmıştır.
Mesellerin çoğu Cahiliye Dönemi’ndeki Bedevî yaşam, dönemin
şairleri ve ileri gelenleri ile ilgilidir. Meseller, dönemin şairlerinden örnek
beyitler verilerek desteklenmiştir. Bu yönüyle meseller Cahiliye
Dönemi’nin sosyal ve edebî hayatı hakkında tarih bilimi için önemli
bilgiler sunmaktadır. Ayrıca bu dönemde oluşmuş mesellerde çöle özgü
hayvan ve bitki türlerine rastlanır. Mesellerde Cahiliye Dönemi’ne ait örf
ve adetlerin yanın sıra İslamî Dönem’e ait kültürel unsurlara da
rastlamak mümkün. İslamî Dönem’le birlikte mesellerin lafzen ve içerik
bakımından değişikliğe uğradığı, çok sayıda dinî terimin ve kavramın
kullanıldığı görülmüştür.
Sonuç itibarıyla belagat sanatının birden çok konusunu ihtiva eden
mesellerin, teşbihe dayalı, kinayeli ve dolaylı anlatımın kullanıldığı
edebiyatın süslü nesir türü olarak, muhtevası bakımından oluştuğu
dönemin veya toplumun birer özlü aynası olduğunu söylemek
mümkündür. Nuhbetü’l-Emsâl’in çoğunlukla nazımdan oluşan tercüme
kısımlarındaki beyit ve dörtlükler de içerdikleri Türk atasözleri ve

Sonuç ve Değerlendirme
deyimler, edebî sanatlar, dil ve edebiyat çalışmaları açısından önem arz
etmektedir. Bu beyitlerin bir kısmı derin manalar ve berceste beyit
latifliği taşımaktadır. Fakat beyit ve dörtlüklerin bir kısmı ise lirizm, uyak
ve ahenkten yoksundur. Nuhbetü’l-Emsâl’de mukaddime bölümünün
olmaması bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Sınırlı sayıda da olsa
hem Nuhbetü’l-Emsâl’de bazı dizelerde görülen vezin aksamaları ahengi
bozmuştur. Bu çalışmayla İbnü’l-Arabî ve İbnü’l-Fârız şarihi, çok sayıda
tercüme ve telif eser bırakmış üretken bir şair olan Salâhî mahlaslı Ali
Salâhaddin Yiğitoğlu’nun biricik müellif hattı olan Nuhbetü’l-Emsâl adlı
telif eser özelliği gösteren tercüme eseri gün ışığına çıkarılıp kültür ve
bilim alemine tanıtılmıştır. Çalışmanın son zamanlarda artan mukayeseli
edebî çalışmalara ve mesellerle ilgili yapılacak derinlikli çalışmalar ile Ali
Salâhaddin ve külliyatına dair çalışmalara katkı sunması temennimizdir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
NUHBETÜ’L-EMSÂL'İN TRANSKRİPSİYONLU METNİ
1. Nuhbetü’l-Emsâl’in Nüsha Tanıtımı
Yapılan araştırma sonucu Nuhbetü’l-Emsâl’in el yazması yegâne
nüshasına “yazmalar.gov.tr.” internet adresinde ulaşıldı. Ankara Milli
Kütüphane’de “ 1086 ” no ile kayıtlı Nuhbetü’l-Emsâl adlı el yazması eser
elektronik posta ile temin edildi.
Yazmanın varaklarının neredeyse tamamında bazı sözcüklerin
karalanmış olması, bazı beyit ve dörtlüklerin üzerlerinin çizilip yerlerine
yeni beyit ve dörtlüklerin yazılmış olması ve elektronik ortamlarda
kütüphanelerden yaptığımız araştırma sonucunda eserin başka bir
nüshasının olmaması, bizi eserin yegâne müellif nüshası olduğu
sonucuna ulaştırmıştır.
Nuhbetü’l-Emsâl, deftere yazılmış 381 sayfadan ibarettir. 182. ve 183.
sayfaları ise mükerreren taranmıştır. Ön kapağında eserin arşiv
numarası, müellifi vs. künye bilgileri yer almaktadır.
Yazmanın künyesine dair “yazmalar.gov.tr.” sitesinde ilgili şu bilgiler
yer almaktadır:
Demirbaş No

06 Hk 1086

İstinsah Tarihi Hicri (Miladi)

1357 (1937)

Bulunduğu Yer

Ankara Milli Kütüphane

Koleksiyon

Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi

DVD Numarası

1258

Ölçü

220x155-180x100 mm

Yaprak

190 yp.

Satır

Degisik

Yazı Türü

Rik’a
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Künyenin notlar kısmında: “Kırmızı pandizot bez kaplı cilt. Metin
beyitleri harekeli nesih kırmasıyla yazılı. Mütercim, çevirdiği her
maddenin altına kendisinden manzum eklemiştir.” şeklinde bir açıklama
mevcuttur. Notlar kısmında “Diyarbakırlı Said Paşa'nın (öl. 1308/1892)
Nuhbetü’l-Emsâl adlı eserinin çevirisidir.” şeklinde bir bilgi yanlışı vardır.
Nuhbetü’l-Emsâl, Diyarbakırlı Said Paşa'nın değil Salâhî’nin Mecmaü’lEmsâl adlı Arapça mesel kitabından yararlanarak yazdığı nazım
şeklindeki tercümesidir. Keza eserin ismi de Terceme-i Eş’ar şeklinde
yanlış not edilmiştir.

2. Metnin Hazırlanışında Göz Önünde Bulundurulan
Hususlar
1. Mesel ve şiirlerin tıpkıbasımdaki yerini göstermek amacıyla sayfa
numaraları muhafaza edilmiş ve [ ] içinde gösterilmiştir. İnceleme
bölümünde örnek gösterilen mesel ve şiirlerin nüshadaki sayfa
numaraları ( ) içinde gösterilmiştir.
2. Mesellerin incelenmesinde ve yerlerinin tespitinde kolaylık
sağlansın diye mesellere Arap alfabesiyle numara verilmiştir.
3. Mesellerin tercümesi İnceleme bölümünde italik, Metin bölümünde
ise koyu bolt olarak gösterilmiştir.
4. Metinde geçen yer ve kabile adları, bazı önemli isimler, meşhur
savaşlar hakkında dipnotlarla kısaca bilgi verimiştir.
5. Arapça meseller, ibareler ve beyit ve dörtlükler bolt olarak
yazılmıştır. Müellifin Nuhbetü’l-Emsâl’deki düzen ile ilgili tasarrufuna
riayet edilerek önce Arapça mesel verilmiş daha sonra bu ibarelerin
“Tercüme” başlığı altında tercümesi ve varsa sözcüklerin anlamları ile
mesele dair beyit veya dörtlükler verilmiştir.
6. Metinde yer alan ayetlerin meali Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an-ı
Kerim Meali’nden alınmıştır. Şiirlerde yer alan ayet, hadis vd. ibareler
italik olarak gösterilmiştir. Bu ibarelerden kaynağı tespit edilenlerin yeri
gösterilmiş, tercümeleri de dipnotta verilmiştir.
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7. Veznin gerektirdiği durumlarda kimi ek ve heceler de [ ] içinde
gösterilmiştir.
8. Nuhbetü’l-Emsâl, XX. yüzyılın başlarında kaleme alındığı için eser
latinize edilirken son dönem Osmanlı Türkçesi hususiyetleri dikkate
alınmıştır.
9. Beyit ve dörtlüklerin vezinleri, şiirlerin hemen üzerinde yazılmıştır.
10. Farsça sözcüklerde kullanılan ön ve son ekler (der, ez, zi, ber, bā,
rā, be vs.) tire kullanılarak sözcüklere eklenmiştir.
11. Farsça sözcüklerdeki vâv-ı ma’dûleler, üst bilgi

“

ˇ

ā ” ile

gösterilmiştir.
Örnek: ħˇab
12. Farsça iki sözcük arasına giren eklerden (ā, be) önce ve sonra tire
kullanılmıştır.
13. Metin tespitinde bir birlik sağlamak amacıyla Arapça ve Farsça
sözcük ve tamlamalarda İsmail Ünver tarafından yayımlanan ve metin
neşirlerinde kabul gören “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”
başlıklı makalede getirilen esaslara mümkün olduğunca uyulmaya
çalışılmıştır.
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3. Nuhbetü’l-Emsâl’in Transkripsiyonlu Metni
Nuhbetü’l-Emsâl,

transkribe

ve

latinize

edilirken

aşağıdaki

transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır.
آ,ا

a, ā

ص

ś

أ,ا

a, e, ı, i, u, ü

ض

đ, ż

ب

b, p

ط

ŧ

پ

p

ظ

ž

ت

t

ع

Ǿ

ث

ŝ

غ

ġ

ج

c, ç

ف

f

چ

ç

ق

ķ

ح

ĥ

ك

g, k, (ñ)

خ

ħ

ل

l

د

d

م

m

ذ

ź

ن

n

ر

r

و

v, u, ü, o, ö

ز

z

ه

h, a, e

ژ

j

ى

y, ı, i

س

s

ء

ǿ

ش

ş
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NUĦBET’ÜL-EMSĀL
Mütercįm ve Nāzımı: Śalāĥaddįn Yigitoġlu
[1]
Harfü’l-Elif

ِ إن ِمن الْب ي
.ان لَ ِس ْحرا
َ َ َ َّ -٧
Tercüme
1. Güzel söz dinleyene siĥr gibi teǿŝįr eder ve ķalbiñ derĥāl
ķabulüne sebep olur.
ǾĀmr bin Ehtem 106 , Zibrikān
olaraķ

ĥużūr-ı

peyġambere

107

, Ķays bin ǾAśım 108 elçi

geldiler.

Cenāb-ı

peyġamber,

Zibrikān’dan ǾĀmr ibn Ehtem’i śordu. O da yā Resūlallāh aķrabası
arasında muŧāǾdır, mütecelliddir. Devvāb u mevāşįsi çoķdur. Bu
adam beni kendinden zengin biliyor da baña ĥased ediyor, dedi.
ǾĀmr da yā Resūlallāh bu adamıñ insāniyeti ve mürüvveti az,
şenāǾįsi var, babası aĥmaķ, dayısı leǿįmdir. Vāllāhi ilk söylediğim
yalan değil, soñ söylediğim de doġrudur.

Ben ħoşnūd olunca

bildiğimiñ eñ güzelini, gücenince bulup gördüğümüñ eñ çirkinini
söyleyen bir adamım, der. Bunuñ üzerine ebleğü’l-beşer efendimiz
bu hadįŝ ile muķābelede bulundular. İstihsāna lāyıķ bir söz

Soylu bir aileden gelen ve hitabetiyle ünlü şair sahabi. Geniş bilgi için bk. Nuri
Topaloğlu, “Amr b. Ehtem” DİA, TDV Yayınları, İstanbul,1991, C.3, s. 83.
107 Adından çok yüzünün güzelliğinden dolayı aldığı Zibrikân (dolunay) lakabıyla tanınan
bir sahabi. Geniş bilgi için bk. Halit Özkan, “ Zibrikan.b. Bedr”, DİA, TDV Yayınları,
İstanbul, 2013, C.44, s. 396.
108 Temîmoğulları kabilesine mensup olup sahabi şairlerdendir. Geniş bilgi için bk. Ali
Osman Ateş, “Kays b. Asım”, DİA, TDV Yayınları, Ankara, 2002, C.25, s. 90.
106

125
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ĥaķķında ve ĥüccetü’l-bāliġā įrād edilecek yerde söylenen bu hadįŝ
109

đarb-ı mesel śırasına geçmişdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Bir güzel söz siĥr ile hem-ĥālet-i teǿŝįrdir
Ķalb-i şāǾir doġrusu gencįne-i taǾbįrdir

.اد َع ْي نه ِف َراره
َ اجلو
َ  إِ َّن-٦

الفراره: Dābbeniñ dişlerine baķaraķ ķaç yaşında olduġunu
söylemek.
[2]
Tercüme
2. Atıñ dişleri ĥaķįķat ve mahiyetini bildirir.

Žāhir bāŧınına delālet eden ve insānı uzun uzadı tecrübeden
müstaġnį ķılan kimseler ĥaķķında įrād edilir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Enžār-ı beşer güzel beyāndır
Esrār-ı derūna tercümāndır

.ب
َّ  إِ َّن-٣
َ َالرثيئَةَ تَ ْفثَأ الغ
َض

الرثيئة: Ŧatlı ile ķarışıķ meyħoş süt.

109

“Beyanın bir kısmı sihir gibi etkileyicidir.” Buhârî Tıbb, 51; Müslim Cuma, 47.
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الفثء: Teskįn
Tercüme
3. Ŧaŧlı ile ķarışıķ ekşi ve meyħoş süt, ĥiddeti ve ġażabı teskįn
eder.
Bir adam aç ve pür-ĥiddet olaraķ bir ķavmiñ yanına gelir. O
ķavim ve ķabįle gelen aç misāfire resye çıķarıp ikrām eder. Ķarnı
doyan misāfiriñ ġażabı sükūn bulur. Az bile olsa hediye teǾāŧisiniñ
göñül almaķda ve darġınlığı gidermekde mühim bir vāsıta
olduġunu gösterir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
Deliğinden çıķaran ŧatlı diliñdir yılanı
Kişiniñ düşmanı ķalmaz var ise iĥsānı
Diger
(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/fe ū lün)
Şebnem gibi gir göñlüne ħār olma saķın sen
Ruħsār-ı gül-endāma yük olmaz o siyāh ben

[3]

ِ اث ِبَر
.ضنَا يَ ْستَ ْن ِسر
ْ َ َ إِ َّن البِغ-٤

البغاث: Ķuşlarıñ alçaķ ve iyilikden uzaķ olanı.
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يستنسر:

Nesr’den müştaķdır ki kerkes dedikleri avcı bir

ķuşdur, ķuvvet ve śavtıyla

meşhūrdur.
Tercüme

4. Bizim arżımız da Ǿaciz ve değersiz Buġaŝ, Kerkes gibi yırtıcı
oluyor.
Günün birinde żaǾifiñ ķuvvet ve zelįliñ Ǿizzet peydā ederek
ihānetde bulunmaķ iĥtimālini añlatır.

(me fā įlün/me fā įlün/fe ū lün)
Liǿām nāsa yā Rab [sen]verme fırśat
Verir Nemrūd’a bir ders-i ħabāŝet

َّ  إِ َّن ِِف-٥
.الش ِّر ِخيَارا
Tercüme
5. Aralarında tefāvüt olan iki şerriñ ehveni iħtiyār olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün /fe i lün)
Yele verdiñse emr-i ħayrı yele
Ehven-i şerri iħtiyār eyle
[4]

.  إِ َّن ا ْحلَديِ َد اب ْحلَ ِديِ ِد ي ْفلَح-٢
 الفلح: Şaķ etmek, yarmaķ. Ŧopraġı yardığı için ekinci ve çiftiçiye
fellāĥ denilir.
Tercüme
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6. Demir demirle yarılır.
YaǾnį çivi çiviyi söker. Bir emr-i şedįd ķarşısında oña
mümāŝil ve müşākil şeyle istiǾāne edilir, diyecek yerde ķullanılır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Düşman saña sell-i seyf ederse
Sen de oña karşı sell-i seyf et

ِّ  إِن-٧
.لل جنوداً ِم َن الْ َع َس ِل
7. Allah’ıñ baldan Ǿaskerleri ve ordusu vardır.
Mālik Eşter en-NeħaǾi’ye 110 içinde zehir bulunan bir bal
verildi. Yedi, öldü. Bunu işiten MuǾaviye, sevincinden bunu
söyledi. Biriniñ uġradıġı muśįbetle sevinenler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā i lü/ fā i lün)
Düşman şemāmetiyle muśāb etme ey muǾįn
Āmāl-ı düşmana ķadriñ olmasın ķarįn
[5]

. إِ َّن اجلبَا َن َح ْت فه ِم ْن فَ ْوقِ ِه-٨
Tercüme
8. Ķorķaġıñ ölümü tepeden iner.
Hz. Ali’nin sadık taraftarı olan meşhur Arap cengaveri. Geniş bilgi için bk. Abdülkerim
Özaydın, “Eşter”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1995, C.11, s. 486-487.
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Ķaderden çekinmeniñ fāǿidesi olmadıġına işāretdir. Bu meŝel,
ǾAmr ibn Emāme’niñ şu beyti 111 ile yek-meǿāldir:

املوت قبل ذَ ْوقِ ِه
َ لََق ْد َح َس ْوت

إِ َّن اجلبا َن َح ْت فه ِم ْن فَ ْوقِ ِه

(me fā į lün/ me fā į lün/ me fā į lün/ me fā į lün)
Ķader bir şįre beñzer pençesinden ķurtulan yoķdur.
Ölüm her nerde olsañ bir, faķaŧ esbābı pek çoķdur

ِ الش ِفيق بِس
.وء ظَ ّن مولَ َع
َ َّ  إِ َّن-٦
Tercüme
9. Dost, sūǿ-i žanna düşkündür.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ananıñ sūǿ-i žannı evlāda
Şüphe yoķ farŧ-ı riķķatindendir

ِ
.اذير يَشوهبا ال َك ِذب
َ  إ َّن املََع-٧٠
Bir adam İbrāhįm en-NeħaǾį’ye 112 iǾtirāz etdi. İbrāhįm de
ben iǾtirāz beklemeyerek seni maǾzūr gördüm.
111

Tercümesi verilen ve Amr b. Emame’ye ait olan bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak

şunlardır: Ebû Hayyân et-Tevhîdî, el-Besâʾir ve’z-Zehâʾir, Darü’s-Sadr, Beyrut, 1988, C.4,
s.137. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, Mecmaü’l-emsâl, (th.Nuaym Hüseyin Zerzur),
Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2010, C.1, s.39.
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10. Zįrā maǾzeretler, yalanla memzūcdur, meǿālini ifāde eden bu
meŝeli įrād etdi.
[6]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Mümtezicdir yalanla iǾzārıñ
Nefǿi yoķ böyle Ǿözr-i nāçārıñ

.أَحَق
ْ الو ْح َي
َ  إِ َّن َم ْن ل يَ ْع ِرف-٧٧
Tercüme
11. İşāretden añlamayan aĥmaķdır.
YaǾnį başına ķaķılmadıķça imā ve taǾrįżden bir şey añlamayan
sersemleriñ hālini taśvįrdir.

(müf te i lün/ müf te i lün/fā i lün)
Añlayana sivrisinek Ǿayn-ı saz
Añlamayan şaħśa davul, zurna az

ِ : Ġażab, öfke
احلفيظة

.َ إِ َّن ال َْم ْق ِد َرة ت ْذ ِهب ا ْحلَِفيظَة-٧٦
Tercüme

12. Ķudret ġażabı giderir.

Muhaddis ve fakih. Geniş bilgi için bk. Şükrü Özen, “Nehâî”, DİA, TDV Yayınları,
İstanbul, 2006, C.32, ss. 535-538.
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Ķureyş’iñ eǾažimiñden biri, birinden öç almaķ istedi.
Nihāyet o kimseyi ele geçirmeye muvvafaķ oldu ve dedi ki eğer
öfkeyi giderecek güç olmasaydı senden öç alırdım. Nihāyet o
kimseyi Ǿafvetdi.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Var iken elde ķudret imkānı
ǾAfvı iǾlān büyüklüğüñ şānı
[7]

.السالَ َمةَ ِم ْن َها تَ ْرك ما فِيها
َّ  إِ َّن-٧٣
Tercüme
13. Selāmet, dünyā ve māfįhāyı terk etmekdir.
Bu meŝel bir beytiñ 113 Ǿaczidir:

والنفس تَ ْكلَف ابلدنيا وقد علمت

َّ
أن السالمة منها تَ ْرك ما فِيها

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Dünyāda eger ister isen emn u selāmet
Terk eyle şu dünyāyı da bul niǾmet-i rāĥat

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Eşref Ebû Bekr
Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd İbn Ebû’d-Dünya, El-İşraf fi Menazili’l-Eşref, Mektebetü
Rüşt, Riyad, s. 326. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 43.

113

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

ِ َّ إِ َّن اهلََوان لِل-٧٤
.ئيم َم ْر َأمة
Tercüme
14. Leǿįme ĥaķāret, merĥametdir.
YaǾnį leǿįme ikrām edecek olursañ seni istiħfāf eder. İhānet
ederseñ ikrām etmiş olursuñ. Mütenebbį 114, bu meŝeli şu sūretde
temŝįl 115 ve ifāde etmişdir:

ت الكريَ ملكتَه
َ كرم
َ ْإِذا أَن
ْ َت أ
اللئيم َتََّر َدا
َ كرم
َ ْوإِ ْن أَن
ْ َت أ
َ ت
(me fā įlün/ me fā įlün/ fe ū lün)
Leǿįme lutf edersen levmi artar
Oña ikrāmdır bezl-i ihānet
[8]

.صدق
ْ َوب قَ ْد ي
َ  إِ َّن ال َكذ-٧٥
Tercüme
15. Yalancı baǾzen doġru söyleyebilir.

Peygamberlik taslayan, gelecekten haber veren gibi anlamlara gelen Mütenebbî lakabını
alan Ebû Tayyib, Arap edebiyatın önde gelen meşhur şairidir.Geniş bilgi için bk. İsmail
Durmuş, “İmruü’l Kays b. Hucr” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2000, C.32, ss.195-200.
115 Mütenebbî’ye ait bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Rüstem b. Şehriyar,
Mirzeban- nâme, Arap Yayınevi, Beyrut, 1997, s. 157. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî,
a.g.e, C.1, s. 43.
114
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Ekŝeriyā isāǿet ve nādiren iĥsān edenler ĥaķķında đarb
edilmişdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Yalancınıñ evi yanmış da kimse yoķ inānan
Yalan bulunduġu yerde durur mu hįç įmān

العوان: Orta yaşlı ķadın

ْ الع َوا َن ل ت َعلَّم
.اْلِ ْم َرة
َ  إِ َّن-٧٢

َاْلمرة: Ķadınlarıñ baş örtüsünü örtünmek heyǿeti
Tercüme
16. Orta yaşlı ķadına örtü ŧutunmaķ öğretilmez.
Tecrübe görmüş bir Ǿārif, irşād ve delāletden müstaġnįdir,
diyecek yerde ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Ne ĥācet Ǿārife irşād u taǾrįf
Güneş varken ne lāzım nūru tavśįf

. إِ َّن الْبَالَ َء م َوَّكل ابملَْن ِط ِق-٧٧
Tercüme
17. Belānıñ vekil-i umūru sözdür.
YaǾnį pür-gū ve geveze olmaķ śahibini belālara uġratır.
[9]
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Ebū

Bekir

es-Śıddıķ

(rađıyallāhu

Ǿanh)

ĥażretleri

kendilerine uzun bir ħaber añlatılırken şāyān-ı emŝāl olan bu meŝeli
įrād buyurmuşlardır.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Bütün sözden doġar birçok muśibet
Sükūtuñ māder-i emn u selāmet
Diger

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Kelāmıñ eñ vecįzi şüphesiz mįzān-ı Ǿirfānıñ
Müreccāĥdır söze bence emįn ol ki sükūt anıñ

ِالذل
َّ  إِ َّن-٧٨
.ت لَه َعضد
ْ يل الَّ ِذي لَْي َس
َ
Tercüme
18. Zelįliñ enśār ve aǾvānı yaǾnį yardımcısı yoķdur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Müstaĥķar olur zelįl hergāh
Zillet ne belā neǾūzubillāh!

.وك فَ ه ْن
َ  إِذا َع َّز أَخ-٧٦
Tercüme

19. Ķardeşiñiñ iķtidārı ve ġalebesi sence ķaŧǾį ise mülāyim bulun,
müdārā göster.
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YaǾnį bükemeyeceğiñ eli öp başıña ķo.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/fe ū lün)
Zūr-āver olan düşmana ižhār-ı müdārā
Tedbįr-i ĥakįmānedir ey māǿil-i ġavġa
[10]

ِ َ َوك من ص َدق
.َيحة
َ ْ َ َ  أّخ-٦٠
َ ك النَّص
Tercüme
20. Seniñ ĥaķiķį ķardeşiñ, dįn ve dünyā işlerinde saña doġru
naśįĥat verendir.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/fe ū lün)
Her ĥālde ižhār-ı śadāķat eden ol yār
Nādir bulunur nerde o iksįr-i vefākār

َّ
.س اجلَ َمل
َ  إمنا ََْي ِزي ال َف َّت لَْي-٦٧
Tercüme
21. Saña iyilik eden, insāniyeti olandır, ĥayvāniyeti olan değil.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Merd olandan bekle insāniyyeti
Pek ķolay ižhār ĥayvāniyyeti
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ِ يك
يك
ي
ل
ما
ري
ْل
ا
ن
م
َ
َّ ت
َ
َ س ِف
َ ِالرج َل يَقول ف
َ  إِذَا ََِس ْع٦٦
ْ
ْ
َ
ِك
ِقول ف
ِ
َّ
يك
ي
ل
ا
م
ر
الش
ن
م
ي
َ َفَال ََت َْم ْن أ ْن ي
َ
َ ِس ف
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
Tercüme

22. Sende olmayan bir ħayrı söyleyeni işitirseñ emįn ol ki sende
bulunmayan bir şerri de söyler.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Ĥilķatiñde olmayan bir ħayrı kim söylerse
Sende mevcut olmayan şerden emįn ol baĥseder
[11]

ِ
.له َفان
ْ َّ إِ َىل أ ّمه يَل َْهف ال-٦٣
اللهفان: el-Mużŧar
23. Mużŧar kalan anasına yanıp yaķılır.
Tercüme
Kişiniñ ehl u iħvānından istiǿāne edeceğini bildirir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
Saña āgūş açan o māderdir
Ehl u iħvān da bāl-güsterdir

ِ ِ َ  إِ َذا أَ َخ ْذ-٦٤
.ض ْب تَه
َ َّب أ ْغ
ِّ ت ب َذنَبَة الض

َّ : Keler dedikleri bir hayvān.
الضب
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Tercüme
24. Keleriñ ķuyruġunu yakalarsañ onu kızdırmış olursuñ.
Ħavf ve telāş anlarında aġyāra ilticā edenler için söylenmişdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
İlticā etme śaķın aġyāra
Ne revā keşf-i derūn mekkāra

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Uyumuş bir yılanıñ baśma śaķın ķuyruġuna
Başıñı derde śoķar hįç varılır mı yanına
[12]

.ك ال َق َمر
َ ك ل يَ ْب ِغ َعلَْي
َ ك قَ ْوم
َ  إِ ْن يَ ْب ِغ َعلَْي-٦٥
Tercüme
25. Ķavmiñ saña žulm ediyorsa ķamer žulm etmez.
Cāhiliye Devri’nde Beni ŜaǾlebe 116 bin SaǾd bin Đabbe bir
baĥŝe tutuşup Güneş’le Ay’ı öñdül ķoydular. Ay on dört gecelikdi.
Onlardan bir ŧāǿife Güneş doġacaķ, ĥālbuki Ay görünüyor. Diğer
ŧāǿife de Güneş doġmadan evvel Ay ġayb olacaķ, dedi. Nihāyet
içlerden birini ĥakim taǾyįn etdiler. Faķaŧ birisi benim ķavmim

Adnânîler ve Kahtânîler’e mensup bazı kabilelerin adı. Geniş bilgi için bk. Mustafa Sabri
Küçük Aşçı, “Sa’lebe (Beni Sa’lebe)”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2009, C.36, s. 27-28.

116
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baña žulm ediyor, dedi. Ĥākim de, “Ķavmiñ saña žulm ediyorsa
ķamer etmiyor ya!” diyerek mesǿeleyi ĥall u faśl etdi.
İŝbāta muĥtāc olmayan meşhūr bir iş haķķında įrād olunur.
Mütenebbį

117

bu meŝeli şu beyit

118

ile įżāĥ ve ifsāĥ etmek

istemişdir.

َو َه ْب ِن ِقلَّت ه َذا الص ْبح لَْيل

ضيَاء
ِّ ْاَلْيَ ْع َمى املََعا ال َْمو َن َع ِن ال
Tercüme
Farz et ki şu śabaĥ gecedir, dedim. Herkes żiyāyı görmüyor mu?

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Güneş meydānda ķandįliñ delįliñ
Gözüñ görse nehārıñ Ǿayn-ı leyliñ
[13]

. إِ َذا َّاَتَ ْذ ْت ِع ْن َد َرجل يَداً فانْ َس ْو َها-٦٢
Tercüme
26. Birine bir iyilik edecek olursañız onu unutuñuz.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
10. yüzyılda yaşamış, Arap şiirinin en önemli isimlerinden biri kabul edilen şair. Geniş
bilgi için bk. İsmail Durmuş, “Mütenebbî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, C.32, ss.
195-200.
118 Mütenebbî’ye ait bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
117

el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 60.
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Kerem etdiñse ižhār etme göñlüñ bir mezār olsun
Seniñ Ǿindiñde iĥsānıñ gubār-ı ħāk-sār olsun
Ħudā’nıñ luŧfudur sevk eyleyen insānları ħayra
Medār-ı iftiħārıñ bir şiǾār-ı iftiķār olsun

. إِ َذا قَطَ ْعنَا َعلَماً بَ َدا َعلَم-٦٧
Tercüme
27. Bir daġ aşdıķ bir daġ daha çıķdı.
YaǾnį bir işden ķurtulduķ bir iş daha baş gösterdi.

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
Fāriġ olduķ şu emr-i müşkülden
Yine çıķdı bir emr-i müşkülter

.ف
َ ف َو إ ْن سئِ َل َس َّو
َ َ إِذا َسأ ََل أ ْحل-٦٨
Tercüme
28. İsterse bezdirir. Kendinden bir şey istenirse bugün yarın diye
śavsaķlar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dileğiñ varsa eğer etme muśırrāne recā
Senden isterse biri olma müsevvif aślā

[14 ]
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. ت إِ ْعصارا
َ ت ِرحياً فَ َق ْد لَقَ ْي
َ  إِ ْن ك ْن-٦٦
العصار: Ķasırġa.
Tercüme
29. Sen bir yel iseñ ķaśırga ile ķarşılaşacağını unutma.
Burada āteş olsa cirmi ķadar yaķar, meŝelini ħāŧırlamadan
geçemeyiz. Kendinden

zorlu

birisi

ķarşısında

bulunanlarıñ

müstemendāne evżāǾını įmā eden bir meŝeldir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Sen damla iseñ deñiz öñünde
Ķul ķande beyim, o Tañrı ķande!

.ت فَأَ َِْس ْع
َ ت فأ َْو ِج ْع َو إِ َذا َز َج ْر
َ  إِذا-٣٠
َ ْض َرب
Tercüme
30. Vurunca acıt. Ħuyundan vazgeçirmek isterseñ sözüñü diñlet.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Çocuġuñ ĥaylaz ise döñ azacıķ yaķ cānını
MenǾ u zecr eyleyecekseñ sözüñü ismāǾ et

ِ  أَ ْمر ََنار ق-٣٧
.ًض َي لَْيال
Tercüme
31. Gündüz görülecek iş gece yapıldı.
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[15 ]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ferdāya bıraktığıñ o işler
Bir gün gelecek ki cāna işler

ِ ك ل أمر م
ِ ِضحكات
ِ ِ ْأمر م ْب ِكيات-٣٦
.ك
َ َ
َْ
Tercüme
32. Seni aġlatacaķ işlere baķ, güldürecek işlere değil.
Bir genç ǾArab ķızınıñ teyzeleri ve dayıları vardı. Ķız
teyzelerini ziyārete gider, onlar da güldürecek sözlerle ķızı
eğlendirirlerdi. Muǿaħħaren dayılarını ziyārete gidip onlar da teǿdįb
edecek sözlerle ķızı aġlatırlar. Ķız mācerāyı babasına naķletdi.
Ķıśśadan ħaberdār olan baba bu meŝeli įrād ve ķızını irşād etdi.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Yārini aġyārdan fark etmeyen Ǿākil değil
Aġlatır yārin faķat aġyār olan hep güldürür.

.ت م ْق ِمر
َ ْ إِ َّن الَّ ْلي َل طَ ِويل َو أَن-٣٣
Tercüme
33. Sen mehtāblı gecede olduġuñ ĥālde gece uzundur.
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Bu meŝel, Suleyk bin es-Suleketü’l-SaǾdį’niñdir. 119 Bir
adam Suleyk’iñ yanına gitdi. Diz çöküp oturdu. Suleyk uyuyordu.
O adam uyanmaya başlayan Suleyk’e baña esįr ol dedi. Suleyk beni
bıraķ başķasına baķ deyince o da bıraķdı. Fırśatdan istifāde eden
Suleyk derĥāl o adamıñ üzerine atıldı ve yere yatıraraķ üzerine
çıķdı, oŧurdu.
[16]
Can śıķacaķ bir ĥadise ķarşısında veya bir ĥācet ŧalebinde
śabr ve teǿenį iltizām edilmesini tavśiyeden Ǿibāretdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
İltizām-ı śabr eden maŧlūbuna nāǿil olur
Nāǿil-i maŧlūb olan erbāb-ı Ĥaķ kāmil olur

اجلذيل:

. أَ َن ج َذيْ ل َها الْم َح َّكك َو ع َذيْ قها امل َر َّجب-٣٤
Cim’iñ kesriyle “cizl” iñ taśgįri. Ŧomruķ gibi ķalın

ağaçdır ki deve, sürünmek ve ķaşınmaķ için deve aġılına dikerler.

احملكك: Tahkįk’den ism-i mefǾūl “ ”َمكك بهmaǾnāsınadır.
العذيق:

Meyvedār ħurma dalı demekdir. Bunlardaki taśġįr,

aǾžām içindir.

Cahiliye dönemi Su’lûk şairlerden. Geniş bilgi için bk. Davut Orhan, “Şenferâ’nın Hayatı
ve Lâmiyyetü’l-Arab Adlı Kasidesi”, AİBÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, C.4, S.8, ss. 104117
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املرجب: Aġacıñ meyvesi bol olunca dal baśılıp ķırılmasın diye
altına destek dikmek maǾnāsınagelen tercįb’den ism-i mefǾūldür
Tercüme
34. Ben onlarıñ ķaşınıp istirāĥat eyleyecek dayaġı ve intifaǿ edecek
meyvedār budaġıyım.
Başları sıķılınca gelip baña mürācaǾat ve tedbįr ve kiyāset
ve muǾāvenetimle müşküllerini ĥall ve rüǿyet ederler. Bu meŝel
Ħubāb bin el Münzir bin el Cemūĥ el Enśārį 120 ĥażretleriniñdir.
ǾUķalādan ve aśĥāb-ı Bedir’dendir. Zü’r-reǿy laķabıyla müleķķab
edilir.
Saķįfe-i Benį SāǾede 121 günü ħilāfet mesǿelesiniñ müzākeresinde
Ensār’dan daħi
[17]
bir emr naśbı lüzūmuna dāǿir edilen sözlerde bu meŝeli đarb veįrād
etmişdir.
Zamanıñ germ u serdini görmüş. Tecrübelerle fikr u nažarını tenvįr
etmiş ve uyuz develeriñ ķaşınıp raĥat etmesi gibi Ǿakl ve reǿyinden
herkes istifāde etmişdir.

Resûlullah’ın Benî Kurayza ve Benî Nadîr gazvelerinde isabetli görüşleri sebebiyle “zü’rre’y” diye anılan sahabi. Geniş bilgi için bk. M.Yaşar Kandemir, “Hubâb b. Munzir”,
DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1998, C.18, s. 264.
121 Medine’de Hz. Ebû Bekir’in halife seçildiği yer. Geniş bilgi için bk.Mustafa Sabri
Küçükaşçı, “Sakîfetü Benî Sâide”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2009, C.36, s. 11-12.
120
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(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
VuķūǾāt-ı zamandan müstefid ol merd-i Ǿākilseñ
Nižām-ı Ǿālemiñ sensiñ medārı, pāyeñi bilseñ

اء ال ِّد َم ِن
ْ  إِ ََّيك ْم َو َخ-٣٥
َ ض َر

ِ : Dimne’niñ cemǾi. Ħāzlardan ve insanlardan bāķį ķalmış
الد َمن

āsār u nişāne. Mezbele, süprüntülük.

Tercüme
35. Emŝāl mecrasında vārid olan bu ĥadįŝ, bütün fürū-māye, pespāye nesebden neşǿet etmiş güzel ķadınlardan tahzįrdir.
İçi çirkin dışı güzel olan şeyler ĥaķķında söylenen vecįz bir
meseldir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Mükerremsiñ le’imü’l- nefs olan her merd u zenden geç
Ķapılma śūret u şekle o ħađrāü’d-dimenden geç
[18]

 إِ َّمنَا أ ْخ َشى َس ْي َل تَ ل َْع ِّت-٣٢

التَ ل َْعه: Seylü’l-māǿ, su aķıntısı, yüksek bayır gibi yerler, geniş
dere aġzı.
Tercüme
36. Ben kendi telǾemiñ selinden ķorķarım.
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YaǾnį kendi aķrābamıñ şerrinden ķorķarım demekdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Śaķın düşmanlığından aķrabānıñ
Odur eñ mühliki zįrā belānıñ

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/fe ū lün)
Aġyāra değil yāra bile olma śaķın yār
Yārim dediğiñ de saña soñra olur aġyār

ِ
ب
ْ ب فَا ْخل
ْ  إِ َّن ََلْ تَ غْل-٣٧

اْلِالبَه: Aldatmaķ
Tercüme

37. Düşmanıña galebe edecek iķtidārıñ yoķsa mekr ve ħudǾa eyle.
Zįrā ĥarbde mümakere mükābereden daha müǿeŝŝir bir
tedbįrdir. Nitekįm:
“

 أنفذ من الطعن والضرب، ” نَ َفاذ الرأي ِِف احلربkelāmı

da dūr-endįşāne ve hakįmānedir. Ĥarbde reǿy ve fikriñ nüfūzu ķılıç
[19]
ve mızraķ đarbeleriñden daha müǿeŝŝirdir.

(müf te i lün/ müf te i lün/fā i lün)
Düşmana gālip gelecek ķudretiñ
Yoķsa eğer ĥįle seniñ ķuvvetiñ
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العيبة:Hegbe (Heybe)

.ً إِ َّن بَ ْي نَ ه ْم َع ْي بَةً َم ْكفوفَة-٣٨
Tercüme

38. Aralarında śımśıķı bağlanmış heybe var.
Meveddet esbābı śaġlam olan ve çözülmek imkānı bulunmayan
aĥvāl ĥaķķında ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
O esbāb-ı meveddet muĥkem olsun
Yıķılmaz ĥāne-i müstaĥkem olsun

ضاء لِيَّان
َ  األَ ْكل َسلَ َجان وال َق-٣٦
 السلجا: Yutmaķ
الليان:

Borcu edā etmeyip gecikdirmek. Bir adamıñ ĥaķķını

inkār etmek.
Tercüme
39. Yemek yutmaķdan ödemek güçdür.
Bir kimse borcunu vermekden imtināǾ eylediği vaķit şu meŝel
įrād olunur.
[20]

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Alıp da vermemek bence denāǿet
Edā-yı deyn edenler ehl-i dįn elbet
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َّ  أَ َك َل َعلَْي ِه-٤٠
.ب
َ الد ْهر َو َش ِر
Tercüme
40. ǾÖmrü uzun olanlar ve yaşadıġı müddetçe yiyip içenler
ĥaķķında đarb olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yediler, içdiler ammā bugün onlar mürde
Dedi eyyām bütün onları yutdum ben de

. َأات َك َرََّين بِلَبَنِ ِه-٤٧
Tercüme
41. Saña süt küpünden kendi ķanmış da artıġını getirmişdir.
Kerem ve seħāsından değil, kendisine lüzūmu olmadıġından
artıġını verenler ĥaķķında đarb olunur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
İĥtiyācıñ olmayan bir mālı verdiñse eğer
Kendiñi ehl-i keremden Ǿaddedip faħr eyleme
[21]

ِ  إِ َّن-٤٦
.أخي كا َن َملِ ِكي
Tercüme
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Ebū Ĥaneş et-Tağlibį, İmruü’l-Ķays’ıñ 122 Ǿamcası Şuraĥbįl’i
kardeşiyle öldürmek istedi. Şuraĥbįl, bir meliki raǾiyetiyle
öldürmek mi istiyorsuñ deyince Ebū Ĥaneş,
42. Benim ķardeşim benim melikimdir, maǾnāsını ifāde eden bu
meŝeli įrād etmişdir.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/fe ū lün)
İsterse melikzāde ola ķardeşiñ ey yār
Elden ŧutanıñdır saña sulŧān-ı vefākār

ِ  إِ َّن ا ْحلبِيب َإىل ا ِإل ْخو-٤٣
ِ َان ذو امل
.ال
َ
َ َ
Tercüme
43. İħvān arasında ĥaķikį dost māl ve mülkü olandır.
Mālını ķorumaķ ve isrāfdan śaķınmaķ yerinde įrād edilir.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/fe ū lün)
İħvān dediğiñ bir sürü ħuvvāne güvenme
Herkes saña iħvāndır eğer varsa nüķūduñ

َّ ك
.الشر فَاقْ ع ْد بِه
َ ِ إِ َذا نَ َزا ب-٤٤
النَ َذوا ْن: Śıçramaķ, atlama
[22]

Cahiliye Devri’nin tanınmış Arap şairi. Geniş bilgi için bk. Ahmet Savran, “İmruül Kays
b. Hucr”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2000, C.22, s. 237-238.
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Tercüme
44. Şer üzerine śıçrarsa oturt.
Ĥilmi emr ve şerre müsāraǾtı nehy eden bir meŝeldir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Emr-i mekrūha muķābil saña śabr etme düşer
Şerre ķarşı yine şer yapmana derler iki şer

. إِ ََّي َك َوَما ي ْعتَ َذر ِم ْنه-٤٥
Tercüme
45. Beyān-ı iǾtizārı icāb eden şeylerden śaķın.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Hep yalanla mümtezicdir maǾzeret
Bilmiş ol ki her yalan bir mefsedet

.الع ِاَل َز َّل بَِزلَّتِ ِه َعا ََل
َ  إِذَا َز َّل-٤٢
Tercüme
46. ǾĀlim ayaġı ķayar düşerse Ǿālem de düşer.

وأطاعه
إِن الفقيهَ إِذا غَ َوى
َ

ضيَّ َعا
َ َقوم غَ َوْوا معه ف
َ ضاع َو

ِ
ت ِِف جلَّة
م
ْ الس ِفينَ ِة إ ْن َه َو
َ ثل
َ

ِ
هام َعا
َ تَ غْ َر ْق ويَغْ َرق كل مافي
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[23]
Tercümesi
Bir gemi batınca içindekiler de batdıġı gibi bir Ǿālim ve faķįh de
đalālete düşerse oña tabiǾve mutįǾ olanlar da birlikde helāķ olur
gider. 123

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
MaǾrūż-ı đalāletse eğer Ǿālim olan zāt
ǾĀlem de đalāletde ķalır bilmeli heyhāt!

. فكيف نَت َِّفق، َوأَن َمئِق،ت تَئِق
َ ْ أَن-٤٧

التئِق: Çabuķ öfkelenen.
 املَئِق:Çabuķ aġlayan.

Tercüme
47. Sen seriǾü’l- ġażab, ben de żaǾifü’l-ķalbim naśıl uyuşuruz?

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Öfken beni aġlatan bütün gün
Āteşle su imtizāc eder mi?

. إِ ْن ََلْ يَك ْن َش ْحم فَ نَ َفش-٤٨
Yapılan araştırma sonucu anonim olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki
kaynak şunlardır: Ebû Nasr Muhammed b. Seyfeddin Aydemir b. Abdullah Müsta’semi,
ed-Dürrü’l-Ferîd ve Beytü’l-Kasîd, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2015, s. 436. ; Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 78.
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فَ نَ َفش: Śūf, yün.
Tercüme
48. Et yoķsa yün yeter.
Az bir şeyle iktifā edilecek yerde ķullanılır.
[24]

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Tükenmez bir ħazįnedir ķanāǾat
ĶanāǾat yoķsa yoķdur sende servet

. َو َم َّرًة َج ْيش،ت َم َّرًة َع ْيش
َ ْ أَن-٤٦
Tercüme
49. Bugün nāfiǾ yarın mużır oluyorsuñ.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Bugün āb-ı ĥayātımsıñ velākin
Yarın da derǾaķab bir āteşimsiñ

. وأ ِّمي حتَ ِّدث، أَِب يَغْزو-٥٠
Tercüme
50. Babam ġazā ve annem naķl u inbāǿ ediyor.
Bir adam ġazādan döner. Ķomşuları maǾlūmāt almaķ üzere
kendisine gelirler. Ġazįniñ ķarısı filān öldü, filān yaralandı, filān
ķaldı, diye ġazā mācerāsını naķle başlar. Oġlu bu ĥāle şaşar ve
yuķarıki meŝeli söyler.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Mācerādan ħaberiñ yoķsa sükūt et bārį
Görmeden añlatılan şeyǿe inānmaz kimse
[25]

.األمر يَ ْع ِرض دونَه األ ْمر
ْ -٥٧
Tercüme
51. Her iş yanında bir maniǾā vardır. Yaħūd her iş bir Ǿarıżaya
uġrar.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Žulmet duramaz żiyā gelince
Göz görmez olur ķażā gelince
İşler geri ķaldı der, şaşarsıñ
Ķalmaz o cefā, sefā gelince

.َالع َقبَة
َ  اهلََوى يَ ْقطَع-٥٦

Tercüme
52. ǾAşķ, śarp yoķuşu ķaŧǾ eder.

YaǾnį Ǿāşıķ olan mütāǾibe ķatlanır ve emeline ķavuşur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Ādemi maŧlūbuna įśāl eden ĥubb u hevā
İķtiĥām et müşkülātı ķalma Ǿāciz, bį-nevā
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. إِ ْن ََلْ يَك ْن ِوفَاق فَِفراق-٥٣
Tercüme
53. Yaķın olmaķda hiss-i muvāfaķat yoķsa ayrılıķ gerekdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ķarįb olmaķ değil maŧlūb olan ister göñül bir yār
Eğer āmįziş olmazsa muĥaķķaķ ayrılıķdır kār
[26]

ِ ِ َّ ك ل ََتْ ِين ِمن
.ب
َ َّ إِن-٥٤
َ
َ َالش ْوك العن
Tercüme

54. Dikenden üzüm ŧoplayamazsıñ.
YaǾnį menşeǿi ve menbiti kötü olandan meĥāsin efǿāl
beklenmez.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Menbiti nā-pāk olandan bekleme ĥüsn-i ħıśāl
Ħārdan engūrü ümmįd eylemek maĥż-ı ħayāl

ِ ِضن ابلضَّن
.ي
َ  إِ َّمنا ي-٥٥
Tercüme
55.Ħasįse ħissetle muķābele edilir.
YaǾnį seniñ habl-ı uħūvvet ve meveddetine śarılmayana sen de
śarılma.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
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Saña dört elle śarılsa birisi
Sen de dört elle śarıl dāmenine

ك
َ  َو فَ ْو َق ما ِِف نَ ْف ِس، أَ َن دو َن َه َذا. -٥٢
Tercüme
Bir münāfıķ İmām ǾAlį (rađıyāllāhu anh) efendimizi medĥ
ve ŝenā ederken,
56. “Ben seniñ ižhār etdiğiñ şu sitāyişleriñ madūnunda ve ižmār
eylediğiñ şeyleriñ de māfevķindeyim.” maǾnāsını ifade eden bu
meŝel ile muķābele buyurmaķdadır.

(me fā i lün/ me fā i lün/ me fā i lün/ me fā i lün)
Münāfıķıñ sitāyişiyle olma müfteħir śaķın
İçinde gizli āteş-i fesād, uzāķ duran emįn
[27]

.وك فَك ْل
َ  إِذَا َح َّز أخ-٥٧

احلز: Ĥā’nıñ fetĥi ve zā’nıñ teşdįdiyle kesmek.
Tercüme
57. Ķardeşiñ keserse ye.
Ķardeşe, śādıķ arķadaşa güvenmeye teşvįķdir.

(fe i lā tün /me fā i lün/ fe i lün)
Saña ķardeş o yār-ı śādıķdır
Ne verirse ye, Ǿāfiyet olsun
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.ك
َ ِ إ-٥٨
ْ ََيك َوأ ْن ي
َ ك عن َق
َ ب لِ َسان
َ ض ِر
Tercüme

58. Diliñiñ boynuñu vurmasından saķın.
YaǾnį helākiñi müǿeddā olacaķ sözü aġzıña alma.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
Seyf-i ser-tįze mümeŝŝil dildir
Sebeb-i maĥv olacaķ ķātildir

.اء أَ ْعشى ابللَّْي ِل
َ  أَخؤ الظَّل َْم-٥٦

 العشا: Bāśırası żaǾįf olmaķla gecesi gündüzü dumanlı ķaranlıķ
olmaķ.
Tercüme
59.Ķaranlıķda ķalan, bāśırası żaǾįf olanıñ gece görüşüne beñzer.

Delilinde yanılan ve düşdüğü yerden çıķamayan kimseleriñ
ĥālini taśvįr eder.
[28]
Yāħūd gündüz görüp gece görememek. Sıfatı “aǾşā”, müǿenneŝi
“ Ǿaşvā” dır. Cāhiliyyetde ve İslāmiyetde bu vāśıf ile mevśūf ve
müleķķab yedi şāǾir bulunduğu ķamūsda ve lisānü’l-ǾArab’da
mezkūrdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
Ĥüccetiñ işte ħaŧādır ĥayfā
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Göremezsiñ çıķacak yer aślā

.ك
َ َأن ل
َ  إِ ْن ك ْن-٢٠
َ ت َعطْ َشا َن فَ َق ْد
 َالن: Bir nesneniñ vaķti gelip çatmaķ.
Tercüme
60.Eğer śuśamış iseñ śuzuzluġu giderme zamanı çatdı.
Öç almaķ isteyenler haķķında đarb olunur. İntiķām zamanı
geldi. Tam sırasıdır demekdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
İntiķām almaķsa ķaśdın vaķti var
Fevt-i fırśatdan nedāmetler doġar.

ِ ك لَت ْكثِر ا ْحل َّز و َتْ ِطئ الْم
.فص َل
َ َّ إِن-٢٧
َ
َ َ
Tercüme

61. Kesmeni çoġaltıyor ve yanılıp en oynaķ yerine varıyorsuñ.
Çoķ çalışanlar faķaŧ emeline nāǿil olamayanlar ĥaķķında đarb
olunur.
[29]

(me fā į lün/ me fā į lün/ me fā į lün/ me fā į lün)
Çalışmaķdır važįfeñ saǾy u himmetde ķuśūr etme
Ümįdiñ ĥāśıl olmazsa zaman senden utansın hep

ش تَ َرى ما ََلْ تَ َره
ْ  إِ ْن تَ ِع. -٢٦
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Tercüme
62. Çoķ yaşarsañ görmediğiñ şeyler görürsüñ.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Görür Ǿacāǿib-i eyyāmı çoķ yaşarsa kişi
ǾAcįbeler doġuran bir meşįmedir geceler

. َو يَغر َك َم ْن ل تَ َرى، إِ َّمنَا تَ غر َم ْن تَ َرى-٢٣
Tercüme
63. Gördüğünü aldatırsañ görmediğiñ de seni aldatır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gördüğüñ kimseyi aldatdıñ ise
Seni de görmediğiñ aldatacaķ

ِ َّ  أَ َّول-٢٤
.َّواة
َ الش َج َرة الن
Tercüme

64. Aġacıñ evveli çekirdekdir.
Küçük şeyden büyük şeyler çıķacaġını bildirir meŝeldir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dal budaķ meyve bütün çıķdı çekirdekden hep
Ne ki var gizli ķapaķlı yine sensiñ sen hep
[30]

ِ  إِ َذا ن-٢٥
.الرأْي بَطَ َل ا ْهلََوى
َّ ص َر
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Tercüme
65. Reǿy-i nuśretle mübeşşer ve ĥaķla beraber ise hevā bātıl olur.
ǾAķl-ı selįme ittibāǾ edilecek yerde ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Hevā bātıl olur ĥaķsa eğer reǾy
Bulunmaz Ǿaķl ile hem-naķd olan şeǿy

.ك ل تَ ْس َعى بِ ِر ْج ِل َم ْن َأب
َ َّ إِن-٢٢
Tercüme
66. Senden ibā edeniñ ayaġına gitme.
Saña yardım etmekden çekinen kimseniñ dostluġuna ķıymet
verme.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Nā-kesiñ pāyine aślā gitme
Bulsa gözden çekecek bir sürme

ت ذقْ تَه فَ َق ْد أ َكلْته
َ  إِ ْن ك ْن. -٢٧
Tercüme
67. Eğer sen onu ŧatdıñ ise ben de onu yedim.
Zamanıñ germ ü serdini, telħ ü şįrįnini görmüş ŧatmış tecrübedįdeler ĥaķķında đarb olunur.
[31]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Yediġim şeǿyi henüz sen ŧatdıñ
Aldıġım dersleri hep sen śatdıñ

ِ
.َّص ِر
ْ  إِ ََّي َك والبَ غْ َي فَِإنَّه ع َقال الن-٢٨
Tercüme

68. Žulm ve tecāvüzden śaķın. Zirā žulm ve sitem, işleri
kördüğüm eden baġdır. Kimse yardımıña gelmez ve herkes çözemez.

(mef ū lü/ fā i lā tü/ me fā i lü/ fā i lün)
Düşvār Ǿuķdedir saña žulm u sitem bütün
ǾĀciz ķalınca kimse saña yardım eylemez

.ًض أبَدا
َّ  إِ ْن ََلْ تَ َع-٢٦
َ ض َعلَى ال َق َذى ََلْ تَ ْر
Tercüme
69. Göze ķaçacaķ ufaķ çöp parçalarına ķatlanamazsañ aślā
memnūn olamazsıñ.
YaǾnį ķonuşacaġıñ kimseleriñ ufaķ tefek cefālarına śabır ve
taĥammül edemezseñ ķonuşacaķ kimse bulamadığıñ gibi ĥayātıñ
da daǿimā keşmekeş içinde geçer.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yār beni Ǿayb u ķuśūruyla ķabūl eylemeli
Yoķsa Ǿalem de tamāmıyla mühezzeb olamaz
[32]
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ِ
.هم
َ  إِذَا ك ْن-٧٠
ْ َت ِِف قَ ْوم ف
ْ احل
ْ ب ِِف إِ َنئ
Tercüme
70. Bir ķavmiñ hemnişini olursañ sen de onlar gibi diz çöküp otur
ve süt śaġdıķları ķaba süt śaġ. YaǾnį birlikte bulunacaġıñ kimselerle
uyuşmaya baķ, geçimsizliği bıraķ.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ne kütük ol, ne ince bir dal ol
Dik baş olma biraz da uyśal ol

.فوقَك
َ َت َم ْن دون
َ  إِذَا ظَلَ ْم-٧٧
َ ك فَال ََت َم ْن َع َذ
ْ اب َم ْن
Tercüme
71. Mādūnuña žulm ederseñ māfevķiñiñ Ǿazābından emįn ol.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kim ki mādūnuna žulm ederse
Oña da žulm edecek māfevķi

ِ  إِنَّه لَي ْف ِرغ ِمن إِنء ض ْخم ِِف-٧٦
. إنء فَ ْعم
َ
ْ
.ال َف ْعم: Mümtelį, dolu.

1

Tercüme
72. İri ve büyük ķabdan dolu ķaba boşaltıyor.
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İĥtiyācı olmadıġı ĥālde kendisine iĥsān eden kimseler ĥaķķında
įrād olunur.
[33]

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
İĥtiyācıñ yoķsa da iĥsān edenler dem-be-dem
Cānıña cān ķatmadan bir ĥaž duyan ehl-i kerem

ض
َ  وإِذَا تَ َكلَّ ْم،ض
َ  إِذَا تَ َكلَّ ْم-٧٣
ْ ت نَ َهاراً فَانْ ف
ْ ت بِلَْيل فَا ْخ ِف

.ض
ْ اْلِْف: Āvāzı pest etmek, yavaş söylemek.

1

.ض
ْ ال ْن ف: Her ŧarafa nažār śalmaķ.

2

Tercüme
73. Gece laķırdı ederseñ yavaş söyle. Belki dinleyen bulunur.
Gündüz ķonuşursañ etrafıñı ķolla. Belki ķulaķ veren bir yabancı
vardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķonuşursañ gece pest āvāz ol
Göz ķulaķ ol ķonuşursañ gündüz

َّ قام جنَاة
.الش ِّر فَاقْ ع ْد
َ  إِذا-٧٤

Tercüme

74. Şer ve fesād çıķarmaķ isteyenler ayaķlanırsa sen otur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
ĮķāǾ-ı fesād eden olursa
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Sen keyfiñe baķ otur uzakda
[34]

.ْح
َ ِ إ-٧٥
ِ َيك َو َع ِقيلَةَ ال ِْمل
Tercüme
75. Ŧuzlu śu incisinden śaķın.
Menşeǿi kötü, sütü bozuķ, güzel ķadınlardan taĥźįrdir.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Aślı belirsiz güzeliñ ĥayrı yoķ
Ŧuzlu suyuñ incileri gerçi çoķ

ِ
ِ صياح ال ِّد
ِ  إِ َذا صاح-٧٢
َّ ت
. يك فَ لْت ْذبَ ْح
َ الد
َ َ
َ جاجة
Tercüme
76. Ŧavuķ ĥoroz gibi ötmeye başlarsa kesilsin.
Ferezdāķ, 124 şiǾr söylemek isteyen bir ķadın ĥaķķında bu meśeli
įrād etmişdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ötmek ister ĥoroz gibi şu ŧavuķ
Bıçaķ ister hemen onuñ ķafası

Emeviler Dönemi’nde yaşayan Cerir ve Ahtal ile birlikte üç büyük hiciv şairinden biri.
Geniş bilgi için bk. Ali Şakir Ergin, “Ferezdak”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1995, C.12,
ss. 373-375.
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ِ  أم اجل-٧٧
.بان ل تَ ْف َرح َول َحتْ َزن
َ
Tercüme

77. Korķaķ gürūhu ne feraĥ görür ne elem.

(mef ū lü/ fā į la tü/ me fā į lü/ fā i lün)
Korķaķ ne şād olur ne de ĥüzn u elem çeker.
Ondan ne ħayr bekle ne de bir fesād u şer
[35]

1.

 اوقاب:

ِ
ِ األو
قاب
ْ َ إِ َّيك ْم َو ََحيَّة-٧٨
“Vaķb” ıñ cemǾi. Aĥmaķlar.
Tercüme

78. Aĥmaķlarıñ ĥamiyyet, ġażab ve ġayretinden śaķınıñız.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥamiyyet-i ĥumaķādan ĥazer gerek zirā
Śıġar mı yapdıġı şey Ǿaķl u manŧıġa Ǿacabā

ِ  إِذا َشبِع-٧٦
َّ ت
.الدقِي َقة َحلِ َست اجلَلِيلَة
َ

.الدقيقة: Ķoyun, keçi.

2.

1

.اجلليلة: Deve.

3

Tercüme

احلست

: Yalamaķ.
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79. Ķoyun doyunca deve yalar.
Zengine ħürmet eden faķįrler ĥaķķında įrād olunur. Zenginiñ
mālı, züğürdüñ çeñesini yorar meŝelini ħaŧırlatır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Hele doysun da ķoyun, soñra yalansın develer
İħtiyārlar, dişi olmazsa ne yapsın geveler

.جاء الغَا ِوي َواهلا ِوي
َّ ب
َ  إِذا أَ ْخ-٨٠
َ الزمان
َص

.غاوي: Çekirge.

 هاوي2: Çekirge, ķurt.

1

Tercüme
[36]
80. Zaman bolluķ, ucuzluġa ķavuşursa çekirgeler çoġalır.
İnsānlarıñ meyli, māl ve ŝervet cānibinedir, maķamında įrād
olunur. Zaten māl meylden müştāk olduġundan göñül hep oraya
aķar.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Çekirge bolluġu bekler, sinek de ŧatlıyı hep
Zamanda gāǿilesiz kimse var denirse yalan

ِ  إِذا جاء-٨٧
.جاء َم َع َها أَ ْع َوان َها
َّ ت
َ السنَة
َ

1

.السنة: Ķıtlıķ, ķuraķlıķ.

Tercüme
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81. Ķıtlıķ gelince yardımcıları birlikde gelir.

(müf ū lü/ fā i lā tün/ müf ū lü/ fā i lā tün)
Ķaht u ġilā olunca aǾvānı da gelir hem
AǾvānı da gelir hem ķaht u ġilā olunca

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Belāya baķ ki belā velį eder belāları hep
Göz aġrısıyla berāber yaman belā körlük

. إِ ّمنَا ي ْه َدم احلَْوض ِم ْن ع ْق ِرِه-٨٦
ع ْقر: Ĥavžıñ gerisine denir ki deve śıvāta vardıķda orada durur.
[37]
Tercüme
82. Ĥavž gerisinden yıķılır.
YaǾnį gelecek ĥādiŝe yine o ĥādiŝe yüzünden gelir. MiǾde
imtilāsından ħastalıķ geldiği gibi.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Gökyüzünden yaġar bütün yaġmur
Ħastalıķ miǾdeden gelir ey obur!

ِ
ِ ِ
. يح ِة يَهجم َعلَى َكثِ ِري ال ِظّن َِّة
َ ري النّص
َ  إ َّن َكث-٨٣
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ِ : Töhmet.
.الظنَّة

1

Tercüme
83. Lüzūmundan fazla naśįĥat insānı žann ve töhmet altında
bıraķır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gerçi emr etdi naśįĥatla bize dįn-i mübįn
Saña töhmet getirir fazla naśįĥat lākin

ِ  إِ َّن غَداً لن-٨٤
.اظ ِرِه قَ ِريب
َ
Tercüme
84. Bekleyene yarın yaķındır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Müstaķbele [hįç] uzaķ değildir
Beklerse seni uşaķ değildir
Ǿİrfānla bezen de bāri gülsün
Cennet saña hiç yaśaķ değildir
[38]

ِ َ إِ ْن حال-٨٥
.ت ال َق ْوس فَ َس ْه ِمي صائِب
Tercüme
85. Yay istikāmetinden çıķdıysa oķum çıķmaz.
NiǾmet ve iĥsānı zāǿil olup da mürüvveti zāǿil olmayan
felekzedeler ĥaķķında įrād olunur.
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(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
El avuçda ķalmamış bir şey ki versin ĥayfler!
Arzū-yı lutf u iĥsān dilde bāķį dem-be-dem

.اك
َ آس
َ  إِ ِّن أ-٨٢
َ َخاك َم ْن و
Tercüme
86. Seniñ ķardeşiñ saña müvāsāt edendir.
YaǾnį seni kendi nefsine taķdįm ve terciĥ edendir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ellerįn derdi gelince yāda
Göñlümüñ derdini verdim bāda

ًك ل ت َه ِّرش َكلْبا
َ َّ إِن-٨٧
Tercüme
87. Sen kelbi ķışķırtıyorsuñ.
Ĥalįmiñ ġažabını ĥilm ile ķarşılayan erbāb-ı ĥazm için įrād
olunur.
[39]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Sen ĥalįm ol ġažūb olunca ĥalįm
Sen ĥalįm olmasañ netįce elįm

.ًت َكذوابً فَك ْن ذَكورا
َ  إِ ْن ك ْن-٨٨
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Tercüme
88. Çoķ yalancı iseñ yalanlarıñı ħaŧırda ŧut.
Yalan söyleyip de soñra unutan ve ħilāfını iddiǾa eden kimseler
ĥaķķında įrād olunur.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Her yalanı herkesi ıžrār eder
Soñra da inkārda ısrār eder

.ت فاذْك ِر السو َق
َ ْ إِذا ا ْشتَ َري-٨٦
Tercüme
89. Bir şey śatın alınca çarşı pazarı düşün.
YaǾnį śatın alacağıñ şey Ǿayb ve ķuśūrdan sālim olsun ki
tekrar śatmaķ için pazara gitmek zaĥmetinden ķurtulmuş olasıñ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Diķķat et aldıġıñ eşyāda Ǿaceb var mı ķuśūr
Değerinden aşaġı śatması soñra ne zor!
[40]

ِ ْف أ ْع
ِ َآمةَ ِِف طَل
ِّ ك
قاهبَا
َ ِ إ-٦٠
َّ َيك َو
َ الرجال َخل
َ ب األموِر فَ تَ ْق ِذف
َ الس
Tercüme
90. Teşebbüŝ edeceğiñ işlerde uśanma, maymun iştāhlı olma
soñra insānlar seni ökçeleriniñ arķasına atar.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā i lü/ fā i lün)
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ǾAzm u ŝebāt ādemi neyl-i merām eder
Aldırmayan mezāĥma dünyāyı rām eder

ِ
.اء
َ  أَ ِخ األ ْك َفاءَ وداهن األ ْع َد-٦٧
Tercüme

91. Emŝāl u aķranına ve aĥbāb u yārānına ķardeş muǾāmelesi
yap.
Düşmanlarına da müdāhene et. Hāfız’ıñ şu beytini įrād etmeden
geçemeyeceğim:

(müs tef i lün/ fe ū lün/ müs tef i lün/ fe ū lün)
Āsāyiş-i du gįtį tefsįr-i in du ĥarfest
Bā dustān talŧįf, bā düşmanān mudārā

125

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Birāderāñe geçinmek gerek ķarįniñle
Ne çāre düşmanıña ķarşı müdāhin olmalıdır.

ِ َت الع ْي ن
ِ
.ان
َ  إِذَا قَ ِر َح اجلَنان بَ َك-٦٦
Tercüme
92. Göñül yaralanırsa göz aġlar.
[41]
İki dünya selameti, şu iki sözcüğün tefsirindedir. Dostlarına güzel davranmak,
düşmanlarına ise güler yüz gösterip dost geçinmek.

125
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(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Şimdi mecrūĥü’l- fuǿādım, aġlarım.
Ķalbimi ĥasret oduyla daġlarım

. إِذَا ََلْ ت ْس ِم ْع فَأل ِْم ْع-٦٣
Tercüme
93. İşitdirmeye gücüñ yetmezse işārete gücüñ yeter.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā i lü/ fā i lün)
Baķdıñ işitmiyor oña kāfį işāretiñ
Taķdįr eder bu ĥikmeti elbet kiyāsetiñ

ِ ِ ِ
ِ
َّ قاء
.الش ّر
َ ّ إِ َّن م َن ابْتغَاء اْلَ ِْري ات-٦٤
Tercüme

94. Şerden śaķınmaķ ħayır istemek demekdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Geçdim iĥsānıñdan Ǿazįzim tek isāǿet eyleme
İnzivāgāh isterim iħlāl-ı vaĥdet eyleme

َّ  َّإمنا. -٦٥
الش ْيء َك َش ْكلِ ِه

Tercüme
95. Şeyǿi beñzeri gibidir.

İki emir birbirine muvvafıķ ve iki kimse yek diğeriyle müttefik
olduķları vaķit įrād olunur.
[42]
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(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Her şekle mümeŝŝil u meşākil
Elbet bulunur, demem ki müşkül

ص ْي ت ْم أ َْم ِري
َ  أَ َكلْت ْم تَْ ِري َو َع. -٦٢
Tercüme
96. Ħurmāmı yediñiz şimdi baña Ǿisyān ediyorsuñuz.
Bu meŝeli evvelā įrād eden ǾAbdullāh bin Ez-Zübeyr

126

ĥažretleridir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
ǾAķıbet Ǿiśyān görür alçaķlara iĥsān eden
Ǿİzdiyād-ı niǾmete lāyıķ olur şükrān eden

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Nākes olamaz maĥall-i ihsān
Ħayr umma śaķın yalan, yılandan

.الع َمي
َ  إِ َّن اهلََوى َش ِريك-٦٧

Tercüme
97. Sevgi, körlüğüñ ortaġıdır.

(müs tef i lün/ müs tef i lün / müs tef i lün)
Emevilere karşı halifeliğini ilân eden ve abâdileden olan bir sahâbî. Geniş bilgi için bk.
Hakkı Dursun Yıldız, “ Abdullah b. Zübeyr b. Avvam”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul,
1988, C.1, ss.145-146.
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ǾĀşıķ olan cānānınıñ görmez ķuśūr u Ǿaybını
Görmez ķuśūr u Ǿaybını Ǿāşıķ olan cānānınıñ
[43]

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
ǾĀşıķ-ı dįdār olandan śorma sen Ǿayb u ķuśūr
ǾĀşıķa nāz-ı cehennem cennetü’l firdevs olur.

ض ِل
ْ  إِ َّمنَا ْحي َمل الْ َكل َعلَى أ َْه ِل الْ َف. -٦٨
Tercüme
98. Aġır işler fažilet erbābına yükletilir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Mehām-ı emri erbāb-ı fažįlet yüklenir elbet
Cehāletle ĥamāķat bir çerāgāh-ı behįmiyyet

ِ ْ ت َهلاَ َجناَ َح
.ي
َ َ إِذا أراد هللا َهالَ َك الن َّْملَ ِة أَنْ ب-٦٦
Tercüme
99. Allāh, ķarıncanıñ helākını isterse oña iki ķanat verir.

(me fā i lün/ me fā i lün/ me fā i lün/ me fā i lün)
Ķarıncanıñ helākıdır ķanatları, uçuşları
Zamanı gelmeden terāķķiyāta meyl nā-becā

ِ ت
.ك
َ َص َار َع ْقله ل
َ العاق َل
َ َ  إِذَا َش َاوْر-٧٠٠
Tercüme
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100. ǾAķıllıya danışırsañ onuñ Ǿaķlı seniñ olur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā i lü/ fā i lün)
ǾĀķil gerek müşāvir-i kār-āşinā saña
Bezm-i müşāvire giden, uzaķ ŧut o cāhili
[44]

ِ
ِ
.صِب َع ْن َها
َ السنَّ ْور َك ْش
ْ َف الْقدوِر فَا ْعلَ ْم أَنَّه ل ي
ّ  إ َذا تَ َع َّو َد-٧٠٧
Tercüme
101. Kedi tencereleri açmaġa alışırsa bilmiş ol ki o huśūśda śabrı
yoķdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Alışırsa kedi bį-şeyn açar tencereyi
Gözler elbette sinekler de açıķ pencereyi

ِص
ِ ان ظَ َهر املسر
.وق
َّ ِاص َم الل
َ َ إِ َذا ََت-٧٠٦
ْ َ
Tercüme

102. İki ħırsız birbirine ħaśım olursa çalınan māl meydāna çıķar.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
İki ħırsız muħāśım olsa eğer
Çalınan mālı sen bulunmuş bil

.ت الْ َق ْب َر ََمَّانً فَا ْدخل فِيه
َ  إِذَا َو َج ْد-٧٠٣
Tercüme
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103. Bād-ı hevā ķabir bulursañ eğer içine gir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Parasız adama maķber bile yoķ
Var ise gir içine tālibi çoķ
[45]

ِ َ إِذَا تَ َف َّرق-٧٠٤
.الع ْن ز ا ْجلَْرَابء
َ َت الغَنَم ق
َ ادتْ َها
Tercüme
104. Sürü daġılınca uyuz keçi güder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Daġılan bir sürüyü ekŝeriyā
Uyuz oġlaķ güdüyor vā-ĥayfā!

. فَ َس ْل َما ي ْستَطَاع،اع
َ  إِ َذا اَ َر ْد-٧٠٥
َ َت أَ ْن تط
Tercüme

105. MuŧaǾ olmaķ istiyorsañ gücün yeteceği şeyi iste.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Eliñden gelmeyen bir şeyǿi terk et
MuŧaǾ olmaķ değil āsān cihānda

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gücünüñ yetmediği ħıdmeti der-Ǿuhde eden
Herkesiñ đarbe-i taĥķįrine uġrar elbet
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ِ ِ إِ َّن البَ يَا َن لَ َدى الطَّب-٧٠٢
.يب
Tercüme
106. Açıķça söylemek doktor yanında olur.
[46]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gizleyen derdine dermān bulamaz
Vermeyen cānını cānān bulamaz

ِ
ِ ب دكاَن البَ َّق
.ال
ْ  إِذا-٧٠٧
َ والسن َّْور َخ ِر
ّ اصطَلَ َح ال َفأ َْرة
Tercüme

107. Fāre ile kedi uyuşurlarsa baķķal dükkānı ħarāb olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kedi, fāre uyuşurlarsa eğer dükkānı
Beñzetirler o śoyulmuş śoġana elbette

َّ ًالشغْل ََْم َه َدة
َّ  إِ ْن يَك ِن-٧٠٨
.غ َم ْف َس َدة
َ فإن ال َف َرا
Tercüme

108. Eğer iş cehd ve ġayrete sebep teşkįl etmezse işsizlik bir
mefsedetdir

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Bir iş bul kendine saǾy et bütün gün
ǾAŧāletden doġar hep mefsedetler
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.الص ْب ر َرِخيص
َّ َ إِن غَ َال اللَّ ْحم ف-٧٠٦
Tercüme
109. Et pahālı ise śabır ucuzdur.
[47]

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Et pahālı śabr ise ġāyet ucuz
Śabr ile ĥelvā oluyor hep ķoruķ

ِ  إِ َذا. -٧٧٠
ورة
َّ ىء
َ الرأْي
َ
َ ص َقلَْته املَش
َ صد
Tercüme

110. Reǿy paślanırsa meşveret onu cilālar.

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
Paslanan reǿye bir cilā ister
O cilā meşveret, zihį cevher!

 ََس َج الثَّنَاء، إِ َذا قَد َم اإلخاء. -٧٧٧

1

.السماجه: Çirkin olmaķ.

Tercüme
111. Dostluķ eskirse, ŝenā çirkinleşir.
Yaǿnį her iki ŧaraf birbirinden bıķar.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Dostluķ ķadįm olunca ŝenā nā-becā olur
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İħvān-ı bā-śafā baña ehl-i vefā olur

ًص ْبا
َ َ إِ َذا ضاف-٧٧٦
َ ك َم ْكروه فَاقْ ِره
الضيف: Bir kimseye mihmān olmaķ.

1.

.القرا: Rıđā ve seĥāb vezninde

2

bir adamı mihmān edip żiyafet

vermek.
Tercüme
[48]
112. Ħoşlanmadıġıñ bir ĥadiŝe saña misāfir olacaķ olursa oña
śabr eyle žiyāfet ver.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Menzil-i ķalbiñe mihmān oluyorsa ālām
Oña sen māǿide-i śabr ile ikrām eyle

ِ َاحتَاج ال ِّزق َإىل ال َفل
.ك
َ َك فقد َهل
َ ْ  إِذَا-٧٧٣

1.

ال ِز ّق: Ŧūlūm.

2.

الفلك: Feleke’niñ cemǾi. Rüzġārıñ

taĥrįk etdiği büyük śu.
Tercüme
113. Ŧūlūm ķımıldamaķ için rüzġāra muĥtāc olursa helāk olur.
Bir büyük bir küçüğe muĥtāc olduġu zaman įrād olunur.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
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Küçüğe Ǿarz-ı iĥtiyāc edişi
Büyüğüñ maĥvıdır maǾāzāllāh
Harfü’l-Bā

. بَ ْرد غَ َداة غَ َّر َع ْبداً ِم ْن ظَمِإ-٧٧٤
Tercüme
114. Śabāĥıñ śoġūġu śusuz ķalan köleyi aldatdı.
İşlerinde iĥtiyātı terk eden ve iǾtimādı caǿiz olmayan şeylerle
kendini avutan ġāfiller ĥaķķında đarb olunur.
[49]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Seĥeriñ berdini žannetme śaķıñ müjde-i āb
ŦamaǾ etdiñ śuya lākin görünen Ǿayn-ı serāb

.الس ْيل الزَب
َّ  بَلَ َغ-٧٧٥
.الزَب: Zubye’niñ cemǾi. Yüksek tepeye denir ki orasını sel

1

śuyu baśmaz. Yüksek yerlerde ķazıldıġı için arslan avlanacaķ
yerlere de derler.
Tercüme
115. Sel tepelere vardı.

Şiddet peydā eden ve ĥaddini aşan işler ĥaķķında įrād olunur.
Türkçemizde āteş śaçaġı śardı meŝeliyle yek-meǿāldir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Vardı tā zirve-i kuhsāra suyūl
Ber-hevā şimdi tedābįr-i Ǿuķūl

ِ ِ  ب لَ َغ-٧٧٢
.العظ َْم
َ الس ّكي
َ
ّ

Tercüme
116. Bıçaķ kemiğe dayandı.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Artıķ kemiğe dayandı bıçaķ
Batdıñ batacaķ, ölüm muĥaķķaķ
[50]

 بَ ْي ِّت يَ ْب َخل ل أ ََن-٧٧٧
Tercüme
117. Baħl eden ben değil, evim.
Birisi bir ķadından bir şey ister. Ķadınıñ evinde o şey
bulunmayınca baħl etdiñ diye baş ķaķıntısına uġrar. Zavallı ķadın
bu meŝeli įrād ederek śıfru’l-yed olduġunu añlatmaķ ister

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Evimdir baħl eden yoķsa değil ben
Ne beklersiñ evim hep ŧam taķırken?

َّ  بَ ْي نَ ه ْم َداء-٧٧٨
الضرائِر

َّ : Đarre’nin cemǿi. Ortak. İki zevce arasındaki ĥāl.
1.الضرائِر
Tercüme
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118. Arañızda ortaķlıķ ħastalıġı var.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Bir evde dü zen olsa düzen olmaz o evde
Allāh’a śıġın düşme śaķın zorlu şu derde

ِ الش ِّر أ َْه َون ِم ْن بَ ْع
َّ  بَ ْعض-٧٧٦
.ض
Tercüme

119. BaǾżı şer baǾżısından ehvendir.
[51]

(fe i lā tün/ me fā i lün / fe i lün)
BaǾżı şer baǾżısından ehvendir
Ne fenālıķ gelirse şerdendir

. بِْنت ا ْجلَبَ ِل-٧٦٠
Tercüme
120. Daġ ķızı.
YaǾnį sesiñ Ǿaksi ki aśl u haķįķati yoķdur. Herkesle birlikde
bulunan kimseler ĥaķķında đarb olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Nerde olsam çıķıyor ķarşıma el
Böyle insāna derim bint-i cebel

.ت قَائِبَة ِم ْن قوب
ْ َ بَ ِرئ-٧٦٧
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.القائبة:

1

Ķābe’niñ muħafifi, yumurŧa.

القوب

2.: Kuşuñ

yumurŧadan çıķan yavrusu.
Tercüme
121. Yavru yumurŧadan çıķdı ve bįzār oldu.
Hemdem ve refįķinden ayrılan kimse ĥaķķında đarb olunur.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ķabuġundan çıķan yumurŧaya baķ
Şimdi aślā beğenmiyor ķabını
[52]

ِ
ِّ س
.الر ْدف ل بَ ْع َد نَ َع ْم
َ  ب ْئ-٧٦٦
Tercüme

122. Evetden soñra ħayır ne fenā peyrevdir!
El-Muŝeķķab nām şāǾiriñ şiǾri 127 bu bābda söylenen şiǾrleriñ
eñ güzelidir:

َح َسن قول نَ َع ْم من بعد ل

وقَبِيح قول ل بعد نَ َع ْم
َّ
إن ل بعد نَ َع ْم فاح َشة

127

El-Musekkab’a ait bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Mufaddal ed-Dabbî, el-

Mufaddaliyât, Darü’l-Mearif Kahire, 1972, s. 293. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî,
a.g.e., 141.
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ت النَّ َدم
َ فَبِال فابدأ إذا ِخ ْف
فاصِ ْب هلا
ْ َوإِذا قلت نَ َع ْم

ْ الو ْع ِد إن
اْل ْل َف َذ ْم
َ بنَ َجاح

Ħayır dedikden soñra evet demek güzel, evet dedikden soñra
ħayır demek çirkindir. Zįrā söz verdikden soñra yapmamaķ
günāhdır. Nedāmetden ķorķuyorsañ söze “lā” sız başla. YaǾnį
olmaz deme. Evet deyince de vaǾdini yerine getirmeye çalış. Zįrā
ħilāf-ı vaǾd yaǾnį sözünde durmamaķ mezmūm bir ĥūydur.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Söz verince hemān getir yerine
Ħulf ederseñ cezā seniñ, yegāne

. َو َش ْوك َد ْهر، بَ ْقل َش ْهر-٧٦٣
Tercüme
123. Bir aylıķ yeşillik, mütemādiyen diken.
[53]
Ħayrı az, şerri çoķ olanlar ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yemedense iki günlük yemeğiñ enfesini
Ķuru ekmek yeme her gün daha yegdir elbet

.ت ل
َ ك َو و ِج ْد
َ َ ب ِغيت ل-٧٦٤
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Tercüme
124. Sen beni istediñ, ben de seni buldum.
Birbirine muvvafıķ iki refįķ ĥaķķında įrād olunan bir meŝeldir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sen benimsiñ, ben seniñ yoķdur ħilāf
Her ne derlerse bütün lāf u güzāf

ِ
ِ َّس
َّ  ب ْعد-٧٦٥
.ب
َ الدا ِر َكب ْعد الن
Tercüme

125. Ev uzaķlıġı soy sop uzaķlıġı gibidir.
YaǾnį bir ķarįbiñ dār u diyār gibi ħayrı da senden uzaķsa
aradaki neseb ķarābeti neye yarar?

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Gözden de göñülden de uzaķsa o eķārib
UǾcūbe-i eyyām dedi işte Ǿacāǿib!
[54]

ِ
ْج ِميع
َ  بَ ْعض ال َق ْت ِل إِ ْحياء لل-٧٦٢
Tercüme
126. Biriniñ ķatli Ǿumūmuñ iĥyāsı demekdir.
Bu bābda uśul ve esas,

“ve lekūm fįl ķıśası ĥayātun ”

nažm-ı celįlidir.

128

“ Kısasta sizin için hayat vardır.” Bakara 2/179.

128
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(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Mahž-ı hikmet, ders-i Ǿibret bil ķıśaś icrāsını
Bį-sebep yıķmaz şerįǾat kimseniñ mebnāsını

ِ َ ِ الب-٧٦٧
.َاحلاجة
َ سر
ّ َضاعة ت ي

Tercüme

127. Ufaķ tefek hediye teǾāŧisi, maķśadıñ ĥusūlünü ķolaylaşdırır.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥuśūl-ı maķśūdu teshįl eyler hediye-i ħalķ
Göñül alanları elbet muŧayyib eyler Ĥaķ

ِ  البطْن َشر وعاء-٧٦٨
. َو َشر وعاء َمآل َن،ًص ْفرا
َ
Tercüme
128. Ķarın fenā bir ķabdır. Boş ķalsa da dolsa da fenālıķ eder.
Şerįre iyilik esāreti, fenālıķ Ǿadāveti celb eder maķāmında įrād
olunur.
[55]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Şerįre luŧf u Ǿatā mūcib-i esāretdir.
Fenālıķ etseñ eğer cālib-i Ǿadāvetdir

.ك َه ْونً َما
َض
َ ض بَ ِغي
ْ  أَبْ ِغ-٧٦٦
Tercüme
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129. Sevmediğiñ kimseye ķarşı buġżunu o derece ileri götürme.
Olabilir ki sevişirsiñiz.
Netįcede utanırsıñ demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Buġżu ifrāŧa śaķın vardırma
Bu göñül śırçaya beñzer ķırma

ِ ف لَيس ِفيها س
ِ
.اعد
َ َ َ ْ ّ  بَنَان َك-٧٣٠
Tercüme

130. Parmaķları var, bileği yoķ.
Himmeti olup da nefsiniñ ārzūsunu yerine getiremeyen Ǿācizler
ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Nice erbāb-ı himem, ehl-i kerem vardır ki
ǾAczi māniǾ oluyor himmetini ižhāra
[56]

ِ َّ مال
ِ يح ِِب
.ادث أ َْو َوا ِرث
َ ش ْر
ِّ َ ب-٧٣٧
َ ِ الشح
Tercüme
131. Baħįliñ mālını bir ĥadiŝe veyā bir vāriŝle müjdele.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Baħįliñ hāli Ǿaynen bekçilikdir
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Ǿİyāl u ehline ħıdmetçilikdir

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Bā-düşmanān tįre-dilān terk-i sįm u zer 129
Bihter zi-bār-ı minnet-i aĥbāb der-cihān

.  بَِق ْد ِر السروِر يَكون التَّ ْن ِغيص-٧٣٦
1

.الت ْنغيص: Bir adamıñ Ǿıyş u zindegānını mükedder etmek.
Tercüme

132. Dirlik ve geçinmeniñ bozulması eğlenceniñ derecesine
göredir.

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
Seni giryān eden o ħande-i cām
Bezm-i meyden uzaķ düşen ħoş-ķām
[57]

. بَ ْع َد البَالَِء يكون الثَّنَاء-٧٣٣
Tercüme
133. Aśıl senā belādan soñra olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)

Dünyada düşmanların yanında altın ve gümüşü terk edip, tok gönüllü olma, dostların
minnet yükünden daha iyidir.

129
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Düşeniñ dostu mu var kendisini metĥ etsin
Bu Ǿalemiñ yoķ yeri, cāhil oluyor metĥe ķarįn!

. بَ ْع َد ك َّل خ ْسر َك ْيس-٧٣٤
Tercüme
134. Żarardan soñra Ǿaķıl başa gelir.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Veren ħüsrāndır Ǿaķla doġru bir yol
Żarar kār ortaġı derler emįn ol

. بِ ْشر َك حتْ َفة ِإل ْخ َوانِك-٧٣٥

Tercüme

135. Göstereceğiñ güler yüz iħvānıñ için bir tuĥfedir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Żiyāfet çekmeden ħoşdur güler yüz, ŧatlı dil el ĥaķ
Beşāşetle żiyāfet ictimāǾ etse doyum olmaz
Harfü’t-Tā
[58]

َّ  تَ ْرك-٧٣٢
ِ َب أيْ َسر ِم ْن طَل
ِ ْالذن
ب الت َّْو ِبة
Tercüme

136. Günāhı terk, tevbe ŧalebinden daha ķolaydır.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Tevbe etmekden ķolay terk-i günāh
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MaǾśiyetle Ǿömrünü ķılma tebāh

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Terk-i günāh ez ŧaleb-i tevbe bihterest

130

İncā hevā-yı maǾsiyet ancā suǿāl hest

ِ  تَ َرَك ِين ِخ ْب َرة الن-٧٣٧
.ًَّاس فَ ْردا

Tercüme

137. İnsānları tecrübe beni yalñız bıraķdı.
Tamamıyla müeddeb ve mühezzeb bir kimse bulmaķ için
Ǿömrünü tecrübeyle geçiren görüşecek bir fert bulamaz ve yalñız
ķalmaġa maĥkūm olur, demekdir.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
ǾAybıyla ķabūl etmeli insānları yoķsa
Yalñız başıña ķalmış olursuñ bu cihānda

. ََتوع احل َّرة َولَ ََتكل بِثَ ْديَ ْي َها-٧٣٨
Tercüme
[59]
138. Āzāde ve kişizāde bir ķadın aç ķalır da yine memesiniñ
sütüyle geçinmek istemez.

Günahları terk etmek, tevbe talebinden daha iyidir. Burda isyan hevesi, arzusu orda
sorgu sual vardır.

130
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YaǾnį açlıķ belāsına maǾrūż ķalsa da süt nenesi olmaķdan ibāǿ
eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dürr-i nežāfetdir elbette o pākįze ķadın
Meme vermekle geçinmez ne ķadar aç ķalsa

ِ ك
ِ الع
.قاب َس َفه
َ  تَ ْع ِجيل-٧٣٦
Tercüme
139. Cezāda Ǿacele göstermek Ǿaķlıñ ħıffetini gösterir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İĥtiyāt eyle cezā vermekde
Ħıffet-i Ǿaķla sebebdir Ǿacele

. َتِْب َع ْن ََْمهولِه َم ْرآته-٧٤٠

1.

 َم ْرآة: Bir nesneniñ baķışına bāǾis olan.
Tercüme

140. Śūreti sįretinden ħaber verir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kişiniñ śūreti āyįnesidir sįretiniñ
Ehl-i Ǿirfān göñül erbābını gözden añlar
[60]

َّ  اتْ ر ِك-٧٤٧
.ك
َ الش َّر يَ ْت رْك
Tercüme
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141. Şerri bıraķ o da seni bıraķsın.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Şerri bıraķ şer de seni terk ede
Hemdem olan ħayr ile maĥmūd olur.

ِ الر َج
ِّ  ت َق ِطّع أَ ْعنَا َق-٧٤٦
.ال املَطَ ِامع
Tercüme

142. Ricāliñ boynunu vuran ĥırś ve tamaǾdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilmiş ol ĥırs u ŧamaǾdır bįdād
Boyun urmaķda ŧamaǾ bir cellād

. تَ ْشتَ ِهي َو تَ ْشتَكي-٧٤٣
Tercüme
143. Almaķ ħoşuña gidiyor. Senden bir şey alınınca da şikāyet
ediyorsuñ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Almadan hoşlanıyorsuñ ammā
İstemezsiñ geri vermek soñra
[61]

.السيِّئَّة احلَ َسنَةَ تَْحها
َّ  أَتْبِ ِع-٧٤٤
Tercüme
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144. Fenālıķdan sonra iyilik et ki fenālıġı gideresiñ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥaseneñ seyyiǿeñi maĥv eyler
Dem-be-dem ħayr ola Ĥaķ’dan dileğiñ

ِ  تَ نَاس مسا ِوي اإل ْخو-٧٤٥
ك وده ْم
َ َان يَد ْم ل
َ
َ ََ َ
Tercüme
145. Dostlarıñıñ fenālıķlarını unut ki dostluķları daǿim olsun.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Hubb-ı iħvānı eğer isterseñ
Seyyiǿātıyla śaķın uġraşma

ِ
ِ  ول تَ ت،َّة
.َّكلوا َعلَى ال َق َرابَة
َ  تَ َق َاربوا ابملََود-٧٤٢
Tercüme
146. Dostluķla aķraba oluñuz. Nesebį ķarābete güvenmeyiñiz.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Śafā vermez mürüvvetsiz ķarābet
Ķarābet gāh olur maĥż-ı reķābet
[62]

ِ  تَ عا َشروا كا ِإل ْخو-٧٤٧
ِ ِ َوتَ َع َاملوا َكاألَجان،ان
.ب
َ
َ
Tercüme

147. Ķardeş gibi geçiñiniz, yabancı gibi alışveriş ediñiz.
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(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
MuǾāşeret ediñiz aķrabā gibi lākin
Alışverişde miŝāl-i ecānib olmalıdır

ِ  تَ رك ا ِد-٧٤٨
ِ العلْم ي ْن
ِ عاء
.احلس َد
ك
ن
ع
ي
ف
ْ
َ
ّ ْ
َ
َ
َ
Tercüme
148. Ǿİlm daǾvāsını bıraķmaķ senden ĥasedi giderir.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Eğer daǾvā-yı Ǿilmi terk ederseñ
Ĥased zāǿil olur elbette senden

. اَ َْسَع َج ْع َج َعةً َولَ اَ َرى ِط ْحنًا-٧٤٦
Tercüme
149.

Değirmen

sesini

işitiyorum

lākin

öğüttüğü

unu

göremiyorum.
Tehdidini įķāǾa muķtedir olmayan ķorķaķlar ve vaǾdini yerine
getirmeyen baħįller ĥaķķında įrād olunur.
[63]

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ķulaġımda değirmeniñ sesi hep
Gördüğüm yoķ faķaŧ undan eŝer
Harfü’l-Cim
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. َج َع َل كالَِمي َدبْ َر أذنَ ْي ِه-٧٥٠

Tercüme

150. Sözlerime ķulaķ vermiyor diyecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/fe i lün)
Ķulaķ aśmaz sözüme serseme baķ
Böyle insāna naśįĥat ne uzaķ!

ك يَ ْت بَ ْعك
ْ  َج ِّو-٧٥٧
َ َع َكلْب
Tercüme
151. Köpeğiñi aç bıraķ da arķañdan ayrılmasın.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Aç ķalan kelbiñ bıraķmaz hįç seni
Döğmüş olsañ da yine ardıñdadır

. َج َّد َك لَ َكد َك-٧٥٦
Tercüme
152. ŦāliǾiñiñ yardımını iste, saǾy ve zaĥmet isteme
[64]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ŦāliǾi yāver olan çekmez emek
ŦāliǾiñ yoķsa emekden el çek

.ت فَ ِم ِه
ّ  َج َع َل-٧٥٣
َ الل ِرْزقَه فَ ْو
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Tercüme
153. Allāh onuñ rızķını, gözü görüp de aġzınıñ erişemediği yerde
ķıldı.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Görüyor rızķını nezdinde, faķaŧ
El erişmez ki götürsün aġza

. َج ْهل يَعولِين َخ ْي ر ِم ْن َع ْقل أَعوله-٧٥٤
Tercüme
154. Baña yardım eden cehālet, yardım istediğimǾaķıldan
ħayırlıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾAķlımıñ yardımını istememden
Cehlimiñ yardımı elbette yeğ
Harfü’l-Ĥā

ِ ِ
.ص َّم ِاء
َ َصم َو أ ْذِن غَْي ر
َ  حلْمي أ-٧٥٥
Tercüme
155. Ĥilmim śaġır, ķulaġım değil.
[65]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Beni žannetme śaġır kes sözüñü
Açarım yoķsa seniñ kör gözüñü
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الص ِد ِيق َولَ ْو ِِف احلَ ِريق
َّ  َحافِ ْظ َعلَى-٧٥٢
Tercüme
156. Yanġında bile olsa dostuñu gözet.
ǾAhde riǾāyeti teşvįķ eden bir meŝeldir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Velev ĥarįķde olsa gözet śıddıķıñı sen
ǾAhidde emr-i riǾāyet ĥaķįķaten aĥsen

.ض ْي غَم
َ ي ِش ْدقَ ْي
َ ْ َ َحظ َج ِزيل ب-٧٥٧
Tercüme
157. Bol ķısmet ve ĥoş-baħt arslanıñ aġzındadır.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Arslan aġzındadır o ĥažž-ı vafįr
Pençeleşmek ķaderle emr-i ħaŧįr
[66]

.سه الضر
َّ  ا ْحلر حر َوإِ ْن َم-٧٥٨
Tercüme
158. Ĥür, bir żarara uġrasa bile ĥürdür.

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
Kerįmü’n-nefs olan ahrāra aślā
Żarar vermez gelen emr-i ķażayā
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.ك َه ْونً َما
َ َب َحبِيب
ْ ِ أَ ْحب-٧٥٦
Tercüme
159. Dostuñu iǾtidāl üzere sev.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bütün esrārıñı açmaķ olamaz müstaĥsen
Belki yārim dediğiñ soñra olur bir düşmen

ِ
.الع ْبد َأيْ ََل قَ لْبه
َ  احلر ي ْعطي َو-٧٢٠
Tercüme
160. Kerįm olan ĥür verir, leǿįm olan köle de elem duyar.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Merd-i kerįme lāyıķ olan bezl-i māldır
ǾAbd-i leǿįm baħle delālet eder bütün
[67]

.ك ِجده َه ْزلَه
َ َ احلَا ِزم َم ْن َمل-٧٢٧
Tercüme
161. Ciddį hezline mālik olan ĥāzmdır.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ĥazm olan müctenib-i hezl olur.
Hezl ile cidd birbiriniñ zıddıdır
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ِ
.قيع ِة
َ الو
َ  احلَ َذر أَ َشد م َن-٧٢٦
Tercüme
162. Śaķınmaķ, śavaşdan daha zordur.
Göze büyük görünüp de içine girince žannolunduġu ķadar
istiǾžāma değeri olmayan şeyler haķķında įrād olunur.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
İçine girmeden büyük görünür
İĥtirāz etdiğiñ o emr-i Ǿažįm

.َجله
ْ َح َرَز ْامرأً أ
ْ  أ-٧٢٣
Tercüme
163. Ecel, insānıñ ecell-i penāhıdır.
İmām ǾAlį (keremallāhu vechehu) yorgun bir ĥālde
düşmanıña mülāķį olmaķ istiyorsuñ, diyen bir kimseye bu meŝeli
įrād buyurmuşlardır.
[68]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Seniñ ecell-i penāhıñ ecel, emįn olasıñ
Seniñ o sevgili yāriñ Ħudā, ķarįn olasıñ

ِ  احلِرص قَائِد احلِرم-٧٢٤
.ان
َْ
ْ
Tercüme
164. Ĥırś, maĥrūmiyetiñ yedicisidir.
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(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ĥırś ve ŧamaǾ sāǾiķ-i ĥırmān bütün
Ādemi aǾzāz eden iĥsān bütün

ِ  احل ِكيم ي ْق َدع النَّ ْفس ِابل َك َف-٧٢٥
.اف
َ َ
َ
Tercüme
165. Ĥakįm az bir şeyle iktifā eder ve nefsiñ düşkün olduġu
idĥārdan kendisini çeker.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥakįme lāyıķ olan cemǾ u idĥār değil
Bilen ķanāǾati maĥmūl-i kār u bār değil

ِ  َو َع ْقل ِِف الت ر،اب
ِ السح
.اب
َ  َحظ ِِف-٧٢٢
َ
Tercüme
166. Ķısmet bulluŧda, Ǿaķıl ŧopraķda.
[69]

(me fā į lün/ me fā į lün/fe ū lün)
ǾAķıl ŧopraķda, ķısmet de bulluŧda
Ararken gökde şimdi yerde buldum

.الر َحا تَ ْرِجع
َّ  َوإىل، احلَبَّة تَدور-٧٢٧
Tercüme
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167. Dāne döner dolaşır yine değirmene gelir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Dönen o dāneleriñ ricǾati değirmenedir
Ķuluñ da merciǾi elbet Ĥudā-yı muŧlaķdır.

. احلَق َخ ْي ر ما يقال-٧٢٨
Tercüme
168. Sözleriñ ħayırlısı ĥaķķa maķrūn olandır.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Acı da olsa doġru söz elbet
Söylenen sözleriñ ħayırlısıdır.
Harfü’l-Ħā

. خ ِذ األَ ْمر بَِقوابِلِ ِه-٧٢٦
1

.قوابله:

Ķāble’niñ cemǾi. Bir nesneniñ muķaddemātı ve

evāǿili.
[70]
Tercüme
169. İşi muķaddemātıyla al.
YaǾnį müstaķbelde ķarşılaşacağıñ bir işi başarabilmek için lāzım
gelen tedbįr sebeplerini elden ķaçırmamaġa çalış.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

Bütün evvelce düşün işleriñiñ medħalini
Darlaşır maħreci śoñra seni bįzār eyler
DāǾimā Ǿāķıbet-endįş olasıñ her işde
Yoksa bį-sūd olur esbāb-ı tedābiriñ hep

. َوافِياً أ َْو غَْي َر َواف،ك ِِف َع َفاف
َ  خ ْذ َح َّق-٧٧٠
Tercüme
170. Vāfį olsun olmasın, ĥaķķıñı Ǿiffet dāǿiresinde iste ve al.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Ĥaķķıñı Ǿiffetle al az çoķ deme
ĶāniǾ ol da ķısmetim hįç yoķ deme

ْ -٧٧٧
.اْلَْيل أَ ْعلَم َم ْن ف ْر َسان َها
Tercüme
[71]
171. At binicisini ŧanır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Esb-i tāzį bilir o fārisini
ǾArif emre istemez taǾrif

.اْلَلَّة: Fakr.

1

َّ
ِ
.السلَّ ِة
َ ىل
َ  اْلَلة تَ ْدعو إ-٧٧٦

.السلَّة
َ : Sirķat.

2

Tercüme
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172. Faķr u faķā, insānı ħırsızlıġa sevķ eder.

( fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Emr-i maĥžūra sevķ eden kişiyi
Şüphesiz āteş-i żarūretdir.

.ت بِ ِه
َ ض ْر
َ  َخ ْي ر ال ِْعل ِْم َما َحا-٧٧٣
Tercüme
173. Ǿİlmiñ ħayırlısı, śırası gelince ortaya atdıġıñ muĥāżarātıñdır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Saña Ǿilmiñ ħayırlısı lā-şek
Śırasında muĥāżarātıñdır
[72]

. َخ ْي ر ال َْع ْف ِو َما كا َن َع ِن الْق ْد َرِة-٧٧٤
Tercüme
174. Ķudret var iken Ǿafvetmek Ǿafvıñ ħayırlısıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Elde ķudret var iken Ǿafvetmek
Doġrusu şān-ı ekābir śayılır

.ًأَحَد َها َمغَبَّة
ْ  َخ ْي ر األموِر-٧٧٥
Tercüme
175. İşleriñ ħayırlısı soñu en maĥmūd ve memdūĥ olandır.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir işiñ Ǿāķıbeti medĥe eğer lāyıķsa
Denilir öyle işe ħayr-ı umūr 131

ْ  َو َشر ال َف ْق ِر، َخ ْي ر الغَ ِن القنوع-٧٧٢
.اْلضوع
Tercüme
176. Zenginliğiñ eñ iyisi ķanāǾat ve fākįrliğiñ eñ fenāsı ilĥāĥ ile
ŧalebde iħtiyār olunan źilletdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Faķrı tercįĥ ederim źilletle neyl-i maŧlaba
Ādeme mülk-i ķanāǾat kenz-i bāķįdir bütün
[73]

. ِخيَاركم َخ ْي ركم ألَ ْهلِ ِه-٧٧٧
Tercüme
177. Siziñ ħayırlıñız ehline eñ ziyāde ħayrı doķunandır.
Emŝāl mecrāsında vārid olan bir hadįŝ-i şerįfdir. 132

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ehline eñ ziyāde ħayrı olan
Arañızda ħıyārıñız el ħaķķ

131
132

Bu dizede vezin aksamaktadır.
“Hayırlınız, ailesine hayırlı olanlarınızdır.” İbn Mâce, Nikah, 50.
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ِ العج
.ول
َ  اْلَطَأ َزاد-٧٧٨
Tercüme
178. Ħatā, Ǿacele edeniñ azıġıdır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Zād oldu ħaŧā bütün Ǿacūle
Muħŧįyi bırak muśįbi belle

ِ  خي ر ِسالَ ِح الْم-٧٧٦
.رء َما َوقَاه
َْ
َ
Tercüme
179. Kişiniñ eñ güzel silāĥı, kendisini vikāye edendir.
YaǾnį evlādıñ
ħayrü’l-ħalefdir.

ħayırlısı Ǿinde’l-ħāce babasına yardım eden

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Eñ mühim bir silāĥıdır babanıñ
Gözeten, yardım eyleyen evlād
[74]

ْ -٧٨٠
.ت
َّ اْل ْن َفساء إِذَا م
ْ َت نَتَّن
ْ س
Tercüme
180. Ħunfesāye doķunulursa fenā ķoķu verir.
İçinde ħabāŝet gizli olanlardan menǾ ve taĥzįri bildiren bir
meŝeldir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
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Uzaķdan geç doķunma ħunfesāye
Ħabāŝetdir yanaşmaķ bį-ĥayāya

ِ  أَ ْخطَب ِمن س ْحب-٧٨٧
.ان َوائِل
َ َ ْ
Tercüme
181. Sahbān el Vaįlį’ den 133 daha muķdedir ħaŧįb.
Beyān ve feśāĥatda đarb-ı meŝel olan Sahbān, ǾArab’ıñ eñ
mümtāz bir ħaŧįbidir. Ħuŧbesinde evvelā “emmā baǾd” diyen ve
ħaşr u neşre inanan ibtidā Ǿaśāsına dayanaraķ söz söyleyen bu
źātdır. Ħuŧbe įrād ederken yüzünden terler aķar, durmadan söylerdi.
Mükerrer bir kelime söylemez ve ħutbesini bitirmedikçe oturmazdı.
Bir gün MuǾāviye’niñ ĥużuruna girer. Orada ķabįle ħaŧįbleri de
birer mevkiǾ iştiġāl etmişlerdi. Faķaŧ Sahbān’ıñ feśāĥati ķarşısında
kendi Ǿacz u ķusurlarını ve maĥcūb olacaķlarını bildiklerinden
yanından çıķarlar. Derĥāl Sahbān:

لََق ْد َعلِ َم احلي اليَمانو َن أنَِّين

إِذا ق لْت أ ََّمابَ ْعد أن َخ ِطيب َها
beytini 134 okur.
[75]

Vâil kabilesinin hatip ve şairi. Geniş bilgi için bk. İsmail Durmuş, Mustafa Öz, “Sahbân
el- Vâilî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2008, C.35, s. 511-512.
134 Sahbân el Vailî’ye ait bu beyitin geçtiği başlıca iki mesel kaynağı şunlardır: Hilâl elAskerî, a.g.e., C.1, s. 248. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 319.
133
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Bir kere “emmā baǾd” dersem Yemen kabįlesi, kendileriniñ
ħaŧibi olduġumu yaķįnen bilmiş olurlar.
MuǾāviye, ħuŧbe įrād etmesini emr eder. Sahbān da Ǿaśāsını
ister.

MuǾāviye

ĥużurunda

bulunanlar

emirü’l-müǿminįniñ

ĥużurunda Ǿaśāyı ne yapacaķsıñ sözüyle Sahbān’ı taķrįǾ etmek
isterler. Sahbān da, Mūśā Kelįmullah Rabb’iyle muħāŧaba etdiği
zamān, Ǿaśāsıyla ne yapdı? cevābını verir. ǾAśāsına dayanaraķ
ikindi namāzına ķadar ħuŧbesine devam etdi. Ħuŧbe eŝnāsında ne
öksürür ne durur ne de medār-ı kelām olacaķ bir ŧavır taķınır.
Ħuŧbesini ikmāl edince MuǾāviye, haydi namāza der. Sahbān, işte
namāz öñünde. Biz taĥmįd u temcįd ve vaǾd u vaǾįd ĥāllerini įrād
ve inşād etmiyor muyuz? diye MuǾāviye’yi mebhūt eder. MuǾāviye
de ǾArab’ıñ eñ muķtedir ħaŧįbi sensiñ diye istiĥsan edince Sahbān,
yalñız ǾArab’ıñ mı? İns u ciniñ de eñ büyük ħaŧįbi benim,
faħriyesiyle herkesi hayretler içinde bıraķır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Faħriye değil edibe lāyıķ
Sahbān gibi ħaŧįbe lāyıķ

ِ َّاس َم ْن فَ ِر َح لِلن
ِ  َخ ْي ر الن. -٧٨٦
َّاس ِابْلَ ِْري
Tercüme
182. İnsanlarıñ eñ ħayırlısı, herkesiñ iyiliğiyle memnūn olandır.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Seniñ ħayrıñla bir kimse eğer ižhār-ı zevķ etse
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Emįn ol ħayrü’n-nās oldu ol kimse 135
[76]

.صنَع هللا
ْ َ اْلِيَ َرة ِِف ما ي-٧٨٣

Tercüme

183. Ĥayr ve iĥtiyār, śāniǾ-i ĥaķįķįniñ işlediği şeyleredir

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥükm u taķdįr-i İlāhįde bütün her bir ħayr
Düşme teşvįşe, rıżā-dāde-i aĥkām olasıñ

.استَ غْ َن بَ َرأْيِ ِه
َ  َخاطََر َم ِن-٧٨٤
Tercüme
184. Kendi reǿyiyle istiġnā ve iktifā eden tehlikeye girdi.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kendi reǿyiñle Ǿamel ederseñ
Nefsiñi tehlikeye atdıñ sen

َّ  َحت َّل،ك
.الق ْيد ِم ْن ِر ْج ِلك
َ ِ أَ ْخ ِر ِج الطَّ َم َع ِم ْن قَ ْلب-٧٨٥
Tercüme
185. Ķalbiñden ŧamaǾı çıķar ki ayağıñdan baġı çözmüş olasıñ.

135

Bu dizede bir tef’ile eksikliğinden vezin aksamaktadır.

207

208

Davut ERTEM

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Çıķarıp at o göñülden ŧamaǾı
Ayağıñdan bağı çözmüş olasın
Harfü’d-Dāl
[77]

.ضطَ َجعا
ْ  َد ِّم-٧٨٢
ْ ك قَ ْب َل الن َّْوم م
َ ث لِنَ ْف ِس

1

.دميث: Telyin, Yumuşatmaķ.

.مضطجع: İđŧicaǾ’dan ism-i mekān yatacaķ yer .

2

Tercüme
186. Uyumadan evvel yatacaġıñ yeri yumuşat.
Hulūlündan evvel, zamānıñ mesāǿibine ķarşı müteyaķķıž
bulunmaķ lüzūmunu tavśiye eder.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Hulūlünden muķaddem ĥādiŝāta
Ĥażırlanmak gerek erbāb-ı ĥazma

ِ ب نَ ي:
.ات الطَريق
ّ

1

ِ ك ب نَ ي
.ات الطَريق
ْ  َد-٧٨٧
ّ َ ع َع ْن
Musaffer bünyesiyle caddeden münşaǾib

ħurde yollar.

Tercüme
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187. Ufaķ tefek işleri bıraķ. MuǾazamāt umūra baķ.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ĥallāl-ı umūr olan muĥaķķaķ
Ĥayretde ķodu cihānı el-ĥaķ
[78]

.اء ََتْطَأ َْك
َ  َد ِع-٧٨٨
َ الع ْوَر

Tercüme

188. Çirkin ħūy ve sözleri bıraķ o da seni bıraķsın.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Emįn ol ki mükerrem nüsħasıñ nezd-i İlāhįde
Geçenden geç demişler, sen de geç her nā-sezālıķdan

ِ  َد ْمعة ِمن َعور-٧٨٦
.يمة اب ِر َدة
َ اء غَن
َ َْ ْ َ
Tercüme
189. Şaşı gözlünüñ bir damla gözyaşı insānı sevindiren
ganimetdir.
Baĥįlden gelen şeyǿ-i ķalįliñ ehemmiyetini bildirir.
(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Değersiz olsa da luŧfu baħįliñ bir ġanįmet bil
Ħaŧādır gerçi el sürmek o keçkül-i gedā-çeşme

. أَ ْدبَ َر غَ ِريره َوأَقْ بَ َل َه ِريره-٧٦٠
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1

.غريره: Güzel ħūy.

.هرير: Bir nesneden ħoşlanmayıp

2

kerįh görmek.
Tercüme
190. Güzel ħuyu arķa çevirdi, kötü ħūyu öñe çıķdı.
[79]
Yaşlandıķça kötü ħūyları çoğalan iħtiyārlar haķķında đarb
olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gerçi pįr oldu faķaŧ seyyiǿe-i aħlāķı
Eskisinden daha genç olduġuna hayretler!

ِ
ك فِإنَّه يَضر َك
َ ب َح ْيث تَ َرى أَنَّه يَ ْن َفع
َ  َد ِع الْ َكذ-٧٦٧

ك
َ لص ْد ِق َح ْيث تَ َرى أَنَّه يَض َّرك فِإنَّه يَ ْن َفع
َ َو َعلَْي
ِّ ك ِاب
Tercüme

191. Saña fāǿidesi olduġunu gördüğüñ yerde bile yalanı bıraķ
Çünkü yine seni żarara śoķar. Żarar vereceğini gördüğüñ yerde de
doġruluķdan ayrılma. Netįcede saña fāǿidesi doķunur. 136

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yalanıñ nefǾini görseñ bile terk et yalanı
Naķşına aldanaraķ ŧutma śaķın yılanı
Żararı olsa da śıdķıñ yine vardır nefǾi

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca mesel kaynakları şunlardır: Ebû Ubeyd,
a.g.e., s. 46. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 345.
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Müstaķįm olmaya baķ çünkü onuñ pāk alnı

ِ الد ْهر أَب لَغ ِِف الن
.َّك ِري
ْ َّ -٧٦٦
Tercüme
192. Zamān insānı ŧanınmaz bir ĥāle getirmekde eñ belįġ bir
müǿeddibdir.
[80]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ādemi biñ ķılıġa śoķmaķdadır dehr-i Ǿacįb
Ne belāġat ki süķūtuyla eder hep teǿdįb

َّ اء
الصب َعلَْيه
َّ الد ْه ِر
َ  َد َو-٧٦٣
Tercüme
193. Zamānıñ devāsı, ĥādiŝātına ķarşı śabırdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ǿİlel-i dehre eyā ehl-i dehā
Śabrı ķıl kendiñe bir ĥiss-i devā

ِ
.ت َِم ًّقا
َ اء َوإِ ْن ك ْن
َ  َد ِع امل َر-٧٦٤
Tercüme
194. Ĥaķlı da olsañ mücādeleyi bıraķ

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Muĥiķ olsañ da terk eyle cidāli
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Cedelkārį değil Ǿaķlıñ kemāli

ِ َف امل ْحصن
.ات تَ ْسلَ ْم لَكم األ َّم َهات
َ  َدعوا قَ ْذ-٧٦٥
َ
[81]
Tercüme
195. Nāmūskār

ķadınlara bühtān etmeyiñiz ki siziñ de

ümmehātıñız müfterileriñ dilinden sālim olsun.
(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ehl-i Ǿiffet ķadına eyleme bühtān aślā
Ümmehātıñ da selāmet bula lāǿimlerden

َّ الد َر ِاهم
َّ -٧٦٢
.ابلد َر ِاه ِم ت ْك َسب
Tercüme
196. Para, para ile ķazanılır.
Para, parayı çeker meŝelimiziñ Ǿaynısıdır.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥusūl-ı ŝerveti teǿmįn eden nuķūddur
Seniñ ħazįne-i naķdiñ niśāb-ı cūduñdur

َّ -٧٦٧
.الد َر ِاهم أ َْرَواح تَ ِسيل
Tercüme
197. Paralar seyelān eden rūĥlardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Seyelān eyleyen ervāĥa mümāŝil paralar
Parasızlıķ ise ebdānı kemirmiş yaralar
[82]

َّ -٧٦٨
.الد َر َجة أ َْوثَق ِم َن السلَّم
Tercüme
198. Baśamaķ merdivenden daha śaġlam.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Merdivenden daha śaġlam baśamaķ
İĥtiyāŧsız adım atma avanaķ!

. احلَطَب َرطْب:ال
َ  فَ َق،َّار
َ  َد َخ َل فض ِول الن-٧٦٦
Tercüme
199. Boşboġaz āteşe girmiş de yine odun yaş, demiş.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Boşboġaz āteşe girmiş, yekser
Bu odun yaş diye feryād eyler
Harfü’z-Źā

ِ  أَ َذل الن-٦٠٠
.َّاس م ْعتَ ِذر إِ َىل لَئِيم
Tercüme
200. İnsānlarıñ eñ zelįli bir leǿime beyān-ı iǾtizār edendir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
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Liǿām-ı nāsa Ǿarż-ı iǾtizārıñ
Delįl-i zilletiñ, mahż-ı ħasārıñ
[83]

.ض َحك ِم ْن تِ ِيه ال ِولَيَِة
ْ َالع ْزِل ي
َ  ذل-٦٠٧
Tercüme
201. Cāh ve iķbāl zamānıñdaki ġurūr ve mübāhātıña Ǿazl ve idbār
zilleti gülüyor.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Muķbiliñ vażǾ-ı mübāhātıña hep
Yarınıñ zillet-i idbārı güler

ِ
ِ ِ ذَنَب ال َكل-٦٠٦
ب
ْ ْب ي ْكسبه
َ  وفَمه ي ْكسبه الض َّْر،الطع َم
Tercüme
202. Köpeğiñ ķuyruġu ekmeği, aġzı da dayaġı ķazandırır.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ķuyruġudur loķma veren kelbe hep
Aġzı da iĥżār ediyor đarbeyi

 ذَ ْر م ْش ِك َل ال َق ْوِل و إِ ْن َكا َن َح ًّقا-٦٠٣
Tercüme
203. Ĥaķ bile olsa müşkül sözü bıraķ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
MuǾđilāt süĥanı ĥaķ bile olsa terk et
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Herkesiñ kārı değil hāll-i muǾammā-yı kelam
Harfü’r-Rā
[84]

ِ ِالصائ
.ب
َّ  َرَماه بِنَ ْبلِ ِه-٦٠٤
Tercüme
204. Hedefe varan oķuyla atdı.
Ħaśmıñ sözüne ceyyid kelāmıyla muķābele eden kimseler
ĥaķķında đarb olunur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ceyyid kelām sehm-i muśįbiñ nažįridir
Olmaz kelām-ı sāǿibe her bir süħan muķayyes

ًفَ َر ْميت ال َق ْوَم نَ ْبالً صائِبا

عل
ْ س اب َلع
ْ َص ِل ول ابمل ْفت
َ لَْي
( Lebîd) 137

Tercüme
Atdıġım oķun eğriliği olmadıġı gibi eşi de yoķ. YaǾnį münāžara
etdiğim ķavim ve ķabįleye ķarşı sözlerimdeki iśābet, birer oķ gibi
müǿeŝŝir ve bį-nažįrdir. 138

Cahiliye Dönemi muallaka sahibi şairlerden yegâne müslüman, muhadram şair. Geniş
bilgi için bk. Süleyman Tülücü, “Lebîb b. Rebîa”, DİA, TDV Yayınları, Ankara, 2003, C.27,
s.121-122,
138 Tercümesi verilen ve Lebîd’ e ait olan bu beytin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû
Akîl Lebîd b. Rebî’a b. Melik, Divanü Lebîd b. Rebî’a, Darü’l- Erkam, Beyrut, 1997, s. 147. ;
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 377.
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 رِمي فالن ِِبَ َج ِرِه. -٦٠٥
Tercüme
205. Falan, kendi ŧaşıyla atılıp devrildi.
İnsān, śalābet ve śuǾūbetde eşiyle müsābaķaya çıķar. Burada ŧaş
eşe miŝāl ķılındı. Mermįye göre ŧaş da değişir. Küçüğe küçükle,
büyüğe büyükle muķabele edilir.
MuǾāviye, ǾAmr bin ǾAś
ĥakem olaraķ

139

ile Ebū Mūsā el- EşǾarį’yi

140

[85]
gönderdiği vaķit Aħnef bin Ķays
vechehu) efendimize:

انك قد رميت ِبجرالرض

“

141

İmām ǾAlį (keremallāhu

” demiş ve ĥakem olaraķ İbn

ǾAbbas’ıñ taǾyįn ve teklįfini ortaya sürmüştü. Ĥażreti ǾAlį de
Aħnef’iñ bu tavśiyesini münāsib ve muśįb görerek iki ĥakemden
birisiniñ İbn ǾAbbas ĥażretleri olmasını teklįf etdi.
“

” وكان امرهللا قدراً مقدورا

meŝeli mecrāsında bulunan Aħnef’iñ bu sözü, yā ǾAlį! Sen,
yeryüzünde emŝāli bulunmayan bir ŧaşa hedef olduñ. YaǾnį karşıña
çıķan ŧaş tek başına bile
Ünlü sahâbî, Mısır fâtihi olarak bilinen devlet adamı. Geniş bilgi için bk. Ahmet Önkal,
“Amr b. Âs”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1991, C. 3, s. 79-81.
140 Hakem Hadisesi’nde Hz. Ali’yi temsil eden fıkıh alimi sahâbî. Geniş bilgi için bk.
M.Yaşar Kandemir, “Ebû Mûsâ el-Eşârî“, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1991, C. 3, s. 7981.
141 Cesareti, fetihleri ve zekâsı ile bilinen tâbiî. Geniş bilgi için bk. Ahmet Önkal, “Ahnef b.
Kays”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C. 10, s. 190-192.
139

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

”حجرالرمن

“

denilecek derecede sert ve ķatıdır, demek

istemişdir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Beyne’r-ricāl bir recul-ı bį-nažįrdir
MuǾdil umūr içinde de emr-i ħaŧįrdir

. َر َد ْدت ي َديْ ِه ِِف فِ ِيه-٦٠٢
Tercüme
206. İki elini aġzına ŧıķadım.
Ġayžından dişlerini ıśıran kįne-cūlar ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kįne-cū, diş bileyenler saña ķarşı pek çoķ
Ķudretiñ varsa eğer ellerini aġzına śoķ
[86]

. َرهبوت َخ ْي ر ِم ْن َر ََحوت-٦٠٧
Tercüme
207. Ķorkmaķ, acımaķdan yeğdir.
YaǾnį nefse ķarşı dāǿimā ħavf ve ħaşyetde bulunmaķ, raĥm
ve şefķat ĥālinde olmaķdan evlādır. Zįrā nefs-i emmāreniñ şer ve
fesāda meyli ziyāde olduġundan acıyıp da žarar ve ħateriñ teşdįdine
bāǾiŝ olmaķdansa ħavf ve rehbet üzere bulunmaķ ve o nefsiñ
dizginini ele almaķ muķteżā-yı ĥikmet olduġunu tavśiye eder.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Merĥamet nefse ħaŧā, ħaşyet ise maĥż-ı śavāb
Yılanıñ ez başını nerde görürseñ acıma

ِ
.ص ْول
َّ  ر-٦٠٨
َ ب قَ ْول أَ َش َّد م ْن
Tercüme
208. BaǾżı söz hücūm ve śavletden müǿeŝŝirdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
BaǾżı söz var ki seyf-i ķāhirdir
Ĥamle-i ceyşden müǿeŝŝirdir
[87]

ِ ب حام ألَنِْف ِه وهو ج
.ادعه
َ َ َ
َ َّ  ر-٦٠٦
Tercüme

209. BaǾżıları burnunu ĥimāye edeyim derken keser.
ǾĀr ve ĥamiyetinden dolayı çekinmiş olduġu şeyden daha
şedįdine uġrayanlar ĥaķķında đarb olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bedteriñ bedteri vardır gerçek
Uġrayan ķorķduġuna çoķ lā-şek

.ب م ْكثِر م ْستَ ِقل ملا ِِف يَ َديْه
َّ  ر-٦٧٠
Tercüme
210. BaǾżı zengin, elinde avucundakini azımśar doymaz.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Zengin ammā gözü doymaz ķudurur
Doymayan bir gözü ŧopraķ doyurur

.ب لَئِم ملِيم
َّ  ر-٦٧٧
Tercüme
211. Şunu bunu ķınayan baǾżı lāǿimler vardır ki kendileri de
levme sezā işlerde bulunurlar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sende de levme değer ħūy varken
Ne çıķar Ǿālemi levm etmekden
[88]

.ب نَ ْعل َشر ِم َن ا ْحلََف ِاء
َّ  ر-٦٧٦
Tercüme
212. BaǾżı ayaķķabı, çıplaķ gezmekden fenādır.
Çekilen ezā, cefā śoñ dereceye geldiği vaķit įrād olunur.
Rivāyete göre Ǿilm-i Ǿarūżuñ vażǾı

Ħalįl bin Aĥmed, 142 bir

arķadaşını ziyārete giderken yolda ayaķķabısınıñ ŧāsmāsı çıķar ve
çıplaķ yürümeğe başlar. Aşınan ayaġından çekdiği śıķıntılar cānına
yetdiği için kimseye acımayacaġını söyler. Bu meŝel Ħalįl’iñ ĥālini
taśvįr eden güzel bir miŝāldir.
Gramer ve aruzu sistemleştiren meşhur dil ve edebiyat bilgini. Geniş bilgi için bk. Tevfik
Rüştü Topuzoğlu, “Halil b. Ahmed” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1997, C.15, ss. 309312.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķaķarış başıma, al seniñ olsun taraġım
Verdiğiñ ķundura işte, baña kāfį ayaġım

ب َس ِامع ِبََِبي ََل يَ ْس َم ْع ع ْذ ِري
َّ  ر. -٦٧٣
Tercüme
213. Ĥāl ve şānımı işitenler çoķ Ǿözrümü işiten yoķ.
İǾlām ve inşā edilemeyen maǾzeretler ĥaķķında įrād edilir.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Vāķıf olan ĥālime çoķdur faķaŧ
ǾÖzrümü iǾlām edemem kimseye
[89]

.ب َرْميَة ِم ْن غَ ِْري َرام
َّ  ر-٦٧٤
Tercüme
214. BaǾżı atış, muśįb olan tįr-endāz elinden değil, iśābeti
olmayan Ǿādį atıcı elinden çıķmış ve hedefe varmışdır.
Aĥyānen iśābet eden muħtįler ĥaķķında đarb olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ħaŧāsı žāhir olan baǾżen iśābet eder
Muśįb olan da ħaŧādan olmuyor ħālį

ِ ِب ساع ل
.قاعد
َّ  ر-٦٧٥
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Tercüme
215. BaǾżı sāǾį oturanıñ ayaġına gelir.
Bu meŝeli evvelā įrād eden Nābiġa ez-Zübyānį
olmuşdur. NuǾmān bin Münzir’e

144

143

ǾArab’dan baǾżı elçiler

gelmişdir. İçlerinden Benį ǾAbs 145 ķabįlesinden Şaķįķ isminde biri
de vardı. Şaķįķ, Nābiġa’nıñ yanında öldü. NuǾmān hem elçileri
talŧįf hem de Şaķįķ’iñ ehl u Ǿiyāline luŧf u iĥsānını terdįf etdi.
Nābiġa bu iĥsāndan ħaberdār olunca bu meŝeli įrād etdi ve
NuǾmān’a da şu beyitleri 146 yazıp gönderdi:

ًونع َمة
ْ َلع ْب ِس ِّي ف
َ أبقي
ْ ًضال
ْ
َ تل
وَم َم َد ًة من ابقيات املَ َح ِام ِد
َْ
حباء شقيق فَ ْو َق أ ْعظ ِم قَ ِْبِه
ِ ِوكان ْحيَب قبلَه قبواف
[90] د
َ
أتى ْأهلَه منه ِحبَاء ونعمة
Şiirlerini uzun bir zaman dilimi içinde düzelterek itina ile yazan (mütekellif) şairler
arasında sayılan Cahiliye Dönemi’nin ünlü bir şairi. Geniş bilgi için bk. Süleyman Tülücü,
“Nabigâ ez-Zübyânî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, C.32, s. 262-263.
144 Irak’ta Hîre ve dolaylarında hakimiyet sürmüş Arap hanedanı Hristiyan Lahmîler’in son
yöneticisi. Geniş bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Lahmîler”, DİA, TDV Yayınları,
Ankara, 2003, C.27,
s. 54-55.
145 Adnânîlerden Gatafân’ın büyük kollarından biri olan ve kahramanlıkları ile ünlü bir
kabile. Geniş bilgi için bk. Mustafa Fayda, “ Abs (Benî Abs)” DİA, İstanbul, 1988, C.1, s.
312
146 Nâbiga ez-Zübyânî’ye ait bu şiirin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Mufaddal b.
Seleme, el-Fâhir, Darü’l-İhya el Kütübü’l-Arabiyye, 1380, s. 51. ; Ahmed b. Muhammed elMeydânî, a.g.e., s. 382.
143
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ِ َب امرئ يسعى ل َخرق
اع ِد
َّ ور
َْ َ
َ
Tercüme
ǾAbs ķabįlesine

ķarşı ibzal etdiğiñ maĥāmid ve mekārimiñ

baķiyyesini Şaķįķ’iñ ser-i ķabrinde ki kemikleriñ üstüne baħş etdiñ.
Bundan evvel hiçbir elçiniñ ķabri böyle bārān-ı iĥsān ile reyyān
olmamışdı. Şaķįķ’iñ ehli bu iĥsān ve Ǿāŧıfete ķāvuşdu. BaǾżı ādemler
vardır ki oturan kimseniñ ayaġına gelir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kişiniñ pāyına yüz sürmek için luŧf-ı Ǿamįm
Ĥayret etme geliyor, gönderen Allāh kerįm

ِ
.ىل َعطَب
َّ  ر-٦٧٢
َ ب طَ َمع أَ ْد َن إ
Tercüme
216. ŦamaǾ, ekŝeriyā helāke yaķın bir sūd-ı ķarįndir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
ŦamaǾıñ hemnişįni bir fettān
Ādemi eyleyen odur ehlāk

.َح َفى ِم ْن أ ّم
َّ  ر-٦٧٧
ْ ب شانِئَة أ
[91]
Tercüme
217. Saña buġż eden bażı ķadınlar vardır ki anneden Ǿayb ve
ķuśūruñu araşdırmaķ śūretiyle saña iyilik etmiş olurlar.
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Anne evlādınıñ Ǿaybını gizler. Ĥālbuki bedħˇāh göz dāǾimā
bir ķuśūr ve Ǿayb araşdıraraķ śaĥibiniñ yüzüne vurmaķ ister. Bu
iǾtibār ile maǾāyibi cüst u cū edenler tehzįb-i aħlāķa anneden
ziyāde yardım eden birer sebeb olmuş olurlar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dem-be-dem Ǿaybıñı ol dįde-i bedħˇāh görür
Vālideñ gāh ķapar dįdesini gāh görür
İrtikāb etme śaķın gizli de ķalsañ bir Ǿayb
Kimse görmezse bile Ĥażreti Allāh görür

.ت َمنِيَّة
َّ  ر-٦٧٨
ْ َ َجلَب،ب أ ْمنِيَّة
Tercüme
218. BaǾżı emel, celb-i ecel eder.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
BaǾżı emel var ki ecel celb eder
Ŧūl-i emel rāĥatıñı selb eder

.ً رََّّبَا كا َن السكوت َج َوااب-٦٧٦
Tercüme
219. BaǾżen sükūt, cevāb yerine geçer.
[92]

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Dem-ā-dem vażǾ u tavrıñ sākit olsun
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Cevābıñdan sükūtuñ müskit olsun

.ًب فَ ْر َحة تَ عود تَ ْر َحة
َّ  ر-٦٦٠
Tercüme
220. BaǾżı feraĥ, kedere döner.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Feraĥıñ Ǿāķıbeti gāh oluyor mahż-ı şürūr
Soñu mahmūd ise her bir feraĥıñ işte sürūr
[93]

.ًت نِ ْع َمة
َّ  ر-٦٦٧
ْ َب َكلِ َمة َسلَب
Tercüme
221. BaǾżen bir söz niǾmeti selb eder.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Bir kelime niǾmetiñi selb eder
Śoñra olursuñ a göñül nevĥager
Ĥazm u teǿennį saña olsun şiǾār
Bilmeli ki her Ǿacele şūr u şer

.ب لَه
َّ  ر-٦٦٦
َ ْب َملوم ل َذن
Tercüme
222. BaǾżen ķabāĥati olmayan da levme maǾruż ķalır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir ķuśūru yoķ iken baǾżı edįbiñ ne fenā
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Yine ħalķıñ dili Ǿakrep gibi eyler įzā
Ekŝem bin Ŝayfį’den ħalķıñ ħoşuna gitmeyen bir iş śadr olur.
Ĥālbuki müşārünileyhiñ bu bābdaki maǾzeret ve iķāme edeceği
ĥücceti bilmediklerinden herkes levm ve iǾtāba başlar. Bunuñ
üzerine Ekŝem bu meŝeli įrād ederek lāǿimlerini ilzām ve ifĥām
eder.

.صح ِمن لِسان
َّ  ر-٦٦٣
َ ْب طَ ْرف أَف
Tercüme
223. BaǾżı göz lisāndan daha faśiĥdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Göz var ki faśiĥdir lisāndan
Gözden bilinir o buġż-ı nādān

.صح ِم ْن لِ َسان
َّ  ر-٦٦٤
َ ْب َحال أَف
Tercüme

224. BaǾżı ĥāl, lisāndan daha faśiĥdir.
[94]

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Nuŧķ-ı lisāna gāh müreccaĥ lisān-ı ĥāl
Erbāb-ı ĥāli añlamaz aślā o ehl-i ķāl

ِ ب رأْس ح
.صيد لِ َسان
َ َ َّ  ر-٦٦٥
Tercüme
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225. BaǾżı baş, lisānıñ mahśūd ve maĥśūludur.
YaǾnį baş belāları ekŝeriyā lisān yüzünden ĥādįŝ olmuşdur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
İħtiyār-ı süķūt eden kişiniñ
Başı āzādedir ġavāǿilden

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Lisānıñ cirmi gerçi pek küçükdür
Faķaŧ cürmü o nisbetde büyükdür

.ب ِمْلول لَ ي ْستَطَاع فِ َراقه
َّ  ر-٦٦٢
Tercüme

226. BaǾżıları uśanç verdiği ĥālde ayrılmasına imkān yoķdur.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
BaǾżıları var ki uśanç vermede
Derd şu ki elde değil ayrılmaķ!
[95]

ِ ِب َكلِمة تَ قول ل
.صاحبِ َها
َ َّ  ر-٦٦٧
Tercüme
227. BaǾżı bir kelime, śaĥibine beni bıraķ, der.
Ĥamįr meliklerinden biri dāǿimā aǾzāz ve tekrįm eylediği
nedįmlerinden biriyle ava çıķar. Melik bir ŧaş üstüne çıķaraķ oturur.
Eŧrāfı seyreder. Nedįm melike ħiŧāben eğer bir insān şu ŧaş
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üzerinde boġazlanacaķ olursa Ǿacaba ķanı nereye aķar ŧarzında
münāsebetsiz bir söz śarf eder. Melik de maǾiyetindekilere, şunu
boġazlayın da ķanıñ nereye aķdıġını görsün diye emir verir. Nedįm
dili belāsına uġrayaraķ kendisi avlanmış olur. Bunuñ üzerine melik,
bu meŝeli įrād eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilmiş ol ki sebeb-i mevtiñ olur baǾżı süħan
Düşün evvelce derinden derine söylemeden

1

.طَبَع: ǾAyb ve şeyn.

.ب طَ َمع يَ ْه ِدى إِ َىل طَبَع
َّ  ر-٦٦٨
Tercüme

228. Ekŝeriyā tamaǾ, insāna şeyn ve Ǿār verir.

ل َخ ْي َر ِِف طَ َمع يَ ْه ِدي إىل طَبَع
ِ ِ
ِ الع ْي
ش تَ ْك ِفي ِين
َ َوغ َّفة م ْن ق َو ِام
[96]
Tercüme
ǾAyb ve Ǿār celb eden tamaǾda hayır yoķdur. Kifāf-ı nefs
derecesinde esbāb-ı maǾįşet baña yeter.147

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 390.

147
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(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Şeref, ĥayŝiyyetiñ ķalmaz düşerseñ hufre-i āza
Yaķışmaz pest yerlerde dolaşmaķ tabǾ-ı şehbāza

.اب األَ ْع َمى ر ْش َده
َ  رََّّبَا-٦٦٦
َ أص
Tercüme
229. BaǾżı aǾmā doġru yolu bulur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
BaǾżı aǾmā ķavuşur maķśūda
Çeşm-i bįnā bulamaz doġru yolu

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Baśįretle giden aǾmā olur maķśūduna vāśıl
Hidāyet olmayınca kimse olmaz vāśıl-ı menzil

.اب الغَِب ر ْش َده
َ  رََّّبَا-٦٣٠
َ أص
Tercüme
230. BaǾżı aĥmaķ hidāyete ķavuşur.
Ķażā ve ķadere įmān eden śāfdil maŧlūbuna nāǿil olduğu ĥālde
[97]
įmān etmeyen ve Ǿaķl-ı maǾāddan mahrūm ķalan źekįler
đalāletde ķalmışlar demekdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Maŧlūbuna nāǿil oldu aĥmaķ
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Teslįm u rıżāsı var muĥaķķaķ
Įmāna değil iseñ muķārįn
ǾAķlıñ saña bir Ǿiķāl muŧlaķ

.اء م ْن ِجبَة
َّ  ر-٦٣٧
َ ب ََحْ َق
Tercüme
231. BaǾżı aĥmaķ ķadın necįb evlād doġurmuşdur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Necįb evlādı aĥmaķ bir ķadın baǾżen eder įlād
Ne müstebǾad görürsüñ ŧaşdan eyler Ĥaķ güher įcād

ِ الرأْ ِي الظَّن
.ون
َّ ك َعلَى
َ َّ رََّّبَا َدل-٦٣٦
[98]

.الظَنون: ŻaǾįf ve bį-mecāl, Ǿaķlı ve reǿyi az.

1

Tercüme
232. ǾAķlı żaǾįf, reǿyi saħįf olan, baǾżen rehberiñ olur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
ǾAķl-ı żaǾįf baǾżı zamān rehberiñ seniñ
Žannetdiğiñ o rehber olur gāh rehzeniñ

.ض َّر َك
َ َك ف
َ اد األَ َْحَق نَ ْف َع
َ  رََّّبَا َأر-٦٣٣
Tercüme
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233. BaǾżı aĥmaķ, menfaǾat vermek isterken saña żarārı doķunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
MenfaǾat-baħş olayım derken o aĥmaķ baǾzan
Başıñı derde śoķar, el ĥazer aĥmaķlardan

. َو قَ ِريب ل ي ْؤَمن َشره،ب بَ ِعيد ل ي ْف َقد بِره
َّ ر- ٦٣٤
Tercüme
234. Neseb ve ķarābet iǾtibārıyla saña uzaķ olan baǾżıları vardır
ki dāǾimā iyilikleri ve baǾżı yaķın aķrabā da vardır ki ekŝeriyā
fenālıķları doķunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Aķrabā olmadıġı ĥālde saña
Etmede bezl-i seħā, Ǿarż-ı vefā
Aķrabā var ki uzaķ olması ħayır
Dem-be-dem rūĥunu eyler įzā
[99]

ِ  و ج،ب ع ِاَل مرغوب ع ْنه
.اهل م ْستَ َمع ِم ْنه
َ َ َ
ْ َ َ َّ  ر-٦٣٥
Tercüme
235. BaǾżı Ǿālim var ki ondan iǾrāż edilir. BaǾżı cāhil de var ki
diñlenir ve istifāde edilir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
BaǾżı Ǿālim ķapar seniñ gözünü
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BaǾżı cāhil açar seniñ gözünü
Uzaķ olmaķ becā o Ǿālimden
Śāf cāhil verir söžüñ özünü

ِ
.أع َّزه خ ْلقه
َّ  ر- ٦٣٢
َ  َو ذَليل،ب َع ِزيز أ َذلَّه خ ْرقه
Tercüme
236. BaǾżı Ǿazįzler ħuşūnet ve belāhetle źelįl ve baǾżı źelįller de
meĥāsin-i aħlāķı sāyesinde Ǿazįz olmuşdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
BāǾis-i źilleti olmuşdur Ǿazįziñ ĥumķu
Sebeb-i Ǿizzeti de baǾżı źelįliñ ħulķu

. غَ ْرََثن ِم َن ال َك َرِم،ب َش ْب َعا َن ِم َن النِّ َع ِم
َّ  ر-٦٣٧

1.

الغرَثن: ǾAŧşān vezniñde aç.

[100]
Tercüme
237. BaǾżı ŧoķlar vardır ki gözü doymaz, açdır.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Ŧopraķ doyura gözlerini gürisne çeşmiñ
Dünyāda bir eğlencesi var: cemǾ-i denānįr!

.ًب قَ ْول ي ْب ِقى َو َْسا
َّ  ر-٦٣٨
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Tercüme
238. BaǾżı söz damġa gibi bir iz bıraķır.
Bu meŝeli evvelā įrād eden üstü başı kirli, yırtıķ bir ǾArābį
olmuşdur. Sebebi de şudur: Bir adam bu ǾArābį’ye rāst gelir ve der
ki “Vallāhį bu gece misāfir olmaķ isterdim, faķaŧ sende ķalmaķ
işime gelmiyor.” ǾArābį de “Vallāhį eğer bu gece bende misāfir
ķalacaķ olursañ seni doġup doġacaġına peşįmān ederim. Biz
bolluġa ķavuşursaķ ķuru ekmeği kimseden daha çoķ yeriz. Eli
böğründe ķalmış züğürtden ziyāde de veririz.” demişdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Bıraķır bir nişāne baǾżı kelām
ZāǾil olmaz o iz medde’l-eyyām
[101]

ِ ب َزارِع لِنَ ْف ِس ِه
.حاصد ِس َواه
َّ  ر-٦٣٦
Tercüme
239. BaǾżen kendisi için eken, başķası için biçer.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ekdiñ ekin kendiñ için, şimdi de
Başķasınıñ nefǾine biçmekdesiñ
Bu meŝeli evvelā įrād eden ǾĀmir bin ez-Žarib olmuşdur.
Meŝeliñ menşeǿi şudur: ŚaǾśaǾa bin MuǾāviye, ǾĀmir’in yanına
gelir ve evlenmek üzere ķızını ister. ǾĀmir der ki ey ŚaǾśaǾa! Sen,
ciğerimi śatın almaķ için geldiñ. Ķızıma da çoķ acıyorum. Farż
edelim ki vermedim yāħūd satdım. Nikāĥ, ere varmamış ķızdan
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ħayırlıdır. Ĥasįbiñ dengi yine ĥasįbdir. Śalįĥ zevc, baba

Ǿadd

olunmaġa lāyıķdır. Seniñ eşiñi bulamamaķ ķorķusundan ķızımı
saña tezvįc etdim. Bi’l-āħire ǾĀmir ķavmine teveccüh ve ħitāb
ederek: Ey maǾşer-i ǾAdvān! Kerįmeñizi arañızdan ayırmışım.
Sizden yüz çevirmiş olduġuma delālet etmez. Herkes alnınıñ
yazısını görürür. Ķısmet kimiñ ise onuñdur. BaǾżıları nefsi için
eker, başķaları da biçer. Ķısmetleriñ taķsįmi herkesiñ bildiği gibi
değil. Naśįb ve ķısmetler ķuyūd ve ĥudūda ŧābiǾ olsa soñ gelenler,
ilk gelenlerden maǾįşete medār bir şey elde edemezlerdi. Allāh
yaġmur yaġdırır, otlaķdan otlar bitirir. Soñra otları yemek ve śuyu
içmek

üzere

dilediğine

naśib

eder.

Görüyorsuñuz

faķaŧ

bilmiyorsuñuz. Size
[102]
vaśf etdiğim şeyǿi ancaķ ĥāfıž olan ķalb bilir. Ahmaķ olsun
Ǿaķıllı olsun her şeyǿiñ rāǾisi ve her rızķıñ sāǾisi vardır. Her şeyǿi
işitir ve bir şeyǿe doķunur buldum. Dünyāda bir mevżuǾ yoķdur ki
maśnūǾu olmasın. Her geleniñ bir daǾvetçisi vardır. Her ķazanan
bir żarara uġrar. Ħastalıķ insānı öldürmeseydi devā onları iĥyā
ederdi. Ben buldum, ħaber verdim. Doġru söyledim bir ölü
dirilinceye ķadar işler daġınıķdır. Her şeyǿ bir şeyǿle berāberdir.
Yer, gök bunuñ için yaratıldı.” der. Bundan soñra ķavmi tekrar
gelmek üzere daġıldı. ǾĀmir, “ ǾAcabā naśįĥat dinleyen var mı? ”
diye ĥayret izhārından kendini alamaz.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Sen çaladur zaĥmete sen ķatlanan
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Başķasıdır parśayı hep toplayan

1

.الرغاو:

. أ َْرغوا َهلا ح َو َارَها تَِق َّر-٦٤٠
.احلوار:

Deve böğürmek.

2

Deve ķısmınıñ

doġurduġu zamān yavrusu.
Tercüme
240. Deve, yavrusunuñ sesini işitince içi rāĥat etdiği gibi ķalbi
ķırıķ bįçāreler de birinden yardım görünce yanıķ yüreklerine
[103]
śu serpilmiş gibi sevinir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Elden ŧutan ister āh öksüz
Göstermeli ŧatlı dil güler yüz

.السها َو ت ِر ِيين ال َق َم َر
َ  أ ِريَها-٦٤٧
Tercüme

241. Ben oña Sühā yıldızını gösteriyorum. O baña kāmeri
gösteriyor.
Erkeğiñ

biri,

bir

ķadına

gizli

bir

söz

söylemek

mecbūriyetinde ķalır. Ķadın açıķdan açıġa herkesiñ işiteceği ŧarzda
cevāb verince erkek bu meŝeli įrāda mecbūr olmuşdur.

ِ َش َكوَن اِلَ ِيه َخراب
الس َواد
ْ
ّ َ َ
ِ
وم الْبَ َق ْر
َ فَ َح َّرَم فينَا حل
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ال َم ْن قَ ْب لَنَا
َ َفَكنَّا َك َما ق

أ ِر َيها الس َه َاو ت ِرْم ِين الْ َق َم ْر
Tercüme

Ben oña köyleriñ ħarāb olmasından şikāyet ediyorum. O ise bize
öküz etini taĥrįm etmek istiyor. Birinden evvel gelen biriniñ “

 ” السها وت ِريين القمرdemesine beñzetiñ.

اريها

148

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Saña gösterdiğim Sühā işte
Baña ay gösterip durursuñ hep
[104]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Saña derd anlatan olur rencūr

Men çe gūyem, çe mį zened ŧenbūr?

149

َّ  َرأْى-٦٤٦
.الش ْي ِخ َخ ْي ر ِم ْن َم ْش َه ِد الغالَِم
Tercüme
Ĥażreti ǾAlį (keremallāhu vechehu) bir ĥarbde bulunurken
bu meŝeli įrād etmişdir.

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 372.
149 Ben ne söylerim, tambur ne çalar.
148
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242. YaǾnį ġāǿib olduġu ĥālde tecrübekār bir iħtiyārıñ reǿyiyle
seni müstefįd etmesi seninle berāber olan bir genciñ müfįd reǿyinden
ħayırlıdır, demek istemişdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Cihān-dįde o pįriñ reǿy u tedbįr-i ġıyābįsi
Seniñ nezdindeki genciñ müreccaĥ reǿy-i sāfından

ِ َس َواحلَل
ِّ ت َم َشافِ َرَها لِلْع
.ب
ْ  أ َْر َخ-٦٤٣

1

.املِ ْش َفر: Deve dudaġı.

.س
ّ  الْع: Büyük ķadeĥ.

2
Tercüme

243. Deve ķadeĥ ve süt yerine dudaķlarını śarķıtır.
Bir iĥtiyāc żımnında gelip de emelini isǾāf etmeyen baħįller
ĥaķķında įrād olunur.
[105]

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Baħįle yüzsuyu dökmek ħatā-yı fāĥişdir
Süt istenince dudaķ śarķıtır ħasįs cemel

ِ
.ك
َ  ا ْر َق َعلَى ظَل ِْع-٦٤٤
.الظلْع: Davar aġsayaraķ yürümek.

1

Tercüme
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244. Aķsaķlıġa göre yükseğe çıķ. Soñra ayaġıñ kırılır. YaǾnį
gücünüñ yetdiği işi yüklen.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Müteĥammil değil iseñ şāyed
Kār-ı düşvārı iltizām etme

ِ
.اح ْي نَ َع َامة
َ َب َجن
َ  َرك-٦٤٥

.النعامه: Deve ķuşu.

1

Tercüme
245. Deve ķuşunuñ iki ķanadına bindi.
Deve ķuşu uçmaķ hevesiyle biraz yükselse de yine düşer.
Zįrā kendisinde uçmaķ ķābiliyeti yoķdur. Nāfile yere cidd ve iķdām
gösterenler ĥaķķında įrād olunur.
[106]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Muĥāle saǾy u teşebbüs hederdir elbette
NiǾāma uçmaġa yeltendi, nāfile işte

ِ
.ًب مظْ ِهرا
َ  َرأَى ال َك َواك-٦٤٢
Tercüme
246. Yıldızları öğle vakti gördü. YaǾnį yıldızları gündüz
görünceye ķadar ķaranlıķda ķaldı. Bir iş şiddet kesb etdiği ve Ǿacz u
hayret artdıġı zamānįrād olunur.
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(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Yıldızını görmüş olan öğleyin
Gündüzü de bir geceniñ Ǿaynıdır

ِ  رج ْعت أَ ْدر-٦٤٧
.اجي
ََ
َ

.ال َد َرج: Yol.

1

Tercüme
247. Geldiğim yoldan dönüp gitdim.

“

 ” بدئىmeŝeli de bu meǿāldedir.

رجعت عوداً على

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Geldiğiñ yoldan dönüp gitdiñ yine
MerciǾiñ Ĥaķ, çünkü ĥaķdır beyyine
[107]

.ًك ص ْبحا
َ َ أ َْرقب ل-٦٤٨
Tercüme
248. Seniñ için śabāĥı gözlüyorum.
Bir adam birine bir söz naķl u tahdiŝ ve muhāŧabı da onu
tekźįb ederse tehdįd maķāmında seniñ için śabāĥa munŧažırım. O
vaķit dediğimiñ gün gibi aşikār olduġunu añlayacaķsıñ, demekdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Gün gibi aşikārdır dediğim
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Yine inkār edip durur sersem
O Ebū Cehl’e beñziyor žālim
Eñ açıķ bir delįl göstersem!

ِ ِضيت ِمن الغَن
ِ  ر-٦٤٦
ِ ابإلَي
.ب
َ يمة
َ
َ
َ
Tercüme
249. Selāmetle dönmek ġanįmetine rāżı oldum.
Bu meŝel İmruü’l- Ķays’ıñ 150
şu beytiniñ 151 Ǿaczidir.

وقد طََّوفْت ِِف اآلفاق َح َّّت
ِ
ِ
ابإلَيب
يم ِة
َ رضيت من الغَن
Tercüme
Āfāķı dolaşdım. Ġanįmet olaraķ, selāmetle vaŧanıma dönmeğe
rāżı oldum.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Dolaşdım geldim āfāķı nihāyet
Selāmet oldu ancaķ ġanįmet 152
[108]

Cahiliye devrinin meşhur muallaka şairlerinden. Geniş bilgi için bk. Ahmet Savran,
“İmruü’l Kays b. Hucr” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2000, C.22, ss. 237-238.
151 İmruü’l Kays’a ait bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
150

el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 377.
152

Bu dizede vezin aksamaktadır.
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ِّ  إِ َّن،استَ ْر ِخ
.الزَن َد ِم ْن َم ْرخ
َ ْ أ َْر ِخ يَ َدي-٦٥٠
ْ ك َو
Tercüme
250. Elleriñi gevşet, endįşeye kapılma. Çaķmaķlar, merħ
dedikleri aġaçdan yapılır. Oña biraz doķunmaķ āteş çıķarmaya
kāfįdir.
Kerįme iĥtiyāc Ǿarż edilidiği zamān

ŧaleb ħuśūśunda ilĥāĥa

varılmamasını tavśiye eder.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
ǾArż-ı ĥācet kerįme kāfįdir
Edebiñ varsa varma ıśrāra
Varır ıśrār çünkü ıżrāra
Bir işāret kerįme vāfįdir

. َر َج َع ِب ِفي حنَ ْي-٦٥٧
Tercüme
251. Huneyn’iñ iki ayaķķabısıyla döndü.
Huneyn, bir çizmeciniñ adıdır. Bir ǾArābį, Huneyn’e gelip
bir çizme śatın almaķ ister. Faķaŧ pek az fiyat verdiği için Huneyn
hem gücenir hem de ǾArābį’ye bir oyun olmaķ üzere çizmeniñ bir
tekini güzergāhı olan yoldaki aġaca aśar. Diğer tekini de yoluñ
biraz ilerisine bıraķır. ǾArābį yurduna dönerken çizmeniñ bir tekini
aġaçda aśılı görünce āh bir teki daha olsa diye içini çeker ve yoluna
devām eder. Nihāyet bir tekini daha bulunca
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[109]
māl bulmuş maġribį gibi hemen devesini oraya baġlayıp
Huneyn’e doġru dönmeye başlar. Bir pusudaki tilki gibi mutaraśśıd
duran Huneyn hemen śıçrayıp deveye biner gider. ǾArābį çizmeyi
alıp geri geldiğinde deveniñ yerinde yeller estiğini görür ve ħāǿib u
ħāsir olaraķ çizmesiyle ķabilesi yanına döner. ǾĀķıbet pür-ĥayret
ve tehį-dest olaraķ Ǿavdet edenler ĥaķķında bu meŝel şāyiǾ olmaġa
başlar.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Huneyn’e beñzeme āh u ĥanįn edenler var
Düşünmeden yola çıķmaķ ħasārdır her bār

ِ ابلر ِط
.يط
َّ  أَ ِر ِطّى فِإ َّن َخ ْي َر ِك-٦٥٦

.الرطاط: Aĥmaķ olmaķ.

.الرطيط: Gürültü, şamaŧa,

1

2

ĥumķ ve belāĥāt.
Tercüme
252. Ey ķadın! Sen ĥamāķatında ŝābit ol. Seniñ ħayrıñ
ĥamāķatındadır.
Ĥamāķatıyla merzūķ olan bir aĥmaķ rüşd ve kiyāset ile ĥareket
ve netįcede düçār-ı ħaybet olduġu vaķit đarb olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün
Bil ki ĥumķuñ medār-ı nefǾiñdir.
Saña lāzım değil źekā, tedbįr
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[110]

ِ ت ِِف ف
.وقى
َ  ْارِج ْع إِ ْن ِش ْئ-٦٥٣
.وق
ْ الف: Sülūk olan yollardan ilk yol.

1

Tercüme
253. İsterseñ benim yoluma gel.

ِ هل
 وات ِر،ًأنت قائلة َخ ْريا

ِ ت ِِف ف
ِ
ِ اجعة إن ِش ْئ
وقى؟
َ  و ر،ًشرا
Tercüme
Ey ķadın! Ħayre muśāĥib ve şerden müctenib olacaġıñı demedik
mi? Dilerseñ bizim sālik olduġumuz dostluķ yoluna gel. 153

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
Ŝābitiz meslek-i uħuvvetde
İstiyorsañ benim ŧarįkime gel

.ًك ِم ْنك وإِ ْن َكا َن ََسَارا
َ ربَض-٦٥٤
َ

.ك
َ  َربَض: Bir adama ķuvvet ve ġıdā-yı kāfį olan süt.

1

153

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve araştırma sonucu anonim olduğu tespit

edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed el-Meydânî,
a.g.e., C.1, s.
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2.

ًَسَارا:
َ Seĥāb vezninde śuyu çoķ olan süt.

254.Ehl u eķāribiñ ve müteǾalliķātıñ her ne ķadar ĥürmet ve
riǾāyetde kuśūr ediyorsa da müsāmaĥakār davran çünkü onlar
sendendir.
[111]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña ĥurmetde ķusūr etse bile evlādıñ
Saña āfv etme düşer, çünkü seniñ cüzǿüñdür

ِ الص
.ادر َوال َْوا ِرد
َّ  َرآه-٦٥٥
Tercüme
255. Śuya varan da śudan dönen de onu gördü.
Herkesiñ bildiği emr-i meşhūr ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilmeyen ķalmadı taǾrįf etme
Görünen bir köyü tavśįye etme

.اح َم ْن لَ َع ْق َل لَه
ْ -٦٥٢
َ استَ َر
Bu meŝel, ǾAmr b. ǾĀś’ıñ oġluna verdiği naśiĥatlerden biridir.
Onlar da şudur:

َي بين وال عادل خري من مطر وابل وأسد خطوم خري من
.وال ظلوم ووال ظلوم خري من فتنة تدوم
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َي بين َع ْش َرة ال َّر ْج ِل َعظْم َْيبَ ر عشرة اللسان ل ت ْب ِقي ول
.تَ َزر وقد اسرتاح من ل عقل له

Tercüme
Yavrum! ǾĀdil vālį śaġanaķlı yaġmurdan, pür-āteş arslan
[112]
žālim vālįden, žālim vālį devam eden fitneden ħayırlıdır.
Oġulcaġızım! Ayaķ tökezlemesi yerine getirilen kemikdir. Dil
sürçmesi bir şey bıraķmaz, alır götürür.
256. ǾAķlı olmayan rāĥat eder

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Aķıl bir baş belāsından ǾibāretǾ
ǾAķılsızlar eder dünyāda rāĥat

اده َوََتَنَّبَت
َ ِأَل
َ ف اهلموم ِو َس
َصبِح فِياملَنَ ِام ثَِقيال
ْ َك ْسالَ َن ي
(el RaǾį ) 154

Tercüme
Düşünceler, Ǿaķlıñ yaśtıġından ayrılmayan hemseri demekdir. 155
Śabāĥa ķadar leş gibi yatan tembel ve aĥmaķ ķayġıdan taśadan
uzaķdır.
Emeviler döneminde yaşamış, Ferezdak ve Cerîr düzeyinde bir şair. Geniş bilgi için bk.
Süleyman Tülücü, “Râî en-Nümeyrî” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2007, C.34, ss. 426427.
155 Tercümesi verilen ve Râî en-Nümeyrî’ye ait olan bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı
154

şudur: Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 371.
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ِ ضا الن
.َّاس غَايَة لَ ت ْد َرك
َ ر-٦٥٧
Tercüme
257. Herkesi memnūn etmek elde edilemeyen bir ġāyedir.
İnsān, herĥālde insānlarla düşüp ķalķacaġı için elden geldiği
ķadar ħōş geçinmek ve kimseniñ nefretini ķazanmamaķ lüzūmunu
tavśįyeden Ǿibaretdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Rıża-yı ħalķı celb etmek gerekir
Geçimsizlik cefā celb eylemekdir
Ne mümkün herkesiñ celb-i rıżāsı
Demem insān tamāmen bir melekdir
[113]

.اح
ِ الس َم
َّ -٦٥٨
َّ الرَابح َم َع
Tercüme
258. Ķazanç, cūd ve seħā ile berāberdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ķazancıñ hemdemi cūd u seħādır
Seħįler medĥe elbette sezādır

. َأرى َخالً َولَ َأرى َمطََرا-٦٥٦
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.اْلال: Buluŧ.

1

Tercüme
259. Buluŧu görüyorum, yaġmuru göremiyorum.
İyiliği doķunmayan zenginler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Kimseye ħayrı olmayan zengin
Yaġmuru olmayan buluŧ gibidir

ِ ض ِم َن الع ْش
.وص ِة
َ  ْأر-٦٢٠
َ ب ِاب ْْل

.اْلوصه: Ħurmā yapraġı.

1

Tercüme
260. Ota bedel, bir ħurma yapraġına rażı ol.
Az bir şeyle ķanāǾat lüzūmunu tavśįye eder.
[114]

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Hüner azla ķanāǾat eylemekdir
ĶanāǾat bilmeyen maĥrūm demekdir

1

.السيساء: Eşeğiñ śırtı.

ِ  أرَك-٦٢٧
ِ
.يساءها
ْ ْ
َ ب لك ِّل حالة س
Tercüme
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261. Her ĥālde eşeğiñ śırtına bin.
YaǾnį mülāķį ve mülābis olacaġıñ her ĥāl ve emre śabr et
demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ridā-yı śabra bürünmek şiǾār-ı merdāndır
Telāş u ħıffet ise kār u bār-ı nādāndır

. أَ ِر ْق َعلَى ََخْ ِر َك أ َْو تَ بَ يَّنا-٦٢٦
Tercüme
262. ǾAķlıñı gidermemek yāħūd ne yapdıġıñı añlayabilmek için
içeceğiñ şarābıña śu ķat.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Śu ķat şarābıñna yoķsa gider güzel Ǿaķlıñ
Biraz da yapdıġıñı añla, ķalma pek dalġın
[115]

ِ
َس َرع ِم ْن ِر ْجلَ ْى م َؤ ّد
ْ  ِر ْجالَ م ْستَعري أ- ٦٢٣
Tercüme
263. Ödünç alan ödeminden ziyāde ayaġına çabuķ olmalı.
İstiǾārede sürǾat edip de iǾādesinde gecikenler ĥaķķında đarb
olunur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
MüsteǾįr olduñ faķaŧ vermekde var
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Sende yoķsa vermeğe güç, baķ ne güç

ِ  أَر ِسل ح ِكيماً ول تَ و-٦٢٤
.ص ِه
َ ْ ْ
ْ
Tercüme
264. Ĥakįmi gönder, tavśįyede bulunma.
Zįrā ĥakįm, ĥaǾiz olduġu Ǿaķıl ve ĥikmet sāyesinde tavśįyeye
muĥtac değildir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥakįme tavśiye etme, bilir o yol erkān
Seniñ delįliñe muĥtāc olur mu hįç bürhān

.الر ْشف أنْ َقع
َّ -٦٢٥
Tercüme
265. Śuyu az az içmek śusuzluġu teskįn eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
DafǾeten mālını śarf eyleyeniñ ĥāli bütün
Śuyu birden içeniñ hāline beñzer elbet
[116]

.الرفِيق قَ ْب َل الطَّ ِريق
َّ -٦٢٢
Tercüme
266. Yoldan evvel arķadaş gerek.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
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Evvelā yoldaş Ǿazįzim, soñra yol
Varsa dostuñ cānla başla hemdem ol

ِ َْالش ِات
َّ أحد
.ي
َّ -٦٢٧
َ الراويِة
Tercüme
267. Herkesiñ Ǿayb ve ķuśūrunu naķl ve rivāyet eden şātimleriñ
biridir.
“

 ” سبّك من بلّغكķavliyle yek-meǿāldir. SaǾdį’niñ:
(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Her ki Ǿayb- ı dįgerān pįş-i tu āverd u şumard
Bį-gumān Ǿayb-ı tu pįş-i dįgerān ħāˇhed burd

156

beyti 157 de bu meŝeli iżāh eden bir vecįze demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña bir başķasınıñ Ǿaybını naķletse biri
Şüphesiz Ǿaybını da başķasına naķleyler

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña şetm eyleyen o nāķildir
Çāre yoķ sebb ü şetme māǿildir.

Her kim başkalarının kusurlarını senin önüne getirip sayarsa şüphesiz senin de
kusurlarını başkalarının önüne getirip sayacaktır.
157 Sa’dî-i Şîrâzî, Bûstân, (Çev. Naci Tokmak) Şule Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2015. s. 17
156
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[117]

.ت َعلَْي ِه ْأر َعاظ الن َّْب ِل
ْ  إِ ْرتَ َّد-٦٢٨
1

.الر ْعظ: Rā’nıñ đammıyla oķuñ temren girecek yeri.
Tercüme

268. Temren geri döndü.
Bir işe güç yetdiği ķadar çalışdıķdan
ķavuşamayan kimseler haķķında đarb olunur.

soñra

dileğine

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Geri gelmez çıķınca oķ yaydan
Reǿy-i śāǿib ħaŧā eder bazen

ِ
ك
َ ِاجه ي َدال
َ َ أَ ْر ِخ عن-٦٢٨
.الَمغْج: Deveye binen yuları ķuvvetle çekip geri döndürmek.

1

.املدالة: Rıfķ ile muǾāmele etmek.

2

Tercüme
Deveniñ yularını bıraķ ki saña rām olsun.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña rām olmasını isterseñ
Meşrebi tünd olana rıfķ eyle
[118]
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1

.ْو َخ ْسأ: Yaķılıp gitmek.

.ت و َخ ْسأً َو ذَ ًّما
َ  َر َج ْع-٦٢٦
Tercüme

269. ĦāǾib ve ħāsir olaraķ döndüñ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ber-hevā oldu öğütler, soñu ħüsrān belli
Kişiniñ çekdiği hep kendi cezā-yı Ǿameli

.الركض:

1

.  َركوض ِِف ك ِّل َعروض-٦٧٠
Ayaķla tepmek. Kuş uçmaķ için ayaķlarını

depretmek.

.العروض: Naĥiye.

2

Tercüme
270. Her ŧarafa seğirtir.
Burnunu śoķmadıġı delik yoķdur, demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Körükle yanġına gitme, fesād uyandırma
Güzel, temiz adını melǾanetle añdırma
[119]

.الريْع ِم ْن َج ْو َه ِر البَ ْذ ِر
َّ -٦٧٧
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.الريع:

1

Bereketlenip artmaķ. Ħamįr, un, toħum maķūlesiniñ

nema bulup artması gibi.
Tercüme
271. Feyż ve nemā, toħumuñ cevherindendir.
Ehline mülāyim olan fürūǾ ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
BāǾiŝ-i feyż bütün cevheridir
Güneşiñ nūru seĥerden bilinir

.اْل ْرق: Ġılzet ve ħuşūnet.

ْ الرفْق ُيْن
.واْل ْرق ش ْؤم
َّ -٦٧٦

1

Tercüme
272. Rıfķ ve mülāyemet yümn ve bereket, ġılzet ve ħuşūnet de
şeǾāmetdir.
Rıfķ ve mülāyemeti emr ve sūi tedbįri nehy eden bir meŝeldir.
“

” ما َد َخ َل الرفق شيىئاً إِّل زانه

ĥadįŝ-i şerįfi 158 bu meŝeliñ

mażmūnunu teǿyid eder.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
ŞeǾāmetiñ sebebi ġılzet u ħuşūnetdir
Mülāyemet ise yümn ü medār-ı Ǿizzetdir
158

“Yumuşak huyluluk neyin içine girerse onu güzelleştirir.” Müslim Birr, 78.
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[120]

. َرَزَمةً َولَ ِد َّرًة-٦٧٣

.ال َرَزَمه: Deveniñ yavrusunu özleyip çıķardıġı riķķatli ses.

1

.ال ِد َّره: Sütüñ çoķluġu ve aķması.

2

Tercüme
273. Sesi işitiyorum, sesi görmüyorum.
YaǾnį źātında sütsüz iken sütü var gibi deveniñ çıķardıġı
sesde ħayır yoķdur. Bu meŝel, vaǾd edip yerine getirmeyenler
ĥaķķında įrād olunur.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Münāfıķ ħulf-ı vaǾd etmekle maǾrūf
Faķaŧ müǿmin vefā-yı Ǿahd ile mevśūf

. أ ِريد ِحبَائه َو ي ِريد قَ ِتلي-٦٧٤
Tercüme
274. Ben onuñ iyiliğini istiyorum. O benim ölümümü istiyor.
Ķıblegāh-ı meŧālib ǾAlį bin Ebį Ŧālib (keremallāhu
vechehu) efendimiz niǾmetiyle perverde olduġu kölesi İbn Mülcem
ħabįŝiniñ đarbesine maǾruż ķalınca bu meŝeli temŝįlen įrād
buyurmuşlardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķarġayı besle ki oysun gözünü
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Hażretiñ dinle şu mūcez sözünü
[121]

ِ
.جاء َك
َ  ر َّد ا ْحلَ َج َر م ْن َح ْيث-٦٧٥
Tercüme

275. Saña ŧaş atana sen de at.
YaǾnį saña ķarşı edilen žulme boyun eğme.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña žulm eyler ise bir düşmen
Redd-i žulm etmesidir vech-i ĥasen

. َر َج َع َعلَى َحافِ َرتِِه-٦٧٢

1

.احلافر: Dābbeniñ ŧırnaġı. Bir nesneniñ evveli. “ أئِناملردودون

 ”ىف احلافرةāyet-i kerįmesinde

159

olduġu gibi biz yine dünyāya

dönecekleriz, demekdir.
Tercüme
276. Geldiği yoldan döndü.
Ŧırnaġı dibinde taǾbįri bundan meǿħūzdur.
Eski fenā ħūyuna Ǿavdet edenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)

“Şöyle derler: “Biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz?” Nâziât
79/10.

159
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O fenā ħūylarını terk etdiñ
Güzel ammā, yine dönmen çirkin!

ِ ِ
.الوفَ ِاء ِابللَّ َف ِاء
َ  َرض َي م َن-٦٧٧

.اللفاء: İşe yaramayan, döküntü, ķırıntı.

1

[122]
Tercüme
277. İşe yaramayan şeylere rāżı oldu.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Olsun da hemān ķırıntı olsun
Aç ķarna biraz yığıntı olsun

ِ
.ًوَي
ّ  َأر ِان غَنيًّا ما ك ْنت َس-٦٧٨
Tercüme
278. Śıĥĥatde olduķça kendimi zengin bulurum.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
ǾAfiyetsiz zevķi yoķdur servetiñ
Ķadrini śor ehl-i derde śıĥĥatiñ

ِ  ْأرق-٦٧٦
.ت ِم ْن راقِبِ ِه
َ ب البَ ْي
Tercüme
279. Evini ķorumaķ saña düşer.
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YaǾnį oraya girip çıķan ve göz diken bulunduķça onuñ
murākabe ve muħāfažası saña Ǿāiddir. Bir adam evinde kölesini
bıraķaraķ bir yere gider. Eve dönünce bütün eşyāsını köleniñ alıp
götürdüğünü görmüş ve bu meŝeli įrād etmişdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Göz ķulaķ ol evine soñra olursuñ nādim
Saña lāzım ķorumaķ, aç gözünü ey nāǾim
[123]

ِ ل عي
.وب
ََّ ِالل َم ْن أ َْه َدى إ
ّ  َرِح َم-٦٨٠
Tercüme
280. ǾAybımı baña ihdā edene Allāh merĥamet etsin.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Baña bir kimse eğer Ǿaybımı ihdā etse
Ona şükrānlarımı Ǿarż ederim.

. َرب ي َؤِّدب َع ْب َده-٦٨٧
Tercüme
281. Köleyi teǿdįb eden efendisidir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Köleniñ bir ķusūru varsa eğer
Oñu teǿdįb eden efendisidir

ِ َأ َْرَوغ ِم ْن ذَن٦٨٦
ب ثَ ْعلَب
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Tercüme
282. Tilki ķuyruġundan ziyāde ĥįlekār.
[124]

كل َخليل ك ْنت َخالَلْته
ِ الل له و
اض َحه
َ ّ ل تَ َر َك
كلهم أ َْرَوغ ِم ْن ثَ ْعلب
َما أَ ْشبَهَ اللَّْي لَةَ ابلبَا ِر َحه
(Ŧarafe) 160

Tercüme
Aralarına girip kendileriyle śamįmāne görüşmek istediğim
kimselerde Allāh ibtisām eŝerini gösteren bir diş bıraķmasın. Hepsi
de tilkiden ziyāde birer mekkārdır. 161

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Yār-ı śāfįden eŝer yoķ ser-te-ser
Hepsi de bir tilkiyi temŝįl eder!

. أ ََر َّق ِم ْن دمعة شيعيّة-٦٨٣
Tercüme

Muallaka şahibi yetenekli hiciv şairi. Geniş bilgi için bk. Emrullah İşler, “Tarafe b.
Abd”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2011, C.40, s. 14.
161 Tercümesi verilen ve Tarafe’ye ait olan bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır:
Tarafe bin el-Abd, Dîvân-ı Tarafe b. el-Abd, Darü’l- Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2002, s. 4. ;
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 402.
160

257

258

Davut ERTEM

283. ŞįǾįleriñ gözyaşından daha raķįķ.

أ ََر َّق ِم ْن دمعة شيعيّة
تَ ْب ِكي َعلِ َّي بن أب طالب
ǾAlį Bin Ebi Ŧālib’e aġlayan gözyaşı, şįǾįniñ gözyaşından daha
raķįķdir. 162
[125]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Riķķati-i eşkine baktım ki demin
Beñziyor gözyaşına şįǾįniñ

ْ  َرأْس-٦٨٤
.ضب
َ َاْلَطَ َاَي ا ْحلِْرص والغ
Tercüme
284. Ĥırś ve ġażab, ħaŧalarıñ başıdır.

(müf te i lin/ müf te i lin / fā i lün)
Ĥırś ve ŧamaǾ çāh-ı belā ādeme
Her ikisi mühlike-i dāǿime

ِ  رََّّبَا ص َّح-٦٨٥
.ت ال َجسام ِاب ِلعلَ ِل
َ
Tercüme
285. Cisimler, baǾżen Ǿilletler ile śıĥĥat peydā eder.

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 401.

162
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(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
BaǾżen Ǿillet medār-ı śıĥĥat olur
Bir felāket de ders-i Ǿibret olur
[126]

.احة
َّ  ر- ٦٨٢
َ ْض ْنك أف
َ ب
َ ضى إِ َىل َس
1

.الضنك: Dar nesne.
Tercüme

286. BaǾżı darlıķ genişliğe müntehį olur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Darlıķ soñu baǾżı ān genişlik
Śabr eyle ki śabr, yemişlik 163

.ضا َق
َ  رََّّبَا اتَّ َس َع األْمر الَّ ِذي-٦٨٧
Tercüme
287. Dar olan bir iş baǾżen genişler.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dar olan soñra genişler baǾżen
Bedr-i tābān bile žulmetde nihān

.ب سكوت أّبْ لَغ ِم ْن َكالَم
َّ  ر-٦٨٨
Tercüme
163

Bu dizede vezin aksamaktadır.
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288. BaǾżı sükūt sözden daha belįġdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Sözden de belįġ śamt-ı Ǿārif
ǾĀrifdir olan süķūta vāķıf
[127]

.ت طَلَب
َّ  ر- ٦٨٦
َ ْب َعطَب َحت
Tercüme
289. BaǾżı helāk ŧaleb taħtındadır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ŧaleb baǾzen helāk ey merd-i nāçār
Olan maŧlūb-ı Ǿālem merd-i hüşyār

ِ ِِ
ِ
ِ ب
.حس ِن نِيَّتِه
َ َّ ر- ٦٦٠
ْ صديق ي ْؤتَى م ْن َج ْهله لَ م ْن
Tercüme
290. BaǾżı dostlar vardır ki gösterdikleri dostluķ, āŝar-ı ĥüsn-i
niyetlerinden değil cehāletlerinden ĥuśūle gelmişdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Cehāletle olan dostluķda yoķdur vech-i istiĥsān
Śadākat ĥüsn-i niyyetle olursa zevķi bį-pāyān
Harfü’z-Zā

ِ  زيِّ َن ِِف َع-٦٦٧
.ي َوالِد َولد
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Tercüme
AǾrābį’niñ biri oġlunu ķaybetmiş, mutaśśıl ararmış. Bu ĥāli
görenler oġlunu bize vaśfet, biz de arayalım, demişler. AǾrābį de
“duneynįr” der. Aradan bir müddet geçdikden soñra AǾrābį
boynunda “cuǾel” dedikleri bir böcek olduġu ĥālde çıķagelir.
AǾrābį’yi bu ĥālde görenler bunu da
[128]
164

vaśfederseñ saña delālet ederiz derler. AǾrābį derhāl şu iki beyti
inşāda başlar:

ض ِجيع الفّت إ َذا ابَ َر َد ال
َ نِ ْع َم
ف الص َرد
َ ريا َوقَ ْف َق
ً ايل س َح
َزيَّنه هللا ِِف الفؤاد كما

ِ ْ زيِّن ِِف َع
ي َوالِد َولَد
Tercüme

Gece serinliği çöküp de seher vaķti hava śoġumaya ve küçüken
dedikleri ķuş tir tir titremeye başlayınca insanıñ sıcaķ yataġı ne
güzel ħāˇbgāhdır!
291. Babanıñ nažarında evlād güzel göründüğü gibi o yataġını da
Allāh insānıñ ķalbine göre bezenmiş gösterir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
164

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu şairinin el-

Asamî olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,C.1, s. 406.
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Ne ķadar çirkin ise bir babanıñ evlādı
Onu elbette güzel görmede māderle peder

. َزْوج ِم ْن عود َخري ِم ْن ق عد-٦٦٦
Tercüme
292. Yaşlı bir ķoca oturandan ħayırlıdır.
Bu meŝeli evvelā įrād eden ZüliśbaǾ el- ǾAdvānį’niñ en küçük
ķızı olmuşdur.
[129]
Mūmāileyh şāǾiriñ evlenecek dört ķızı varmış. Her biri
Ǿārzūları veche birer er istemişler. Dileklerine vāķıf olan babaları
ķıśķançlıġından bunları ķocaya vermek istememiş. Faķaŧ ŧālibler
çıķınca vermeye mecbur olmuş. Bir sene soñra babalarını ķızlarınıñ
her biri ziyaret etmek ister. Hepsini de ħōş ĥāl bulduġu ĥālde küçük
ķızını geçimsizlik ve darlıķ içinde bulur. Cānı śıķılan baba küçük
ķızından bu ĥāliñ sebebini śormaya başlamış. Ķız da bu adam
yalñız kendini düşünür. Baña baķmaz. Yiyeceği az, ķarnı doymaz.
Yerinden ķalķmaz. Ķazanmaķ için çalışmaķ da istemez, zemįninde
şikāyetler dermeyān edeceği śırada bu meŝeli įrād eder. YaǾnį
yaşını başını almış olduġu ĥālde faǾāl bir iħtiyār oturduġu yerden
ķalķmayan tembel ve genç ķocadan ħayırlıdır, demek istemişdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İħtiyār olduġu ĥālde çalışan zevc elbet
Oturan tembele yā gence müreccaĥ bulunur
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.ت به نَ ْعله
ْ َّ َزل-٦٦٣
Tercüme
293. Ayaġı ķaydı düşkün bir ĥāle geldi.
Nikbete uġrayan ve niǾmeti elinden giden felekzedeler ĥaķķında
đarb olunur.

تَ َد َار ْكت َما َع ْبسا وقد ثل َع ْرشها

ِ
َّعل
ْ َوذبْ يَا َن إ ْذ َّزل
ْ ت بقْدام َها الن
(Züheyr bin Ebū Sülmā)

165

[130]
Tercüme
Mülk ve salŧanatı yıkıldıġı erkān ve ħānedāñı źelįl olduġu ĥālde
ǾAbs ve Zübyāñ

166

ķabįlesine erişdiniz.167

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Menkūb olanıñ olur mu dostu
Meslūb bütün menāli, postu

İslam öncesi dönemin üç büyük muallaka şairinden biri. Geniş bilgi için bk. Süleyman
Tülücü, “Zühyr b.Ebû Sülmâ” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2013, C.44, ss. 540-542.
166 Adnânîlere bağlı bir Arap kabilesi. Geniş bilgi için bk. Elnure Azizova, “ Zübyân (Beni
Zübyân)” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2013, C.44, s. 527.
167 Tercümesi verilen ve Züheyr’e ait olan bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır:
İshak b. İrahim b. Hüseyin el-Fârâbî, Dîvânü’l-edeb, Müessetü Darü eşşibe Lisahabe ve
ettebaa ve neşr, Kahire, 2003, C.1, s. 114. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,C.1, s.
408.
165
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.ت مثَالَة
َ اد َك هللا َر َعالَةً كلَّما ا ْز َد ْد
َ  َز-٦٦٤

.الرعاله: Ĥamaķāt.

1

.املثاله: Fāżıl olmaķ.

2

Tercüme
294. Mālıñ ve ĥüsn-i hāliñ artdıķça Allāh ĥamaķātiñi artdırdı.
Mālı ve ĥüsn-i hāli arttıķça ĥumķu da artan kimseler
ĥaķķında đarb olunur. Mālı artan bu ķabįl zenginler mālını emr-i
ħayra śarf etmekden çekinmezler. Bunlarıñ māla temāyülleri
fįsebįlillāh bezl ve infāķa muĥabetlerinden ileri geldiği için baħįller
nažarında aĥmaķ görünür. Ĥāl ve şānı, mişvār ve eŧvārı güzel
olanlar telbįs ve tedlįse uzaķ olduķlarından ķurnazlıķ daǾvāsında
bulunan ħudǾakārlar da bunlara aĥmaķ nažarıyla baķar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bezl eden mükreme aĥmaķ diyen aĥmaķ her bār
Māl eğer yār değilse olur elbet bir bār
[131]

ِ
.ت َر ْغماً َوََلْ تَك ْن ت ْد ِر ْك َو ْغ ًما
َ  ا ْز َد ْد-٦٦٥

.الوغم: İntiķām. Ĥıkd u kįn.

1

Tercüme
295. Aħz-ı ŝāra gücün yetmediği ħālde ġayž ve nā-ħoşnudį āŝārını
artdırdıñ.
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Umduġuna nāǾil olamayan ve ħaybet u ħüsrānda ķalan kimseler
haķķında đarb olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķudretiñ yoķ ki aħz-ı ŝār edesiñ
Saña lāyıķ değil o ġayž ile kįn

. َزنْد َكبَا َوبَنَان اَ ْج َزم-٦٦٢
Tercüme
296. Parmaķ kesik olduġu ĥālde çaķmaķdan āteş çıķmaz.
Ħayrı umulmayan kimseler haķķında đarb olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Āteş-zeneden çıķar mı āteş
Yoķ sende bilekle ķol a serkeş!

. َزقَّه َز َّق احلَ َم َام ِة فَ ْر َخ َها-٦٦٧
Tercüme
297. Ķuş yavrusunu yemler gibi yemlerdi.
Kemāl-i şefķatinden aķrabāsınıñ terbiyesinde taǾķśįr etmeyenler
ĥaķķında įrād olunur.
[132]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Karįbiñ saña Ǿāid lüzūm-ı terbiyesi
Düşer mi başķasına borcuñuñ teǿdiyesi
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ِ
ِ
ِ احملد
ِّ -٦٦٨
.ود
ْ صان م َن
َ الزَيَ َدة ِِف احلَ ّد ن ْق
Tercüme
298. Ĥaddi ileri götürmek mahdūduñ eksikliğini bildirir.
İfrāŧ derecede medh ve ŝenādan menǾ ve taĥzįri bildiren bir
meŝeldir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Medhiñ de cihānda ĥaddi vardır
İfrāŧa varınca zemmi žāhir

ِ  َزوائد،ش
.األدي
َ ِ  ِزََي َدة ال َك ِر-٦٦٦
Tercüme
299. İşkenbeniñ fażlası ķatıġıñ zevāǾidi demekdir.
Ĥayrı olmayan ve hiçbir şeye yaramayıp atılan şeyler ĥaķķında
įrād olunur.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ĥayrını da şerrini de görmedim
Sen gibi mevcūda denir münǾadim
[133]

ِ الرأْ ِي ت ْن
.س َزلَّةَ ال َق َدِم
َّ  َزلَّة-٣٠٠
Tercüme
300. Reǿy ve fikir sürçmesi, ayaķ sürçmesini unutdurur.
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ǾAkıl ve ĥazmı mücerreb Ǿāķįlleriñ sakaŧāt ve ħaŧįǿātı ĥaķķında
įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾĀķiliñ zelle-i efkārı emįn ol her bār
Ayaġıñ sürçmesini kūşe-i nisyāna atar

. أَ ْزَكن ِم ْن َإَيس-٣٠٧
Tercüme
301. İyās’dan daha ferāsetli.
İyās bin MuǾāviye bin Ķurre el-Müzenį

168

dedikleri bir

źatıñ ferāset ü kiyāseti ve muķniǾ u bedįǾ cevāblar vermesi đarb-ı
meŝel śırasına geçmişdir. ǾAmr bin ǾAbdülǾazįz zamānında
Baśra’da ķađılık etmişdir. Kütüb-i edebį, nevādar źekāsıyla
meşĥūndur. İyās bir gün görmediği ĥālde bir kelbiñ ĥavladıġını
işitir. Köpeğiñ sesinden bir ķuyunuñ aġzına baġlanmış olduġunu
istidlāl eder. Fįlĥaķįka köpek dediği gibi bir ķuyunuñ aġzına
baġlanmış. Bu ĥāle ve sürǾat-ı intiķāle
añladıġını

taǾaccüb edenler naśıl

İyās’dan śorarlar. İyās der ki: Köpek ĥavlarken bir

yerden ayaķ ĥışırtısını soñra da bir sesiñ Ǿaķsini işitdim ve ķuyu
yanında olduġuna ĥükmetdim.
[134]

Emeviler’in Basra hâkimlerinden. Hafızası kuvvetli ve adil bir hadis râvisi ve iyi bir fıkıh
alimi olan İyâs özellikle zekâ ve feraseti ile tanınmış, bu özellikleri nedeniyle “İyâs gibi
zeki” ve “İyâs’ın ferâseti” gibi benzetmelerle mesellerde yer almıştır. Geniş bilgi için bk.
Ahmet Ağırakça, İyâs b. Muâviye”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2001, C.23, s. 498.
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Yine bir gün İyās bir deveniñ otladıġını görür ve tek gözlü
olduġuna ĥükmeder. Yanında bulunanlar deveniñ gözlerine
baķarlar. Dediği gibi yekçeşm olduġunu görürler. Faķaŧ İyās’ıñ bu
ĥükmündeki iśābete ĥayret etdiklerinden sebebini añlamaķ isterler.
İyās da der ki: Deveyi yalñız bir yerde otlar gördüm de bu ĥükmü
verdim. Yine bir gün İyās bir ķavmiñ ħurma yediğini ve
çekirdeğini şuraya buraya atdıġını ve sinekleriñ bir yere ŧoplanıp
başķa yere gitmediğini görünce burada bir yılan var diye herkesiñ
ĥayretini celb eder. Taĥarrį netįcesinde orada yılan olduġu
taĥaķķuķ eder. Sebebini śoranlar şu yolda meskut bir cevāb
ķarşısında ķalırlar: Sinekler şu mevżiǾe yaķlaşmadıġından dolayı
zehir ķoķusunu aldıķlarını orada yılan olduġunu añladım.
İyās gençlik çaġında Dımaşķ’a gelir. Bir iĥtiyār ile ĥużūr-ı
ĥākimde murāfaǾa edilir. İyās kemāl-i ĥiddetle iĥtiyārıñ yaķasına
śarılır. Ķāđı, bu źāt hem senden büyük hem muĥterem bir pįrdir.
Edebini ŧaķın, diye İyās’ı ĥilm ve sükūna daǾvet eder. İyās ĥāķ ve
ĥaķiķat bu iĥtiyārdan daha büyükdür deyince ķāđı śus ĥaķķıñ yoķ,
der. İyās derĥāl “eşhedu enlā ilāhe illāllāh” diyerek geldim. Bu
sözüm ĥaķ mı, baŧıl mı? Cevāb-ı śavābıyla ķāđıyı iskāt edince
ķāđı, derĥāl ħalįfe ǾAbdülmelik’in ĥużūruna girerek mācerāyı ve
İyās’ıñ dehāsını añlatır. ǾAbdülmelik de maŧlūbunu isǾāf et ve
Şam’dan uzaķlaşdır. Zįrā bu genciñ ĥiddet-i źekāsı ħalķ arasında
fesād ilķā etmeye çoķ müsāǾiddir, der.
[135]
121 tārįħinde 66 yaşında olduġu ĥālde vefāt etmişdir. Bir
gün rüǿyāsında kendisiyle babasınıñ iki ata bindiğini ve müsabaķa
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netįcesinde birbirlerini geçmediğini görür. Altmış altı yaşında vefāt
eden babası gibi kendisiniñ de bu yaşda vefāt edeceğini taǾbįr
etmişdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Meşĥūr-ı cihān eden İyās’ı
Bį-şibh kiyāset u źekāsı
Mestūr olamaz źekā muĥaķķaķ
Āfāķı ŧutar güneş żiyāsı

.املعروف
ْ  َزَكاة النِّ َع ِم-٣٠٦
Tercüme
302. NiǾmetleriñ zekātı iyilikdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
NiǾmetleriñiñ zekātı iĥsān
İĥsan saña oldu mahż-ı şükrān

ِ
.املستَ ِعي
ْ  َزَكاة ا ْجلَاه ِرفْد-٣٠٣
Tercüme
303. Cāh ve manśıbıñıñ zekātı yardım isteyenlere iyilik etmekdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Cāhıñ da zekātı var muĥaķķaķ
Bįkeslere yardımıñ doķunmaķ
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.ك
َ ك تَ ْسلَ ْم َج َوا ِرح
َ َ زَّم لِ َسان-٣٠٤
[136]
Tercüme
304. Diliñi baġla, Ǿużūvlarıñ sālim olsun.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Diliñi baġla ki sālim ķala aǾżā-yı vücūd
Dile gelmekle žuhūr etdi belāyā-yı vücūd

.الزِريبَة اْلَالية َخ ْي ر ِم ْن ِملْئِهاَ ِذائاب
َّ -٣٠٥
.الزيربه: Ķoyun ve keçi aġılı.

1

Tercüme
305. Boş aġıl ķurt dolu aġıldan ħayırlıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Boş aġıl ķurt ile memlū aġıla 169
Şüphesiz merd-i ħıredmende müreccaĥ śayılır

ِ الشر
.ف التغَافل
َ َّ  َزيْن-٣٠٢
Tercüme
306. Teġāfül, şerefiñ zįnetidir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Şerefiñ zįneti elbette teġāfül śayılır

169

Bu dizede bir tef’ile eksikliğinden vezin aksamaktadır.
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Öyle zįnet kişiye maĥż-ı tekāmül śayılır
Harfü’s-Sįn
[137]

. َس َحاب نَ ْوء َماؤه ََحيِم-٣٠٧
Tercüme
307. Yıldızıñ yaġmur müjdecisi buluŧu göründü faķaŧ śuyu sıcaķ!
Ķonuşması ŧatlı görünüşü güzel olduġu ĥālde kimseye iyiliği
doķunmayan kimseler ĥaķķında đarb olunur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Ķāl u ĥāli ŧatlı, düzgün āh ki
Kimseye yoķ ħayrı herkes müştekį!

.ْك
َ ك َأيْكل
َ َ ََِسّ ْن َك ْلب-٣٠٨
Tercüme
308. Köpeğini besle, büyüt, seni yesin.
Ķarġayı besle, gözüñü oysun meŝelimizle yek-meǿāldir.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Beslediğiñ ķarġa oyar çeşmiñi
Nākes olan lāyıķ-ı ihsān değil

.ك
َ َ ِس ْر َو قَمر ل-٣٠٦
Tercüme
309. Yürü ķamer seniñle berāberdir.
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Fırśatı ķaçırmamaķ ħuśūśunda įrād olunur.
[138]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
ǾAķlıñ var ise ķaçırma fırśat
Fırśat dediğim medār-ı niǾmet

.ال ال َْو ِادي فَ َذ ْره
َ  َس-٣٧٠
Tercüme
310. Daġ, tepe dere kesildi, varma yanına.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dereler ŧaşdı, varılmaz yanına
Sen varırsañ śuśamışsıñ ķanıña

.ال ِد َّرة: Sütüñ çoķluġu.

1

. َسبَ َق ِد َّرتَه ِغ َراره-٣٧٧

.الغرار: Sütüñ azlıġı.

2

Tercüme
311. Şerri ħayrını geçdi.
Vaķdinden evvel bir işte Ǿacele gösteren ve iĥsāndan evvel
isāǿet eden kimseler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
İhsān ile başlamaķ gerekdir
Kemlik ise ŧaşlamaķ demekdir
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[139]

. َسبَ َق َمطََره َس ْي له-٣٧٦

Tercüme
312. Seli, yaġmurunu geçdi.

Tehdįdden evvel yapacaġını yapanlar ĥaķķında ķullanılır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Tehdįde bıraķmadan yapar hep
Ħırsız gibi ħufyeten ķapar hep

.يق ِِف أ َِدُيِك ْم
َ  ََسْنك ْم ه ِر-٣٧٣
Tercüme
313. Yaġıñız, ķatıķ yemeġiñize döküldü.
AśmiǾ der ki: Bir ķavm yola çıķmışdı. Yanlarında yaġ dolu bir
ķap vardı. Bu yaġ, ķatıķ olaraķ daġarcıġa ķoduķları yemeğe
döküldü. Bunu beğenmeyen ķabįle, yaġıñızdan bir şey eksilmedi
yine yemeğiñize döküldü, cevābıyla muķābele gördü. Ĥattā şāǾiriñ
biri bu bābda şu beyitleri 170 söyledi:

تَ َر َّح ْل فَ َما بَغْ َداد َد َار إِقَ َامة

ِ
اد طَائِل
َ َولَ ع ْن َد َم ْن أ َْم َسى بِبَ ْغ َد
170

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan

araştıma sonucu anonim

olarak tespit edilen bu beyitlerin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,C.1, s. 427.
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ََمَل أ َنس ََسْن ه ْم ِِف أ َِدُيِ ِه ْم
ِ
ِ جد ع
اطل
َ ِ َوكله ْم َم ْن حلْيَ ِة ال َْم
ِ
ت يَر ال َْم ْج ِد َوالْعلَى
ْ َّفَالَ غَ ْرَو ا َّن شل
َوقَ َّل ََسَاح ِم ْن ِر َجال َو ََتمل

[140]

ض الْم ْج َرا الفطَ ِامط َمائه
ْ َاِ َذا غ
َ َضغ

ِ
ض ا ْجلَ َدا ِول
َ فَ غَْي ر َع ِجيب أَ ْن تَفي
Tercüme

Baġdat oturulacaķ yer değil, oradan ayrıl. Durmaķda fāǿide
yoķ. Baġdat öyle bir yerdir ki ahālisiniñ yaġı yemeklerine,
ķablarına dökülür. Onlar, mecd ve şeref libāsından ħālį kimselerdir.
Hepsiniñ maǾālį eli çolaķ

Armaġandan vergiden uzaķ olduysa

taǾāccüb etmemeli. Ŧāşķın deñiz, śuyunu eksiltirse cedvellerde
śuyuñ azalması veya çekilmesi şaşılacaķ şey değildir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ŧulumuñdan dökülen yaġ diyemem başķasınıñ
O yemekler ki yediñ onlara olmuş rįzāñ
Ķurumuş ot gibisiñ kimseye ħayrıñ yoķdur
Saña insān diyen insāna şaşanlar çoķdur
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kimseniñ tarlasına yaġmazsıñ
Raĥmet ol ister iseñ ey nākes

.اْلَرس: Fıçı.

ِ
.ص َار كأنَّه ا َْلَْرس
َ  ََس َن َح َّّت-٣٧٤

1

Tercüme
[141]
314. Semenden fıçıya döndü.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Fıçıya döndü semenden gözü hālā yemede
Patlasın öyle şikemperver olan bir bende

َّ ضع
.ف
َ الش َر
َ َ سوء ََحْ ِل ال َفاقَ ِة ي- ٣٧٥
Tercüme

315. Eşek gibi faķr ve fāka yüküne ķatlanmaķ, şerįfi vażįǾ eder.
Denį ve

ħasįs meŧālib peşinde ķoşmaķ insānıñ şerefini

giderir, diyecek yerde įrād olunur. Bu meŝeliñ aślı Ekŝem bin Śayfį
’niñ’ 171 şu vecįz kelāmında 172 mündericdir:
Cahiliye Dönemi’nde yaşamış hatip ve şairlerden. Geniş bilgi için bk. Asri Çubukçu,
“Eksem b. Sayfî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C.10, s. 550-551.
172 Tercümesi verilen ve Eksem b. Sayfî’ye ait bu vecizelerin geçtiği başlıca iki kaynak
171

şunlardır: Ebû Muhammed Abdullah b. El-Mukaffa, El-Edebü’s-Sağir ve’l-Edebü’l-Kebir,
Darü’-Sadr, Beyrut, s. 27. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 428.
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 وما كان،ض ْعفك
َ  فما كان منها لك أاتك على،الدنيا د َول

،ً وسوء َحل الغن يَ ْوِرث مرحا،منها عليك َل تَ ْدفَ ْعه بقوتك

 واحلاجة مع احملبة خري من،الشرف
وسوء َحل الفاقة يضع
َ
البغضة مع الغن والعادة ْأملَك ابألَدب

Dünyanıñ birçoķ ĥāli vardır. O ĥālleriñ baǾżısı seniñ żaǾfına göre
gelir, taĥammül edersiñ. Üzerine çullanan ĥālleriñ baǾżısını defǾ
edecek kuvvetiñ yoķdur. Zenginlik yükü üzeriñe çekerse

seni

şımartır. Züġürtlük yükü de şerefiñi tenzįl eder. Şerefiñi muĥāfaža
ile birlikde olan iĥtiyāc zengilikle berāber gelen sevimsizlikden
ħayırlıdır. ǾAdet, edebe riǾāyetle müfįddir.
[142]

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Taĥammül yoķsa bār-ı iĥtiyāca
VażįǾ eyler şerįfi faķr u fāķa

.لك
ْ -٣٧٢
َ اَسَ ْح ي ْس َم ْح
Tercüme
316. Semāĥatkār ol, semāĥat göresiñ.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Semāĥat görmek isterseñ semāĥatkār ol Ǿālemde
İsāǿetkārı ĥattā lutfeyle ķıl bende, şermende
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. َسبَّ َح لِيَ ْس ِر َق-٣٧٧
Tercüme
317. Çalmaķ için tesbįĥ çekiyor.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Elde tesbįĥ ile iġfāl ediyor ħalķı bütün
O riyā silsilesi ŧavķ-ı cehennem bir gün

.ً َس ِفيه ََلْ ََِي ْد م َسافِها-٣٧٨

Tercüme

Kendilerine ķarşı şetm eden ǾAmr bin Zübeyr’e
Ĥasan rađıyallāhu Ǿanhıñ

173

Ĥażreti

[143]
muķābele buyurduķları bir meŝeldir ki,
318. Sebük-maġz olan bu sefįh, karşısında şātįm bulamadı,
demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Sefįhe ķarşı ħıredmende baķ ki sākitdir
Yerinde vażǾı sükūtuñ cevāb-ı meskūtdur

ِ  است ر عورَة أ-٣٧٦
يك
َ ِيك لِ َما يَ ْعلَمه ف
َ َخ
َ َْ ْ ْ
Tercüme
Abdullah b. Zübeyr’in kardeşi ve Yezîd b. Muâviye’nin ona karşı gönderdiği ordunun
komutanı, Geniş bilgi için bk. Ahmet Önkal, “Amr b. Zübeyr b. Avvâm”, DİA, TDV
Yayınları, İstanbul, 1991, C.3, s. 95.

173
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319. Seniñ de Ǿaybını bildiği için arķadaşınıñ Ǿaybını ört.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Seniñ de Ǿaybını elbet bilir arķadaşıñ
Sezā değil saña ifşā onuñ muǾāybını

1

.السليم: Yılan śoķmuş.

ِ َّ -٣٦٠
.س يَنَام ول ينِيم
َ السليم لَْي
Tercüme

320. Yılan śoķmuş kimse ne uyur ne uyutur.
Kendi rāĥat etmediği gibi başķalarını da rāĥat bıraķmayan
kimseler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilirim rāĥatını selb etdiñ
Diğeriñ rāĥatını selb etme
[144]

ِ
ِ الس ْت
ِ  سوء-٣٦٧
.الص ْر َع ِة
ِّ مساك َخ ْي ر م َن ح ْس ِن
َ
Tercüme

321. Fenā yaķalamaķ, yere güzel düşmekden ħayırlıdır.
Ĥaķ yoluna mülāzemetle irşād eylemek maķamındaįrād
olunur. Zįrā irşād ve ihsān ŧarįkiyle Ǿamel edeniñ ħatāsı ĥumķ ve
isāǿetle Ǿamel edeniñ iśābetinden efđāldır. Nitekim müctehidiñ
ħatāsında ecr ve ŝevāb terettüb eder.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir ħatā etse de Ĥaķ-bįn yine maķbūl-ı fuĥūl
Aĥmaķıñ reǿyi velev doġru da olsa medħūl

.اس َع ِِبَ ِّد َك لَ بِ َك ِّد َك
ْ -٣٦٦
Tercüme
322. ŦāliǾiñi ķoġala, saǾy ve zaĥmetini değil.
Ĥatim bin Ǿ ǾAmr el-Hemdānį; Hisl, ǾAcne isminde iki
oġlunu ticāret için bir yere göndermişdi. Beni Esed’den bir ķavim,
Hisl’iñ ķarşısına çıķıp mālını alırlar ve kendisini esįr alırlar. Bir ķaç
gün soñra Acne gider. Ticāret maĥline varmadan yolda bir māla
ķonar ve alıp döner. ǾAmr’ıñ ehl u Ǿiyāli bu müjde ħaberini
alırlarsa da Hisl’iñ gecikdiğinden dolayı şüphede ķalırlar. Babaları
ǾAmr, çocuķlarıñ bir diğer ķardeşini gönderir. Bu da hemen
giderek Hısl’ıñ yerini yurdunu śorar ve nerede bulunduġundan
ħaber alır. Kendisini esįr etmiş olan ķabįle ħalķından elli deve
muķābili ķardeşini ķurtarır. Ĥādiŝeden ħaberdār olan ǾAmr,
[145]
bu meŝeli įrād eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Baħtı yāver olanıñ saǾyına ĥācet yoķdur
ŦāliǾiñ yār değilse saña devlet yoķdur

.صد ْق
ْ  سبَِّين َو أ-٣٦٣
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Tercüme
323. Söğ faķaŧ doġru söyle.
Bildiğim bir seyyiǿeden dolayı beni şetm ve tahķir edenlere
mübālāt etmem elverir ki yalandan, iftirādan śaķınsınlar, demekdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Söğüp śay, iftirādan müctenib ol
Çekinmem ĥaķlı şetmiñden edįb ol

.الس َو ِان َس َفر ل يَ ْن َق ِط ْع
ّ  َس ْي ر-٣٦٤

1

.السانية: Śu çekmek için dolaba ķoşulan deve.
Tercüme

324. Dolaba ķoşulan develeriñ seyri ardı arası kesilmeyen bir
seferdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Umduġumuz olsa bile münķaŧǾı
Ķoşmadayız hep emel eŧrāfını
[146]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Emeliñ Ǿayn-ı serāb olduġunu bilse bile
Yine serrişte-i ümmįdi bıraķmaz insān

ت بِ ِه النَّصيِحة َعلَى ال ِظّن َِّة
ْ َ َس َقط. - ٣٦٥
Tercüme
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325. Naśįĥat, töhmet üzerine düşdü.
İfrāŧa varan naśįĥat, insānı töhmet altında bıraķır ve netįcede
bednām eder, demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Cevher-i pendini ifrāŧ ile ibzāl etmek
Seni töhmete ķor ey nāśiĥ-i müşfik gerçek

ِ ع ِِف نَ ْق
.ص ْام ِرىء َتامه
َ أَ ْس َر-٣٦٢
Tercüme
326.Kemāl, insānı noķśān ve zevāl ŧarafına çabuķ götürür.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Noķśāna varır kemāl žāhir
Bedriñ de kemāl u naķśı vardır
Haķķ’ıñ o kemāl-i muŧlaķ elbet
İnsān dediğiñ o Ǿacz-ı mahż, bāhir 174
[147]

ِ َّ -٣٦٧
.ظ بغَ ِْريِه
َ من و ِع
ْ السعيد
Tercüme
327. MesǾud, başķasınıñ felāketinden Ǿibret alandır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Bir başķasınıñ felāketinden
174

Bu dizede vezin aksamaktadır.
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Ǿİbret alana saǾįd derler
Ǿİbret alamaz iseñ, ser-ā-ser
Ǿİbret olacaķ belā mısıñ sen?

1

ِ َّ ِسي-٣٦٨
.ت َوالع ْزل
َ ْان أَن

.الغزل: Silāĥsız adam.

Tercüme
328. Ha silāĥsız ha sen. İkiñiz de müsāvį.
Hiçbir şeyden müstaġnį olamayan kimseler haķķında đarb
olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Farż et ki silāĥ var sende
Sen nerde aceb silāĥ nerde
Bir zinde iseñ de žāhiren sen
Bir mürde seniñ yanıñda zinde!
[148]

.ع ِو ْج َدان
ْ ع فِ ْق َدانً ت ْس ِر
ْ َس ِر
ْ  أ-٣٦٦
Tercüme
329. Çabuķ ara, çabuķ bulasıñ.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Mefķūdu olan menāl u mālı
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Derĥāl arayan hemen bulurmuş
Ħayr işde teǿħįriñ ħaŧādır
Mefķūdu olan Ǿacūl olurmuş

.ً َو أ ََرى فَ ْوات،ًص ْوات
ْ  أ-٣٣٠
َ ََسَع
Tercüme
330. Sesi işitiyorum. Yel gibi gitdiğini de görüyorum.
VaǾd edip de yerine getirmeyenler ĥaķķında įrād olunur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
VaǾdini incāz eden Ǿālemde ender ser-te-ser
Bir serāb-ı muġfil olmuş şimdiki vaǾd-ı beşer

ِّ  سائِل-٣٣٧
.الل ل ََِييب
َ
Tercüme
331. Allāh’dan isteyen maĥrūm olmaz.
[149]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Cümle ħalķıñ penāh u dergāhı
Haķ’dır elbet o şāhlar şāhı
Māsivādan ümįdi kes de düşün
Seni merzūķ eden o Allāh’ı
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َّ ص ْيف َع ْن قَِليل تَ َق
شع
َ  َس َحابَة- ٣٣٦
Tercüme
332. Yaz buluŧu çabuķ śıyrılır.
Çarçabuķ geçici şeyler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Çarçabuķ śıyrılır o yaz buluŧu
Aķdı gençlik ķalan bugün ŧorŧu!

ِ ِ َّ -٣٣٣
.الع َذاب
َ الس َفر قط َْعة م َن
Tercüme
333. Yolculuķ cehennem Ǿazabından bir parçadır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Bir parçasıdır sefer meşāķķı
Nįrān-ı cehennemiñ muĥaķķaķ
Śor Ǿāşıķa nāz-ı iftirāķı
Pervāne gibi yanar o muŧlaķ!
[150]

.الس ْف ِر
َّ الس َفر ِم َيزان
َّ -٣٣٤
Tercüme
334. Sefer, insānlarıñ aħlāķını açan ve ŧartan bir mizāndır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
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Seferdir vezn eden her ĥāl u şānı
Seyāĥatdır açan rāz-ı nihānı
Açılsın göz, göñül derseñ dolaş gez
Gezen añlar bütün devr-i zamānı

.احلَلَم: Davar keneli olmaķ.

. َسلِ َم أ َِدُيه ِم َن ا ْحلَلَ ِم-٣٣٥

1

Tercüme
335. Derisi keneden ķurtuldu.
Çirkin ħūyları zāǿil ve aķrān u emŝāli arasında bį-muǾādil
olanlar ĥaķķında ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Nezāhat ŧabǾına bir Ǿādet olmuş
Ħabāǿiŝden münezzeh ħilķat olmuş

.املريش:

1

.ض ا ْحل َّج ِة
َ  َس ْهم ا ْحلَ ِّق َم ِريش يَشك غَ َر-٣٣٢
Bilenmiş oķ.

.الشك:

2

Mızraġı kemiğe işletip

ortasına ķadar geçirmek.
[151]
Tercüme
336. Ĥaķ oķu ĥüccet nişānesini deler, ortasına da geçer.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
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Ĥüccet iķāme eylediñ, ammā sihām-ı Ĥaķ
İnfāz eder merāmını olmaķ ħatā ataķ
Ĥaķ sözüñ nüfūź ve teǿŝįrde olan ķuvvetini añlatır. “Şuk”
kelimesiniñ burada olduġu gibi yarmaķ

maǾnāsında istiǾmāli

ǾAntere’niñ 175 şu beytinde de 176 vardır:

األص ِّم ثيَابَه
َ فَ َش َك ْكت ابلرْمح
س الْ َك ِري َعلَى الْ َقنَا َِّب َح َّرِم
َ لَْي
Ķarşıma çıķan ħasma öyle bir mızrāķ atdım ki değil zırhını,
elbisesini bile deldim. Kerįm olan da benim ķarġımdan sālim
olamaz.

صطَلِب
َ  اِ ْسأ َْل َع ِن النِ ْق ِي النَّش. -٣٣٧
ْ ول امل
.النَ ْقى: Nūn’uñ

1

kesriyle muħħ, ilik.

2

.النشول: Nāşil’iñ

mübālaġası.
3

.الصطالب: Kemikleri pişirip yaġını çıķarmaķ.
Tercüme

337. İliği, eliyle tencereden et alandan ve kemikleri pişirip yaġını
çıķarandan śor.
İslam öncesi Arapların efsanevî kahramanı ve şiirlerinde hamaset ön planda olan
muallaka şairi. Geniş bilgi için bk. Cemal Muhtar, “ ǾAntere ” DİA, TDV Yayınları,
İstanbul, 1991, C.3 s. 197.
176 Tercümesi verilen ve Antere’ye ait olan bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 436.
175
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Başķasınıñ mālını kendine çeken ve benimseyen kimseler
ĥaķķında įrād olunur.
[152]

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Bulduġunu çekmede hep kendine
LaǾnet ola öylesiniñ fendine

ِ َب ِِف ظ
.الم
َّ  َس ْيل بِ ِد ْمن َد-٣٣٨

.ال ِد ْمن: Ķalıp ķalıp keçelenmiş gübre.

1

Tercüme
338. Gübre altındaki sel, Ǿilācıñ bedene sirāyeti gibi ķaranlıķda
belli değil.
Şuraya buraya yayılmış! Yüze ķarşı dostluġunu ižhār,
düşmanlıġını ķalbinde iżmār edenler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
İžhār-ı meveddet ediyor yüz yüze her ān
Göñlünde Ǿadāvet ķuru çaķmaķ gibi pinhān!

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Śaķın aldanma münāfıķ sözüne
Sözü uymaz o ħabįsiñ özüne
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.اش إِ ْن ََلْ تَ ْقطَ ِع
َ  ََس َّْي ت-٣٣٦
َ ك ال َف ْش َف
.الفشفاش:

1

Kesmez kör ķılıç. Bu kelimeniñ bu maǾnāya

geldiği ķamūsda yoķ, faķaŧ lisānü’l-ǾArab’da vardır.
[153]
Tercüme
339. Eğer kesemezseñ adını kör ķılıç ķorum.
Öfkelenip de elinden bir şey gelmeyen ataķlar ĥaķķında įrād
olunur..

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Atıp tutma bu öfken mahż-ı ħüsrān
Seniñ farķıñ mı var bir kör ķılıçdan

.اش بِنَا البَ ْحر
َ  َس-٣٤٠
َّ ال هبِِ ِم
َ الس ْيل َو َج
Tercüme
340.Onlar bir seyl-i sāǿile maǾrūż biz de baĥr-ı śāǿile.
Onları emr-i şedįde düşdülerse de biz ondan daha şedįdine
düşdük, demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kimi bir seyl-i ħurūşānla śavaşmış ķalmış
Kimi de baĥr-ı ħurūşānla boġuşmuş dalmış
Herkesiñ ĥimmet u Ǿazmi olamaz hempāye
Kimi Allāh’a ulaşmış, kimini Ǿacz almış!
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.ًك ب ّدا
َ  إِ َْسَ ْع ِِمَّ ْن لَ ََِيد ِم ْن-٣٤٧
Tercüme
341. Senden ayrılmaķ istemeyen ana baba öğüdünü diñle.
[154]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ebeveyniñ öğüdü nefǾiñ için
Diñlemezseñ śoñu ħüsrān-ı mübįn

ِ
.يل بِ ِه َو ْه َو ل يَ ْد ِري
َ  س-٣٤٦
Tercüme
342. Farķına varmadan sel onu aldı götürdü.
Bilmeyerek bir felāket ķarşısında ķalan ve yapacaġını şaşıran
ġafiller ĥaķķında įrād olunur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Hevā-yı nefsine uyma o bir seyl-i ħurūşāndır
Bütün merdān-ı Ĥaķķ ondan hirāsandır, girįzāndır.
Ħaŧādan ihtirāz etmek gerek merd-i ħıredmende
Çekinmezseñ đalāl u ĥumķuñ elbette nümāyandır

ِ
.ًصطاَد َش ْيئا
َّ السنَّور
ْ َالصيَّاح ل ي
ّ -٣٤٣
Tercüme
343. Hayķıran kedi bir şey avlamaz.
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Zįrā o sesden ķoķu alan fāre meydāna çıķmaz. Tehdįdini įķāǾ
edemeyenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
Kedi śayyāĥ olunca fāre ķaçar
Ķuru tehdįd işiñ gücün, nāçār!
[155]

.الل
ّ  ا ْست ْر َما َستَ َر-٣٤٤
Tercüme
344. Allāh’ıñ örttüğünü sen de ört.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Setr eyle Ǿuyūb-ı ħalķı her ān
Settār-ı Ǿuyūb Rabb-ı Yezdān

ِ الل ِِف أَر
ِ
.ض ِه
ْ ّ  األَ ْس َواق َم َوائد-٣٤٥
Tercüme
345. Çarşı pazarlar, Allāh’ıñ yeryüzünde kurulmuş śofralarıdır.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Çarşı, pazar yeryüzünüñ śofrası
Yoķsa parañ ŧas ŧaraġı ŧopla git

ِ
.صاء ف ْرقَة
ْ -٣٤٢
َ الست ْق
Tercüme
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346. Ħalķıñ ufaķ tefek ķuśūrlarını araşdırmaķ ayrılıġa sebebdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
O ķadar śıķ eleme, śıķ doķuma
Śoñu elbette varır ayrılıġa
[156]

ِ
.ت الِم ْن َج ِل
َ ْالس ْعر َحت
ّ -٣٤٧
Tercüme
347. Narħ oraķ altındadır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Oraķ altında defineñ vardır.
Başķa bir narħ olacaķ neñ vardır
Harfü’ş-Şįn

ِ ْ َ َشغَل-٣٤٨
.اى
َ ت شعاَِب َج ْد َو
Tercüme
348. Eŧrafımı ķaplayan çoluķ çocuķ başķa muĥtaç olanlarıñ
nafaķasını tedārik etmeğe bir maniǾ teşkįl etdi.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Elim ermez, gücüm yetmez, göñül ħˇāhişger-i iĥsān
Emįn ol ki bütün sedd-i ramaķ kūşişlerim her ān
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ِ  َشر-٣٤٦
.َاملال القل َْعة
.القل َْعة:

1

ǾĀrįyet māl. ǾArablar, “Menzelnā menzel ķulǾet.”

derler ki menzilimiz, ŧavaŧŧun ve temkin edilecek yer değildir.
Bugün yarın göçmemiz muķadderdir, demekdir.
Tercüme
349. Mālıñ eñ
geçendir.

ħayırsızı sende durmayan ve başķası eline

[157]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ķalbur gibi mālı neylerim ben
Āmāde-i intiķāl olurken

.َالس ِْري احلَْق َح َقة
َّ  َشر-٣٥٠
.احلقحقه:

1

Merkūbuñ śırtını itǾāb edecek derecede ĥızlı

yürütmek.
Tercüme
350.Gezmeniñ eñ fenāsı, binek ĥayvānını yorġun ve zebūn
düşürünceye ķadar yürütmek śūretiyle olan seyr ve reftārdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İşiñ ifrāŧ ile tefrįŧinden
Çekinen buldu bütün emn ü emān

ِ  َشر أ َََّيم ال ِّد-٣٥٧
.يك يَ ْوم ت غْ َسل ِر ْجالَه
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Tercüme
351. Ħorozuñ en fenā günü iki ayaġınıñ yıķanacaġı gündür.
YaǾnį kesildikden ve pişirmek için ĥāżırlandıķdan śoñra
lāzım gelen istihżārātdır. ǾAlį bin el-Ħasan el-Bāħarzį

177

ķavminden şikāyet-i muǾarrażında şu beyitleri 178 söylemişdir:
[158]

ِ ول أابىل ابذلل خ
صت به
ْ ص

ِ
يهم ومنهم و إِ ْن خصوا ابعزاز
ْ ف

َّ ِر ْجل
ت
ْ َاج ِة ل من ِع ِّزَها غ ِسل
َ الد َج
ِ
ِ
ت م ْقلَة الْبَا ِزي
ْ يص
َ ول م َن الذىل ح
Tecüme
Ķavmim arasında benim źilletime taħśįś edilen

onlarıñ

Ǿizzetine maĥśuś olsa bile bence ehemmiyeti ĥaǿiz değildir. Ŧavuġuñ
yıķanan ayaġı şeref ve Ǿizzetine delālet etmediği gibi şehbāzıñ göz
ķuyruġunuñ dar olması da źilletini icāb etmez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Biriniñ źilleti bir başķasınıñ Ǿizzetidir

Büyük Selçuklu veziri Kündürî’nin hamiliğini yaptığı İran asıllı şair. Geniş bilgi için bk.
Mehmet Talu, “Bâharzî Ali b. Hasan”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1991, C.4, s. 474.
178 Tercümesi verilen ve el-Bâharzî’ye ait olan bu beyitlerin geçtiği başlıca iki kaynak
177

şunlardır: Ebû’l-Muzaffer Şemsüddîn Yûsuf b. Kızoğlu et-Türkî el-Avnî el-Bağdâdî,
Mirʾâtü’z-zamân fî târîhi’l-aʿyân, Darü’r-risaletü’l-ilmiyye, Şam, 2013, C.1, s. 359. ; Ahmed
b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 455.
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Böyle bir ħādiŝeye cāhil olan śavlet eder
Ĥaķk’ıñ esrārı ħıred-sūz bir ĥikmetidir
Merd-i Ĥaķ-bįn buña ĥayret edene ĥayret eder!

ِ الشر ي ْب َدؤه
.صغَاره
َ َّ -٣٥٦
Tercüme
352. Şerriñ eñ küçüğü kendini gösterir.
Saña ķarşı ufaķ tefek ķuśurda bulunan kimseleri Ǿafvetmek
śūretiyle mücāmelekār ol diyecek yerde įrād olunur.

أصغَره
ْ الشر يبدؤه ِِف األصل

ِ
ِّ صلَي
احلرب َجانِ َيها
ِبر
ْ َوليس ي

واحلرب يلحق فِيها الكارهو َن كما
الص َحاح إىل اجل ْْرَب فَ ت ْع ِديها
َّ تدنو
Tercüme
Küçük görünen şer de kendisini gösterir ve sirāyet genişletir.
Ĥarb cināyetine bāǿis olan, onuñ şiddet-i ĥarāretine ķatlanmış
değildir. Uyuzlara yaķlaşan śaça śaġlam insānlara uyuzluķ sirāyet
etdiği gibi
[159]

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

istemeyerek ĥarbe girenler de onuñ sāmān-rüba ezālarına
ķatlanmaķ mecbūriyetinde ķalırlar. 179

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İhtirāz eyle küçük olsa da şer
Bir ķıvılcım çıķarır şūr u şerer

1

.الشرى:

ِ الش ِر
.صغَاره
ّ َّ  أَ ْش َرى-٣٥٣
ǾAśā vezninde ķurdeşeni dedikleri bir ħastalıķdır.

İnsān bedeninde olur. Şimşek çakmaķ, ħışma gelmek ināt etmek
maǾnālarına da gelir. Yuķālu:

شرى البق اذا ملع
شرى الرجل اذا غضب
Tercüme
353. Şerriñ eñ inātçısı ehemmiyet verilmeyen küçüğüdür.
Bir avcı, yanında köpeği olduġu ĥālde bir bal ŧulumunuñ
yanına varır ve civārındaki meyħāneye girer. Meyħāneciden bal
śatın almaķ ister.

Oraya damlayan bir bala bir arı ķonar.

Meyħāneciniñ gelincik dedikleri ĥayvānı bala doġru śıçrar. Avcınıñ
köpeği de gelinciğe atılaraķ gelinciği öldürür. Derken meyħāneci

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu Ebû Abid b.
Ebras’a ait olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s.461.
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295

296

Davut ERTEM

[160]
kelbi, kelb śāĥibi de meyħāneciyi, meyħāneciniñ bulunduġu köy
ħalķı da kelb śāĥibini öldürür. Bu ħādiśe kelb śāĥibiniñ sākin
olduġu köy ħalķı arasına yayılınca birbirlerine girerler ve bu meŝeli
įrād olunmaġa başlar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Şerer-i āteş olan şerr-i fitne
Yayılınca geçemezsiñ önüne

َّ -٣٥٤
.ت ِم ْن َز ِاد
َ الشر أَ ْخبَث ما أ َْو َع ْي
Tercüme
354. Şer, iddiĥār olunan azıķlarıñ eñ murdārıdır.
Mezmūm olan şeylerden ictināb lüzūmunu tavśįye eder. ǾAbįd
bin el-Ebraś’ıñ 180 söylediği bir beytiñ 181 Ǿaczidir:

اْلري يبقى وان طال الزمان به
الشر اخبث ما أوعيت من زاد
Tercüme

Cahiliye dönemi Arap şairlerinden. Dîvân’ında tüm iyilik ve kötülüklerin kaynağı olan
tek Tanrıya olan inancına işaret eden kimi beyitler ve hikmetli sözler bulunur. Geniş bilgi
için bk. Azmi Yüksel, “Abîd b. Nebras”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1988, C.1, s. 308309.
181 Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 461.
180
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Aradan birçok zamān geçse bile iyilik ķalır. Fenālıķ ise idĥār
etdiğiñ zād ve źaħįreniñ eñ ħabįŝidir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Emr-i ħayrıñ ķalır medde’l-eyyām
Kişiyi şerdir eyleyen bednām
Yaşatan ādemi eŝerleridir
Ħayr ile pāyidār nām-ı benām
[161]

َّ -٣٥٥
.الشر قَلِيله َكثِري
Tercüme
355. Şerriñ azı da çoķdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilmiş ol ki azı da çoķ şerriñ
Çıķıyor gāh [o] şerden yanġın!

َّ -٣٥٢
.ًالشر َخ ْي ر إِ َذا كا َن م ْشتَ َركا
Tercüme
356. Şer herkese iśābet ederse taĥammül ķolaylaşır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
El-ǾIyāz ol ķażā-yı nāgehden
Müşterek olsa nisbeten ehven
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ِ  َشر الن-٣٥٧
.َّاس َم ْن ِملْحه َعلَى رْكبَتِ ِه
Tercüme
357. İnsānlarıñ eñ kötüsü, ŧuzu dizi üzerinde olan kimsedir.
Ħafįfü’l-meşreb, seriǾü’l-ġażab kimseler ĥaķķında đarb olunur.
ǾArab

iç yaġına beyāż olduġu için ŧuz demişlerdir.

“emlehetü’l ķadr ” derler ki tencereye yaġ ķoydum, demekdir.
ŞāǾiriñ bu ķavli 182 bu śūretle tefsįr edilmişdir.
[162]

ل تَ ل ْم َها إَِنَا ِم ْن نِ ْس َوة

ِ
ب
َ ملْح َها َم ْوض
ْ وعة فَ ْو َق الرَك
Tercüme
O ķadınları levm etme, onlar, dizleri üstüne yaġ ķonulmuş
ŧaķımdandır.
Ya’nį bütün emelleri, düşünceleri şahm, semenden Ǿibāret
şikemperverler demekdir. Meŝelįn aśl-ı maǾnāsı şudur: ǾAķl-ı
selįmiñ maĥmūd olan şeylere daǿir emrine ķulaķ aśmayıp da
mizāc-ı nisvān olan temkįnsizliğe Ǿāid emr ve teşvįķine meyl ve
tehālük gösterenler insānlarıñ eñ şerįridir.

182

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim

olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 466.

Ahmed b.

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ħıffet dediğiñ mizāc-ı nisvān
Temkįn ise bir şiǾār-ı merdān
Ey nān u nemek esįri aĥrār
ǾAnķā mı kesildi nām-ı Ǿirfān

ِ َ َّ َشر الل-٣٥٨
.ب الَوالِج
Tercüme
358. Sütüñ en kötüsü eve giren ama kimseye verilmeyendir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Misāfirperver ol luŧfet, kerem et
Evinden çıķmayan süt en fenā süt
[163]

ِ  َشر ِمن املَو-٣٥٦
.ت ما ي تَ َم َّن َم َعه املَْوت
ْ َ
Tercüme
359. Taĥammülsüz bir dāhiye ķarşısında temennį edilen ölüm,
ölümleriñ eñ berbādıdır ki ölümden berbāddır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öyle bir hādiŝe vardır ki ölümden beter
Ādemiñ dįdesine Ǿālemi zindān eyler!

ِ ِ ِ
.ص ِرفه َواش
ْ َ َشر األَخالَّء َخليل ي-٣٢٠
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Tercüme
360. Bir dekbāzıñ düzme yalanlarına

ķapılaraķ senden yüz

çeviren dostuñ eñ fenā bir dostdur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
O ġammāzıñ sözüyle senden irāż eyleyen dostuñ
Emįn ol, iǾtimādıyla ne dostuñdur ne bir postuñ

.ك َم ْن لَ ت َعاتِب
َ ِ َشر إِ ْخ َوان-٣٢٧
Tercüme
361. İħvānıñ eñ fenāsı muǾāteb etmeyendir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
İǾtābı olmayan iħvān bā-śafā ħaste
Beķā-yı ħubb u meveddet iǾtāba vābeste
[164]

ض َج َرَّم َد
َ شوى أَخ
َ ْوك َح ّّت إِ َذا أَن
َ . -٣٢٦
Tercüme

362. Ķardeşiñ ķızartdı, gereği gibi pişirince küle de atdı.
Yapdıġı iyiliği başa ķaķmaķ śūretiyle ifsād eden ve sū-i
žann celb edecek śūretde śoñra ıślāĥ etmeye çalışan kimseler
ĥaķķında įrād olunur. Ĥażreti ǾÖmer (rađıyallāhu Ǿanh) śalāĥ ĥāl
ile maǾrūf bir źātıñ evi öñünde geçerken saz sesi işitmiş ve bu
meŝeli įrād buyurmuşdur.
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(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Etdiğiñ iĥsānı sen bil, bir de Allāh’ıñ bile
Yükletirseñ bār-ı minnet bilmiş ol ki nāfile

ِ
ِ األر
.ض
ْ  ش ْخب ِِف اْ ِإل َنء وش ْخب ِِف-٣٢٣
1

. الش ْخب: Śaġılırken memeden çıķan süt.
Tercüme

363. Śaġılan sütüñ bir ķısmı ķaba, bir ķısmı yere düşdü.
BaǾżen yanlış baǾżen doġru söyleyenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Doġru söylerse de ķısmen yanlış
Sen ise durma çalış, doġru alış
Bildiren ķadrini sözdür kişiniñ
Ĥüsn-i taǾbįr Ħudā’dan baĥşiş
[165]

.ك بَ ْعضه
َ َب َش ْوابً ل
ْ  ش- ٣٢٤
Tercüme
364. Şimdiden bir parçası seniñ olan şeyǾi, heyet-i mecmūǾasına
ķatıp ķarışdır.
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MenfaǾati saña Ǿāit olan şeyde çalış demekdir. İleride
menfaǾati doķunacaġını bildiğiñ bir kimseye şimdiden yardım
etmek lüžūmunu tavśįye eden bir meŝeldir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
MenfaǾatdār edecekse seni ātįde o ferd
Şimdiden müddebir etmek saña lāzım ey merd

ِ الر ِامي
.الكنَانَةَ ابلن َّْب ِل
َّ  ش ِغ َل َع ِن-٣٢٥

ِ : Deriden yapılan oķ kabı.
.الكنانه

1

Tercüme
365. Oķ atan, oķ ve ķabla oyalandı ve ġāfil avlandı.
Benį Fezāre 183 ile Benį Esed’den 184 oķ atmaķda māhir iki
tir-endāz oķlarını dāǿimā omuzlarında ŧaşımaġa Ǿazm etmişler.
Fezārį’niñ oķu yeni, Esedį’iñ oķu da eski imiş. Fezārį’niñ oķu
Esedį’iñ ħoşuna gider ve der ki: Oķ atmaķda Ǿacabā hangimiz daha
māhir? Haydi bir boy ölçüşelim. Fezārį, oķ atmaķ śanǾatını saña
ben öğretdim; muǾallim, müteǾallimden elbette mahirdir, der.
Esedį, ķabını baña tevcįh et, ben de śoñra
[166]

Adnânîlere bağlı bir Arap kabilesi, Geniş bilgi için bk. Mehmet Ali Kapar, “Fezâre (Benî
Fezâre)”, Türkiye Diyanet Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1995, C.12, s. 538-539.
184 Adnânîlere bağlı bir Arap kabilesi, Geniş bilgi için bk. Cengiz Kallek, “ Esed (Benî
Esed)” , Türkiye Diyanet Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 1995, C.11, s. 363-365.
183
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saña tevcįh edeyim, ŧarzında mukābele eder. Fezārį, evvelā sen
tevcįh et, deyince Esedį ķabını bir aġaca aśdı ve oķunu atar atmaz
Fezārį’niñ ķabını deldi, yardı. Derken śıra Esedį’ye geldi. O da
Fezārį’niñ ķabına nişān aldı. Atar atmaz Fezārį’yi ciğerinden vurdu
ve yere serdi. Mahāretine güvenen ve şākirdiniñ ġaraż ve
maķśudunu bilemeyen Fezārį, ġafletiniñ hedef ve ķurbānı oldu.
Ġaraż ve maķśūddan ġāfil olanlar ĥaķķında bu meŝel đarb
olunmaġa başladı.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilemezsiñ ġaraż u maķśudunu düşmanıñıñ
Hedefi ĥayfā olursuñ, saña derler dalgın!
Felek-i şaǾbedebāzıñ nice bāzįçesi var
Ħāˇb-ı ġafletdir eden ādemi dalġın, bayġın

ِّ  َش ِر َق ِاب. - ٣٢٢
لر ِيق
Tercüme
366. Tükürüğü boġazında ŧıķandı.
İnsānıñ eñ yaķını, eñ emįni iken öyle żararlar įķāǾ eder ki
düşman bile ĥayretde kalır. İnsānıñ kendi tükürüğü de en yaķını
iken baǾżen boġazında ŧıķanır ve nefes aldırmaz.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün
Żarar görmekde ādem menfaǾat umduklarından gāh
Leǿįmü’t-ŧabǾ olandır doġrusu bir düşman-ı bed-ħā˘h

303

304

Davut ERTEM

[167]

. ِش ْنشنَة أَ ْعرف َها ِم ْن أَ ْخ َزِم-٣٢٧
Tercüme
Bu meŝel mevzūndur ve bir şiǾriñ ikinci śaŧırıdır. Ķāǿili Ebū
Aħzem et-Ŧāǿį’dir. Seħį-i meşhūr olan Ħātemi Ŧāǿį’niñ pederiniñ
ceddi yāħūd ceddiniñ ceddidir. Aħzem, fi’l-aśl erkek yılan
maǾnāsına śıfat-ı müşebbehedir. Burada Ǿalem vāķiǾ olmuşdur ki
Ebū Aħzem’iñ oġlunuñ adıdır. Mūmāileyh bunuñla iktinā etmişdir.
Aħzem babasına Ǿāśį idi. Onuñ oġulları da kendisi gibi nā-ħalef
çıķdı. Aħzem’iñ vefātından śoñra bir gün hepsi bir olup büyük
babaları Ebū Aħzem’i đarb ve cerĥ etmişlerdi. Bunuñ üzerine Ebū
Aħzem taǾažžümāne şu beyti 185 įrād ve inşād etmişdir:

َّ
َّ ض َّرج ِون
ابلدِم
َّ إن
َ بين

ِش ْن ِشنَة أعرف َها من أخزم
Tercüme
Benim oġullarım yaǾnį ŧorunlarım beni ķana buladılar.
367. Bu da benim Aħzem adlı oġlumdan bildiğim meǿlūf
olduġum Ǿādet ve ŧabįǾatdır.

185

Tercümesi verilen ve Ebû Ahzem’e ait olan bu beytin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır:

İshâk b. İbrâhîm el-Harbî, Garîbü’l-Hadîs, Ümmü’l-Kurra Üniversitesi, Mekke, C.2, 1405, s.
876. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., s. 457.
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İki şey arasında ķurb ve mümāŝelet olduġu vākit įrād olunan
emŝāldendir. Ĥażreti ǾÖmer (rađıyallāhu Ǿanh) İbn ǾĀbbas
(rađıyallāhu Ǿanhümā) ĥażretleriyle müşāvere ederken İbn ǾĀbbas
ĥażretleriniñ

reǿyini

münāsib

u

muśįb

gördüklerinden

müşārünileyh Ķureyş ķavmi arasında iśābet-i reǿy ile nāmdār olan
pederleri Ĥażreti ǾĀbbas bin ǾAbdulmuŧŧālib’e teşbih maķśadıyla
“

 ” شنشنة اعرفها من اخزمdemişlerdir.
(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ķorķudanı ķorķu da hep ķorķudur

“Şinşinetün aǾrefuhā” doġrudur
[168]

ِ  َش-٣٢٨
ِ ْاهد الْب غ
.ض اللَّ ْحظ
Tercüme
368. Baķış, bugż ve nefret şāhididir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir baķışdan bilinir düşman u yār
Rāz-ı ķalbi yüz eder hep ižhār

ص ِديق أو َعد ّو
َ مّت تَك ِِف
َتَِّ ْب َك الْوجوه َع ِن القلوب
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(Züheyr) 186
Tercüme
Dost veyā düşman içinde bulunduġuñ vaķit onlarıñ çehresi saña
ķalplerini ħaber veren birer tercümāndır. 187

1

.اْلسف: Açlıķ.

ِ  َش ِربْ نَا َعلَى اْلَس-٣٢٦
.ف
ْ
Tercüme

369. Aç ķarnına śu içdik.
YaǾnį açlıġımızı gidermek için śu içmek żaruretinde ķaldıķ.

ِ اْلَس
ِ
ف لَ ِر ْسل ن َقات بِ ِه
ْ ْ ب ْت نَا َعلَى
صالَ َن
َ ََح َّّت َج َعلْنَا ِحب
ْ ال ال َّْر ْح ِل ف
Tercüme
Aç ķarnına yatdıķ. Azıķ olacaķ süt yoķdu ki açlıġımızı
giderelim.
[169]
Açlıķ o derece cānımıza işledi ki semer, pālān baġladıġımız ipleri
sütden kesilmiş birer deve ittiħāź etmeğe mecbūr olduķ.

İslam öncesi dönemin üç büyük muallaka şairinden biri. Geniş bilgi için bk. Süleyman
Tülücü, “Zühyr b.Ebû Sülmâ” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2013, C.44, ss. 540-542.
187 Tercümesi verilen ve Züheyr b. Ebû Sülmâ’ya ait olan bu beyitin geçtiği başlıca iki mesel
kaynağı şunlardır: Ebû Hilâl el-Askerî, a.g.e., C.1, s. 321. ; Ahmed b. Muhammed elMeydânî, a.g.e., C.1, s. 457.
186
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(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Daġarcıķ ŧam ŧaķır baķdıķ, yemek yoķ
Hemān bir bardaķ al doldur, śu pek çoķ

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Żarūretiñ saña bir sūį ķaśdi olduķça
Sen ol żarūreti öldür, elinde var çömçe
Naśib ve ķısmetini gönderen seniñ Rabb’iñ
Demez emįn olasıñ ki bu fil veyā serçe
Yemek maķāmına ķāǿim śu, ĥįn-i ĥācetde
Ĥayāt menbaǾı māǿ-i lezįz elbette

.الغرز: Rikāb, dizgin.

.ك بِغَ ْرِزِه
َ ْ ا ْشد ْد يَ َدي-٣٧٠

1

Tercüme
370. Fulānla dizginine śarıl.
YaǾnį gereği gibi mülāzemet ve muŧāvaǾata dāǿimā nefsiñi
teşvįķ eyle, demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dāmen-i yāra śarıl dört elle
Yār-ı sādıķ saña cāndır belle
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[170]

ِ  ِشّر وائْ تَ ِزر والْبس ِج ْل َد الن-٣٧٧
.َّم ِر
ْ
ْ َ ْ
Tercüme
371. Paçaları śıva, fūŧana bürün. Ķaplan postunu giy.
Saña tevdiǾ edilen bir işte cidd ve iķdām göster, diyecek yerde
ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña tevdiǾ edilirse bir iş
ǾAzmiñi rehber edip durma çalış

َِ
َّ ،ًشّْر ذَيْال-٣٧٦
.ًع لَْيال
ْ وأد ِر
Tercüme
372. Etekleri ŧopla, geceleriñ cāme-i hevlnākına bürün.
Saña vedįǾa olan bir işi başarabilmek için çalış. Rehgüzārıñda ķarşılaşacaġıñ mezāĥimi iķtihām ħuśūśunda Ǿazmiñi öñe
sür, demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Maŧiyyeñ olmalıdır hep leyāl-i hevl-engįz
Ricāl-i Ǿazme suǿāl et nedir o tayy-ı meşāķ
Ķoşan varır, yola düş, pek ıraķ değil o Ǿırāķ
Düşen źelįl olur ammā ķıyām eden de Ǿazįz
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ك املَ َح َّل
َ َك َما بَلَّغ
َ  َش ْرع-٣٧٣

الشرعك: Ĥasbin maǾnāsınadır. Saña yeter, demekdir.
Tercüme
[171]
373. Umduġuña ulaşdıran az bir şey saña yeter.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Saña kāfį değil mi zār-ı yesįr
Fazlanıñ da ĥesābı emr-i Ǿasįr
Hüner az şeyle iktifā etmek
Doymayan göz olur mu hįç dilsįr!?.

َّ  أَ ْشبَهَ َش ْرج َش ْر ًجا لَ ْو أ- ٣٧٤
َن أ َس ْي ِم ًرا

الشرج: Đarb u nevǾ ü şekil

يقال مها شرج وحد وعلى شرج وحد ضرب وحد
أسيمر:

Semur’uñ cemǾi olan esmur’uñ taśgįridir. İki kimse

birbirine mümāŝil ve baǾżı işlerde muħālif olursa đarb olunur.
Meŝeliñ śāĥibi “Luķaym bin Loķmān”dır. Luķaym ve
babası Loķmān “Şerc” denilen bir menzile ķonarlar. Luķaym
geceleyin devesini otlatmaya gider. Loķmān her nedense
ĥasedinden oġlunu öldürmek hevesiyle bir ħandaķ ķazar ve orada
bulmuş olduġu semur aġacından çalı çırpı kesip ħandaķı doldurur.
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Luķaym’ı içine atmaķ için de āteş yaķar. Derken Luķaym çıķagelir.
Āteş loķması olacaġını anladıġından ħandaķ ŧarafına ayaķ atmaz ve
bu meŝeli įrād eder. YaǾnį,
374. “Şekil, şekile beñzedi bārį ķonaġımız olan

Şerc,

“Useymir” olsaydı!” demekdir.
[172]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Zehr ile zehr müşākilse de añlar mı ķādı
Birine dendi çiçek, dįğeriniñ semdir adı

ِ
.مي
َ صا امل ْسل
َ  َش َّق فالَن َع-٣٧٥
Tercüme
375. Müslümānlarıñ Ǿaśāsını falān şaķķ etdi.
ǾAśā, fi’l-aśl içtimāǾ ve iǾtilāf demekdir. DaǾvet, cemǾiyyet
ŧoplanınca vāķıǾ olduġu gibi ayrıldıķdan śoñra da daǾvet olmaz. Bu
iǾtibār ile cemāǾat-i Müslimįn’e muħālefetde bulunan bir kimse
ĥaķķında bu meŝel įrād olunmuşdur.
İki deve sürücüsü bir cemāǾat arasında bulunur maval
söyleyerek epeyce yol ķaŧǾ ederler. Ayrılmaķ įcāb eden bir yola
gelince, bu iftirāķ Ǿaśālarınıñ yaǾnį içtimāǾlarınıñ inşiķāķına sebeb
olmuşdur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
BāǾiŝ-i iftirāķ olan daǾvet
Olamaz bence ĥüsn-i cemǾiyyet
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Tercüme

. الش َجاع م َوقًّى-٣٧٢

376. Bahādır ķorunmaya değer.
Zįrā bahādır boy ölçüşmeğe dāǿimā ĥāžır olduġu için kendisiyle
mübāreze etmek cesāretini gösteren az bulunur.
[173]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Āŝār-ı ĥamāsetiyle bāriz
Ol merd-i bahādır u mübāriz
Erbāb-ı süħān ne olsa Ǿāciz
Allāh kelāmı çünkü muǾciz

.يك
َ  إِ ْشنَأْ َح َّق أَ ِخ-٣٧٧
Tercüme
377. Ķardeşiñįñ ĥaķķını tamāmen ver.
Üzeriñde olan bir ĥaķķı śāĥibine vermeñ, ħoşa gitmese bile
vermemek śūretiyle göstereceğiñ muħabbetden elbette evlādır

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Her kim sever edā-yı deyni
Elbette sever Ħudā’yı, dįni
Įfā-yı düyūnı sevmemek de
Sevmek demedir o Ǿār u şeyni
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َّ -٣٧٨
.الش ِحيح أَ ْع َذر ِم َن الظَّ ِاَل
Tercüme
378. Ħasįs, žālimden ziyāde maǾźūrdur.
Ħasįsiñ Ǿöźrü şuña buña ķarşı āb-rū dökmemek ķorķusuyla
mālını ħıfž u śıyānet etmesidir. Baħįli, buħl u imsākından dolayı
şetm ü taĥķįr
[174]
ederseñ oña žulmetmiş yaǾnį nā-sezā bir iş işlemiş olursuñ.
Ĥālbuki o baħįl senden ziyāde maǾźūrdur. Bu meŝel, Ekŝem bin
Śayfį’niñ “ملِيم

رب لئِم
َّ ” meŝeline beñzer. YaǾnį baħįli levm eden,

levminden dolayı žulmetmiş ve nā-sezā bir iş yapmış olur bu iǾtibār
ile aśıl kendisi levm ve muǿaħaźeye liyāķat kesbetmiş demekdir.
Zįrā o mālı ħıfž u śıyānet mūcib-i melāmet değildir.
Bu meŝeli evvelā įrād eden ǾĀmir bin ŚaǾśaǾa 188 olmuşdur.
Mūmāileyh iĥtiżār ĥālinde, vaśiyet etmek üzere çocuķlarını yanına
çaġırır bir müddet sükūt eder, bir şey söylemez. Çocuķlarınıñ
baǾżısı, “Baba, bir şey diyeceğin mi var?” ŧarzında fetĥ-i kelām
edince ǾĀmir, şu yolda söze başlar:

Araplardan büyük bir kabile ismi. Kabileye adını veren Âmir b. Sa’saa’nın kökeni
Adnân’a kadar ulaşır. Geniş bilgi için bk. Mustafa Fayda, “Amir b. Şâ’saa”, DİA, TDV
Yayınları, İstanbul, 1996, C.3, s. 66-67.

188
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 واعلموا أن الشحيح،ين جودوا ولتسألوا الناس
َّ َََِي ب
وأط ِْعموا، ول ي ْستَ َذلَّ َّن لكم جار أ ْع َذر من الظاَل،الطعام
Tercüme
Yavrularım! Cūd u sehā gösteriñiz. İnsānlardan bir şey
istemeyiñiz. Biliñiz ki ħasįs, žālimden ziyāde maǾźūrdur. Yediriñ,
içiriñ; ķomşuñuzu śaķın źelįl ü ĥaķįr görmeyiñ.
Bu meŝel, mālını imsāk edenler ĥaķķında đarb olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Levm etme baħįli çünkü maǾźūr
Levmiñ ne için o buħle maķśūr
Lāyıķ mı seniñ de levm ü źemmiñ
MaǾźūru bıraķ, ne çāre mecbūr
[175]

ِ
ِ ك ولِلس
.وق
َ  ا ْش َِرت لِنَ ْف ِس-٣٧٦
Tercüme
379. Hem kendiñ hem çārşı için al.
YaǾnį yanıñda alıķorsañ saña fāǿidesi doķunan, bāzāra getirip
śatacaķ revāc ve ķıymeti artan bir māl śātın al demekdir

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Bir māl alacaķsañ düşüñ evvelce ki olsun
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Hem kendiñe hem başķasınıñ nefǾine ħādim

الشبري: Bir adama taǾžįm eylemek.

.ب فَ تَ َشبَّ َر
َِّ ش-٣٨٠

التشب: TeǾažžum, ululamaķ.
Tercüme
380. Ĥürmet ve taǾžįm gördü. TeǾažžum gösterdi.
Ķadrini tecāvüz edenler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
TaǾžįm görüp teǾažžum-ı ižhār
Aĥmaķlıġa bir delįl her bār

َّ -٣٨٧
.الش ِعري ي ْؤَكل وي َذم
Tercüme
381. Arpa ekmeği hem yeniyor hem de źemm olunuyor.
İyilik edenleri źemm edenler ĥaķķında įrād olunur.
[176]

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Medĥiñ seniñ olsun ne için źemm ediyorsuñ
Ey kāfir-i niǾmet, o kerem-pįşe ricāli

 َش ْعبَان َم ْقصور لَه. - ٣٨٦
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Tercüme
382. Ŧoķ, kendi fāǿidesi için menǾ edilir.
Arıķlıķdan śoñra ŧoplanan ve ĥāli güzelleşen bir kimse ĥaķķında
įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
MenǾ ü perhįz emįn ol ki bütün nefǾ-i beden
O hezāliñ śoñudur hep bu semen vech-i ĥasen

.ك األَ ْم ِر
َ ِك لِ َذل
َ َ أ ْشد ْد َحيَا ِزُي-٣٨٣
احليزوم: Göğüs.
Tercüme
383. Göğsüñü ve göğsündeki đılǾaları şu emre alışdır.
Ķarşılaşacaġıñ emr-i Ǿažįme yaǾnį ölüme nefsiñi alışdırmaya
baķ demekdir.
İmām ǾAlį (keremallāhu vechehu) Efendimiziñ şu beyti 189 ölüm
ĥāliniñ eñ bāriz ve eñ vecįz miŝālidir:

ِ ك لِلْمو
ت لَقِيكا
َ ت فَِإ َّن ال َْم ْو
ْ َ َ َا ْشد ْد َحيَا ِزُي
ِ ع ِمن
املوت إِذَا َح َّل بَِو ِاديكا
َ ْ ول ََتْ َز

“Ölüm için kendini sıkı tut! Ölüm pehlivanı senin yanına geldiği zaman sabır göster,
sakın kaçma!” Hazret-i Ali, Dîvân, 2. Baskı, (Çev. Müstakimzâde Süleyman Sadettin
Efendi), Derin Yayınları, İstanbul, 2012, s. 342.

189
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[177]
Tercüme
Günüñ birinde mülāķį olacaġıñ ölüme şimdiden ĥāżırlan. Vādį-i
vücūduña ķonunca da ħavf u telāş gösterme.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir gün elbette mülāķį olacaķsıñ ölüme
Ĥāżır ol ki saña densin ne Ǿažįmü’l-himme!
Bir ķonuķdur gelecek şimdiden ikrām gerek
O da tevĥįd Ǿazįzim ne de ŝābit kelime!

ِ الش ْيب ِقنَاع الْم ْق
َّ -٣٨٤
.ت
َ
Tercüme
384. Śaç śaķal aķlıġı sevimsizlik örtüsüdür.
Ĥüsn ü endāmı yerinde olan güzeller, śaçı śaķalı aġarmış
iħtiyārları sevmezler demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Śaç śaķal aķlıġı pūşįde-i nefret olmuş
Āh gençlik o da nev-cāme-i cennet olmuş
Ĥüsn-i aħlāķa baķan yoķ, o da ĥayretde bütün
Şekl u śūret bütün esbāb-ı muĥabbet olmuş

َّ -٣٨٥
.الشبَاب َم ِطيَّة ا ْجلَ ْه ِل
[178]
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Tercüme
385. Gençlik, cehālet maŧiyyesidir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Şebābıñdır maŧiyyeñ geldi, geçdi
Ķalan varsa bugün ħˇāb u ħayāliñ
Taĥassür derdiñi tecdįde bādį
Firāķ elbette encāmı viśāliñ

. الش ْب َهة أ ْخت ا ْحلََرام-٣٨٢

Tercüme
386. Şüphe, ĥarāmıñ ķız ķardeşidir.

Ĥelāle beñzeyip de ĥaķķında ĥelāldir diye ķaŧǾį ĥüküm
verilemeyen şeylere lisān-ı şerǾįde “şübühāt” denilir. İmām-ı ŞāfiǾį
ĥażretleri āyetdeki şu nažmıyla dört ĥadįŝ-i şerįfi Ǿaķd etmişdir:

ْ ع ْم َدة
اْلَ ِري ِع ْن َد َن كلمات
َِ أ َْربَع قَا َهل َّن َخ ْي ر ال
ْبيَِّة

ِ إِتَّ ِق الش ْب َه
ع َما
ْ ات َوا ْزَه ْد َو َد

يك َوا ْع َملَ َّن بِنِيَّ ِة
َ ِس يَ ْعن
َ لَْي
Tercüme

Bizce ħayrıñ Ǿumdesi dört cümleden Ǿibāretdir ki onu

ħayrü’l-mevcūdāt

Ǿaleyhe

ezkā

et-taĥiyyāt

efendimiz
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buyurmuşlardır: Şüpheli şeylerden ittiķā et, dünyāya ŧālib ve rāġıb
olma, saña gerekmeyen şeyleri bıraķ. Niyet ile Ǿamil ol.
[179]
İmām-ı ŞāfiǾį’niñ silk-i nažma çekdiği dört ĥadįŝ-i şerįf şudur:
190

.احلالل ّبي واحلرام ّبي وبينهما امور متشاهبات.٧
191

192

. ازهد فىى الدنيا حيبك هللا.٦

. من حسن اسالم املرء تركه مال يعين.٣
193

.امناالعمال ابلنيات.٤

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Şübhe, uħt-i ĥarāmdır haźer et
Lāyıķ-ı ictinābdır töhmet
ǾUmdeñ olsun şu dört ĥadįŝ-i şerįf
Ĥażretiñ her sözünde var ĥikmet

امل َشاخس

َّ س لَه
.الد ْهر فَاه
َ  َشا َخ-٣٨٧
: Bir ķabıñ yarıġını kenetlemek ki evvelki ĥāli

gibi bitişik olmaz. Bir adamıñ dişleri eğri büğrü olduġu, kimi
eğildiği kimi düştüğü vaķit, “ ت
ْ َخس

َ

شا
َ َ” أسنانه ت

derler.

“Helal ile haram arasında ne olduğu belli olmayan şüpheli şeyler vardır.” Müslim
Müsâkât, 107.
191 “Dünyaya rağbet gösterme ki Allah seni sevsin.” İbn Mâce Sünen, 4102.
192 “Malayaniyi terk etmek Müslümanlığın güzelliğindendir.” Tirmizî Zühd, 11.
193 “Ameller niyetlere göredir.” Müslim İmâre, 155.
190

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

Tercüme
387. Zamān onuñ aġzını açıķ bıraķdı.
Bir cemāǾatiñ işleri şįrāzesinden çıķdıġı ve aralarına nifāķ u
şiķāķ girdiği vaķit įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Çıķdı şįrāzeden bütün işler
Hep şiķāķ u nifāķ ser-te-ser

. الشماتَة لؤم-٣٨٨
Tercüme
[180]
838. Biriniñ felāketine sevinmek alçaķlıķdır.
Bu meŝel, “ Ekŝem b. Śayfį ”niñdir. Bu bābda şu beyiti
söylemişdir:

َك َال كِله َأن َخ اب َخ ِرينَا

َّ َسيَل َقى
الش ِامتون َك َما لَِقينَا
Tercüme

194

َّ إذَا ما
الد ْهر َج َّر على أ َنس

ِ َّ فَ قل
ي أفِقوا بِنَا
َ ِللشامت
ْ

Zamān, insanlarıñ başını derde śoķacaġı vaķit bizden śonra
geleceklerle deve gibi göğsünü çökerir. Bizim felāketimizle

194

Eksem b. Sayfî’ye ait bu beyitlerin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.

Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 464-465.
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sevinenlere deyiñiz ki ħoş-ĥāl, āsūde-bāl oluñ. Bizim mülākį
olduġumuz ĥādiŝe, onlarıñ da ķarşısına çıķacaķ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Emel-i şāmite uyġun gelecek takdįre
Hedef olmaķ gibi Ǿālemde belā yoķdur yoķ
Ne denāǿet o şemātet, śıġamaz taǾbįre!
Öyle alçaķda ĥayā, mihr ü vefā yoķdur yoķ

ِ
.ت
َّ َّت ث
ْ قر
ْ ش ْق ِش َقة َه َد َر-٣٨٦
Tercüme
839. Deve böğürdü śonra sükūn buldu.
[181]
Ĥażreti ǾAlį (keremallāhu vechehu) efendimiziñ “el
Ħuŧbetü’ş-Şaķşaķiye” nāmıyla maǾrūf bir ħuŧbeleri vardır ki envāǾı belāġat ve ĥikmet ĥāvįdir. Ĥażreti İmām ħuŧbelerini itmām edince
İbn ǾAbbas (rađıyallāhu Ǿanh), yā emįrü’l-müǿminįn! Bıraķdıġıñ
yerden ben de baĥŝ u įrād edebilsem, demeleri üzerine İmām ǾAlį

”تلك شقشقة هدرت ث قرت

de, Heyhāt yā İbn ǾAbbas, “
buyurmuşlardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥażretiñ Şaķşaķası doġrusu bir faśl-ı ħiŧāb
Hayret etdi oña ĥattā ǾÖmer bin el Ħaŧŧāb

ي فَ َّكيِه
َّ أَ ْشأَم- ٣٦٠
َ ْ َكل ْام ِريء ب
Tercüme
890. İnsānıñ en uġursužu iki çenesi arasındadır.
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YaǾnį şeǿāmeti de meymeneti de iki çenesi arasındaki diline
baġlıdır.
“

”أُين أمرىء وأشأمه بي حلييه

ĥadįŝi şerįfi 195 bu meŝeliñ

maǾnāsını teǿyįd eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kişiniñ çekdiği hep kendi dilinden elbet
Eyleyen ĥıfž-ı lisān buldu selāmet rāĥat
[182]

. َش ِريف قَ ْوم يط ِْعم الْ َق ِدي َد-٣٦٧
Tercüme
391. Şerįf olan dilim dilim kesilip güneşde ķurutulan eti yemez
ĥālbuki bu şerįf, ķadįd yediriyor! Ħayır ve iĥsānı az görünen bir
şaħıś ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķuru ekmek yediren merd-i civānmerd değil
Merd odur Ħüsrev ü Ħāķānįde dil-bend değil

1

.اللَ ْوح: Śusuzluķ.

.اليلمع: Serāp.

. َش َك ْوت لَ ْوحاً فَ َخ َزا ِل يَل َْم َعا-٣٦٦
. احلَزو: Uçurmaķ.

2

3

Tercüme
“Kişinin hem en uğurlu hem de en uğursuz organı, iki çenesi arasındaki dilidir.” Süyûtî
Câmiü’s Sagîr, 2/1640

195
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392. Śusuzluķdan şikāyet etdim baña serāb uçurdu.
Arķadaşına ĥālinden şikāyet ve arķadaşı da meǿmūli
ħilāfına onu iŧǾām u iķrāma beźl-i himmet edenler ĥaķķında įrād
olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħˇān-ı yaġmā o kerem şehrāhı
Oña ikrām ediyor Allāh’ı
Doġrusu şāh-ı kerem Ĥaydar’dır
Fuķarā ķalbi onuñ dergāhı
[183]

َّ -٣٦٣
.َالش ْمس أ َْر َحم بِنا
Tercüme
393. Bize eñ ziyāde acıyan güneşdir.
ǾĀǿilesi geniş bir faķįriñ ķışın örtünüp bürüneceği güneşdir
demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķış gelince güneş faķįre libās
O da olmazsa kim eder ilbās

. ِش َّدة احلَ َذ ِر م ْت ِه َمة-٣٦٤
Tercüme
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394. Fażla iĥtirāz ādemi töhmet altında bıraķır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña töhmet getiren hep ĥaźeriñdir ĥaźeriñ
Şüphe altında ķalanlar düşünür, hem ne derin!

1

.ت لَه الدنْ يَا بِ ِر ْجلِ َها
ْ  َشغَ َر-٣٦٥

.ال َشغر: Ayaķ.

2

.الرجل:Bir ayaġını ķaldırmaķ. Bu

kelimedeki “bā” zaǿiddir.
Tercüme
395. Dünyā oña, ayaġını ķaldırdı.
Dünyā bir kimseye müsāǾadekār davranır ve teveccüh gösterirse
įrād olunur.
[184]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Felek olmazsa müsāǾid ne yazar bunca emek
ŦāliǾi yāver olandır ķazananlar gerçek

َّ  َشا ِوْر ِِف ْام ِر َك-٣٦٢
.الل
ّ الذيِ َن ََيْ َش ْو َن
Tercüme
396. İşleriñde, Allāh’dan ķorķan kimselerle müşāvere et.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Emr-i dįniñde eğer var ise şüpheñ, haźeriñ
Ara, bul Ǿālim-i bi’llāh danışmaķ mümkün

ِ
ِ
ِ ِّص ِمن سب ِل الْمتَأَل
.ف
ْ ِ  ش َّدة احل ْر-٣٦٧
Tercüme
397. Ĥırsıñ fażlası, telef yollarından birini teşkįl eder.
Yemek içmek ve nefsiñ sāǿir ārzūlarına fażla düşkün olanlar
ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥırśa düşmekde ħaŧar var bilesiñ
İǾtidāl üzre gidenler āmin

. َش َوى َز َع َم وَل َأيْكل-٣٦٨
Tercüme
[185]
398. Raġmınca kebāb etdi faķaŧ yemedi.
Bir iş der-Ǿuhde edip de śoñra çekilen vazgeçen kimse ĥaķķında
įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İltizām eylediğiñ emri başarmaķ lāzım
Yarı yolda bıraķıp gitmek ise Ǿayb-ı elįm
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. َشغَ َل احلَْلي أ َْهلَه أَ ْن يعاَرا-٣٦٦
Tercüme
399. Biriniñ ziynete iĥtiyācı, onu başķasına iǾāde etmeye māniǾ
oldu.
MesǾūl olan kimse sāǿilden daha muhtāc olduġu vaķit įrād
olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Daha muĥtāc ise mesǿūl o sāǿilden eğer
Veremez, verse tehį yed ķalacaķdır muŧlaķ
Kimi de dįğerini nefsine tercįĥ eyler
Buña da āl-i Ǿabā mesleği derler el ĥaķķ

ِ  َشر-٤٠٠
.الرَمق
َّ العي َش ِة
Tercüme
400. Dirliğiñ eñ fenāsı, ölmeyecek derecede azıġı az olmaķdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Doġrusu sedd-i ramaķ şerr-i maǾįşet śayılır
Böyle muĥtāc-ı nevā hem bayılır hem ayılır
[186]

. أَ ْش َهى ِم ْن َكلْبَ ِة َح ْوَمل-٤٠٧
Tercüme
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401. Ĥavmel’iñ köpeğinden ziyāde iştāhlı.
Ĥavmel, ǾArab’dan bir ķadınıñ ismidir. Bunuñ bir dişi
köpeği var imiş. Gündüz aç bıraķır, gece śalıverirmiş. Bir gece ay
doġduġunu görünce ayıñ dönüşünden ışıġını çörek śanaraķ
ĥavlamaya başlamış ĥattā açlıķ cānına yetdiği için kendi ķuyruġunu
yemişdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bil ki açlıķ kişiniñ cānına işlerse eğer
Ĥavmel’iñ kelbi gibi ķuyruġunu ekl eyler

Tercüme

. أَ ْش َرب ِم ْن َرْمل-٤٠٦

472. Ķumdan ziyāde içici.
ǾArābį’niñ biri ĥāfıžasını vaśf edeceği śırada,
“نشفته

صب عليها ماء إل
َ  ”كنت كالرملة ليdemişdir. YaǾnį śu

dökülünce çekip içen ķum gibi oldum demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥāfıžañ ķumluġa rįzān śuya dönmüş ise de
Dökdüğüm āb-ı meǾānįden eŝer yoķ sende!
[187]

. أَ ْش َجى ِم ْن ََحَ َامة-٤٠٣
Tercüme
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473. Güvercinden ziyāde ĥazįn, güvercinden ziyāde ĥüzün
veriyor.

(mef ū lü/ fā i lā tün/ mef ū lü / fā i lā tün)
Ben Ǿāşıķ-ı nevāyım, sen śāĥibü’l-kirāme
Duyduķlarım o nāle eşcā min el-ĥamāme

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir güvercin ki göñül uçdu gider, geçmez ele
Yuva ķaydında değil her ne ki var verdi yele

İñletirdi seni de iñlemiş olsaydı eğer
Nālesi kendine, hįç kimseye vermez nāle!

ِ ِ َّ  َشر-٤٠٤
.اء
َ َالس َمك ي َك ّدر امل
Tercüme
474. Balıġıñ eñ fenāsı śuyu bulandırandır.
Küçük ve değersiz olmasıyla ħasmını ħōr görmemek için įrād
olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ķarınca olsa da ħasmıñ ĥaķįr görmeyesiñ
Bulandırır śuyu elbet küçük de olsa balıķ
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Ufaķ küçük deme aślā, görünce bir yırtıķ
Açılmadan dikiver, olmasın düşünce derin
[188]

َّ -٤٠٥
.السلْخ
َّ وحة لَ َت ََل
َ الشاة املَ ْذب
Tercüme
405. Kesilmiş bir ķoyuna derisiniñ yüzülmesi elem vermez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kesilen bir ķoyuna vermez elem
Yüzülürse derisi, pöstekisi
Iślanırsa boġulan bir sinsi
Sesi çıķmaz o alışķın her dem

.ك فِ ِيه ِرْزق لَ تَ ع َّد أ َََّي َمه
َ َس ل
َ  َش ْهر لَْي-٤٠٢
Tercüme
406. Merzūķ olmadıġıñ bir ayıñ günlerini śayma.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Rıžķıñ yoķ ise bir ay belādır
Eyyāmına gün demek ħaŧādır
Erzāķ seniñ muķadderiñdir
Rezzāķ-ı cihān ise Ħudā’dır
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ِ ِ َش ِفيع امل ْذن-٤٠٧
.ب إِقْ َراره َو تَوبَته إِ ْعتِ َذاره
Tercüme
407. Günāhkārıñ şefįǾi kendi iķrārı, tevbesi de iǾtiźārıdır.
[189]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kendi iķrārı günāhıña da şefāǾat eyler
Tevbe etse onu maǾźūr śayar Rabb-i beşer

ِ  َشر-٤٠٨
.ًالناس َم ْن ل يبال أَ ْن يَراه النَّاس م ِسيئا
Tercüme
408. İnsānlarıñ eñ fenāsı; fenālıķ etdiğini herkesiñ gördüğüne
aldırmayandır.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Fenālıķdan çekinmez, kimseden de etmez istiĥyā
O kimse şer-i nās ıŧlāķına ĥaķķā ki lāyıķdır
Ĥayāsız her ne isterse yapar, zįrā o bį-pervā
Ħudā’dan ķorķmayandan ķorķmaķ elbette muvāfıķdır
Harfü’s-Sād

.ص ْدر َك أ َْو َسع لِ ِس ِّر َك
َ - ٤٠٦
Tercüme
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409. Śadrıñ, sırrıñı gizleyecek eñ geniş bir yerdir.
AǾrābį’niñ birine sırrıñı naśıl śaķlarsıñ? Dediklerinde, o da ben,
esrārımıñ mezārıyım demişdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Esrārıña bir mezār lāzım
Sįneñde ķala o rāz-ı mužlim
Sįneñ gibi bir cihān mı vardır
Yer, gök aña nisbeten ne dardır!
[190]

.ض ِغ فِ ِيه
َّ -٤٧٠
ْ َالصِب أَ ْعلَم َِّب
Tercüme
410. Aġzıyla çiğnediğini eñ iyi bilen çocuķdur.
Bir şey emir ve işāret edilse, onuñ ħilāfı śavāb ciheti olduġunu
bilenler ĥaķķında įrād olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥakįme emr ü işāret ħilāf-ı ĥikmetdir
Onuñ delāleti ĥaķdır, seniñ đalāletdir

ِ
ِ الس
.بال
ّ  ص ْهب-٤٧٧
Tercüme
411. Ķumral ve ķızıl bıyıķlılar.
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Bıyıķları her ne ķadar ķumral ve ķızıl olmasa da ǾArab, bu
taǾbįri düşmanlara ıŧlāķ etmişlerdir. Ķāmūs şariĥiniñ ifādesine
göre, selefde ǾArab ŧāǿifesiniñ Ǿadāvetleri ekŝeriyā Rūmlarla
birlikde imiş. Rūmlar’ıñ śuhūbeti ġālib ve śuhbü’s-sibāl taǾbįri
onlara münāsib ise de gitgide bu söz muŧlaķa aǾdāya ıŧlāķ
olunmuşdur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Śuhbü’s-sibāl düşmana ıŧlāķ olundu hep
Düşman sözüyle çıķma yola, var mı bir sebeb

[191]

َجاءوا ََيرو َن ا ْحلَ ِدي َد َج َّرا
ِ
ِ َالسب
َّ ال يَ ْب تَ فو َن
الش َرا
َ ص ْه
ّ ب
Tercüme
Şer ve fesād çıķarmaķ isteyen śuhbü’s-sibāl Rūmlar gibi sell-i
seyf ederek geldiler.

إن تَ َريِْين تَ غَيَّ َر اللَّ ْون ِم ِّين
وعالَ الشيب َم ْف ِرقِي وقَ َذ ِال
َ
ِ فَ ِظالَل السي
ِ وف َشيَّ ْب ر
أسي
َ َ
ِ
ِ َالسب
ِ َوا ْعتِنَ ِاقي ِِف ا ْحلَْر
ال
ّ ب ص ْهب
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(İbn Kays er-Rukayyāt) 196
Tercüme
Levni değişmiş, śaçı śaķalına aķlar ķonmuş görüyorsañız
ķılıçlarıñ gölgesine varışım ve śavaş Ǿālemlerinde śuhbü’s-sibāl
Rūmlarla boġaz boġaza gelişim beni bu ĥāle ķodu. 197

.ص َدقَ ْته نَ ْفسه ال َكذوب
َ -٤٧٦
Tercüme
412. Yalancı nefsi oña doġru söyledi.
Birine atıp ŧutup da śoñra yüz yüze gelince ķorķudan doġrusunu
söyleyenler ĥaķķında įrād olunur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Gelince yüz yüze ķorķduñ, ġıyābından atıp ŧutduñ
Hemān inkāra śapdıñ, put kesildiñ hepsini yutduñ
[192]

.ت يَ َداه ِم ْن ك ِّل َخ ْري
ْ ص ِف َر
َ -٤٧٣
Tercüme

413. İki eli her bir ħayırdan ħālį.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Emevilere karşı yazdığı hicivleri ile tanınan Kureyş şairi. Geniş bilgi için bk. Ali Şakir
Ergin, “İbn Kays er-Rukayyat”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1999, C.20, ss. 108-109.
197 Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve araştırma sonucu İbnü’l-Kays’a ait
olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû’l-Abbâs
Muhammed b. Yezîd b. Abdülekber El-Ezdi El-Müberred, El Kamil fi’l- Luga ve’l-Edeb,
Darü’l-Fikri’l-Arabi, Kahire, 1997, C.2, s. 94. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,
C.1, s. 497.
196
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Eli ĥālį iyilikden o leǿįmü’t-ŧabǾıñ
Öyle eller ķurusun hep varsın

.ت ِوطَابه
ْ ص ِف َر
َ -٤٧٤

ال َوطْب: Süt ŧulumu.
Tercüme

414. Ķabı ŧam ŧaķır. Helākden kināyedir.
[193]

ًفأَفْ لَتَ ه َّن ِعلْبَاء َج ِريضا
ص ِف َر الْ ِوطَاب
َ َولَ ْو أ ْد َرْكنه
1

.الفالت: Elden ķaçırmaķ

2.

ِ :
العلبا

Deve, insān veya ĥayvān boynunda olan śarı siñir.

Burada bir recül adıdır.

.اجلريض: Boġaza tıķanan tükrük, ġam ve ġuśśadan kināyedir.

3

Tercüme
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Ǿİlbāǿ, onlardan tāśālı, yaślı olaraķ ķaçdı ķurtuldu benim elime
geçmedi öldürürdüm. Misāfire ikrām etmekde olduġu süt ķabları
bomboş ķalırdı. 198

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ŧam ŧaķır ķopdu, maǾrūż-ı helāl
Öç alınmaz ölüden ey ķattāl!

ًص َار َشأْن ه ْم ش َويْنا
َ . -٤٧٥

Tercüme

415. Onlarıñ ĥāl ü şānı değişdi, mālları azaldı.
Mühelleb İbn Ebū Sufre, 199 Ķāđį Şureyĥ’e 200 rāst gelir ve
der ki; yā Ebā Ümeyh! Ĥāl ü şānıñı değişmiş görüyorum! Şureyĥ
de yā Ebā Muĥammed! Sen, Allāh’ıñ başķasına iĥsān etmiş olduġu
niǾmeti görüyor ve kendiñe luŧf edilmiş iĥsān-ı İlāhį’den ġaflet
ediyorsuñ; hangimiziñ ĥāl ü şānı değişmişdir der ve Allāh’a ĥamd ü
ŝenā eder.
[194]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥāl u şānı değişmeyen kim var

198

Şair İmruü’l-Kays’a ait olan bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû Ubeyd

el- Bekrî, Faslü’l-Mâkâl fî Şerhi Kitâbi’l-Emsâl, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 1971, s. 11. ;
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,C.1, s. 500.
Mühellebîler’in ceddi, Emeviler’in Horasan valisi. Devrindeki şairlerin en fazla
methettiği liderlerin başında gelen Mühelleb’in kendisi de kaynaklarda şiirleri ve hikmetli
sözleri nakledilen bir hatipti ve şairdi. Geniş bilgi için bk. İrfan Aycan, “Mühelleb b. Ebû
Sufre”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, C.31, s. 511-512.
200 Tâbiîn döneminin önde gelen fıkıh alimlerinden ve Kûfe kadısı. Geniş bilgi için bk. Şükrü
Özen, “Kâdî Şüreyh”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2001, C.24, ss. 119-121.
199
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Ĥaķķ’ıñ iĥsānı şükr ile artar

.ت ِزَنده
ْ صلَ َد
َ -٤٧٢
1

.الصلود: Çaķmaķdan ses çıķıp āteş çıķarmaķ.

.الزند: Çaķmaķ.

2

Tercüme
416. Çaķmaķları, āteş çıķarmadı.
Kendisinden bir şey istenip de vermeyen baħįller ĥaķķında įrād
olunur.

 وطاملا،ت ِزَند َك َي يزيد
ْ صلَ َد
َ
ِ ت ِزَند َك لِلَّض ِر
يك الْم ْرِم ِل
ْ َثَ َقب

.الضريك: Aç, faķįr. Hāli bozuķ.

1

Tercüme
Ey Yezįd, āteşi çıķmayan çaķmaķlara döndüñ. Aç u muĥtāc ve
dullara ķarşı nādiren ħayrıñ doķunur. 201

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû’l-Fazl
Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem b. Alî b. Ahmed el-Ensârî er-Rüveyfiî, Lisânü’lʿArab, Darü’s-Sadr, Beyrut, 1414, C.3, s. 257. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,
C.1, s. 499.

201
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الوَز َع ِة
َ . -٤٧٧
َ ص َار األمر إِىل

1

.ال َوَز َع ِة: VazǾi lafžınıñ cemǾidir ki maniǾ ve zecr demekdir. Bu

münasebetle
[195]
Allāh’ıñ nehy ve taĥrįm etdiği şeylerden ħalķı menǾ ve zecr
eden vālį ve ĥākimlere “vezeǾet” ıŧlāķ olunur.
Tercüme
417. İşleri tesviye vālį ve ĥākimlere intiķāl etdi.
Ĥasan-ı Baśrį 202 ĥażretleri ķādı taǾyįn olununca ħalķ toplandı ve
müşārünileyhe ķarşı eźā cefāda bulundu. Bunuñ üzerine Ĥasan-ı
Baśrį “ َوَزعة

لبد للسطان من

” dedi. Ki sulŧān için ĥākim ve vālįden

ķurtuluş yoķdur, demekdir.
(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ulu’l-emr olmasa elbet çıķar şįrāzeden işler
Nižām-ı Ǿālem ister nāfiźü’l-aĥkām bir rehber

.ص ْقر يَلوذ ََحَامه ِابلْ َع ْو ِس ِج
َ -٤٧٨
.الصقر: Şāhin nevǾinden yırtıcı bir ķuş. Türkçede çaķır ķuş

1

denir.

Basralı ünlü tabii, alim ve zâhid. Geniş bilgi için bk. Süleyman Uludağ, “Hasan-ı Basri”,
DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1997, C.16, ss. 305-307.

202
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.العوسج: Bir dikenlik adıdır. ǾAvsec’iñ cemǾ cinsidir. Sincān

2

dikeni ve baǾżı yerde Mūsā aġacı dedikleri dikenli aġaç olacaķdır.
Tercüme
418. Güvercini ǾAvsec dedikleri dikenli aġaca śıġınan çaķır
ķuşudur.
Ħalķ nažarında mehįb ve infāź-ı kelām ve merāma śāĥib
kimseler ĥaķķında đarb olunur.

Ǿİmrān bin Ǿİśām el-ǾAnzį’niñ

ǾAbdü’l-Melik bin Mervān’a 203 yazıp
[196]
gönderdiği şu iki beyit 204 bu meŝeliñ manžūm şeklidir:

ًت من َولَ ِد األغَ ِّر م َعتِّبا
َ ْوبَ َعث

ابلع ْو َس ِج
َ ص ْقراً يَلوذ ََحَامه
َ

ض ْجتَه
َ ْت بِنَا ِرِه أن
َ فإذا طَبَ ْخ
ِ ت بِغَ ِْريَها َل ت ْن
ض ِج
َ َوإذا طَبَ ْخ
Tercüme
Alnı aķ źekāsı parlaķ bir źātıñ oġlunu aradaki infiǾāli gidermek
ve tarżiye vermek üzere gönderdim o da, güvercini ǾAvsec’e śıġınan
bir çaķır ķuşudur. Onuñ āteşinde yemek pişirdiğim vaķit güzel

Emevi halifesi (685-705). Geniş bilgi için bk. Hakkı Dursun Yıldız, “Abdülmelik b.
Mervân”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1988, C.1, ss.266-270.
204 Tercümesi verilen ve el-Anzî’ye ait olan bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:
203

Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 498.
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pişiyor ve tam ķıvāmına geliyor; başķasınıñ āteşinde pişirecek
olursam ķıvāma gelmiyor.
ŞāǾir bu beytinde Ĥaccāc bin Yūsuf’u ķaśtediyor.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Nüfūź-ı emre śāĥib, hem mehįb olmaķ gerek vālį
Sebük-meşreb olan iħlāl eder her kārı besbelli
ǾAvsec’iñ dalları birbirine girmiş olduġundan ve ķuşlar da
yırtıcı ķuşlardan ķorķduġundan oraya ilticā ederler.

.صلَ َح غَْيث َما أَفْ َس َد البَ ْرد
ْ َ أ-٤٧٦
Tercüme
419. Dolunuñ ifsād etdiğini yaġmur ıślāĥ etdi.
Başķasınıñ ıślāĥ etdiğini diğeri ifsād edenler ĥaķķında ķullanılır.
[197]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Düzgün gidiyordu işler el ĥaķķ
İfsād ediyordu bir sebük-ser
Aĥmaķlara işveren de aĥmaķ
Iślāĥ edecek işi er ister

.ب
َّ ب لِ َم ْن َح
َّ َص ْن َعةَ َم ْن ط
َ -٤٦٠
Tercüme
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420. Ĥāźıķ bir doķtoruñ, sevdiği adama baķması gibi işlerini
tesviye etdi.
ŦaǾām ve libās ħuśūśunda ihtimām ve bunuñ için her türlü taǾb
u meşāķķati iķtiĥām edenler ĥaķķında đarb olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bį-teǿemmül iş görenden beklenemez intižām
İntižām-ı kārı teǿmįn eyleyen saǾy-i müdām

.ك لَ ال َْو ِعيد
َ الص ْدق ي ْنَب َع ْن
ِّ -٤٦٧
Tercüme
421. Gerek muĥārebede gerek sāǿir aĥvālde düşmanıñı senden
uzaķlaşdıran şey oña ķarşı göstereceğiñ śadāķatdır yoķsa vaǾįd ve
tehdįdiñ değildir.
Tehdįd edip de elinden bir şey gelmeyen ķorķaķlar ĥaķķında
įrād olunur.
[198]

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Seniñ evżāǾ-ı tehdįdiñle düşman artırır şiddet
Śadāķat gösteren āzāde ķaldı şerr-i düşmandan
Ķaçarsıñ ey cebān göstermiş olsa düşmanıñ śavlet
Hįç olmazsa müdārāt ile ķurtul mekr-i düşmandan
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ِ َالصمت ح ْكم و قَلِيل ف
.اعله
ْ َّ -٤٦٦
َ
Tercüme
422. İltizām-ı śamt, maĥż-ı ĥikmetdir faķaŧ śāmit olan azdır.
Rivāyete göre Dāvud Ǿaleyhi’sselām, bir zırh yaparken
Loķmān Ĥekįm yanına gider. Müşārünileyh yapdıġı zırhı
Loķmān’ın isteyeceğini añlar faķaŧ bitirinceye ķadar ses çıķarmaz,
Loķmān da istemez. Bitirdikden śoñra Ĥażret-i Dāvūd ayaġa ķalķar
yapdıġı zırhı giyer ve “Ne güzel bir ĥarb āletidir!” der. Bunuñ
üzerine Loķmān bu meŝeli dermeyān eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Maĥż-ı ĥikmet śayılır doġrusu āŝār-ı sükūt
O ĥakįmāne edā herkesi eyler mebhūt!

.َصابَ ْت ه ْم خطوب تَ نَ بَّل
َ  أ-٤٦٣

1

. التنبل: Bir nesneniñ güźįde ve efđalini seçip almaķ.

[199]
Tercüme
423. Sihām-ı felāket onlarıñ eñ güźįdelerine iśābet etdi.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Felāketler ħıyār-ı nāsa meyletmekdedir ekŝer
Şirār-ı nāsdan ĥattā felek de iĥtirāz eyler
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.َصغَر ال َق ْوِم َش ْف َرت ه ْم
ْ  أ-٤٦٤

1

.ال َش ْف َره: Ķaśap śatırı, ķılıç aġzı.

Tercüme

424. Onlarıñ eñ küçüğü, onlarıñ bıçaķ aġzı demekdir.
YaǾnį onlarıñ ħādimleri eñ ziyāde et vesāǿir kesmekde
ķullanılan ve dāǿimā ibtiźāl ve mehanete uġrayan bıçaķ aġzına
teşbįh edilmişdir. Bu iǾtibār ile nāçįz gördüğüñ bir küçük, aġzı
keskin bir ķılıcıñ gördüğü važįfeyi įfā ve büyükleri de ĥayretlere
ilķā ediyor demekdir. Bu meŝel, küçüklere ķarşı muǾāvenet ve
ħidmetiñ vücūbunu tavśįye ediyor.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħıdmet erbābı küçük olsa bile ħˇār olamaz
Bıçaġıñ keskin olan aġzı görür işleri hep
Kişiniñ himmeti yoķsa seniñ olsun o neseb
Ħādim-i millet olan merdi ederler aǾzāz
[200]

ِ
ِ َالسن
.ان
َ -٤٦٥
ّ ص َار الزج ق َّد َام

.الزج: Mızraġıñ aşaġı ŧarafındaki demir ĥarbe oķ temreni.

1

Tercüme
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425. Temren, demir ĥarbe mızraġıñ öñü oldu.
Śoñra gelen istiĥķāķı olmadıġı ĥālde öñce geleni geçerse įrād
olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Śoñradan geldi de öñden geleni geçdi baķıñ
Bāri olsaydı liyāķatda onuñ fevķinde!

ِ اب تَْرَة الغر
.اب
َ  أ-٤٦٢
َ َ َ َص
Tercüme
426. Ķarġanıñ ħurmasına ķondu.
Ķarġa ħurmanıñ eñ güzelini seçdiği için nefįs bir şey elde
edenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħurmanıñ enfesini ķarġa seçer
Ĥayret eyler buña erbāb-ı hüner
ǾĀlimi cāhil olan geçdiyse
Ĥayret etmem bu da bir sırr-ı ķader
[201]

ِ
.ْس بَ ْيتِ ِه
َ -٤٦٧
َ ص َار حل

1

.احلِلْس: Deveniñ semeri altından śırtına ķoyduķları çuvāl.
Tercüme
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427. Eviniñ mülāzımı oldu, dışarı çıķmadı.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Çekil evinde otur ortalıķda varsa fiten
Ķarışma, burnuñu śoķma selāmet isterseñ

.ت ِعيَاب الوِّد بَ ْي نَ نَا
ْ ص ِف َر
َ -٤٦٨

.العيبه: Heybe, zenbįl, hem-rāz. Burada maĥal-i esrār olmaķ

1

dolayısıyla śudūr u ķulūbdan kināyedir.
Tercüme
428. Aramızda dostluk heybeleri boşaldı.
Meveddet āŝārı inķıŧāǾa yüz ŧutunca įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Eski dostluķdan eŝer yoķ şimdi
Ŧam ŧaķır heybeye dönmüş herkes
Kime śordumsa śaġırlaşdı, dedi:
Varsa dostuñ yine sensiñ, sesi kes!
[202]

ت ِعيَاب الْوِّد ِمنَّا َو ِم ْنك ْم
ْ َو كان
ِ و إِ ْن قِيل أَب نَاء الْعم
ص َفر
ْ َومة ت
ْ َ
َ
َ
Tercüme
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ǾAmcazādeler öldü denildiyse de aramızda dostluķ heybeleri
bomboş ķaldı!

ت َك ْحل
ْ ص َّر َح
َ . -٤٦٦
.الكحل:

1

Munśarif ve ġayr-i munśarif olaraķ ķıtlıķ senesi.

Gökyüzünde buluŧ olmadıġı vaķit “ كحل

” صرحت

denilir. Selāme

bin Cendel’iñ 205 şu beytinde 206 olduġu gibi:

ت َك ْحل ب يوت هم
ْ ص َّر َح
َ قوم إذا

ِ الض ِر
ِ يك َو َمأ َْوى ك ِل ق ْرض
َّ َمأ َْوى
وب
ّ
Tercüme
429. Bunlar öyle bir ķavimdir ki gökyüzünde yaġmur buluŧundan
eŝer ķalmadıġı vaķit evleri, yersiz yurtsuz faķįrlere medār-ı ilticā
birer meǿvādır.

.صبوح َحيَّا َن بِ ِه ُجوح
َ -٤٣٠
.احليان: Bir recülüñ ismi.

1

.اجلموح: At serkeş olmaķ.

2

Temîm kabilesinden saygın kişiliği ve kahramanlıkları ile tanınan Cahiliye Dönemi şairi.
Geniş bilgi için bk. Süleyman Tülücü, “Selâme b. Cendel”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul,
2009, C.36,
s. 346-347.
206 Tercümesi verilen ve Selâme bin Cendel’e ait olan bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki kaynak
205

şunlardır: Ebû Bekir İbnü’l-Enbârî, el-Müzekker ve’l-Müennes, Dârü İhyâi’t-Turâs, Kahire,
1981, C.1, s. 569. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 508.
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Tecüme
430. Śabāĥ içkisi ĥayvānı yoldan çıķardı. Serkeş ata çevirdi.
[203]
Vaķtinden evvel taśaddur etmek isteyen ħafįf-meşrebler
ĥaķķında įrād olunur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Taśaddur eylemek vaķtinden evvel bir ķabāĥatdir
Ķabāĥat şöyle dursun ħıffet-i Ǿaķla delāletdir

.ص َراة َح ْوض َم ْن يَذقْ َها يَ ْبص ِق
َ -٤٣٧

1

.ص َرى
َ ال: Gözde ŧoplanan yaş. Müfredi “śarrāt” dır. Burada

ĥavużda ŧoplanıp bir müddet ķaldıķdan śoñra bulanan śu.
Tercüme

431. Ĥavużda ķalan durġun ve bulanıķ śudur. Kim ŧadarsa
tükürür.
Aĥlāk ve mizāc fenālıġından dolayı aķrabası ve ķomşuları
kendisinden ictināb eden kimseler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Meşreb ü meźhebi fāsid olanıñ ĥāli bütün
Bulanıķ hem bulaşıķ bir śuya beñzerse becā
Kim varır öyle ħabįŝiñ yanına bį-pervā
Belki śıçrar oña da çirk-i ĥabāŝet bir gün
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.ًت غَْيال
ْ  صبَابَِّت ت ْر ِوى َو لَْي َس-٤٣٦

.الصبابه: Ķabdaki śu artıġı.

1

.الغَْيل: Yeryüzünde aķarsu.

2

[204]
Tercüme
432. Ķabdaki śu baķiyesi, yeryüzünde aķarsu gibi çoķ değilse bile
yine ķandırır.
Fażla olmasa bile luŧf u iĥsānıyla herkesi müstefįd ve memnūn
eden seħįler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
İĥsānı Ǿumūma şāmil el ĥaķķ
Az çoķ deme, baħş eder muĥaķķaķ
Elden geleni esirgemez hįç
Erbāb-ı kerem ŝenāya elyaķ

ِ الص ْدق ِِف بَ ْع
.ض األموِر َع ْجز
ِّ -٤٣٣
Tercüme
433. BaǾżı işlerde doġruluķ Ǿacz demekdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
MaǾdūd ise Ǿaczden śadāķat
Memdūĥ olamaz o śıdķ elbet
İĥdāŝ edecekse fitne śıdķıñ
O doġru söze hezār laǾnet!
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ِ وف ي ِقي مصارِع الس
ِ
ِ ِ إ-٤٣٤
.وء
َ َ َ َ صطنَاع ال َْم ْعر
ْ
[205]
Tercüme
434. İyilik yapmaķ insānı tehlikeye düşmekden ķorur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İyilik śāĥibini tehlikeden
Ķoruyan cevşene beñzer cidden

.صبَاء ِِف َمهَ َامة
َ -٤٣٥
1

.صباء
َ : Deliķanlılıġa heves ve meyletmek, çocuķluķ etmek.

2.

اهلمامه: Pįr-i fānį olmaķ.
Tercüme

435. İħtiyār olmuş. Gözü ĥālā çocuķluķda!

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Erişmiş sin-i pįrįye, çekinmez nefse uymaķdan
Çocuķ yapmaz o efǾāli utanmaz ħalķdan, Ĥaķ’dan!

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Uślanmadı gitdi şu göñül, bende de cān yoķ!
Bir dilbere baġlandı, elinden de ŧutan yoķ!
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Bir ses geliyor rūħuma nāgāh diyor ki:
Ben sende nihānım, deme göñlümde mekān yoķ!
[206]

.َص َعب ِم ْن وقوف َعلَى َوتَد
ْ  أ-٤٣٢
Tercüme
436. Ķazıġıñ başında durmaķdan daha güç!
Bu meŝel, şāǾiriñ şu iki beytinden 207 alınmışdır:

ِ وِل
ِ احب
ان َعلَى َه َام ِّت
َ َ
َ ص

جلوسه َما ِمثْل َح ِّد ال َْوتَ ْد
ًثَِقيالَ ِن ََلْ يَ ْع ِرفَا ِخ َّفة

الرَم ْد
َّ فَه َذا الزكام َو ه َذا
Tercüme
Başıma ķonmuş iki arķadaşım var. Oturuşları ķazıġıñ baş ŧarafı
gibidir. İkisi de aġır, ħafįflik bilmez. Biri nezle biri de göz aġrısı!

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķafası ŧoķmaġı yer hem yarılır da ķazıġıñ
Acıyan kimsesi yoķ, olma ķazıķ sen de śaķın!

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki mesel kaynağı şunlardır: Ebû Hilâl
el-Askerî, a.g.e., C.1, s. 586. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e.,C.1, s. 518.

207
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ِ  صار- ٤٣٧
.ًصراً َم ِشيدا
ْ َت البِْئ ر امل َعطَّلَة ق
ََ
Tercüme
437. MuǾaŧŧal ķuyu, śıvalı bir köşk ĥāline girdi.
Yükselen vażįǾler ĥaķķında įrād olunur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ĥaķįķatte vażįǾü’l-ķadr olan rütbeyle yükselmez
TevāżuǾla refįǾü’l-ķadr olan sādāta źüll gelmez
[207]

ِ  ص ِديق الْوالِ ِد َعم الْو- ٤٣٨
.لد
َ
َ
َ
Tercüme
438. Baba dostu, Ǿamca demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Babanıñ dostu seniñ Ǿamcañdır
Baba, Ǿamca ikisi bir cāndır

.ص َار إِ َىل َما ِم ْنه خلِ َق
َ -٤٣٦
Tercüme
439. Fıŧrat-ı evlāsına rücūǾ etdi. Meyyit ĥaķķında ķullanılır.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Ĥālet-i evlāsına dönmüş demekdir mürdeler

349
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Nāǿimiñ ĥāletini taśvįr eder hep zindeler
Ölmeden evvel ölenlerdir bütün bįdār olan
Gördüğüñ bįdārlar hep mürdeler ser-te-ser!

.ًب بَ ْول
َص
َ -٤٤٠
َ  ثَّ َش ِر،ًام َح ْول
Tercüme
440. Bir sene oruç ŧutdu śoñra sidik içdi.
İslām dįni semāĥatkārdır. İnsānı yorġun ve zebūn düşürecek
derecede teklįflerde bulunmamışdır. Her emir ve teklįfi maĥż-ı
iǾtidāl ve Ǿadāletdir.
[208]
Buña ķarşı vücūdu ezecek derecede Ǿibādet külfetine ķatlanmaķ
insānı dermāndan düşürür ve dįniñ emir ve aĥkāmını terk etmeğe
mecbūr eder.
Nitekim ĥadįŝ-i şerįfde: 208

ان هزا الدين متي فاوغل فِيه
vārid olmuşdur. YaǾnį bu dįn, muǾayyendir onuñ ġaye-i
ķuśvāsına rıfķ u mülāyemetle var, demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Beden selāmeti ister bütün Ǿibādetler
Ĥarāmdır bu ķadar cisme renc ü zaĥmetler

208

Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/ 18-19
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ِ  أصاب الْي ه-٤٤٧
.ال ه َذا م ْنِت
َ ودي َحلْماً َرِخيصاً فَ َق
َ َ َ
Tercüme
441. Yahūdį ucuzca et bulmuş da ķoķuyor diyor!

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Bulmuş da ucuzca et Yahūdį
Ķoķmuş diye iftirā eder hep
Bulmuş da bunar o şaħś-ı Ǿādį
Küfrān ile kim olur müǿeddeb

ِ  ص-٤٤٦
.احب ثَ ِريد َو َعافِية
َ
[209]
Tercüme
442. Tiridi de var, Ǿāfiyeti de.
Selāmet-i śabr ile maǾrūf olanlar ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
ǾĀfiyetle tirid seniñ yāriñ
Fāriġu’l-bāl olan ŧalebkārıñ

ِ  أي،الل
ِّ اب
ِّ  صب ر َك عن ََمَا ِرِم. -٤٤٣
ِ ص ِْب َك َعلَى َع َذ
الل
َ َْ
ْ
َ سر من
َ
Tercüme
443. Ĥarām olan şeylere ķarşı śabret. ǾAzāb-ı İlāhį’ye śabr ve
taĥammülüñden daha ķolaydır.
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(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Meyl-i śabrıñ ĥarāma gerçi yaman
Mekn, āsān Ǿaźāba śabrından
Merd-i śābir ĥabįb-i Mevlā’dır
Düşman-ı śabr düşman-ı Raĥmān

.ف أ ََمان ِم َن الْ َف ْق ِر
ِّ اعة ِِف الْ َك
َ َالصن
ِّ -٤٤٤
Tercüme
444. Elde bir sanǾat bulunmaķ insānı faķįrlikden ķurtarır.
(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Elde sanǾat saña altın bilezik
SanǾatıñ yoķsa eğer yoķ metelik
Başı boş gezme de bir şey öğren
Ķafa bomboşşa eğer cep de delik
[210]

.الص ْرف لَ َْحيتَ ِمله الظَّْرف
َّ -٤٤٥
Tercüme
445. Žarf, śarfı ŧaşıyamaz.
YaǾnį isrāfa varan kimseniñ žarfı demek olan bu beden
züğürtlük yükünü ŧaşıyamaz demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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MuǾtedil śarf eden insāna denir ĥāmil-i māl
Bār-ı fāķayla olur müsrįf olanlar ĥammāl!
İǾtidāl üzre giden ķaŧǾ-ı menāzil eyler
Ķoşan elbet yorulur yolda ķalır, nerde o ĥāl!
Harfü’d-Dād

ِ َ -٤٤٢
اها
َ َض َّل حلْم ا ْم َرأة فأَيْ َن َع ْي ن
Tercüme
446. Farż et ķadınıñ Ǿaķlı gitmiş ya gözü nereye gitmiş!
Ĥalįmiñ Ǿaķıl ve nažarını istibǾād edenler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ŦaǾn edip durma ķadın Ǿaķlı diye
Gözü de Ǿaķlı gibi gitmedi ya!
Ne ĥalįmāne durur baķ o neye!
Ne edādır leb-i neyzende-nevā!

.الس ْيل إِ َىل َم ْعطَ َشة
َّ ضطََّره
ْ ِ إ-٤٤٧
Tercüme
[211]
447. Selden ķorķdu, śusuzluķ belāsına düşdü.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ķorķduġuna uġradı baķ aĥmaġa
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Düştü balıķ yem diyerek bir aġa

ِ -٤٤٨
ِ ضباَب ْأر
.ض َح ْرش َها اْألَ َراقِم
Tercüme

.الضب: Keler dedikleri ĥayvān.

1

.احلرش: Keler śayd eylemek.

2
3

.الراقم: Śoķar śoķmaz insānı öldüren yılan.
Tercüme

448. Keler śaydı yılan daǾvet eder.
Keler avı şöyle imiş: Gūyā avcı keleriñ deliği aġzına gelip
elini öteye beriye oynatır ve keler de o ĥareketi kendisini
öldürmeye gelen yılan žannıyla ķuyruġunu uzatırmış avcı da hemen
ķuyruġundan yaķalayıp dışarı çıķarırmış!
Biriniñ heybet ve cāhı dolayısıyla ķomşusu ve ķarįbi
kendisinden sālim olamayan kimse ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Varamaz nezdine hįçbir kimse
Bir aġaç śanki kesilmiş ökse
Ķorķudan hep ķaçıyorlar uzaġa
Öksürürseñ o da śuç her ne ise!
[212]

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

. ضروع َم ْعز ماَ َهلَا أَ ْرماَث-٤٤٦
.ض ْروع
َ ال: Ķoyun ve śıġır memesi.

1

.املَْعز: Keçi.

2

.ال ِرْمث: Memede ķalan süt baķiyesi.

3

Tercüme
449. Keçiniñ memelerinde süt ķalmamış.
Güler yüzlü olup da kimseye iyiliği doķunmayan kişi ĥaķķında
ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir güler yüzden Ǿibāret ħūyu hep
İyilik yapmaķ elinden gelmez
Görünüş sįrete derlerdi sebeb
Beni aldatdı bu söz āh, bu kez!

.اها امل ْنصل
َ -٤٥٠
َ ض َّرة َجبَّار َر َع

1

.الضره: Deve ve ķoyun gibi emvāl ve mevāşį.

2

.امل ْنصل: Ķılıç.
Tercüme

450. Cebbārıñ devvāb ve mevāşįsini vesāǿir emvāl ü emlākını
ķılıç gözetir.
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Ĥįn-i mürācaǾatda żaǾįfi ķoruyan ķavį ĥaķķında ķullanılır.
[213]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Aķviyādır żuǾafāyı gözeten,
Bir çobandır sürüyü varsa güden.

Göñül Allāh evi derler, sen de
Dil-nevāz ol, saña Mevlā meǿmen.

Bir yetįmiñ ne olur göñlüne gir;
O göñül ĥayf ki bir beyt-i ĥazen

Bilmiş ol ki bu cihān bir tarla.
Biçeceksiñ ne ekerseñ onu sen.

Keremiñ bāġı bozulmuş eyvāh!
Lāne-i mūrda hep yeldir esen!

ِ ضائِف اللَّْي
ث قَتِيل ال َْم ْح ِل
َ -٤٥٧
Tercüme
451. Arslanıñ misāfiri ancaķ ķıtlıķdır.
YaǾnį arslanı öldüren, yalñız ķıtlıķ, ķuraķlıķ demekdir.

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ķıtlıķdadır arslanıñ helākı,
Esmākı da öldüren şebākı
Āmāle düşüp de ķalma mużŧar
SaǾy eyle, bulunma ĥāle şākį
[214]

ت َعلَْي ِه األَ ْرض بِر ْحبِ َها
ْ َضاق
َ -٤٥٦
Tercüme
452. Yeryüzü genişliğiyle berāber oña dar geldi.
Eŧrāfını ĥayret bürüyen, öteye beriye şaşķın şaşķın baķan
kimseler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Eŧrāfını ķaplamış da ĥayret
Bir tenginā cihān gözünde
Sen doġru iseñ eğer özüñde
Āteşgede, bir maķām-ı cennet!

ِ ضاء ِِف ظَر
.ف َس ْوء
َ ض َربَة بَ ْي
َ -٤٥٣
ْ

.ض َربَه
َ ال: Beyāż ve ġalįž bal. Falān kimse fürū-māye ve śoyu

1

śopu belirsiz denilecek yerde
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ض ِرب َع َسلَ ِة
ْ مايعرف لفالن َم

“

” denilir. Falānıñ bal çalacaķ

ķabı belli demekdir.

Tercüme
453. Fenā ķabda beyāż bal.
Sįreti güzel, śūreti çirkin olanlar ĥaķķında įrād olunur.
[215]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sāde-bünyān göremez iç yüzünü
O görür sāde onuñ yüz, gözünü
Herkesiñ sözleri uymaz özüne
İstemem söz, baña göster özünü

َّ ض َر َح
.وس َن ِجزاً بِنَاجز
َ -٤٥٤
َ الشم

1

.الضرح: Bir nesneyi yerinden öte ķaķmaķ, davar ayaķlarıyla

tepme urmaķ.
2

.الشموس: Üzerine adam bindirmeyen serkeş at.

3

.الناجز: Ĥāżır olan nesne.
Tercüme

454. Serkeş at, ĥāżırı ĥāżır ile defǾ etdi.
Mücāzatda sürǾat gösterenler ĥaķķında ķullanılır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
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İžhār-ı müsāraǾat cezāda
Her yerde değil ĥakįm-i Ǿumde

.شتَاء
ِّ ضيَع ِم ْن قَ َم ِر ال
ْ َ أ-٤٥٥
Tercüme
455. Ķış ķamerinden ziyāde ziyāǿa uġramış.
Zįrā ay ħāŧırı için ķışın dışarıda oturulamaz.
[216]

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Bedr-i şitā ķıymeti ĥāǿiz değil
Seyri için titreme cāǿiz değil

ِ ك مو
ِ ض ِع األمور مو
.ك
َ ض َع
َ َاض َع َها ت
َ -٤٥٢
ْ َ َ ض ْع
ََ َ
Tercüme
456. Sen, işlerini yerli yerinde yap, işler de seni lāyıķ olduġuñ
maķāma getirsin.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Liyāķat Ǿarż edenler işlerinde
Teķaddüm eyler elbette yerinde
Harfü’t-Ŧā

.صافِري َرأْ ِس ِه
ْ  طَ َار-٤٥٧
َ ت َع
Tercüme
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457. Onuñ serçeleri uçdu.
Ķorķaķlar ĥaķķında ķullanılır. Gūyā başına ķonan serçeler
gösterdiği ħavf u telāşdan uçdu.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Uçar hep ķorķular gūyā ki serde
Ser-ā-ser uçdu gitdi serçeler de!
Mülāzım ol teǿennįye, sükūta
Telāşıñ maķśadı ižhāra perde
[217]

1.

البلق:

ب األَبْ لَ َق الْ َعقو َق
َ َ طَل-٤٥٨
Alaca. Ayaķlarınıñ sekili uyluķlara ķadar ķararmış

erkek atı.

.العقوق: Gebe ķıśraķ.

2

Tercüme
458. Gebe at istedi.
Ĥuśūlü mümkün olmayan nesne ŧaleb eden kimse ĥaķķında įrād
olunur.

ب األبْ لَ َق ال َْعقو َق فَ لَ َّما
َ َطَل
ِ ض األن
وق
َ ََلْ ََِي ْده أ ََر
َ اد بَ ْي
Tercüme

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

Gebe at istedi; onu bulamayınca ķartal yumurtası ŧalebinde
bulundu. 209
Ķartal ķuşu ġayet śarp daġlar başında, ķayalarda yuva yapıp
yumurtladıġı için ĥuśūlü müşkül olan nesne ĥaķķında “

ال نوق اذ

من بيضا

” cümlesi de emŝālden Ǿaddolunmuşdur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Değildir şān-ı Ǿāķil hįç ŧalebkār-ı muĥāl olmaķ
ǾUķūķ eblāķ görülmüş şey midir Ǿālemde ey aĥmaķ!

. أَط َْر َق إِط َْرا َق الش َج ِاع-٤٥٦

.اطرق: Gözü yere dikip epsem ü ħāmūş olmaķ.

1

Tercüme
459. ŞecįǾiñ yere baķışı gibi baķdı.

[218]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ġayžı artan o şücāǾnıñ yanına varma śıvış
Kükremiş arslan olur gāh ġażūbāne baķış!

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 540.
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ِ
ِ َالسن
ِ ِ
.ان
ّ  طَ ْعن اللّ َسان َك َو ْخ ِز-٤٢٠

1

.الوخز: Bir kimseyi mızraķ vesāǿire ile dürtmek.
Tercüme

460. Lisān ŧaǾnesini mızraķ ŧaǾnesi gibidir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Müǿeŝŝirdir diliñ žaħmı nihāyet
Sinānıñ zaħm u teǿŝįrinden elbet

.اك
َ ك تَ ْن َف َع
َ ْ اطْلِ ْق يَ َدي-٤٢٧
Tercüme
461. Elleriñi ķoyver, saña fāǿidesi doķunsun.
Beźl-i māla ve iktisāb-ı ŝenāya teşvįķden Ǿibāretdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Beźl et ki ŝenā ķazan cihānda
İĥsānla ķalır adıñ zamānda
[219]

. طَ ْعم ِذ ْك ِر َك َم ْعسول بِك ِّل فَم-٤٢٦
Tercüme
462. Ŧatlı yādıñ her aġza çalınmış bal gibidir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
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Sen bal gibisiñ cihānda 210
Bir ŧatlı adıñ ķalır zamānda

.ّت َيِْب َع ْن لِ َسانِِه
َ  طَ ْرف الْ َف-٤٢٣
Tercüme
463. Kişiniñ baķışı lisānından ħaber verir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Baķışlardır lisānıñ tercümānı
Baķışdır bildiren rāz-ı cinānı

ِ ت ِِف َح ْو
.ت ِم ْنه ِِف َش ْيء
َ ص أ َْمر لَ ْس
َ  طَ َع ْن-٤٢٤

.احلوص: Dikiş dikmek.

1

Tercüme
464. Elinden gelmeyen bir iş için beyhūde yere zaĥmet çekip
çalışanlar ĥaķķında įrād olunur.
[220]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Iślāĥ edeyim diyor o Ǿāciz
İfsādı miŝāl-i Şems bāriz!

ِ  إِطْمئِ َّن َعلَى قَ ْد ِر أَر-٤٢٥
.ك
َض
ْ
َ
210

Bu dizede vezin aksamaktadır.
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Tercüme
465. Yeriñe göre yerleş.
Ayaġına göre yorġanı uzat meŝelimize beñzer.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Yorġanından fażla medd-i ricl eden
Pā-bürehne ķaldıġı meşhūrdur

ِ
.َّص ِاِف
َ  طول التَّنَائي َم ْسالَة للت-٤٢٢
Tercüme
466. İki dostuñ birbirinden uzaķ yerde bulunması aradaki śāfiyeti
gidermeğe sebeb olur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Dūr olan gözden göñülden de Ǿazįzim dūr olur
Muķbiliñ luŧf u Ǿaŧāsı şüphe yoķ maķśūr olur
[221]

ِ ْ َي ْسلِي ا ْحلَبِيب
ِ ي طول الن
َّأي بَ ْي نَ هما

َوتَ لْتَ ِقي طرق أخدى فَ تَأْتَِلف

ِ فِي ْح ِدث
الواصل األ ْد َن َم َو َّدتَه
ِ
ِ
ص ِرف
ْ ََوي
َ ص ِرم ال َْواصل األأنى في ْن
Tercüme
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Aradaki buǾd-ı mesāfe iki dostu birbirinden śoġudur; başķa
meveddet yolları onları ķavuşdurur ve görüşdürür. Yaķın olan ĥabl-ı
meveddetini vaśl, uzaķda olan da ķaŧǾ u faśl eder. 211

. أَط َْول ِم ْن ِظ ِّل الرْم ِح-٤٢٧
Tercüme
467. Mızrāķ gölgesinden daha uzun.
Ǿİnde’l-ǾArab gölgeleriñ eñ uzunu mızraķ gölgesidir. Eñ ķıśası
da “

 ” ظل مغذلyaǾnį ayıñ gölgesidir.
صر طولَه
َّ ََويَ ْوم َك ِظ ِّل الرْم ِح ق

اص ِط َكاك الْ َم َز ِاه ِر
َّ َدم
ْ الز ّق َعنَّا َو

.الزق: Sirke şarāb ve bal ķoyduķları deriden maĥśūl ŧulum.

1

Ŧulum ķanından murād ħamrdır.
2

. الصطكاك: Vurmaķ, çalmaķ.

3

.املزاهر:

vezninde mezehr’iñ cemǾi. Bir nevǾ ālet-i

lehv yaǾnį çalġı.
Tercüme
Mızrāķ gölgesi gibi nice uzun günüñ uzunluġunu şarāb içmek ve
çalġı çalmaķ śūretiyle ķıśaltmışızdır. 212

Yapılan araştırma sonucu anonim olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği temel mesel
kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 545.
212 Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu Yezid bin etTesriye’ye ait olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: el211
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[222]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Žıll-ı miġzel gibi sürǾatle geçer neşǾeli gün
SāǾati gün gibidir yevm-i muśįbetde bütün!

ِ ِ
.صر األَ َج َل
ِّ  طول اللّ َسان ي َق-٤٢٨
Tercüme
468. Dil uzunluġu ĥayātıñ ġāyesi olan eceli ķıśaltır ve yaķlaşdırır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
İmsāk-ı lisāndadır o şādį
Iŧlāķ-ı zebān helāka bādį

. َوك ْل َج ْه َدك، إِط َْر ْح نَ ْه َد َك-٤٢٦

1

.النهدك: ǾAžįm hediye tertįb etmek.
Tercüme

469. Hediyeyi bıraķ eliñiñ emeğini ye.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Göz dikme hediyye, armaġana
Cehd eyle ki Ǿacz bir bahane
Harfü’z-Žā

Cahız, Kitabü’l-Hayevân, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1424, C.6, s. 409. ; Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 545.

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

[223]

.ال ِظئر: Süt ana.

1

. ِظ ْئ ر َرؤم َخ ْي ر ِم ْن أ ّم َسؤّم-٤٧٠
.السؤم: Bezgin.

2

Tercüme
470. Şefķatli süt ana bıķķın, bezgin anneden ħayırlıdır.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Mihribān bir dāye evlā māder-i bįzārdan
Yār olan aġyār olursa geç Ǿazįzim yārdan

ِ
.ص ْيف َما َهلَا ِقطَار
َ  ظالَل-٤٧٧
Tercüme
401. Yaġmur damlası olmayan yaz buluŧu.
Zengįn olup da kimseye iyiliği doķunmayan ħasįsler ĥaķķında
ķullanılır.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Zengįn ammā ħayrı yoķdur kimseye
Ħadd-i nā-pākįze gelmez būseye

ِ ضضاً ِمن وقْ ِع الس ْي
ِ  ظلْم األَقَا ِر-٤٧٦
.ف
َ ب أَشد َم
َ ْ
َ

1

.ضض
َ  َم: Muśįbet acısı.

[224]
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Tercüme
402. Aķrabānıñ žulmü ķılıcıñ acısından daha müǿeŝŝirdir.

ًضاضة
َ فَظلْم ذَ ِوي الق ْرَب أ َشد َم
ِ على الْمرِء ِمن وقْ ِع ا ْحلس ِام الْمهن
َّد
َ
َْ
َ
َ
(Ŧarafe) 213
Tercüme

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Aķrabā žulmü ķılıçdan bile baǾżen baśķın
Öyle bir aķraba Ǿaķreb denilir olma yaķın 214
Harfü’l-ǾAyn

.الصبَاح َْحي َمد ال َق ْوم الس َرى
َّ  ِع ْن َد-٤٧٣
Tercüme
403. Geceleyin yola çıķıp yol alanlar śabāĥ olunca memnūn ve
ĥamd u ŝenāya maķrūn olurlar.
Rāĥat isteyen meşaķķata ķatlanmaķ mecbūriyetindedir, diyecek
yerde įrād olunur.
Bu meŝeli evvelā įrād eden Ħālid bin Velįd 215 (rađıyallāhu
Ǿanh) ĥażretleri olmuşdur. Ĥażret-i Ebū Bekr (rađıyallāhu Ǿanh),

Muallaka sahibi hicivleri ie bilinen şair. Geniş bilgi için bk. Emrullah İşler, “Tarafe b.
Abd”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2011, C.40, s. 14.
214 Tercümesi verilen ve Tarafe’ye ait olan bu beytin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 562.
213
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müşārünileyhi Yemāme’de iken ǾIrāķ’a göndermek üzere ħaber
gönderir. Ħālid bin Velįd de çöl yolunu ķaŧǾ etmek üzere sefere
ĥāżırlanır. RāfiǾet-ŦāǾį,216 benim de çöl yolunu ķaŧǾ edişim, śusuz
ķaldıġım günleriñ biri olmuşdur. Žannetmem ki sen bu külfete
ķatlanasıñ, der. Bunuñ üzerine Ħālid, ķocamış yüz deve śatın alır.
Evvelā bunları śusuz bıraķır śoñra ķanıncaya ķadar śu verir.
Muǿaħħeren develeriñ aġzını baġlar baġladıķdan śoñra iki gün çöl
yolunu ķaŧǾ eder. İki gün śoñra
[225]
insānlar ve atlarıñ śusuz ķalacaġından ķorķduġu için develeri
boġazlar ve ķarınlarındaki śuyu çıķarır ve bu śuyu atlara ve
insānlara içirir. Dördüncü gece RāfiǾ, eğer sidr aġacına rāst
gelirseñiz ne aǾlā yoķsa helāk muķadderdir der. Derken, biraz ötede
sidr aġacına rāst gelirler ve keyfiyyet-i ħāk da iħbār edilince hem
müşārünileyh hem de ehālį tekbįr getirirler ve derĥāl śuya hücūm
ederler. Bunuñ üzerine Ĥażret-i Ħālid şu beyitleri 217 įrād ve inşāda
başlar:

ِِّ
أن ْاهتَ َدى
َّ لل َدر َرافِع
Hz. Peygamber’in seyfullah unvanı verdiği ünlü kumandan sahâbî. Geniş bilgi için bk.
Mustafa Fayda, “Hâlid b.Velîd”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1997, C.15, ss. 289-292.
216 Halid b. Velid Irak’tan Şam’a giderken kendisine çölü aşmada kılavuzluk yapan Tay
kabilesine mensub olan çöl rehberi. Geniş bilgi için bk. Mustafa Fayda, “Hâlid b.Velîd”,
DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1997, C.15, ss. 289-292.
217 Tercümesi verilen ve Halid bin Velid’e ait olan bu şiirin geçtiği başlıca iki kaynak
215

şunlardır: Ebû Abdullah Muhammed b. Sa’d b. Meni’ Ez-Zühri İbn Sa’d, Et-Tabakatü’lKübra, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1990, C.6, s. 132. ; Ahmed b. Muhammed elMeydânî, a.g.e.,C.2, s. 5.
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فَ ّوَز من ق َراقِر إىل ِس َوى

َِخْساً إذا سار بِه اجليش بَ َكى
ما َس َارَها من قبله إنْس ي َرى

اح َْحي َمد ال َق ْوم الس َرى
ِ َالصب
َّ ِع ْن َد
َوتَ ْن َجلِي َعنهم غَيَ َاابت الْ َك َرى
Tercüme

Allāh RāfiǾ’den rāżı olsun. Doġru yolu naśıl bulurdum beni
deve güdücülerden ķurtardı ve selāmet yoluna ulaşdırdı. ǾAsker üç
gece yürüdükden śoñra dördüncü gün aġlamaya başladı. Bundan
evvel bu mefāzeden fevz ü necāt bulan bir kimse görülmemişdir.
Gece yürüyüşümüz, śabāĥ olunca yolcularıñ ĥamd u ŝenāsını celb
ve uyķusuzluġuñ derįn ve ķaranlıķ ķuyusunu ve bunuñ verdiği
ķorķuyu selb etdi.
[226]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ŧayy-ı menzil saña hep leyle-i leylā olsun
O ķaranlıķ geceler kisve-i beyżā olsun
Gün doġunca bilinir ķaŧǾ-ı merāħil ne demek
Mūcib-i ĥamd u ŝenā śubĥ-ı berāyā olsun

.ك
َ  َع ْبد غَ ِْري َك حر ِمثْ ل-٤٧٤
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Tercüme
474. Başķasınıñ kölesi seniñ gibi ĥürdür.
Fażl u iĥsānı olmadıġı ĥālde başķalarına ķarşı kendinde fażl u
şeref gören kimse ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Varsa göster görelim fażl u kerem
Bu tefāħür kime bilmem sersem
Kölesi başkasınıñ sen gibi ĥür
O da Ĥaķķ’ın ķulu bį- muĥtāc-ı niǾam
[227]

.ك َع ْبداً فأ َْوَله تَ بًّا
َ َ َع ْبد َمل-٤٧٥
Tercüme
475. Köle bir köleye mālik olmuş, śoñra żararına vermiş!
Ŝervet u sāmāna lāyıķ olmadıġı ĥālde zengįn olan kimse
ĥaķķında ķullanılır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Memlūk niye mülke śāĥib olsun!
Ey kîse-tehî cebiñ ne dolmuş!

.ك وا ْحلَ َج َر
َ َ أَ ْع َور َع ْي ن-٤٧٢
Tercüme
476. Ey şaşı! Gözüñü śaķla, ŧaşdan śaķın.
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Helākı mūcib şeyden taĥźįr maķāmında ķullanılır. Şaşınıñ
gözüñe ŧaş iśābet ederse görmez bunuñ için diğerinden ziyāde menǾ
ü taĥźįre lāyıķdır.
Rivāyete göre bir ķarġa, pālān sürtmekden aşınmış bir
deveniñ śırtına ķonar śāĥibi ŧaş atmaķdan çekinir; deve śıçramaya
başlar. Śāĥibi elindeki ŧaşla deveye işāret ve bu meŝeli įrād eder.
Ĥiddet-i baśarından dolayı aǾmāya ebū’l-baśįr, Ĥabeşį’ye
ebū’l-beyżā dedikleri gibi ķarġaya da aǾver derler. Bir gözlünüñ
gūyā iki gözü nūra müstemid olmaķla keskįn görür. Bu iǾtibār ile
aǾver eżdāddan olmuş olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gözüñü ey şaşı ŧaşdan ķoru, dalġın olma
Öteki göz de giderse saña derler aǾmā
[228]

ِ َ ِع ْن َده ِمن امل-٤٧٧
.ال َعائَِرة َع ْي
َ

.العائره: Keŝret cihetiyle nāżırıñ gözünü dolduran māl.

1

Tercüme
477. Gözünü dolduran mālı vardır.
Zamān-ı cāhiliyetde bir adamıñ develeri biñe bāliġ olunca
faĥlıñ gözünü çıķarırlarmış. Gūyā o māl, keŝretinden dolayı gözü
çıķarılmış deveye beñzetilmişdir. Buña muķābil Türkçemizde
“Falānıñ gözünü topraķ doyursun.” deriz.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħayrı yoķ kimseye emvāl-i firāvān
O baħįliñ ħas u ħāşāk doyursun gözünü!

.ت
ْ َت فَ َزَرف
ْ َ َع ْي َع َرف-٤٧٨
Tercüme
478. Göz tanıdı, yaşlar da boşandı.
Gördüġünü ĥaķķıyla bilen ve ŧanıyan kimse ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Merd-i Ǿārif nažar-ı Ĥaķ’la görür eşyāyı
Śoracaķsañ oña śor sırr-ı ħıred-fersāyı
[229]

.ف بِد ْردر
َ  أَ ْعيَ ْي تَ ِين ِبشر فَ َك ْي-٤٧٦
1

.ا لشر: Đammeteyn ve fetĥateynle dişlerde olan keskįnliğe ve

leŧāfete denir.

.الد ْردر: Çocuķ ķısmınıñ diş bitim yeri.

2

Tercüme
Erkeġiñ biri ķarısını sevmez. Ķadın da bi’l-Ǿaķis ķocasını
çoķ severmiş ķadın bir çocuķ doġurur. Ķocası, çocuġuñ diş bitim
yerini öper ve severmiş. Bu muĥabbeti gören ķadın dişlerini
sökdürür. Bu ĥāle ķarşı erkeğiñ buġżu bir ķat daha artar ve bu
meŝeli įrāda başlar.

373

374

Davut ERTEM

479. YaǾnį sen genç iken benim öğütlerimi diñlemez ve beni
Ǿāciz bıraķırdıñ şimdi dişleriñ dökülünce ve iħtiyārlıķ Ǿalāmeti
belirince mi beni diñleyeceksiñ, demek istemişdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Verdiğim bunca öğütler ki hederdir ĥayfā
Sin-i pįrįde ne aśıl diñleyeceksiñ Ǿacabā

.ك ِِبَْنِب
َ ِ َع َرْكت ذَل-٤٨٠

.ال َع ْرك: Bir kimseye, meşaķķat verecek baǾżı iş yüklemek.

1

Tercüme
480. Onu bir ŧarafıma yüklendim.
[230]

ِ
ض َما
َ ِت ََلْ تَ ْعر ْك ِِبَْنب
َ ْاذاَ أَن
َ ك بَ ْع

اك ْاألَ َاب ِعد
َ يَ ِريب ِم َن األَ ْد َن َرَم
Tercüme

Yaķınıñ sūǾ-i žann celb edecek ufaķ tefek baǾżı ķuśūrlarıña
taĥammül edemezsek uzaķda olanlar da seni omuzdan atar.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Yaķın aĥbābınıñ zellātına ķatlanmadıñ işte
Ķalırsıñ böyle bį-yār u muǾįn Ǿālemde elbette
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.الع ْي ر أ َْوقَى لِ َد ِم ِه
َ -٤٨٧
Tercüme
481. Ķanını eñ ziyāde viķāye eden eşekdir.
Avlanacaķ bir şey yoķ iken śaydı istenilen eşeğiñ iĥtirāzı
gibi çekinen ve mehlikeden alarġa duranlar ĥaķķında įrād olunur.
Ĥiddet-i baśarıyla meşhūr Yemāmeli Zerķāǿ 218 isminde bir
ķadın taĥaśśun etdiği ĥiśārından ĥassā’ın Ǿaskerine baķdığı śırada
ordudan ķaçan bir eşek görmüş ve:

 من راغ ِِف،” غَنَ ِم ِه العري أَوقى لِ َد ِم ِه

“

ĥükmünü įrād etmişdir.

YaǾnį eşek, sürüsü yanında bulunan çobandan ziyāde ķanını
ķoruyor demekdir.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Her deliğe burnunu śoķmak ħaŧā
Ħavf u ĥaźer üzre bulunmaķ sezā
Eşşeğe baķ ħūnunu etmez heder
Müctenib ol tehlikeden dāǿimā
[231]

. العقوق ث ْكل َم ْن ََلْ يَثْ َك ْل-٤٨٦

1

.الث ْكل: Mevt ve helāk. Bir kimse çocuġunu ķaybetmek.

Arapların üç günlük mesafedeki kişileri ve yoğurttaki beyaz tüyü görebilen keskin
körüşlü efsanevî kadın şahsiyeti. Geniş bilgi için bk. İskender Pala, Dîvân Şiiri Sözlüğü,
Akçağ Yayınları, 3. Baskı, 1995, Ankara, s. 583.
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Tercüme
482. Ǿİśyān, çocuġunu ķaybetmediği hālde ķaybetmiş gibi
anneniñ teǿeŝŝür ve telehhüfünü celb eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Seni ĥaķķıyla seven māderine
Śaķın Ǿiśyān ederek verme elem
Her ne emretse getir sen yerine
Ĥaķķ’a ŧaǾāt oña ŧaǾāt her dem

. أَ ْعطَاه غَْيضاً من ِفيض-٤٨٣
1

.الغيضا: Az nesne.
Tercüme

483. Az bir şey verdi.
Ŝerveti çoķ, faķaŧ vergisi az olan ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bu ķadar ŝerveti varken o baħįl
Verdiği şeyǿe baķıñ, cüzǿ-i ķalįl
[232]

. ع ْشب َول بَ َعِري-٤٨٤
Tercüme
484. İşte otlaķ, faķaŧ otlayan bir deve yoķ!
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Zengįn olduġu ĥālde ne kendisine ne de başķasına ħayrı
olmayan nākesler ĥaķķında įrād olunur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Nefsine imsāk eden aġyāra etmez beźl-i māl
Faķr u źilletden Ǿibāret ŝervet olmaz mülke dāl

.صا واحلر تَ ْك ِف ِيه اإل َش َارة
َ الع ْبد ي ْقرع ابل َْع
َ -٤٨٥
Tercüme
485. Śopa ile köle ķaķılır ve vurulur; Ǿārife işāret kāfįdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
İşāretden ne añlarsıñ, işāret Ǿārife çesbān
Dayaķ eşşekleriñ kārı, seniñ ancaķ adıñ insān

ِ
.س اب ِريَ َها
َ  أَ ْعط ال َق ْو-٤٨٢

Tercüme
486. Oķu atana ver.

Her işi ehline tevdįǾ et, diyecek yerde ķullanılır.
[233]

ِ ي الْ َق ْو
ت حتْ ِسن َها
َ س بَ ْرَيً لَ ْس
َ ََي َاب ِر
ِ
ِ
س َاب ِريها
َ لَ ت ْفسدنْ َها َوأ ْعط ال َق ْو
Tercüme
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Ey oķ atan! Beceremiyor, güzel atamıyorsañ bārį bozma da atan
erbābına ver. 219

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İşi erbābına ver, zevķiñe baķ, keyfiñi çat
Kimi var göz çıķarır, ķaş yapayım der heyhāt!

.َّز َع ِة
َّ اد
َ  َع-٤٨٧
َ الس ْهم إل الن
Tercüme
487. Oķ döndü dolaşdı atanlara geldi.
Žulmüñ śoñu yine žālime Ǿavdet eder, diyecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Žālimiñ žulmü yine kendisine Ǿavdet eder
Hele yaydan çıķan oķ, bir daha gelmez geriye
İyilik de yine bir gün saña ricǾat eyler
Ne ekerseñ biçeceksiñ, iyi ek de iyi ye

ص ِد يقه َع ْقله
َّ  َعدو. -٤٨٨
َ  َو،الرجل َحْقه
[234]
Tercüme

219

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim

olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû Muhammed
Şerefüddîn Hüseyn b. Abdillâh b. Muhammed et-Tîbî, Fütûhu’l-Gayb fi (ve)’l- Keşf ʿan
Kınâʿi’r-Reyb, Dubai Devlet Basımevi, Dubai, 2013, C.10, s. 489. ; Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 23.
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488. Kişiniñ düşmanı ĥamāķatı, dostu da Ǿaķlıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Var ise düşmanıñ ancaķ ĥumķuñ
Yār-ı śādıķ o da Ǿaķlıñ, Ĥaķķ’ıñ

ِ
.يل ما ه َو َعائِله
َ  ع-٤٨٦
Tercüme
489. Oña ġālib olan maġlūb olsun.
Bir adamıñ kelāmından veyā sāǿir umūrundan taǾaccüb
olunduķda duǾā maķāmında bu meŝel įrād edilir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾAķl u tedbįr seniñ şįve-i māder-zādıñ
Anılır elsine-i ħalķda her dem yādıñ
Saña ġālib var ise Ǿālem-i imkānda bugün
Ede encāmını Ĥaķ Ǿāķıbeti Şeddād’ıñ

. ِعل َْمان َخ ْي ر ِم ْن علم-٤٦٠
Tercüme
490. İki Ǿālim bir Ǿālimden ħayırlıdır.
Bir adam oġluyla bir yola giderken çocuġuna, “ Oġlum!
Göz ķulaķ ol, gelen giden var mı? Hele bir baķ.” der. Çocuķ da ben
Ǿālimim, diye cevāb verir.
[235]
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Müşāvere ve mübāhaŝeyi ŝenā maķśadıyla babası da bu meŝeli
įrād eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kendi Ǿaķlıñ saña kāfį gelemez
Ķılavuzsuz yolu herkes bilemez
Śormadan çıķma yola evvelce
Śoñra ister otur ister çıķ, gez

ِ  عادة الس-٤٦٧
.وء َشر ِم َن املَغْ َرِم
ََ
Tercüme
491. Fenā Ǿādet, edāsı vācib bir borcu ödemekden bedterdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾĀdet-i seyyieǿ insāna ne bedter bir şeyn
Ne reźālet, ne feżāĥat ödenmezse o deyn

ِ
ِ الصم
.َح َسن ِم ْن ِع ِّي ال َْم ْن ِط ِق
ْتأ
ْ َّ  عي-٤٦٦
Tercüme
492. Süķūta müķārin Ǿacz, śāĥibini reźįl eden Ǿacz-i kelāmdan
daha güzeldir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Bed-nām eden kelāma müreccah-ı sükūt var
ǾĀciz de olsa sākine yoķdur elem, ħasār
[236]
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. إِ ْع ِق ْل تَ َوَك ْل-٤٦٣
Tercüme
493. Baġla, tevekkül et.
Cenābı Peygamber efendimize birisi, “ Yā Resūlallāh!
Devemi başıboş mu bıraķayım yoķsa tevekkül mü edeyim? ” der.
Ĥażreti Peygamber de, “Evvelā baġla, śoñra tevekkül et.”

220

buyurdular.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öñce tedbįre tevessül eyle
Śoñra Allāh’a tevekkül eyle

ِ
.ش تَ َر َما ََلْ تَ َر
ْ  ع-٤٦٤
Tercüme
494.Yaşa, görmediğiñ şeyleri görürsüñ. YaǾnį Ǿömrü uzun olan
şāyān-ı Ǿibret ü ĥayret-i ĥādiŝāta mülāķį olur demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ǿİbret al, Ǿāleme Ǿibret olma
Şekl ü śūretden Ǿibāret olma
Yalıñız fāǿide vermez yaşamaķ
Bezm-i eyyāma ŝeķālet olma

220

‘‘Önce deveni bağla, Allah’a öyle tevekkül et.’’ Tirmizî Kıyâmet, 60.
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.اد ِِف َح ِاف َرتِِه
َ  َع-٤٦٥

[237]
Tercüme
495. Ĥālet-i evlāsına Ǿavdet etdi.

Evvelā terk edip de yine fenā iǾtiyātlarına Ǿavdet eden kimse
ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾĀdet-i seyyiǿeñi terk etdiñ
Yine döndüñ o fenā Ǿādetine
Marażıñ seyyiǿeñ olmuş müzmin
Denir insān yalıñız śūretiñe!

ِ  َعم الع-٤٦٢
.اج ِز خ ْرجه
َ
Tercüme
496. ǾĀciziñ Ǿamcası ħarcıdır.
Bir adam Ǿamcasıyla yola çıķar, Ǿamcasınıñ heybesindeki
azıķlara güvenerek zād u źāħire tedārikiñde ihmāl eder. Derken,
acıķır ve der ki: “Amca! Acıķdım, ekmek ver.” der. ǾAmcası da, “
Seniñ Ǿamcañ seniñ ħarcıñdır.” der.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Seniñ Ǿamcañ seniñ ħārcıñdır ancaķ
Daġarcıķsız ķalırsıñ aç, muĥaķķaķ
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.ً َو َع ِد َم َم ْعقول،ً أ ْع ِط َي َمقول-٤٦٧
[238]
Tercüme
497. Söz söyleme ķābiliyeti verilmiş, faķaŧ Ǿaķıldan maĥrūm!
Manŧıķ ķudreti olup da Ǿaķlı kendisine yardım etmeyen kimseler
ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾAķlı yār olmayanıñ manŧıķı maǾdūm demek
Öyle bįçāre yazıķ dehrde maĥrūm demek!
ŦāliǾ-i yār değilse kişiniñ ĥelvāsı
Ne ķadar ŧatlı da olsa yine zaķķūm demek!

ِ استِغْنَاؤه َع ِن الن
.َّاس
َّ  ِعز-٤٦٨
ْ الرج ِل
Tercüme
498. Kişiniñ Ǿiźźeti, insānlardan istiġnāsıdır.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Pāye-i Ǿiźźet bütün erbāb-ı istiġnādır
Himmetiyle yükselenler Ǿālem-i bālādadır
CemǾ-i ŝervet ādeme teǿmįn-i Ǿirfān eylemez
Gördüğüñ keŝret ser-ā-ser vaĥdet-i eşyādadır

ِ
.يح ت ِريح
ِ َّص ِر
ْ  ع ْن َد الت-٤٦٦
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Tercüme
499. Ĥaķ meydāna çıķınca rāĥat edermiş.
[239]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥaķ težāhür edince sen de bütün
Emn ü rāĥatdasıñ demek ki o gün

ِ  أ-٥٠٠
ِ ابلصو
.ت
َ َع ْن أَ َخ
ْ َّ اك َولَ ْو
Tercüme
500. Velev sesle olsun bir ķardeşiñe yardım et.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Velev ki sesle olsun yardım eyle dostuña her dem
MuǾįn-i ħalķ olan insāna derler eşref-i Ǿālem

.ًت أ َْهلَ َها َذ َّما
ْ َ َعا ِريَّة أَ ْك َسب-٥٠٧
Tercüme
501. ǾĀriyet, ödünç alanıñ źemmini daǾvet eder.
YaǾnį ödünç olaraķ birine bir şey verip de śoñra istirdād etmek
isteyen māl śāĥibi melūm ve meźmūm olur, demekdir.

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
ǾĀriyet levm ü źemmi daǾvet eder
Vermeseñ de yine melāmet eder!
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.الع ْبد َم ْن لَ َع ْب َد لَه
َ -٥٠٦
[240]
Tercüme
572. Köle, kölesi olmayandır.
İşlerini görecek kimsesi olmayan ve yalñız kendi işini kendi
gören kimseler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Uşaġıñ yoķsa uşaķ kendiñdir
Bendegānıñ da birer bendeñdir

ِ العتاب خي ر من م ْكت
ِ
.وم احلِ ْق ِد
َ َ ْ َ َ -٥٠٣
Tercüme
573. Ǿİtāb, gizli ĥıķd ve ĥasedden ħayırlıdır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥıķd u kįnden Ǿitābıñ evlādır
Ķalbiñiñ tercümānı sįmādır

ِ  إِنْ َد ال ِرَه-٥٠٤
.الس َوابِق
َّ ان ت ْع َرف
ّ

1

.الرهان: Bir kimse ile bir mādde żımnında baĥŝ edip öğdül

ķomaķ. Öğdül ile at yarışmaķ.
Tercüme
504. Sābıķ ve fāǿiķler yarışda belli olur.
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[241]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾĀlimim derseñ eğer işte ķalem işte kelām
Ķuru daǾvā saña teǿmįn edemez sebk u maķām

. ِع ْرض َما َوقَ َع فِ ِيه ََحْد َو َذم-٥٠٥
Tercüme
505. Kendisine medĥ ve źemm ķonmayan bir nāmūs.
Kimseye ħayr ve şerri doķunmayan kimse ĥaķķında ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ne ħayrıñ var, ne şerriñ cihāna
Ķalır mı yādıñ efvāh-ı zamānda!

ِ  ع ِرض لِ ْل َك ِر ِي ولَ ت ب-٥٠٢
.احث
ْ َّ
َ َ

1

.الباحثه: Muĥabbet ve meveddeti ħāliŝ ķılmaķ. Keşf ü ižhār

eylemek.
Tercüme
506. Kerįme maķśadıñı kināye ve işāret ŧārįķiyle añlat, įżāĥ u
taśrįĥ istemez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İstemez Ǿarż-ı ŧaleb merd-i kerem
Bir işāret oña kāfį dāǿim
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Ĥālden añlayamaz her bir ferd
Ķālı añlarsa fe-niǾme’l-mükrem!
[242]

ِ  العقوبة أَألَم ح-٥٠٧
.الت الق ْد َرِة
َ
َ
Tercüme
507. Ķudret ĥālleriniñ eñ ziyāde levm ve denāǿete yaķışanı
Ǿuķūbetdir.
YaǾnį ķudret var iken ǾAfvetmek maĥż-ı keremdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Elde ķudret var iken Ǿafvetmek
Ne mübārek keremiñdir gerçek!

ِ
صابِ ِه
َ  َع. -٥٠٨
َ اد األَ ْمر إِ َل ن
Tercüme
508. İş ķıvām u niśābına geldi.
Bir iş erbābına tevdįǾ edilince ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Herkesiñ kārı değil iş bilmek
Ara, bul ehlini sen çekme emek

.العاقِل َم ْن يَرى َم َق َّر َس ْه ِم ِه ِم ْن َرْميَتِ ِه
َ -٥٠٦
Tercüme
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509. ǾĀķil atacaġı oķuñ nereye varacaġını bir atışdan bilir.
ǾAvāķıb-ı umūrı tedebbür eden dūr-endįşler ĥaķķında ķullanılır.
[243]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bilir Ǿāķįl oķunuñ menzilini
Çekmez Ǿirfān eteğinden elini
İşiñ encāmını Ǿārif añlar
Öñceden çünkü görür evvelini

اك
َ  ِع ْن َد النَّا ِزلَ ِة تَ ْع ِرف أَ َخ-٥٧٠
Tercüme
510. Dostuñu şedāǿide maǾrūż ķaldıġıñ vaķit bilir ve ŧanırsıñ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bildirir vaķt-i felāket saña düşman, dostu
Düşman elbette ķapar bulsa eğer bir postu

.ض ِمِ ِريِه ال َفا ِر ِسي
َ ب َع ْن
َ  أَ ْع َر-٥٧٧
Tercüme
511. Fārisį, żamįrini ižhār eyledi.
Ķalbinde olan şeyleri meydāna çıķaran kimse ĥaķķında
ķullanılır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
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AǾrāb, ǾAcem’de yoķ mu śandıñ
Aǿrāb ediverse çoķ mu śandıñ
Mużmer ķalamaz żamįr, bāriz
Nesl-i edebi ķonuķ mu śandıñ
[244]

. َع َسى غَد لِغَ ِْري َك-٥٧٦
Tercüme
512. Bugünüñ işini yarına bıraķma. Olabilir ki ferdā, seniñ için
nā-peydādır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bugünüñ bir işini atma śaķın ferdāya
Çünkü ferdāya ķalan ķaldı demek yaġmāya!

س البَا ِرقَة لَ َتِْلف
َ  َع. -٥٧٣
Tercüme
513. Olabilir ki şimşekli buluŧ ħılf etmez.
İĥsānlarını ricāya taǾlįķ edenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Meme vermezler imiş aġlamayan bir çocuġa
Sen ise bekleme āŝār-ı recā beźle çalış
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.ك َع ْب َرى َوالف َؤاد ِِف َد ِد
َ  َع ْي ن-٥٧٤
Tercüme
514. Gözüñ yaşarmış ĥālbuki göñül lehv ile meşġūl!
Seniñ ĥüznüñden dolayı kendisini mahzūn gösteren, faķaŧ ķalbi
başķa şeyle meşġūl olan kimse ĥaķķında ķullanılır.
[245]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Seni maħzūn görüyor kendi de maħzūn görünür
Lehve dalmış o göñül śanma ki dil-ħūn görünür

.الس ْيف
َّ الع ْقل يهاب ما ل ي َهاب
َ -٥٧٥
Tercüme
515. Ķılıcıñ vermediği ķorķuyu Ǿaķıl verir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾĀķiliñ Ǿaķlı ķılıçdan da mehįb
Biri terhįb ediyorsa biri eyler teǿdįb

ِ -٥٧٢
.الع َّفة َجيش ل ي ْه َزم
Tercüme
516. Ǿİffet, hezįmete uġramayan Ǿaskerdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Münhezim olmayan Ǿasker var ise Ǿiffetdir
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Ǿİffet olmazsa hezįmet ne fenā źilletdir!
Harfü’l-Gayn

ِ َ ك َخ ْي ر ِم ْن ََِس
.ي غَ ِْري َك
َ  غَث-٥٧٧
Tercüme
517. Seniñ kendi arıġıñ başķasınıñ semizinden ħayırlıdır.
[246]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķadar enfes ise başķasınıñ emvālı
Daha nāfiǾ kişiniñ kendi değersiz mālı

ِ
.استَ َر َّق َرقَ بَةً م ْعتِق َها
ْ  َو، غَ َّل يَداً مطْلقها-٥٧٨
Tercüme
518. Iŧlāķ-ı yedd eden yaǾnį luŧf u iĥsānda bulunan iyilik etdiği
kimseye temellük ve āzād eden de raķabesine mālik olmuş
demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Riķāb-ı nāsa temellük eder kerem, iĥsān
Zihį mekārim-i aħlāķ luŧf-ı bį-pāyān!

.اث ِم ْن جوع َِّبَا أ ََماتَه
َ َاستَ غ
ْ -٥٧٦
Tercüme
519. Kendisini öldürecek şeyle açlıķdan meded umdu.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
O ne açlıķ ne śusuzluķ ĥayfā
Meded umdu ölümünden ĥattā

.ضب غول احلِل ِْم
َ َ الغ-٥٦٠
[247]
Tercüme
520. Öfke, ĥilmi helāke sevķ eder.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ĥilmiñ helākı dest-i tehevvürde muŧlaķā
Bil ki ġażūbı ķarşılayan mevt dāǿimā!

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öfkede varsa żarar ortaġı hep
O żarar baǾżı olur mevte sebeb!

.اد آ َخ ِرينا
َ  غَ َمام أ َْرض َج-٥٦٧
Tercüme
521. Buluŧ bizden başķa yere luŧfunu ibźāl etdi.
Aķāribi bıraķıp da uzaķdakilere iĥsān edenler ĥaķķında įrād
olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Biz dururken ele verdiñ ne demek!
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Bize yoķ mu azıcıķ nān u nemek!

. الغ َراب أ ْع َرف ابلت َّْم ِر-٥٦٦
Tercüme
522. Ħurmanıñ aǾlāsını ķarġa bilir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħurmanıñ enfesini ķarġa bilir
Baġa gir ķarġa gibi, gel göze gir
[248]

ِ
.الع َم ِل
ْ َ غَايَة الزْهد ق-٥٦٣
َ  َو ح ْسن،صر األَ َم ِل
Tercüme
523. Zühdüñ ġāyesi ķasr-ı emel ve ĥüsn-i Ǿameldir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ķaśr-ı emelle ĥüsn-i Ǿamel ġāye-i zühd için
Dünyā-pereste gülmededir mevt-i der-kemįn

َّ ضب الع
الربِي ِع
َّ شا َق َك َمطَ ِر
َ َ غ-٥٦٤
Tercüme
524. ǾĀşıķlarıñ öfkesi ilkbahār yaġmuru gibidir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾĀşıġıñ öfkesi bārān-ı bahār
Öyle bārān ki bütün gevher-bār
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ِ ضبه علَى طَر
ف أَنِْف ِه
َ َ َ َ غ-٥٦٥
Tercüme
525. Öfkesi burnunuñ ucunda.
SerįǾü’l-ġażab kimseler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bu ne öfke śoluyor burnundan
Kesilir āteş-i ĥiddet baǾżen!
[249]

ِ ضب اجل
ِ الع
.اقل ِِف فِ ْعلِ ِه
َ َ َو غ،اه ِل ِِف قَ ْولِ ِه
َ َ غ-٥٦٢
َ ضب
َ
Tercüme
526. Cāhiliñ ġażabı ķavlinde, Ǿāķiliñ ġażabı da fiǾlindedir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Cāhiliñ öfkesi hep ķavlinde
ǾĀķiliñ öfkesi de fiǾlinde

. الغَائِب ح َّجته َم َعه-٥٦٧
Tercüme
527. Ġāǿibiñ ĥücceti yanındadır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ġāǿibiñ ĥücceti nezdinde demek
Ĥücceti-i ķāŧǾıadan sen el çek
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. َو فَ ْقره ِِف الوطَ ِن غ ْربَة، ِغ َن املَْرِء ِِف الغ ْربَِة َوطَن-٥٦٨
Tercüme
528. Kişiniñ ŝerveti ġurbetde vaŧanı, faķrı da vaŧanda ġurbeti
demekdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ġurbet śayılır vaŧan faķįre
Her yer o ġanįye bir mesįre
[250]

 غَ ِري ل يَنام-٥٦٦
Tercüme
529. Borçlu uyumaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Uyķu ŧutmaz gözünü medyūnuñ
Yaķasından śarılır dāǿin onuñ
Acınır ĥāleti var maġbūnuñ
Hele śor ĥālini bir mescūnuñ

.الغرَثن: Aç.

1

. الغَ ْرَثن ل ُيْ َعك-٥٣٠

.املَْعك: Bir adamıñ ĥaķķını oyalandırmaķ.

2

Tercüme
530. Borcu teǿħįr edilmeyen açdır.
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(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Medyūna verilmemişse mühlet
Aç ķaldı demek zavallı elbet!
Harfü’l-Fā

. ِِف َرأْ ِس ِه خطَّة-٥٣٧

.اْلطَّه: Emr-i Ǿazįm.

1

[251]
Tercüme
531.Başı dertde!

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Başı dertde zavallınıñ her gün
Derbeder ĥāl-i pür-melāli bütün!

ِ  ِِف و ْج ِه الْم-٥٣٦
.ال تَ ْع ِرف أَ ْم َرتَه
َ
َ
1.

الَ ْم َره: Birisine keŝret ve kemāl bulmaķ.
Tercüme

532. Onuñ ħayr u nemāsını mālınıñ vechinden añlarsıñ.
Žāhiri güzelliğine baķıp da bāŧınį güzelliğine istidlāl eden kimse
ĥaķķında įrād olunur.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
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Gerçi žāhir bāŧınıñ āyįnesi
Gāh olur mużmer onuñ her kįnesi
Māh-rū, pākįze-ħūlar nūr-ı dil
Śāf olur mihr-i mįziñ sįnesi

َّ َت ف َالن ج َريْ َعة
.الذ قَ ِن
َ َ أَفْ ل-٥٣٣
Tercüme
533. İki çeñe arasına gelen yudumu ķaçırdı.
Cānı aġzında, yāħūd cānı aġzına geldi diyecek yerde ķullanılır.
[252]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Cānı aġzında da cānāna ķavuşmaķ ister
Bir ķafestde duramaz bülbül-i ķudsį şehper!
Kiminiñ maķśadı kevŝer, kiminiñ cennetdir
ǾĀşığıñ kevŝeri de, cenneti de hep dilber

ِ  ِِف اجل ِريرِة تَ ْش َِرتك الع-٥٣٤
رية
ش
َ َ
َ َ
Tercüme
534. Ķuśūr ve ķabāĥat isnādında ķavm ve ķabįleñ de müşterekdir.
İĥvān ve yārāna muvāsātı tavśiye eder.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
İĥvānına eylemek muvāsāt

397

398

Davut ERTEM

Elbette muvāfıķ-ı muśāfāt
Hemdert olacaķ cihānda nādir
İmdāda yetiş budur muvālāt

َّ  فَ َّر-٥٣٥
.الد ْهر َج َذ ًعا
.ع
ْ  اجلَ َذ: Genç, tāze.

1

Tercüme
535. Zamān genç olaraķ ķaçdı.
YaǾnį zamān ķocamaz; istediğimize bugün nāǿil olamazsaķ
yarın nāǿil oluruz demekdir.
[253]

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Zamān bir ān-ı mümtedden Ǿibāret bir şebāb olmuş
Bugün senden ķaçar, ferdāsı meyl-i bā-şitāb olmuş!

ِ  ِِف ال َقم ِر-٥٣٢
َّ ،ضيَاء
ض َوأ ِم ْنه
ْ والش ْمس أ
َ
Tercüme
536. Ayda żiyā varsa güneş ondan daha żiyādārdır.
Bir şey kendi emŝāline tafđįl ü tercįh edilecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün / me fā i lün/ fe i lün)
Senden Ǿālim de var cihānda, evet
Ay güneşden żiyā alır elbet
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ِ ِ
.عن ال ْختِبَا ِر
ْ  ِِف ال ْعتبَا ِرغ ًن-٥٣٧
Tercüme
537. Ǿİbret, insānı tecrübeden müstaġnį ķılar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ǿİbret aldıñsa eğer tecrübeye ĥācet yoķ
Çeşm-i Ǿibret gibi taĥķįķe değer Ǿālet yoķ

.الع َفار
ْ ، ِِف ك َّل َش َجر َنر-٥٣٨
َ واستَ ْم َج َد املَْرخ و

1

.الستمجاد: Firāvān olmaķ.

.العفار: Bādiye-i ǾArab’da bir nevǾ aġaçdır ki ǾArablar bundan

2

çaķmaķ yapar.
menzilindedir.

Merħ, çaķmaķ demiri, ǾAfār da ŧaşı

[254]
Tercüme
538. Her aġaçda āteş vardır. Bi’l-ħāśśa merħ u Ǿafār dedikleri
aġaçda çoķdur.
BaǾżı şey baǾżı şeyǿe tafđįl edilecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Her aġaç śanma ki bir merħ u Ǿafār
Çaķmaķ ancaķ yapılır bunlardan
Ġāfil avlar seni düşman baǾżen
İçi āteşgede aĥbābıñ var!
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.الس ْهم بَ ْي ِين َوبَ ْي نَه
َّ  فَا َق-٥٣٦

.الفوق: Oķuñ gezi eğilmek, ķırılmaķ.

1

Tercüme
539.Aramızdaki oķ gezi ķırıldı.
İki dostuñ arası bozulduġu ve muħādenet āŝārı kiriş
geçirilen oķ gezi gibi ķırılmaġa yüz ŧutduġu zamān ķullanılır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Sehm-i muħādenet ķırılınca miyānede
Artıķ o dostluġa denemez pāyidārdır
Ĥüsn-i vifāķ şarŧ meveddet-i zamānede
Āŝār-ı ġılžet ādeme maĥż-ı ħasārdır
[255]

ِ َ  أفْ ر-٥٤٠
ص ِع َد
َ اءِن َو
َ عف
َ يما َس
َ

1

.الفراع: Daġdan bayırdan aşaġı doġru inmek.
Tercüme

540. Baña fenālıķ yapmaķ için uġraşdı durdu.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kimi var şerre bütün ālet olur
Ħubŝ-ı ŧıynet oña bir Ǿādāt olur
Yılan elbette śoķar ŧıynetidir
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BaǾżı ħilķat sebeb-i nefret olur

ِ َ ِِف امل-٥٤٧
.ال أَ ْش َراك وإِ ْن َش َّح َربه
Tercüme
541. Śāĥibi isterse ħasįs olsun, her māla ķonan bir ortaķ vardır.
YaǾnį her māl ya bir ĥādiŝeye uġrar da gider yāħūd bir vāriŝ
eline geçer.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
O aħissā-yı zamānıñ parası maĥż-ı hebā
Vāriŝ olmazsa da bir ĥādiŝe eyler ifnā

ِ الع َقا ِر
.ب
ْ  ِِف الن-٥٤٦
َ ص ِح لَ ْسع
[256]
Tercüme
542. Naśįĥatde Ǿaķreb śoķuşu gibi eźā vardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
O naśįĥat saña Ǿaķreb śoķuşu
Ne hevā var çıķamazsañ yoķuşu!
Varsa yaġmur çıķamazsıñ śoķaġa
Ĥavż-ı memlūya girer hep śu ķuşu

ِ س م ْكسبة لِقرن ِء الس
.وء
َ َ َ َ َ ِ ْ ا ِإلفْراَط ِِف األن-٥٤٣
Tercüme
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543. Ülfetde ileri varmaķ fenā arķadaş ķazandırmaġa sebeb olur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
El-ĥaźer fażla üns ü ülfetden
Śandıġıñ rehber olmasın rehzen!
Ara vaĥdetde istirāĥatiñi
Kūşe-i vaĥdetiñ zihį meǿmen!

ِ َ ِِف الطَّ َم ِع ال َْم َذلَّة للِ ِّرق-٥٤٤
.اب
Tercüme

544. Riķāb-ı nāsıñ meźelleti ŧamaǾdadır.
[257]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gerden-i nāsa ŧamaǾ ŧavķ-ı esāretdir hep
Bilmiş ol ki esaret hep seni teźlįle sebeb

ِ  أَفْس َد النّاس األَ َْحَر-٥٤٥
ْ ان اللَّ ْحم
.واْلَ ْمر
َ
َ
Tercüme
545. İnsānları ifsād eden iki ķırmızıdır: Et, şarāb.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Eyleme aĥmereyni istiśĥāb
Seni ifsād eder şarāb u kebāb

ِ  ِِف- ٥٤٢
.هللا تَ َع َاىل ِع َوض َع ْن ك ِّل فَائِت
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Tercüme
546. Elden giden her şeyiñ ķarşılıġı Allāh’ıñ ħazįnesinde vardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gitdi mālım diye ižhār-ı esefden ĥaźer et
Yine ihsān eder Allāh TeǾālā elbet

ِ َّجا ِر
.ب ِعلْم م ْستأنَف
َ  ِِف الت-٥٤٧
Tercüme
547. Tecrübelerde yeñi Ǿilm vardır.
[258]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Bir mekteb-i tecrübeñ zamāndır
Her tecrübe ders-i nev-beyāndır

ِ
.اج ِة
َ  فَ َارقَه ف َراقاً َك-٥٤٨
َ ص ْد ِع الز َج
Tercüme
548. Şişeniñ ayrılışı gibi ondan ayrıldı.
Bir daha ŧoplanmamaķ üzere daġılanlar ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Göñül Allāh evidir ķırma śaķın
Yıķılır śoñra seniñ ev, barķıñ
Daġılanlar daġılıp gitdi bugün
Ŧopluluķ śanma yaķın, belki yarın!
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.الراقِيَ ِة
َّ  ِِف العافِ ِية َخلَف ِم َن-٥٤٦

1

.الراقى: Efsūn eden. Rākiye’deki “ tā ” mübālaġa içindir.
Tercüme

549. Efsūnger ve doķtor yerine ķāǿim-i ħalef, Ǿāfiyetde
mevcūtdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Rukye-ħˇānıñ ħalefi śıĥĥatdir
Śıĥĥat insāna büyük niǾmetdir
Śıĥĥat olmazsa cehennem Ǿālem
ǾĀfiyet ādeme bir cennetdir
[259]

.ضتَ ه ْم
َ  أَفْ َر َخ ال َق ْوم بَ ْي-٥٥٠
1.

الفراخ: Yavru çıķarmaķ.
Tercüme

550. Yumurŧadan çıķan piliç gibi beyża-yı esrārını dışarı verdi.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Göñül esrārıñı ĥıfż eyleyecek maķberdir
Mālik-i sırr olanıñ pāyesi de bedterdir
Bilmiş ol ki seni Ĥaķ źātına bir sırr ķıldı
Bunu bildiñse mezārıñ saña rūşen yerdir
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ِ  فَ ْقد ا ِإل ْخو-٥٥٧
.ان غ ْربَة
َ
Tercüme
551. Dostlardan maĥrūmiyet ġurbet demekdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Eĥibbādan eŝer yoķsa vaŧan bir dār-ı ġurbetdir
Eğer ġurbetde dostuñ varsa ġurbet dār-ı vuślatdır

ِّ ت إِن ََلْ أَ ْخ َد ِع
.ال
َ الر َج
ْ  فَلِ َم خلِ َق-٥٥٦
Tercüme
552. Eğer ricāli aldatamazsam bu śaķal ne için yaratıldı.
[260]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Śaķalım yoķ ki sözüm diñlensin
Śaķalıñ mekri de varmış hele baķ!
Ķandırırmış śaķal olsaydı bunaķ
Şimdi bir ķıldan eŝer varsa seniñ!

ِ ت املِيز
.اب
َ ْ فَ َّر ِمن املَطَ ِر وقَ َع َد َحت-٥٥٣
Tercüme
553. Yaġmurdan ķaçdı, oluķ altında oturdu.
Yaġmurdan ķaçayım derken doluya ŧutuldu meŝelimizle yekmeǿāldir.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķaçarsıñ o ķadar yaġmurdan
Şeker olsaydıñ eğer derdim erir
Oluķ altında oturmaķ baǾżen
Ne demek, vay gidi ħāǿib, ħāsir!

 َويَد تَ ْذبَح، فَم ي َسبِّح-٥٥٤

Tercüme

554. Aġız tesbįh ediyor el de boġazlıyor.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Aġız tesbįh eder, el de boġazlar
Cihān görmüş değil bir böyle mekkār!
[261]

ِ الر َج
ِ  ِِف ت َقل- ٥٥٥
ِّ األح َو ِال ِعلْم َج َو ِاه ِر
.ال
ْ ب
Tercüme
555. Ricāliñ cevherlerini bildiren Ǿilm, aĥvāliñ değişmesinde
mündemicdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Taķallübāt-ı zamān nāķıd-ı ricāl el ĥaķķ
Bütün żamāǿiri bāriz ķılan zamān-ı muŧlaķ

ِ الس
.حاب
َّ  الف َرص َتر َم َّر-٥٥٢
Tercüme
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556. Fırśatlar buluŧ gibi geçer.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Fırśat dediğiñ buluŧ miŝāli
Elbette geçer, ķalır ħayāli!
Harfü’l-Kāf

.ك َعابِسا
َ  قَ ْب َل الب َك ِاء كا َن َو ْجه-٥٥٧
Tercüme
557. Aġlamadan evvel yüzüñ ekşimiş idi.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yalıñız aġlar iken śanma Ǿabūs
Her zamān ĥāli Ǿabūsuñ menĥūs!
[262]

.ض ِم
ْ ضم ِابل َق
ْ َ قَ ْد ي ْب لَغ اْل-٥٥٨
.اْلضم: Aġız dolusuyla yemek.

1

.اللقضم: Dişleriñ ucuyla yemek.

2

Tercüme
558. Dişleriñ ucuyla azca azca yiyerek ŧoķluķ ĥāśıl olur.
Varılması uzaķ olan maķśada yavaş yavaş erişilir diyecek yerde
įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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O teǿennį kişiyi maķśada įśāl eyler
Kimi taǾcįl ile emniyyeti iħlāl eyler

. ]ق ْد[ إِستَ ْن َو َق اجلَ َمل-٥٥٦
Tercüme
Müseyyeb bin ǾAles 221 nām şāǾir, mülūk-i ǾArab’dan ǾAmr
bin Hind ĥużūrunda iken inşād etdiği nažmında nāķaya maħśūś bir
vaśfı cemel ĥaķķında įrād etdi, Ŧarafe

222

de hemān bu meŝeli

oķudu. Henüz genç olan Ŧarafe’niñ bu taǾrįfi Müseyyeb’e
doķunaraķ bu oġlanı elbette kendi dili ķaŧl edecek meǿālinde:
“

”ليقتلنه لسانه

dedi. Ŧarafe, Ǿāķıbet dili belāsına uġrayaraķ

maķŧūl düşdü.
559. Bir adam bir söz söylerken ħalŧ-ı kelām ve birini bitirmeden
diğer söze naķl-i merām etdikde bu meŝel įrād olunur.
[263]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İbtidā eylediğiñ bir sözü teşvįş etme
Herkesiñ semǾini, eźhānını taħdįş etme

Muallaka şairlerinden Tarafe ile aynı devirde yaşamış usta bir şair. Geniş bilgi için bk.
Emrullah İşler, “Tarafe b. Abd”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2011, C.40, s. 14.
222 Muallaka şairlerinden. Hîre kralı Tarafe’nin şiirlerinden çok hoşlandığından onu
nedimleri arasına aldı. Belli bir süre sarayda yaşadı. Fakat kral, kendisini hicvettiği için
Tarafe’nin ellerini ve ayaklarını kestirip toprağa gömdürdü. Geniş bilgi için bk. Emrullah
İşler, “Tarafe b. Abd”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2011, C.40, s. 14.
221
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Sözüñ evvelce düşün evvelini āħirini
Nā-becā sözler ile Ǿālemi dil-rįş etme

ِ ْ َي الص ْبح لِ ِذى َع ْي ن
.ي
َ َّ َ ]ق ْد[ ب-٥٢٠
Tercüme
560. Śabāĥ, tamāmıyla belirdi.
Tamāmıyla meydāna çıķan bir iş ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İşte śubĥ-ı emeliñ doġdu bütün
Doġrusu doġdu seniñçün yeñi gün

.الس ْهم
َّ  قَ ْب َل-٥٢٧
َّ الرْم ِي ي َراش
Tercüme
561. Oķu atmadan evvel yelek geçirilir.
Bir şeyǿe iĥtiyāc ĥāśıl olduķda evvelā esbāb ve vesāǿiline
teşebbüŝ edilir, diyecek yerde ķullanılır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Her kārı başarmadan muķaddem
Esbāba teşebbüŝāt elzem
[264]

.ب لَه ظَ ْه َر املِ َج َّن
َ َ قَ ل-٥٢٦

Tercüme
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562. Ķalķanıñ śırtını çevirdi.
Meveddet ve Ǿahde riǾāyet üzere iken birdenbire ĥāl ve şānını
değişdiren dönekler ĥaķķında įrād edilir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ǾAhd u peymāna riǾāyet lāzım
Naķś-ı Ǿahd eylemesi Ǿayb-ı elįm

.ت َدلْ َو َك َدلْو أ ْخ َرى
ْ  قَ ْد َعلِ َق-٥٢٣
Tercüme
563. Ķovana başķa bir ķova ŧaķıldı.
Bir adam śu almaķ için ķovasını ķuyuya śarķıtır, diğer biri
de ķuyu başına gelip ķovasını ilkā eder. İki ķova birbirine ilişir
ŧaķılır, her ikisi de śusuz ķalır. Teşebbüŝ edilen bir iş bir māniǾ
ķarşısında Ǿaķāmete maĥkūm olduġu vaķit įrād olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ĥuśūl-i maķśad içindir bütün o tedbįriñ
Ķalır muǾallaķ ümįdiñ, ķader değilse muǾįn
[265]

. قَ ْد أَ ْح ِزم لَ ْو أَ ْع ِزم-٥٢٤
Tercüme
564. ǾAzm edecek olursam ħazm u baśįret üzere ĥareket ederim.
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Dįvān-ı ĥamāse 223 şuǾārasından SaǾd bin Nāşib el-Māzinį’niñ
şu beyti 224 bu meŝeli įżāh eder:

ي َع ْي ْني ِه َع ْزَمه
َ ْ َإذا َه َّم ألْ َقى ب

ِ
ِ ِالع َواق
ب َجانِبا
َ ب َع ْن ذ ْك ِر
َ َونَ َّك
Tercüme
Bir şeyǿi murād etdiği vaķit Ǿazm u maķśudunu iki gözünüñ
arasına alır ve Ǿavāķıbını bir ŧarafa bıraķır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sāde der-pįş ediyor maķśudunu śāĥib-i Ǿazm
Ben derim Ǿāķıbet-endįş gerek śāĥib-i ĥazm

ِ
.الو ِطيس
َ  قَ ْد ََح َى-٥٢٥
Tercüme
565. Tennūr ķaynadı.
Cenāb-ı peyġamber ĥarb ķızışdı diyecek yerde bu meŝeli įrad
buyurdular.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)

Arap edebiyatında kahramanlık şiirleri ve bu adla düzenlenen antoloji türü. Geniş bilgi
için bk. İsmail Durmuş, “Hamâse”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1997, C.15, ss. 437-440.
224 Tercümesi verilen ve el-Mâzinî’ye ait olan bu beytin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır:
223

Ebû Ubeyd Kâsım b. Sellâm, Kitâbü’l-emsâl, Darü’l-Memun li’t-Türas, 1980, s. 117. ;
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 126.
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Bir iş ķızışdı mı yanına varma git hemān
Uġrar başıñ belālara ey merd-i bį-emān
[266]

.ًت َحيّا
ْ  ]قَ ْد[ أَ َْسَ َع-٥٢٢
َ ْت لَ ْو َن َدي
Tercüme
566. İşitdirdiñ, kāşkį diriye nįda etseydiñ!
VažǾ ve naśįĥat diñlemeyen, mütenebbih olmayan kimseler
ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bu ķadar važǾ u naśįĥāt verdiñ
Baña da doġrusu ĥayret verdiñ
Seniñ ismāǾ-ı kelāmıñ ölüye
Ne için kendine zaĥmet verdiñ!

ِ  قَ ْيد ا ِإل-٥٢٧
.ُيان ال َف ْتك
.الفتك:

1

Hemān taǾarruż ve hücūm etmek, fırśat gözeterek

añsızın birini öldürmek.

Tercüme
567. Ķaŧl fiǾlini irtikāb etmekden insānı menǾ eden įmāndır.
Yāħūd įmān, birini öldürmekden insānı menǾ eden bir bāġdır.
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(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Įmānı olan olur mu ķātil
Ķātil düşünür mü Ĥaķķ’ı ey dil
Allāh bināsıdır bu ebdān
Yıķmaz o bināyı merd-i Ǿāķil
[267]

.ك
َ ك َحتْ َم ْد َمنَ َام
َ  أَقْلِ ْل طَ َع َام-٥٢٨
Tercüme
568. Az ye ki güzel uyuyasıñ.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ekl-i ŧaǾāma düşkün olan uyķusuz ķalır
Hem de źekā sirācı söner, duyġusuz ķalır

.ص َر
َ ْص َر لَ َّما أَب
َ ْ أَق-٥٢٦
Tercüme
569. Görünce vazgeçdi.
Sūǿi-Ǿāķıbeti maǾlūm ve meşhūd olan işlerden iĥtirāzı tavśiye
eder.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Baķdıñ ki śūǿ-i Ǿāķıbeti var o maŧlabıñ
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Terk-i ŧalebdedir ŧaleb u maķśadıñ bütün

.ًص ِديقا
ْ  قَ ْول احلَ ِّق ََلْ يَ َد-٥٧٠
َ ع ِل
Tercüme
570. Ĥaķ söz benim dostumu terk etmez.
Ebū Zer el-Ġıfārį (rađıyallāhu Ǿanh)
olunan bir meŝeldir.

225

ĥażretlerine rivāyet

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķavl-i Ĥaķ dostumu terk etmez hįç
Öyle dostum beni etmez tehyįc
[268]

. قَ ْد ي ْد ِرك امل ْب ِطىء ِم ْن َح ِظّ ِه-٥٧٧
Tercüme
571. Geciken, baǾżı zamān maķśadına nāǿil olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Geciken baǾżı zamān maķśadına nāǿil olur
Nāǿil-i maķśad olan śanma ki hep Ǿācil olur

ِ َ أَقِيلوا ذَّ ِوي اهلَْي ئ-٥٧٦
.ات َعثَراِتِِ ْم
Servet biriktirme ve büyütmeye dair fikir ve mücadelesiyle bilinen sahâbî. Geniş bilgi
için bk. Abdullah Aydın, “Ebû Zer el- Gıfârî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C.10,
ss. 266- 269.
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1

.اهلَيئَه: Şeyǿ-i ĥakįr.
Tercüme

502. Ufaķ tefek ķuśūrları Ǿafvediñ.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Terk eyle tecebbürü, ġurūru
ǾAfveyle ufaķ tefek ķuśūru

.ص َارى املتَ َم َّين اْلَْي بَة
َ  ق-٥٧٣
Tercüme
503. Muĥāli temennį edeniñ Ǿāķıbeti ħüsrāndır.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ŧalebkār-ı muĥāl olmaķ yaķışmaz Ǿāķile aślā
Serāb insānı iġfāl eyleyen bir āb-ı nā-peydā
[269]

.الص َدفَ ِة غَْي ر الد َّرِة
َّ  قَ ْد ََيْر ْج ِم َن-٥٧٤
Tercüme
504. BaǾżen śadaķadan inciden başķa bir şey çıķar.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
O taśadduķda mündemic esrār
İnciden başķa kār-ı ķıymetdār
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.وسى البَ ْح َر
َ  قَ ْد َعبَ َر م-٥٧٥
Tercüme
575. Mūsā deñizi geçdi.
Şükrüñ ġāyesine vardıķda įrād olunan bir meŝeldir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Kim ki şükrüñ varırsa ġāyesine
Oña Mūsā deñir geçen deñizi
Sen de şükrüñ varıp o sāyesine
Bulasıñ luŧf-ı maĥż-ı nev-sebzi

. قَ ْد تَ َع َّو َد خ ْب َز الس ْف َرِة-٥٧٢
Tercüme
576. Śofra ekmeğine alışġın.
Tecrübeler görmüş, Ǿibret māǿideleriyle gözü doymuş rūşendiller ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Seni dilsįr eden o tecrübeler
Zād-ı Ǿibret bulan sefer eyler
[270]

.الصموت
َّ الساكِت
َّ  قَ ْد أَفْ لَ َح-٥٧٧
Tercüme
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577. Sükūtu iltizām eden felāĥ bulur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Śamt u sükūt fevz ü felāĥıñ ķarįbidir
Ehl-i sükūt Ĥażret-i Ĥaķķ’ıñ edįbidir

ِ  قِلَّة-٥٧٨
ِ َالعي
.ال أَ َحد اليَ َس َاريْ ِن
Tercüme
578. ǾĀǿile azlıġı iki ŝervetiñ biridir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķıllet-i Ǿāǿile bir ŝervetdir
Naķdiñ olmazsa ķalırsıñ ħāsir

.صاب ل تَ ه ْوله َكثْ َرة الغَنَم
َّ  ال َق-٥٧٦
Tercüme
579. Ķoyunuñ çoķluġu ķaśabı ürkütmez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķoyunuñ çoķluġu ķaśśāba maħāfet vermez
Öyle ħūn-rįze bıçaķ derd ü eziyyet vermez
[271]

. الق ْبح َحا ِرس املَْرأَ ِة-٥٨٠
Tercüme
580. Çirkįnlik ķadınıñ bekçisidir.
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(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ķubĥ-ı vücūh bekçisidir hep ķadınıñ
Çirkįn dedikleriñ de güzelden nişānedir

ِ  ا ِإلقْ َدام على- ٥٨٧
.الك َر ِام َم ْن َد َمة
Tercüme
581. Kirām-ı nāsa ķarşı iķdām ve şecāǾat göstermek nedāmeti
celb eder.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Kirām-ı nāsa liǾāmıñ hücūm u iķdāmı
Śonuñda maĥż-ı nedāmet, feżāĥat ālāmı

ِ  ال َق ْي نَة ي ْن بوع األَ حز-٥٨٦
.ان
َْ
َ
1

.لقينه: Muġanniye cāriye.
Tercüme

582. Muġanniye, ħüzn ve elem menbaǾıdır.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Muġanniyāta temāyyül delįl-i aħzāndır
Onuñ levāzımı śahbāda çeşm-i giryāndır
Harfü’l-Kef
[272]

.ًص َار ِذ َراعا
َ َ كا َن ك َراعاً ف-٥٨٣
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.الكراع: Paça dediğimiz ŧaǾām.

1

.الذراع: Bilek, ķol.

2

Tercüme
583. Paça iken bilek oldu.
Źelįl ve żaǾįf, Ǿazįz ve ķavį olduġu zamān įrād olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Bugünkü Ǿiźźete baķma, yarın źelįl oluyor
Bugün birer gül-i nev-ħįz iken yarın śoluyor!

ِ ضة ال ِّد
.يك
ْ َ كان-٥٨٤
َ ت بَ ْي
Tercüme
584. Ħoroz yumurŧası oldu.
Ħoroz bir kere yumurŧlamış olmaķ dolayısıyla Beşşār
beytinde

227

226

şu

buña temās etmişdir:

ِ الد ْه ِر و
ًاح َدة
َ َّ قَ ْد زْرتَِين َزْوَرةً ِِف
ِ ضةَ ال ِّد
يك
َ ثَ ِّن َولَ ََتْ َعلِيها بَ ْي
Tercüme

Şiirleri şahid olarak gösterilen son Arap şairi. Geniş bilgi için bk. Cemal Muhtar, “Beşşâr
b. Bürd)”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1992, C.6, s. 8-9.
227 Tercümesi verilen ve Beşşar’ait olan bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır:
Ebû Ömer Şehabeddin el-Endülüsî, el-Akdü’l-Ferid, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,
1404, C.3, s. 62. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 157.
226
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Beni bir kere ziyāret etdiñ. İkileşdir; o ziyāreti ħoroz yumurŧasına
beñzetme.
[273]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Beni bir kere ziyāret etdiñ
Beyża-i dik ile hem-māl olduñ
Beni de keñdine baķ beñzetdiñ
Ne yalansıñ baña emŝāl olduñ

.ط ِم ْن ِع َقال
َ  كأََّمنا أنْ ِش-٥٨٥
1

.ط
َ أنْشو: Çözülmesi ķolay ilmekli bāġ. Düğümü çözmek.
Tercüme

585. Gūyā çözülen bir bāġ.
Bir varŧaya uġrayıp da çarçabuķ ķalķınan ve ķurtulanlar
ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
DerǾaķab ķalķıyor düşünce bile
Yıķılır şey midir düşünce ile

. كل َشاة بِ ِر ْجلِ َها َست نَاط-٥٨٢
Tercüme
586. Her ķoyun kendi bacaġından aśılır.
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YaǾnį her cināyet śāĥibine Ǿāǿiddir. Onuñ yerine başķası cezā
görmez.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Herkes çeker cezāsını cürm ü ķuśūrunuñ
Ķurbānı olma ĥiddet ü nār-ı ĥarūruñuñ
[274]

.ك
َّ  َك ْم غ-٥٨٧
َ صة َس َّو ْغت ِري َق َها َع ْن
Tercüme
587. Senden çekdiğim śıķıntılarıñ açlıġını yutdum, ħōş-güvār śu
gibi boġazımdan geçirdim.
ǾĀśi olan evlād ve aĥbābdan şikāyet maķāmında ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Şikāyet olmasın, ālām-ı Ǿiśyāndan neler çekdim
O telħāb-ı merāret şimdi āb-ı ħōş-güvārımdır
Gül-i nevħįz olan oġlum benim bir ħār-ı zārımdır
Siyeh baħtım, şu dūd-ı āhdan eflāke ser çekdim

ِ ِ َ  ك ْن-٥٨٨
.ًت أ ْخدودا
َ  فَ َق ْد لقَ ْي،الع ِاِف
َ ت تَ ْبكي م َن األَ ثَ ِر
1.

العاىف: Münderis, mużmaĥil.

.ال ْخدود: Çuķur, ħandaķ.

2

Tercüme
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588. Münderis eŝeri görünce aġlıyorduñ, şimdi ķarşıña ħandaķ,
çuķur çıķdı.
Ehemmiyetsiz bir fenālıķdan şiķāyet ederek daha berbādına rāst
gelenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Müştekįsiñ bütün ol dar yerden
Bil ki darlıķ daha dar maķberden!
Şükreden ĥāline mesǿūd oldu
Śaķlasın Ĥaķ bizi her bedterden
[275]

ِ  كل َذ-٥٨٦
.ات َذيْل ََتْتَال
Tercüme
589. Her atıñ śāĥibi böbürlenir.
Zengįn olanlar māl ve mülküyle iftiħār eder denilecek yerde
ķullanılır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Bāǿiŝ-i iftiħārdır saña māl
Faķr ile faħr eder resūl-i vedūd
Hepsi Ĥaķķ’ıñ ne varsa māl u menāl
Varlıġıñdır ĥicāb-ı nā-maĥdūd
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ِِ
.صِب
َ  كل ْام ِرىء ِِف بَ ْيته-٥٦٠
Tercüme
590. Herkes kendi evinde bir çocuķdur.
YaǾnį herkes kendi evinde melābisi sāde, tekellüfden āzāde bir
çocuķ gibidir.
Ĥüsn-i muǾāşereti teǿmįn eden de dārāt u iĥtişām değil
sādelikdir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Her ferd kendi ħānesiniñ şehriyāridir
Hem ħādim-i yegānesidir hem de yāridir

ِ
.س لَه بَ ِعري
َ  َكاحلَادي َولَْي-٥٦٧
[276]
Tercüme
591. Devesi olmadıġı ĥālde maval oķuyan sürücü gibi.
Ķarnı aç, faķaŧ kendini ŧoķ gösterenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ķarnı aç, gösterir faķaŧ ŧoķluķ
Śanki varlıķ onuñ için yoķluķ!

.حّت احلبَ َارى
َّ  كل َش ْيء ِحيب َولَ َده-٥٦٦
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1.

احلبارى: Ŧoy deñilen bir ķuş. Ĥamāķatda đarb-ı meŝeldir.
Tercüme

592. Herkes evlādını sever ĥattā ĥubāra da!
Ŧoy dedikleri ķuş, yavrusunu sever ve oña uçmayı öğretir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Herkes evlādını elbette sever
Ŧoy bile yavrusuna açmada per!

. َكأَ َّن َعلَى رؤ ِس ِهم الطَّْي ر-٥٦٣
Tercüme
593. Başlarıñda gūyā ķuş var!
MuǾallim-i benį ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem
efendimizin meclis-i Ǿālįleri ĥaķķındadır. Ebleġü’l-beşer efendimiz
aśĥāb-ı kirāmına važǾ ve naśįĥat ederlerken hepsi de
[277]
başlarına devlet ķuşu ķonmuş gibi kemāl-i sükūn ve edeble
diñlerlerdi.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Murġ ber-ser gibi diñlerlerdi
Ĥażretiñ važǾını aśĥāb-ı kirām
Öyle söz çünkü edeb isterdi
Edebiñ seyyididir faħr-i enām
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ِ  كاملستَ ِغ-٥٦٤
.ض ِاء ِابلنَّا ِر
َّ يث ِم َن
َ الرْم
ْ

.الرمضاء: Güneşiñ şiddet-i ĥarāretinden ķızgın yer.

1

Tercüme
594. Ķızġın yerden āteşe śıġındı.
Bir fenālıķdan ķaçayım derken daha fenāsına düşenler ĥaķķında
įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķaçmaķ isterdi śıcaķdan ammā
Nefsini āteşe etdi ilkā!

ِ ض علي
.املاء
َ ِ ِ َكال َقاب-٥٦٥
Tercüme

595. Parmaķ ucuyla śu alan gibi!
Ĥuśūlü meǿmūl olmayan şeyǿ isteyenler ĥaķķında ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Meŝeldir ki śu parmaķla alınmaz
ǾAzįzim yaz ķış olmaz, ķış da bir yaz
[278]

ِ ِ َكالْ َقاب-٥٦٢
.الع ْجالَ ِن
َ س
Tercüme
596. ǾAcūluñ eliyle āteş alması gibi!
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Ŧaleb-i iĥtiyācda Ǿacele gösterenler ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
ǾAceleyle ķalır Ǿaķįm işler
Elle āteş alan yanar elbet
Ķoşanıñ dest-gįri yoķ derler
Müteǿennį olan eder rāĥat

ِ كالساقِ ِط ب ْي
ِ ْ الف َرا َش
ي
َ َ َّ -٥٦٧
Tercüme
597. İki yataķ arasına düşen gibi!
İki şeyde tereddüd eden, faķaŧ ĥįçbirini elde edemeyenler
ĥaķķında įrād olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Fesād-ı reǿye delālet eden tereddüddür
Helāka sāǿiķ olan da bütün temerrüddür

.ال َذنوب: Ķoġa.

.ًغ َعلَْي ِه َذنواب
َ  َكأَمنا أَفْ َر-٥٦٨

1

Tercüme
[279]
598. Gūyā üzerine ķoġayı boşaltdı.
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Įrād-ı kelām etdiği vaķit muħāŧabını iskāt eden ve utandıran
kimse ĥaķķında ķullanılır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
İskāt eder muħāŧabı el ĥaķķ utandırır
Įrād-ı ĥüccet eyleyerek hem de ķandırır

ِ  َكمستَ ْب-٥٦٦
.ض ِع الت َّْم ِر إىل َه َج َر
ْ

1

.استبضع: Bir mālı sermāye edinmek.

2

. َه َجر: Baĥreyn arżınıñ mecmūǾudur ki orada pek çoķ ħurmā

ĥāśıl olur.

Tercüme
599. Hecere ħurmā götüren gibi.
EnvāǾ-ı feżāǿil ve kemālātı ĥāǿiz ve emŝāl ü aķrānı arasında
mütemeyyiz kimselere fażl u hüner ižhār edenler ĥaķķında įrād
olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Pįş-i kemālde hüner-bāz olma
Açılıp gül gibi birden śolma
Müteśallif geçinirsiñ bilirim
Göz göre śanma ki yutdum dolma!
[280]

427

428

Davut ERTEM

ِ  كل َخ-٢٠٠
.اطب َعلى لِ َسانِِه تََْرة
Tercüme
600. İzdivāc ŧalebinde bulunan herkesiñ aġzında bir ħurmā vardır.
Muĥtāc olduġu şeyǿi ŧatlılıķla ve mülāyemetle isteyenler
ĥaķķında ķullanılır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Teǿmįn-i maķśad eyleyemez tünd-meşrebān
Įśāl eden muŧālibe hep ŧatlı bir lisān

ِ َقال ِِف ا ْحل
ِ  كل النِّ َدا ََْيذل ِين َّال اِذَا َن َديْت َم ِال-٢٠٧
ال خ َذ
Tercüme
601. Baña yegāne yardım eden ses, mālım dediğim zamān derĥāl,
işte al diyen sesdir. Bu meŝel, Uĥayha’nıñ şu nažmından 228
muķtebesdir:

كل النِّ َد ِاء إذَا َن َديْت ََيْذلين
إَِّل نِ َدائِي إِذَا َن َديْت ََي َم ِال

ت َوَل يَغْرْر َك ذو نَ َسب
ْ استَ غْ ِن أَ ْو م
ْ

ِ ِمن اِبْ ِن َعم وَل َعم ولَ َخ
ال
َّ َّ
َ

Tercümesi verilen ve Uhayha b. el-Culâh’a ait olan bu şiirin geçtiği başlıca iki kaynak
şunlardır:
Ebû Ubeyd, a.g.e., s. 190. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 182.

228
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الزْوَر ِاء أَ ْعمرَها
َّ إِِّن م ِقيم َعلَى

ِ إِ َّن احلبِيب إِ َىل إل ْخو
ِ ان ذو الْم
ال
َ
َ
َ َ
Tercüme

Ey mālım diye nidā etdiğim ses, baña yardım eden yegāne
nidādır. Ya müstaġnį ol, ya öl. ǾAmcazādeñ, Ǿamca ve dayıñ gibi
[281]
menśūb olduġuñ neseb ü ķarābet seni aldatmasın. Ben, Baġdāt’da
oturdum ve orasını iǾmāra çalışdım. İħvān için dost-ı aśĥāb
emvāldır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ses veren, yardım eden varsa seniñ mālıñdır
Śanma evlād u Ǿıyāliñ, ħadem u āliñdir
Varsa naķdiñ seni sertāc eder ebnā-yı zamān
Yoķsa naķdiñ śatılır taħt ile tācıñ fi’l-ĥāl

ِ
.ًي فَالَقَ وا ََحْضا
َ ّ كانوا ُِمل-٢٠٦
1

.اإلخالل: Develeri ŧatlı olan otda otarmaķ.

2

. ََحْض: Ŧuzlu ve acımtıraķ ot.
Tercüme

602. Develeri ŧatlı olan oŧlaķda otarırken ŧuzlu ve acı otla
ķarşılaşdılar.
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Bir deve ŧatlı ŧatlı ħılle dedikleri otu otlarken ondan bıķmış
ve ħoşlanmamaya başlamış, śoñra ĥamż denilen ŧuzlu ve acı otu
yemeğe koyulmuş, bu sefer de śusuzluķdan orasını bıraķmışdır.
Selāmet ķadrini bilmeyip de küfrān-ı niǾmetde bulunanlarıñ
şemātet-i aǾdāyı mūcib bir muśįbete uġrayacaġını bildiren bir
meŝeldir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Şükrānla ķarşıla dem-i emn u selāmeti
Küfrān-ı niǾmet etmededir selb rāĥatı
[282]

ِ ك َعلَى العد ِو
.قادر
َّ  أَ ْكثِ ْر ِم َن-٢٠٣
َ َّالص ِد ِيق فَِإن
ّ َ
Tercüme
673. Dostuñu artır ki düşmanıña ķarşı durmaġa muķdedir olasıñ.
Bu meŝeli evvelā įrād eden Ebcer bin Cābir el-Ǿİclį
olmuşdur. Naśrānį olan Ĥaccār bin Ebcer

229

Müslümān olmaķ

ārzūsunu ižhār ve babasına mürācaǾat eder ve der ki: “Baba dįn-i
İslām’a dāħil olan bir ķavim görüyorum. Bunlar, bize ve ābāǿ vü
ecdādımıza beñzemiyor her biri, ālįşān źātlardan mürekkeb aśĥābnesebdir. Baña müsāaǾade ederseñ ben de o zümre-i Ǿāliye ve
nāciyeniñ necįb ü edįb bir nesįbi olayım.” der. Babası da:

Tâbiîn döneminde hadis ilmiyle uğraşan Haccâr b. Ebcer, İcl kabilesine bağlıydı. Geniş
bilgi için bk. İbrahim Sarıçam, “İcl (Benî İcl)”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2000, C.21, s.
416.
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“Oġlum, İslām dįnine girmek ve şeref ķazanmaķ istiyorsañ
Ǿacele etme; evvelā seniñle berāber Ĥażret-i ǾÖmer’e gidelim, seni
oña tavśiye edeyim. Behemeĥāl girmekde istiǾcāl gösteriyorsañ
baǾżı naśįĥatlarım var. İyi diñle, ķulaķ ver:
Himmetiñ ġāye-i ķusvāya varsın, gelgeç ŧabįǾatlı olma, uśanç
tabįǾatlı olursañ ricāl-i dįn seni arķadan atar. Bir memlekete
girerseñ çoķça dost ķazan, o zamān düşmanıña ġalebe teǿmįñ
edecek ķudret elde etmiş olursuñ. Bir sulŧān ķapısına varırsañ
ķapıcı ile nizāǾa ķalķışma zįrā o ķapıcıdan göreceğiñ en ķolay
muķābele seniñ ismini bir yere taǾlįķ ve herkesiñ sebb ü düşnāmını
saña terfįķ etmekdir. Āmir ü emįriniñ yanına gireceğiñ zamān
dereceñle mütenāsib bir yerde otur, üst ŧarafa geçme.
[283]
Hembezmi olduġuñ o źātıñ ħōşlanmadıġı yerde oturmaķdan
çekiñ. Bunuñ ħilāfını yaparsañ ĥużūr u istirāĥatiñ ķaçar; o emįr
seniñ Ǿuķūbetini taǿcįl etmese bile ķalben senden müteneffir olur.
Ħuŧbe įrād etmekden vazgeç zįrā ĥaŧįbler zellāt u ħaŧayāta
uġramaķdan

ħālį

ķalmadılar,

ħacāletden

başķa

bir

şey

ķazanamadılar. Yutulacaķ derecede ŧatlı olma, atılacaķ derecede de
acı olma. Bilmiş ol ki bir ķavmiñ efđali, ĥarām olan şeylerden
insānı menǾ ü zecr eden ĥaķįķatler ķarşısında libās-ı taķvāya
bürünen merdān-ı Ħudā’dır.”

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Aĥbāb seniñ ikinci cānıñ
Aĥbāb iledir zamān, mekānıñ

431

432

Davut ERTEM

Aĥbābıñ eğer değilse śādıķ
Düşmüş śayılır o mihribānıñ

Çaķmaķda nihān olan o āteş
Eñ müdhişidir żarar, ziyānıñ

Aldanma lisān, beyāna aślā
ǾAķreb gibi zehri var lisānıñ

Bulduñsa eğer nedįm-i vicdān
Pür-neşve geçer bütün zamānıñ

Dillerde gezer bütün meveddet
Dil-dādesiyim o yār-ı cānıñ
[284]

ِ  كل ََير النَّار إِ َىل ق ر-٢٠٤
.ص ِه
ْ
َ
Tercüme
674. Herkes kendi külçesine āteşi çeker.
YaǾnį nalıncı keseri gibi kendi öñüne yontar, dediğimiz meŝeliñ
maǾnāsıyla yek-meǿāldir.
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(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Her ferd kendi nefǾini ister cihān bu ya
İnsāf nāmı ķaldı lisānlarda dāǿimā
Sen yan, yaķıl, śafāda bütün ħalķ ser-te-ser!
Āteş yaķar düşen yeri derler ki pek becā!

.احلرابء: MaǾnā

1

ِ
.ص َّل
َ  كل ح ْرَابء إذا أ ْك ِرَه-٢٠٥
iǾtibārıyla cemǾdir. Müfredi “

حراب

” dır.

Zırhdaki mismārlar, çiviler.
2

.الصليل: Bir nesne ses çıķarmaķ. Çiviye vurulunca çıķan ses

gibi.
Tercüme
675. Mıħ, eñser dediğimiz mismāra vurulunca ses çıķarır.
Eźā cefāya maǾrūż ķalan kimse elbette şikāyet eder, aġlar, śızlar
diyecek yerde įrād olunur.
[285]

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Her zaħm-ħˇār olan naśıl olmaz dehen-küşā
Allāh’dır bu Ǿālemde yegāne müştekā
Şekvāyı śanma śabra münāfi seciyyedir
Serdāde-i ķażā bütün aśĥāb-ı ibtilā
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ِ ف ت ْب
ِ ْ صر ال َق َذى ِِف َع
ك؟
َ  َك ْي-٢٠٢
َ ض ِِف َع ْي نَ ْي
َ ي أَ ِخ
َ يك َوتَ َدع اجلِ ْذ
َ ع امل ْع َِرت
Tercüme
606. Arķadaşınıñ gözündeki ufacıķ çöp parçasını görüyorsuñ da
kendi gözündeki ķosķoca merteği neden görmez ve ihmāl edersiñ!230

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Görüyorsuñ biriniñ eñ ufacıķ Ǿaybını hep
Nefsiniñ Ǿaybını bilmem ne için görmezsiñ?
Arķadaş Ǿaybını görmekde Ǿaceb var mı sebeb?
Arķadaşdan saña sensiñ daha elbette yaķın

.ًف ِل ِبَ ْن أ َْحَ َد َولَ أ ْرَزأَ َش ْيئا
َ  َك ْي-٢٠٧
Tercüme
607. Bir şeyle muśāb olmadığım ĥālde naśıl maĥmūd olabilirim?
Śıĥĥat yerinde, her şeyi öñünde olduķça ĥamd u ŝenā, medĥe
sezā değildir, demekdir.
[286]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥaķķ’ıñ iĥsānlarına ĥamd ü ŝenā gerçi sezā
Ĥāl ü vaķtiñ değişince ne gezer ĥamd ü ŝenā!

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen bu meselin Arap kumandan ve şair Ebû
Firas el-Hemdânî’nin bir beyitinden neşet ettiği tespit edilmiştir. Beyitin geçtiği temel
mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 185.
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Vaķt-i hācetde de Allāh diyorsañ aǾlā
Ĥasbünallāhu teǾālā, fele niǾme’l-Mevlā

ِ  أَ ْكثَ ر الظن-٢٠٨
.ون ميون
Tercüme
608. Žanlarıñ çoġu yalanlardır.
Yalan ve žannı tekzįb maķśadıyla söylenir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Žannıñ encāmı çıķar hep yalana
Dediler ki o yalan ekŝer žann
Yılanıñ naķşını žannetme yalan
Bıraķ o žannı ķapılma yılana

ِ  َك-٢٠٦
.يح ِة املِ َس ِّن تَ ْش َحذ َولَ تَ ْقطَع
َ
َ صف
Tercüme
609. Bıçaķ yüzü gibi biliyor faķaŧ, kesemiyorsuñ.
İşini noķśān bıraķan başladığı işi başaramayan himmetsizler
ĥaķķında įrād olunur.
[287]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Düşün evvelce, śoñra başla işe
Başlamaķdan ġaraz başarmaķdır
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Kemiren bir dimaġı endįşe
Śaçaġı yangın āh śarmaķdır!

.ود ِة ال َق ِّز
َ  َكد-٢٧٠
Tercüme
610. İpek böceği gibi.
Başķalarınıñ istifādesi için didinen ve kendini yorġun düşüren
bįçāreler ĥaķķında įrād olunur.

َّ أ ََلْ تَ َر
ول حياتِِه
َ أن املَْرَء ط

ِ م َع ّن ِبَ ْمر ماي َزال ي َع
اجل ْه
ََ
ً
ًَكدود غَ َدا للِ َق ِّز يَ ْنس ِج َدائِبا
ط َما ه َو َن ِسج ْه
َ َويَ ْهلِك غَ َّماً َو ْس
(Ebū’l-Fetĥ el-Bustį) 231
Tercüme
Görmüyor musuñ ki insān, Ǿömrü olduķça çabalıyor, derd-i
maǾįşet peşinde ķoşuyor.
[288]
Dāǿimā derd ü elemini tedāviyle meşġūl bulunuyor. İpek böceği
de bįtābāne doķuduġu ipeğiñ ortasında ķalıp ölüyor ve ipeklerden
başķaları istifāde ediyor. 232

Hem Arapça hem de Farsça hikemî şiirler yazdığı için zü’l-lisaneyn lakabı verilen şair,
katip. Geniş bilgi için bk. Hüseyin Elmalı, “Bustî Ebû’l Feth”, DİA, TDV Yayınları,
İstanbul, 2016, C.1, ss. 226-228
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Seni bįtāb ediyor bār-ı ĥayātıñ, mālıñ
Şüphesiz yük taşımaķ mesleğidir ĥammālıñ
Bu geçim derdini cebren çekiyor her bir ferd!
Yalıñız derd-i maǾįşet mi seniñ hemĥālıñ?!.

ِ ِ
ِ َاج ت
.ضيء َما َح ْوَهلَا َوحتْ ِرق نَ ْف َس َها
ِ الس َر
ّ  َكذ َابلَة-٢٧٧
Tercüme
611. Çerāġ fitili gibi eŧrāfını aydınlatır, kendini yaķar.
“ Mūm dibine ışıķ vermez ” meŝelimizle Ǿayn-ı meǿāldedir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Çerāġ eŧrāfını eder żiyādār
Ne ĥālet kendini yaķmaķda her bār
Yanar dāǿim, düşünmez nefsini hįç
Onuñ endįşesi hep yār u aġyār!

ِ  َكالب-٢٧٦
ِ اح
.ث عن امل ْديَة
َ
Tercüme
[289]
Tercümesi verilen ve Ebû’l-Feth el-Bustî’ye ait olan bu dörtlüğün geçtiği başlıca iki
kaynak şunlardır: Alî b. el-Hasen b. Alî b. Ebi’t-Tayyib el-Bâharzî, Dümyetü’l-Kasr ve
ʿUsratü ehli’l-ʿAsr, Darü’l- Cil, Beyrut, 1414, C.3, s. 1511. ; Ahmed b. Muhammed elMeydânî, a.g.e., C.2, s. 187.
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612. Bıçaķ araşdıran gibi.
Avcınıñ biri, bulduġu avı kesecek bıçaġı olmadıġından
gözlerini yere diker, bıçaķ aramaya ķoyulur. Derken, ķażārā ayaġı
ķayıp bir bıçaġıñ keskįn aġzına düşer ve bıçaġıñ ķurbānı olur.
Kendi iĥtiyācı için ŧaleb ve taĥarrįde bulunanlar, baǾżen
helāke çalışmış olur diyecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kendi avlandı yazıķ av yerine!
Ķavlanıp yandı bütün ķav yerine!

. َكاْلَ ْم ِر ي ْشتَ َهى ش ْرب َها َو ي ْك َره ص َداع َها-٢٧٣
Tercüme
613. İçmesi ārzū edilen, verdiği baş aġrısı ħōşa gitmeyen şarāb
gibi.
Ķurb u civārı ārzū edilip de şerrinden ķorķulan kimse ĥaķķında
ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Tehāllükle içenler bāde pek çoķ
Faķaŧ derd-i serinden ħōşlanan yoķ
Hedef olmaķ yazıķdır tįre ķasten
Vurur tā cānevinden ādemi oķ
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[290]

.الص ْي ِد ِِف ِع ِّريَِة األَ َس ِد
َّ  َكم ْب تَ ِغي-٢٧٤

.ال ِع ِّريَه: Arslan yataġı.

1

Tercüme
614. Arslan yataġında av isteyen gibi.
Muĥāli temennį edenler ĥaķķında đarb olunan bir meŝeldir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Arslan yataġında avlanamaz
Şehbāz ile ķuş eder mi pervāz

Mümkün olanı ŧaleb sezādır
Herkes olamaz cihānda serbāz

Ser vermek olur da sırr verilmez
Hem-rāz olacaķ cihānda pek az

Dillerde gezer vefā muĥaķķaķ
ǾAnķā gibi nāmıdır ser-efrāz

Ġammāża inanma, iĥtiyāt et
Pür-ġūlara da inanmaķ olmaz
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ِ ال: Āteş.
.صالء

ِ َ  َك-٢٧٥
ِ الشمس تَكون
.صالَ ًء
ْ َّ ادت

1

[291]
Tercüme
615. Güneş, āteş olmaġa yaķlaşdı.
Güneşiñ śıcaġıyla ıśınan yersiz yurtsuz faķįrleriñ ĥālini temŝįl
eden bir meŝeldir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Şems ĥarāreti o faķįriñ libāsıdır
Gūyā güneş yegāne onuñ iltimāsıdır!

.استَ َع َّد
ْ  كل ْام ِرىء يَ ْعدو َِّبا-٢٧٢
Tercüme
616. Herkes müstaǾįd olduġu şeyǿe ķoşar.
Yāħūd herkes muħtāc olduġu şeyǿi tedārik etmek için şimdiden
istiĥżārātda bulunur.
(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İĥtiyācıñ neye mevķūf ise iĥżāra çalış
Şimdiden müşkül olan Ǿuķdeleri ĥalle çalış
ǾĀķıbet-bįn olan elbette tedbįr eyler
Böyle ķalmaz bu śıcaķlar, śoñu ķar, fırŧına, ķış
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ِ  َكالْ َكل-٢٧٧
.ْب ي َه ِّرش م َؤلَِّفه
Tercüme
617. Bezm-i ülfetine kabūl eden ve telįf-i beyne çalışan źātı
köpek gibi ķışķırtıyor!
İyilik etdiği kimseniñ ķaśd u meźemmetine uġrayan kimseler
ĥaķķında ķullanılır.
[292]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İyilik etdiğiniñ şerrinden
Śaķın ey merd-i mekārim her gün
Gül bile tāc-ı ser-i Ǿālem iken
Dikeniñ cevrine ķatlandı bütün!

.ب
ْ ب ك ْن بَ ِرَّيً َواقْ َِرت
ْ  ك ْن م ِريباً َوا ْغ َِرت-٢٧٨
Tercüme
618. Bir cināyet etdiñse meydāna çıķmaķdan, yaķayı ele
vermekden ķorķ; ķabāĥatiñ yoķsa ķorķma, yaķlaş.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Žālimiñ dest-i Ǿadāletde girįbānı bütün
Ħavf u endįşe bıraķmaz onu aślā bir gün
Sen ne ķorķup duruyorsuñ ā berįü’z-źimme
Bezm-i eyyām seniñ, işte gelin, işte düğün
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. كل ص ْعلوك َج َواد-٢٧٦
Tercüme
619. Her züğürt cömertdir.
Ķorķacaķ derecede mālı olmayan bir faķįriñ ufaķ tefek döküntü
ve ķırıntısınıñ elden gitmesi onu acındırmaz demekdir.
[293]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Nesi vardır ki züğürdüñ ķorķsun
Kendi yanmış, ne kömür var ne odun!
Varsa bayramlıġı yırtıķ ābāsı
Gelse śoyġuncu naśıl der ki śoyun!

 كل َم ْبذول ِمَْلول-٢٦٠
Tercüme
620. Mebźūl olan ve ibtiźāl derecesine varan her şeyden bıķılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yetişir śofrada her gün bulġur
Śoñra ķarnıñ ötecek ġur ġur
Ķorķarım ki seni mālıñ yemede
Yanılıp bir de ŧavuķ kes ne olur!

ِ  كالغر-٢٦٧
ِ ْاب وال ِّذئ
.ب
َ
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Tercüme
621. Ķarġa ile ķurt gibi.
Ķurt, bir ķoyun ele geçirdiği vaķit ķarġa da arkasından gider
ve ķurduñ artıġını yemek istermiş. Lakin her ikisi arasında bir
cihetden de muħālefet varmış. O da avladıġı avı ķurda vermekde
ķarġanıñ ġāyet ħasbį davranması!
[294]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sende varken bu meźemmet-i ġıybet
Aramızda olamaz ĥüsn-i vifāķ
Seni bir aġ gibi śarmış bu nifāķ!
Benim eŧrāfım ise hep vaĥdet!

 كل قَائِب ِم ْن قوبَة- ٢٦٦
1.

القئب: Piliç.

. القوبه: Yumurŧa.

2

Tercüme
622. Her piliç yumurŧadan çıķar.
Her ferǾ, aślından žuhūr eder diyecek yerde įrād olunur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Menşeǿiñdir seniñ babañ ammā
Źemm edersiñ utanmadan babanı
Sen onuñ cüzǿüsüñ hem de ķanı
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Her piliç beyżadan çıķar meŝelā

ِّ ت
.الد ْم ِن
-٢٦٣
َّ
َ ْكالس ْي ِل َحت
1.

الد ْمن: Ķalıp ķalıp keçelenmiş deve gübresi.
Tercüme

623. Gübre altında sel gibi.
[295]
ǾAdāvedeti gizleyen ve sezdirmeyen bed-endįşleriñ ĥālini temŝįl
eder.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Gizli düşmandan iĥtirāz eyle
Gübre altında beñziyor seyle
Sezemezsin onuñ żamįrini hįç
Śoñra yersiñ śoñunda bir sille!

.ص ْمت لَ ِف ْك َرَة فِ ِيه فَ ْه َو َس ْهو
َ  كل-٢٦٤
Tercüme
624. Tefekküre maķrūn olmayan sükūt
ġafletdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Fikre maķrūn değilse śamt u sükūt
Ġaflet-i maĥżadan Ǿibāretdir
Śamt-ıǾārif zihį beyān-ı śamūt

ħayrı olmayan bir
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Baña ĥayret veren o fikretdir!

ِ  الك ْفر َُمْبَ ثَة لِنَ ْف-٢٦٥
.س الْم ْن ِع ِم
Tercüme
625. Ķüfrān-ı niǾmet, naǾįmiñ ķalbini bozan bir mefsedetdir.
[296]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña iĥsān edeniñ ķalbini küfrān-ı niǾam
Eder ifsād śonuñda yine sen nādimsiñ
NiǾmetiñ şükrünü bil, ister iseñ luŧf u kerem
Bilemezseñ keremiñ ħānesini hādimsiñ

. َكا ْجلََر ِاد لَ ي ْب ِقى َولَ يَ َذ ْر-٢٦٢
Tercüme
626. Çekirge gibi bir şey bıraķmaz.
Bir ĥādiŝe şiddetini artırdıķda bir ķavim helāke yüz ŧuŧtuķda įrād
olunur.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Cerād-ı münteşiriñ Ǿaynıdır o ķaĥŧ u ġilā
Ķırıp geçirmesi bir ibtilā maǾāźallāh

. َك َما تَ ْزَرع َحتْصد-٢٦٧
Tercüme
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627. Ekdiğiñ gibi biçersiñ.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kemlik etmekde żarar pek mühlik
İyilik et göresiñ hep iyilik

ِ َ ك ْنت م َّد ًة ن ْشبةً ف-٢٦٨
.ًص ْرت اليَ ْوَم ع ْقبَة
َ
[297]
1

.النشبه:

İlişgen kimseye denir ki değme ĥāl ile insāndan

ayrılmaz. Bu kelime
“ hümeze ” vezninde iken “Ǿuķbe ” ile müzdevic olmaķ için
taħfįf olunmuşdur. “ Ǿuķbe ” de “ źāǾuķbe” taķdįrindedir.
Tercüme
628. Evvelce “ nuşbe ” idim: Bir kimseye aśılıp da ilişdikde
elbette benden şerr u mażarrat müşāhede edilirdi, lākin şimdi “
Ǿuķbe ” oldum yaǾnį o ħūyumdan vazgeçdim.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İlişirse birine śanki sülük
Pis ķan emmekle uśanmaz, bıķmaz
Bir aġaç śaldı mı eŧrāfına kök
Değme ķuvvetle yerinden çıķmaz

ِ ْب الن
ِ ْ  َك َع-٢٦٦
ِ ي ال َكل
ِ َّاع
.س
Tercüme
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629. Uyuķlayan köpek gözü gibi.
Gizli, ķapalı şeyden ancaķ az bir şey çıķar diyecek yerde
ķullanılır. Köpek de tamāmıyla gözünü ķapamaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Berŧaraf eyle çoġu, iste biraz
Pek ķolaylıķla elinden çıķamaz
Kelb-i nāǾis gibi gözden ne çıķar
Bir ŧıķırtı onu eyler įķāž
[298]

األم َهار
ْ  َكالْبَ غْ ِل لَ َّما ش َّد ِِف-٢٣٠
Tercüme
630. Ŧaylara baġlanan ķaŧır gibi!
Ħaśmına beñzemeyen ve aralarında buǾd-ı müşākelet bulunan
kimseler ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Hemĥāl olursa yār zihį ittifāķ olur
BuǾd-ı mümāselet meŝel-i iftirāķ olur

ِ َ َكأَنَّه ق-٢٣٧
ِض
.ف
َّ اعد َعلَى
ْ الر
.ضف
ْ الر
َ : Kızġın ŧaş. Müfredi “rađfe” dir.

1

Tercüme
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631.Gūyā ķızġın ŧaşa oturmuş!
İstiǾcāl edeniñ ĥālini temŝįlden Ǿibāretdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Śanki pā-ber rikābsıñ bu ne ĥāl
Saña lāyıķ mı ĥāl-i istiǾcāl!

ِ ِ َك َفاق-٢٣٦
.ًيء َع ْي نَ ْي ِه َع ْمدا
Tercüme
632. Bile bile gözlerini çıķaran gibi!
Śoñ peşimanlıķ fāǿide vermez meŝelimizi añdırır.
[299]
Göz göre göre nefsini tehlikeye atanlar ĥaķķında đarb olunur.
Ferezdaķ

233

“Nuvvār” ismindeki ķarısını boşadıġı ve Ĥasan-ı

Baśrį ĥażretlerini de eşhād eylediği śırada nedāmete bināǿen bu
meŝeli şu beytinde 234 įrād u inşād etmişdir:

ِ فَك ْنت َك َف ِاق
ًيء َع ْي نَ ْي ِه َع ْم َدا
ِ صبح ما ي
َّهار
َ ضيء لَه لن
َ َ َ ْ َفأ
Tercüme
Emeviler döneminde eski üslûbu sürdüren üç büyük yergi şairinden biri olarak bilir.
Geniş bilgi için bk. Ali Şeker Ergin, “Ferezdak”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1995, C.12,
ss. 373-375.
234 Tercümesi verilen ve Ferazdak’a ait olan bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 195.
233
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Benim için Ǿayn-ı āşnāyį ve bir çeşm-i rūşenāyį olan Nuvvār’ı
boşadım; göz göre göre gözlerini oyup çıķarana beñzedim!

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Kendiñ etdiñ ne çāre kendiñe hep!
Bilerek nefse žulme var mı sebeb?

1

.اسه
َ خب: Ġanįmet.

ِ َ َ َكم ل-٢٣٣
.اسة لَ ت ْق َسم
َ َك م َن خب
ْ
Tercüme

633. Taķsįm edilmeyen ve kimseye ķısmet olmayan ne ķadar māl
u ġanįmetiñ var.
Eziyetle cemǾ-i māl edip de ne kendisine ne de başķalarına
yaramayanlarıñ ĥālini temŝįl eder.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ne aġyārıñ ne yāriñ müstefįd oldu şu malıñdan
Değil aġyār u yāriñ, bāri kendiñ müstefįd olsañ!
[300]
Cihānda varlıġınla yoķluġuñ birdir; ħayāliñden
Geçen her ķorķu bir ġūl-i beyābān, ķorķudan hep žan!

ِ َ كل لَيالِ ِيه لَنَا حن-٢٣٤
.ادس
َ
َ

ِ ِاحل: Şedįdü’ž-žulme gece.
.ندس

1
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Tercüme
634. Onuñ bütün geceleri bizim için ķaranlıġı keŝįf birer gece!
Kendisinden yalñız mefāsįd ve mekkāre umulan kimse ĥaķķında
įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kim ki ħayr umdu ise ŧabǾ-ı denįden eyvāh
Ķarşılar žulmet-i şerle onu her dem billāh!

ِ
.الص ْدق ِش َفاء
ِّ  الك ْذب َداء َو-٢٣٥
Tercüme
635. Yalancılıķ bir ħastalıķ, doġruluķ da şifādır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Dāǿ-i Ǿuđāl varsa cihānda dürūġdur
Varsa şifā-yı maĥżı onuñ doġruluķ bütün
[301]

. َكا ْحلَانَِّة ِِف أ ْخ َرى ا ِإلبِ ِل-٢٣٢
Tercüme
636. Śoñ gelen deveniñ ilk gelen deveye ķarşı ĥanįn u iştiyāķı
gibi!
Şaħśına ķarşı mübālātı olmayan bir kimse ile iftiħār edenler
ĥaķķında ķullanılır.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
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ǾAlāķadār değilse seniñle bir kimse
Onuñla müfteħir olmañ delįl-i ĥumķuñdur

ف ي عق َوالِداً َم ْن قَد َولَ َد؟
َ  َك ْي-٢٣٧
Tercüme
637. Evlād śāĥibi olan babasına naśıl Ǿiśyān eder?
ǾĀśį olursa kendi evlādı da oña Ǿisyān eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Senden evvelce babañ görmüş idi hep Ǿiśyān
Sen de işte çekiyorsuñ bütün evlādından!

َّ  َك َفى ِاب-٢٣٨
.ًك َج ْهال
ِّ لش
Tercüme
638. Ĥaķ olduġunu bildiğiñ şeyde şekk ve şüpheñ cehliñi iŝbāta
ķāfįdir.
[302]

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Maĥż-ı ĥaķįķat olduġunu añladıñ da hep
Reyb ü gümān içinde gezersiñ bilā sebeb!
Cehliñ ķaranlıġındasıñ ey Ǿālimim diyen
Allāh’ı bilmeyen śapıġıñdır bütün taǾab!

. كل َأييت َما ه َو لَه أ َْهل-٢٣٦
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Tercüme
639. Herkes lāyıķ olduġu şeyǿi ityān eder.
YaǾnį ne ħilķat ve istiǾdādda yaratıldıysa onuñ āŝārını ižhār eder
demekdir. Bu bābda aśl olan “

قل كل يعمل على شاكلته

”

nažm-ı celįlidir.235

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Her tecellį ħalķıñ istiǾdādına vābestedir
Nā-sezā yoķ, ħilķat-ı āŝārı bütün şāyestedir
VāķıǾā elden bıraķmaz rişte-i tedbįri Ǿaķl
Rişte-i tedbįr de dest-i ķaderle bestedir
Nabżgįr-i Ǿālem olmuş her ŧabįb-i ħaste-dil
Derdi teşħįś edenler de ser-ā-ser ħastedir

ِ  كل غَ ِريب ل ْلغَ ِر-٢٤٠
.يب نَ ِسيب
Tercüme
640. Her ġarįbiñ münāsib nesįbi yine ġarįbdir.
[303]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Nesįbi varsa ġarįbiñ ġarįbdir elbet
Vaŧan-cüdā olan añlar nedir ġurbet! 236

235

“De ki: Herkes kendi yapısına uygun işler görür...” İsra 17/ 84.
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 كل َرأْس بِ ِه ص َداع-٢٤٧
Tercüme
641. Her başıñ bir aġrısı vardır.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Āhlar, feryādlar įcāb-ı māder-źāddır
Derd-i ser ebnā-yı dehre şįve-i įcāddır

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
NizāǾ u fitneden ħālį zamān olmaz muĥaķķaķdır
ŚudāǾ-ı ser bütün insān için bir emr-i muŧlaķdır

ِ
ِ ِ ِ ِّ الش
َّ  َكثْ َرة-٢٤٦
.لى اليَقي
َ ك م ْن ص ْدق املحاماة َع
Tercüme
642. Fażla şekk,
doġruluġundandır.

yaķįne

ķarşı

gösterilen

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Yaķįni śıdķ-ı ĥimāyem şüķūk-ı dāǾįdir
Göñül meveddete sāǾį, gözüm de rāǾįdir

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)

236

Bu dizede vezin aksamaktadır.

ĥimāyeniñ
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Dāǿimā şüpheli enžārımı tevcįh etmek
Bilmiş ol ki saña iħlāś u muĥabbet gerçek
[304]

.ضالً أَن ت َع َّد َم َعايِبه
ْ َ َك َفى املَْرَء ف-٢٤٣
Tercüme
643. MeǾāyibiñ śayılabilecek derecede olması kişiniñ şerefine
kāfįdir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Üç beş ķuśūru varsa eğer dostunuñ seniñ
Muĥaķķaķ şeref śayılmada, baķma ķuśūruna

. َكال َك ْعبَ ِة ت َزار َولَ تَزور-٢٤٤
Tercüme
644. KaǾbe gibi ziyāret olunur ĥālbuki sen ziyāret etmiyorsuñ.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Onuñ ziyāretini KaǾbe’niñ ziyāreti bil
Göñül dedikleri de Ǿayn-ı KaǾbe’dir ey dil

ِ
.ب ِابلت َّْوَر ِاة
ّ ً ك ْن يَهودَي-٢٤٥
ْ  َوإِلَّ فَالَ تَ ل َْع،ًاتما
Tercüme
645. Ya adamǾaķıllı Yahūdį ol yāħūd Tevrāt ile oynama.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
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Ya tamāmıyla bir Yahūdį ol
MelǾabeñ olmasın veyā Tevrāt
[305]

.َّهار
َ  َك َالم اللَّْي ِل ُيَْحوه الن-٢٤٢
Tercüme
646. Geceleyiñ ķonuştuġumuz sözü gündüz maĥvediyor!

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Dün gece vaǾdetmiş idiñ ser-te-ser
Gündüz ise vaǾdiñi tekźįb eder!

ِ
ِ ْ كال ِّذئ-٢٤٧
.ب
َ ب َه َر
َ َب وإِ ْن َت َّك َن َوث
َ ب إِذا طل
Tercüme
647. Bir şey istenince ķurt gibi ķorķar, fırśat ve ķudret bulunca
śıçrar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir şey istense eğer ķurt gibi ķorķar derĥāl
Ķudret imkānı bulunca atılır bį-imhāl

ِ
.استها َعا ِريَة
ْ َّاس َو
َ  كا ِإلبْ َرة تَ ْكسو الن-٢٤٨
Tercüme
648. İğne kendi çıplaķ olduġu ĥālde insānlara elbise giydirir.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kerem u luŧfunu sūzen bize iĥsās eyler
Kendi çıplaķ, faķaŧ insānlara ilbās eyler
[306]

.ًت َكذواب
َ  ك ْن ذَكوراً إذا ك ْن-٢٤٦
Tercüme
649. Bir düziye yalan söylemek maķśadıñ ise onları adam Ǿaķıllı
ħaŧırda ŧutmaķ lāzım.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Seni maǾyūb edecek her yalanıñ źākiri ol
Onu reddeyleyecek ĥāfıžanıñ muĥżırı ol

ِ ض ِم ِري الغَْي
.ب ِم ْن ِس ّر َمَ َّجب
َ  َك ْم ِِف-٢٥٠
Tercüme
650. Ġaybu’l-ġuyūbda Ĥaķķ’ıñ nažarlardan gizli nice sırları
vardır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Nažarlardan nihāndır ġayb-ı mutlaķ
Bilen esrār-ı ġaybı Ĥaķ muĥaķķaķ

.ك
َ ك إِلَّ نَ ْف َس
َ َت هللا ك َّل َعد ِّو ل
َ َ َكب-٢٥٧
Tercüme
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651. Allāh nefsiñden māǾadā bütün düşmanlarıñı ķahr u teźlįl
etmiş.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Düşmanlarıñ źelįl olur Allāh muķtedir
Lākin eşedd-i ħaśmıñ olan nefs zindedir
[307]

ِ
.َّجا ِرب
َ  ال َكري لَ حتَلّمه الت-٢٥٦
Tercüme
652. Tecrübeler, kerime ĥilm ve Ǿaķl baħşetmez.
Zįrā onuñ ĥilmi ĥādeŝ değil ķadįmdir. YaǾnį ħilķaten kerįm
olan, aśĥāb-ı iĥtiyācıñ emellerini isǾāf için tecrübelerle elde
edilecek ĥilm ve sükūndan müstaġnįdir çünkü onuñ ĥilmi Ħudādād bir şįmedir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Merd-i kerįmi tecrübeler eylemez ĥalįm
Ĥilm u sükūnu çünkü onuñ mükteseb değil

.ب َما َو َع َد َك َعلَى اجلَ َمد
ْ  أ ْكت-٢٥٣
Tercüme
653. VaǾd etdiğiñ şeyleri buza yaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Etdiğiñ vaǾdiñi incāz edemezseñ buza yaz
VaǾd eden çoķ, faķaŧ įfā edecek merd pek az.
Harfü’l-Lām

. لَ ْو ذات ِس َوار لَطَ َم ْت ِين-٢٥٤
654. Bārį bilezikliden şamar yesem!
Baña žulmeden emŝālim olsaydı o ķadar ehemmiyeti olmazdı.
Lākin
[308]
bu cevr ü sitemler bütün mādūnumdan!
ǾArab, cāriyeler de bilezik taķmadıķları için burada bilezik
ĥürriyete Ǿalāmet ķılınmışdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Āh bilseñ ne ķadar dil-ħūnum
Baña āmir kesilir mādūnum!

.ام
َ َ لَ ْو ت ِر َك ال َقطَا لَْيالً لَن-٢٥٥
Tercüme
655. Ķuŧa geceleyin kendi ĥāline bıraķılsaydı elbette uyurdu.
ǾAmr bin Māmā, Murād

237

ķabįlesi’nden bir ķavmiñ

nezdine varır ve o ķabįleden bir toķat yer. Derken, o civārda

Kahtânîlere bağlı Yemenli bir Arap kabile olan Beni Mezhic’in kollarından biri. Geniş
bilgi için bk. Mustafa Fayda, “Ans (Beni Ans)”, DİA, İstanbul, 1991, C.3, s. 216-217.
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uyuyan ķuŧa

ķuşlarınıñ uyanmasına ve uçmasına sebeb olur.

Ķadınıñ biri bu ķuşlarıñ uçmasını görünce ķocasını uyandırır;
zevci, “İşte ķuŧa uçuyor, baķ.” der. Ķadın da, geceleyin ķuŧa kendi
ĥāline bıraķılsaydı elbet uyurdu, meǿālinde olan bu meŝeli įrād
eder. İstemeyerek bir emr-i mekrūha uġrayan, başını derde śoķan
kimseler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Derde śoķduñ başıñı istemeyerek
BaǾdemā böyle belādan el çek
[309]

ِ  لَو ك ْنت َعن نَ ْف ِسى ر-٢٥٢
.اضياً لََقلَْي تك ْم
ْ
ْ
َ
Tercüme
656. Kendimi beğenmiş olsaydım size buġż ederdim.
Kendinde olan bir Ǿayb ve ķuśūru başķalarında gören kimse
onları taǾyįb etmez diyecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kimi taǾyįb edeyim bende de vardır o ķuśūr
Baña nefsimdir olan buġża sezā düşman-ı zūr

.ً لَ ْو اقْ تَ َد َح ابلن َّْب ِع ألَ ْوَرى َنرا-٢٥٧

1

.النبع: Bir nevǾ aġaçdır ve üç türlü olur. Daġ tepelerinde nābit

olana “ nebǾ ”, eteğinde olana “ şeryān ”, çuķur ve alçaķ yerde
olana “ şevĥat ” derler. Türkçemizde aķça aġaç ve ķayın aġācı
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derler. Bu nebǾ aġacınıñ ŧabǾında āteş çıķarmaķ ħaśśası yoķdur.
AǾrab ķısmı aġaçdan çaķmaķ ittiħāź etdiklerinden bu māddeye
diķķat ederler.
Tercüme
657. NebǾ aġacı’ndan çaķmaķ ittiħāź edip onuñla çaķmaġı çaķsa
elbette āteş çıķarır.
Fıŧnat ve cevdet reǿy śāĥibi olan źātlar ĥaķķında įrād olunur.
[310]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Öyle vaķķād źihne śāĥip ki
Āteş-efşān olur elindeki ŧaş!
Ne gezer şimdi öyle merd-i źekį
Oña Ǿālem oķur bugün şābāş

.ك األَ َنم
َ َ لَ ْول ال ِوَائم َهلَل-٢٥٨
.الوائم: Bir adama muvāfaķat ve mübāhāt eylemek.

1

658. İki śūretle tefsįr edilmişdir. Birinci maǾnāya göre üns ve
ülfetde vesāǿir muǾāmelātda vifāķ ve iǿtilāf olmasa işler
ķarmaķarışıķ ve insānlar da helāk olurdu, demekdir. İkinci maǾnāya
göre, ehl-i keremiñ luŧf u iĥsānı cibillįyedir. Cibillįyetinde mekārim
olmayanlar onlara beñzemek ve mübāhātda bulunmaķ için beźl-i
kerem ederler. Eğer bu ķabįl insānlar taķlįd dāǿįyesinde olmayıp da
mübāhātı terk etseler reşk ve ĥasetlerinden helāk olurlardı,
demekdir.

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

لول الوائم هللك األنم
rivāyeti de vardır.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Medār-ı emn ü saǾādet cihānda āmįzmiş
Eğer bu olmasa Ǿālem helāk olurdu bütün
Bıraķ o faħr u ġurūru, çalış, bu eñ güzel iş
Śalāĥ u śulĥ ile ķāǿim ķıvām-ı ħalķ bugün
[311]

ِ  أَلْ َقى َعلَي ِه َشر-٢٥٦
.اش َره
َ ْ

1.

الشراشر: Nefs ve źāt, muĥabbet, cesediñ mecmūǾu.
Tercüme

659. Kemāl-i muĥabbetden dolayı nefsiñ ārzūlarına fażla düşkün
diyecek yerde ķullanılır.

َوقَ ْد يَ ْك َره ا ِإلنْ َسان َما ِفي ِه ر ْشده

ِوي
ِ اب َشر
ِ الص َو
اش َره
َّ لقي َعلَى غَ ِري
َ
َ
Tercüme

Rüşd ve śavābına taǾallüķ eden işler baǾżen insānıñ ħōşuna
gitmez ĥālbuki doġru olmayan nefsānį heveslere atılır.238
Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 210.

238
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķadar nefsine düşkün bilmem!239
Bu hevā vü heves insāna belā[dır] her dem

.ت
ْ َت َولَ ِك ْن لِيد ما أَ َخ َذ
ْ ت لِ َع ْي ما َرأ
ْ  لَْي َس-٢٢٠
Tercüme
660. Gören gözüñ değil, bulan eliñ ĥaķķıdır.
Yolda giderken bir adam yere atılmış bir şey görür faķaŧ
almaz. Diğeri ise görür ve alır. İlk gören, bunu önce ben
görmüştüm bināenǾaleyh benim ĥaķķımdır der, öteki de ben
buldum, diye vermek istemez. Nihāyet refǾ-i daǾvā için ķađıya
mürācaǾat ederler. Ķađı da bu meŝeli įrād eder.
[312]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bulanıñ ĥaķķı o mefkūd ancaķ
Sāde görmek saña vermez bir ĥaķ

.َّك نَشوقاً م ْع ِطسا
َ  ألنْ ِش َقن-٢٢٧
Tercüme
661. Burnuña ķoķlatacaġım ve aķśırtacaġım.
Burnuñu yere sürtüp źelįl ve ħāksār edeceğim diyecek yerde
ķullanılır.

239

Bu dizede vezin aksamaktadır.
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(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Ben añlıyorum śonuñ yamandır
Elbette murāġamıñ zamāndır
Söz diñlemediñ śonuñda işte
Çekdikleriñ işte hep fiġāndır!

ِ  لَبِست لَه ِج ْل َد الن-٢٢٦
.َّم ِر
ْ
Tercüme
662. Ķaplan derisini onuñ için giydim.
ǾAdāvetini ižhār edecek yerde ķullanılır. Ķaplan yırtıcı
ħayvānlarıñ eñ atılġanı ve žulme ķatlananlarıñ eñ zorlusudur.
MuǾāviye vefāt edeceği śırada oġlu yerinde:

س لبن الزبري جلد النمر
َّ ”تَ َش َّم ْر
ْ َ والْب،كل التَ َش َّم ِر

“

demişdir.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Bir baķışı ķorķutuyor herkesi
Cild-i nemir śanki onuñ melbesi
[313]

ِ ْ َذل من ابل
َّ
.َّعالِب
َ ت َعلَْيه الث
َ ْ َ  لََق ْد-٢٢٣
Ġāvį bin ǾAbdu’lǾuzzā, Benį Selįm’e maħśūś “ SevāǾ ” nām
śanemiñ ħādimi idi bir gün bu śanem yanında otururken seğirderek
iki tilkiniñ gelip o śanemiñ üstüne çıķdıġını ve üzerine işediğini
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görür. Ġāvį böyle Tañrı mı olur diye śanemi ķırar ve şu beyti 240
inşāda başlar:

ِ ان بر
ِ
أس ِه
َ َأَ َرب يَبول الث ْعلب

ِ ْ َلََق ْد ذَ َّل من ابل
َّعالِب
َ ت َعلَْيه الث
َ َْ
Tercüme
663. İki tilkiniñ çıķıp da başına işediği bir büt naśıl Tañrı olur!?
Tilkiniñ çıķıp da üzerine işediği śanem zelįl oldu.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Tilki baķ üstüne çıķıp da işer
Ne đalālet puta ŧapmaķ bu ne şer!
Ġāvį, bütü ķırdıķdan śoñra hidāyet-i ezeliyesini ižhār ve
ĥužūr-ı peyġambere gelerek Ǿarż-ı şehādet eyledi ve tesmiye-i
nebevį ile Ġāvį adı Rāşid oldu.

ِش
.ك فَا ْدرِجي
ِّ س َه َذا بِع
َ  لَْي-٢٢٤
Tercüme
664. Bu seniñ yuvañ değil, haydi yoluña!
Nefsini derece ve iķtidārınıñ fevķinde gösteren ve liyāķatı
olmadıġı ĥālde her işe burnunu śoķan ĥadd-nā-şināslar ĥaķķında
ķullanılır.
Tercümesi verilen ve Gâvî’ye ait olan bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:
Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 215.

240
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[314]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥabbeyi ķubbe gibi gösteren aĥmaķlar var
Yaparım der, yapamaz, abdāla baķ sāde atar!

.الس َراب
َّ س بَ َّوِل َم ْن غَ َّره
َ  لَْي-٢٢٥
Tercüme
665. Serābıñ ilk aldatdıġı bu değil.
Yolcunuñ biri yanına śu almaġı unutur, śusuzluķdan da dili
damaġı ķurur. Çölde bir serāb görür, śu žannıyla yanına doġru
ķoşar zavallınıñ ġafleti helākına sebeb olur gider.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Oyalar, aldatır serāb seni
Ķandıran varsa sāde āb seni

ِ
.صبوح
َ صبَاح
َ  لك ِّل-٢٢٢
Tercüme
666. Her śabāĥıñ bir śabūĥu yaǾnį içkisi vardır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Śabūĥuyla gelir her bir śabāĥıñ
Doġar ondan helākıñ, yā felāĥıñ
[315]
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ِ ت َح ِظّي ِم َن الع ْش
.ب خوصه
َ  لَْي-٢٢٧

.اْلوص: Ħurmā yapraġı.

1

Tercüme
667. Ota bedel ķısmetim kāşkį ħurmā yapraġı olsa!
Birçoķ vaǾatlerde bulunup da eñ ehemmiyetsizini bile
yerine getirmeyen yalancılar ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ me fā į lü/ me fā į lü/ fe ū lün)
Įfā-yı mevāǾįde şitāb eyleyen insān
Elbette sezāvār-ı ŝenā merd-i cihāniyān
Bir kizb-i mücessem gibi ķarşımda dikilme
Her bir yalanıñ bir yılan olmuş baña her ān!

.الص ْمغَ ِة
َّ ْع
َ  َلَقْ لَ َعن-٢٢٨
َ َّك قَ ل
Tercüme
668. Vallāh seni aġaçdan bir damla śamġ ķaparır gibi
ķoparacaġım.
Žālim-i şehįr Ĥaccāc bin Yūsuf’uñ Ĥażret-i Enes’e

241

“Vallāh seni aġaçdan bir damla śamġ ķoparır gibi ķoparacaġım, çöz

En çok hadis rivayet eden sahabilerden. Haccâc, devlete asi olanlara yardımla suçladığı
Enes’in bütün mallarına el koyunca Enes’in Halife Abdülmelik b. Mervân’a şikayet
mektubunda zulümleri bildirmesi üzerine halife Haccâc’a gönderdiği talimatta Enes’in
mallarını iade ederek kendisinden özür dilemesini emretmiştir. Geniş bilgi için bk.
İbrahim Canan, “Enes b. Mâlik”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1995, C.11, s. 234

241
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taǾbįr olunan ince iç yaġ gibi kesip alacaġım ve seleme aġacı baġlar
gibi seni śımśıķı baġlayacaġım.” meǿālinde olmaķ üzere:

ِ
ِ ك قَ ْل َع الصمغة وألجزرنك َج ْزَر اهل
رب
َ َّلعن
َ َوهللا لق
ِ وألَ ْع
ِص
السلمة
َ
َ صبَ ن
ْ َّك َع
َ ب

demiş olduġu tehdįd-nāmeden bir parçadır.
[316]

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Aġaçdan ķalǾ-ı śamġ eyler gibi senden alır ĥākim
Seniñ ġaśb etdiğiñ her māl -ı mažlūmu eyā žālim

. اللِّ َسان َم ْرَكب َذلول-٢٢٦
Tercüme
669. Dil, başı yumuşaķ bir atdır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ĥüsn-i kelāma, ħayra alışdır lisānını
Zįrā seniñ diliñ saña naķķāl bir atıñ

ِ َ لَْيس لِم ْختَال ِِف حس ِن الثَّنَ ِاء ن- ٢٧٠
.صيب
ْ
َ
Tercüme
670. Mütekebbiriñ ĥüsn-i ŝenādan naśįbi yoķdur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
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Müstekbir olan uzaķ ŝenādan;
Dergāh-ı Ħudā-yı pür-Ǿaŧādan
Ey pür Ǿažamet, ķarįn-i şeyŧān
Nefrįne sezā utan Ħudā’dan

ِ س ِعتَاب الن
ًَّاس لِل َْم ْرِء َنفِعا
َ  لَْي-٢٧٧
.إِذَا ََلْ يَك ْن لِل َْم ْرِء لب ي َعاتِب
[317]
Tercüme
671. İnsānıñ Ǿitāb edecek Ǿaķlı olmazsa şunuñ bunuñ Ǿitābı aña
fāǿide vermez.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
ǾAķlıñ Ǿitābı yoķsa ne lāzım Ǿitāb-ı ħalķ
Ĥaķ’dan utanmayanlara bāŧıl göründü ĥaķ!

ِ ِ
بي
َ العا ِريَّة أَيْ َن تَ ْذ َه
َ  لَ ْو سئلَت-٢٧٦
ًأَ ْك ِسب أ َْهلِي َذ ّما:ت
ْ َلَقال
Tercüme
672. ǾĀriyet bir māla nereye gidiyorsuñuz diye bir suǿāl vārįd
olunca śāĥibime źemm ķazandırmaġa der. Eğreti ata binen çabuķ
iner meŝelimizi añdırır. YaǾnį bir kimse birine ödünç olaraķ bir şey
verip de bilāħare istemiş olsa ĥamde bedel źemm görür demekdir.
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(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Śāĥibine źemm getirir Ǿāriyet
Śanki śoñu Ǿāriyetiñ maǾśiyet!

. أَل ِْق ِِف ال ِّد َل ِء َدل َْو َك-٢٧٣
Bu meŝel şāǾiriñ şu nažmından 242 muķtebesdir:

س الرْزق َع ْن طَلَب َحثِيث
َ ولَْي

ِو
َّ لك ْن أَل ِْق َدل َْو َك ِِف
الد َل ِء
َ
ًََِتيء َِّبِلْئِ َها طَ ْوَراً َوطَ ْورا
ِ ََِتيء ِِبَ ْمأَة َوقَِل
يل َم ِاء

[318]
Tercüme
673. Yalñız ŧaleble rızķ elde edilmez. Sen de ķoġañı o ķoġalar
arasına śarķıt. BaǾżen dolu, baǾżen az veyā çamurla ķarışıķ śu gelir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Fırśat imkānı olunca ne için fevt etdiñ?
Bį-mesāǾį ele dāmān-ı meŧālib geçmez

ِّ س
.اف
ِّ الري َع ِن التَّ َش
َ  لَْي-٢٧٤
Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki mesel kaynağı şunlardır: Ebû Ubeyd,
a.g.e., s. 200. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 225.
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1

.التشاف: Śuyuñ hepsini içmek.
Tercüme

674. Ķanmaķ, meşrūbuñ hepsini içmek değildir.
YāǾnį seniñ için istifā-yı ĥācet az çoķ demeyip ķanāǾat
etmekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ĶāniǾ-i naĥnu ķasemnā

243

olan eyler rāħat

Śıĥĥatiñ varsa saǾādet, ne büyük bir niǾmet!
CemǾ-i ŝervetden Ǿibāret mi Ǿaceb ŧoķluķ hep?
Doymayan göz yine doymaz bu muĥaķķaķ elbet!

ِ
.أحلب فأَ ْش َرب
ْ س ك َّل ح ْي
َ  لَْي-٢٧٥
[319]
Tercüme
675. Her zamān saġmam ki içeyim.
Dāǿimā zamān saña müsāǿid olmaz diyecek yerde įrād olunur.
Ĥüsn-i tedbįri ve terk-i tebźįri tavśiyeden Ǿibāretdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Tedbįre tevessülüñ muķaddem
Allāh’a tevekkülüñ muǿaħħar

243

“Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık.” Zuhruf, 43/32.
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Müsrif olamaz cihānda ħurrem
Ķısmet dediğiñ değil muġayyer

ِ  ََل ي-٢٧٢
.ك
َ َك َما َو َعظ
َ ِض ْع ِم ْن َمال
َْ
Tercüme
676. Saña vaǾž eden mālıñ żayiǾ olmuş mal sayılmaz.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Seni irşāda sevķ eden bir māl
ŻayiǾ olmuş değil, o neyl-i menāl

ِ كص
ِ
َّ  ََت-٢٧٧
ًاحبا
َ َ َن َولَ تَ ْع َج ْل بِلَ ْوم
ت تَ لوم
َ ْلَ َع َّل لَه ع ْزراً َوأَن

Tercüme
677. Teenį et, arkadaşını levm ve taǾyįb ħuśuśunda Ǿacele etme.
Belki bir Ǿözrü var. Ĥālbuki sen mutaśśıl levm ve źemm edersiñ.
[320]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Lāǿim olmaķda Ǿacūl olma śaķın
Bekle var serd edecek bir Ǿözrü

. اللَّْيل أَ ْخ َفى لِل َْويْ ِل-٢٧٨
Tercüme
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678. Veyl ve helākı eñ ziyāde gizleyen gecedir.
Yapacaġıñ işi gece yap zįrā seniñ sırrıñı eñ ziyāde gizleyen
gecedir, demekdir.
Birisi elindeki demir çomaķla biriniñ yüzüne vurur
mađrūbuñ yüzü yaralanır. İntiķām almaķ elinde iken mađrūb
ĥaķķından vazgeçer ve şu beyti 244 inşād eder:

َّ إ ْن ُيْ ِك ِن
ف أَنْ تَ ِق ْم
َ الد ْهر فَ َس ْو
أوىل ِابل َك َرْم
َ الع ْف َو
َ ْأولَ فَِإ َّن
Tercüme
Zamān baña ķudret imkānını verirse yaķında intiķām alırım,
alamazsam şįme-i kereme eñ ziyāde yaķışan Ǿafv ile muķabele
ederim.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ķudret imkānı varsa intiķām almaķ 245
ǾAfvıñ ondan büyük, güzel el ĥaķ
Her kim olsa ezer, ķırar küçüğü
Hüner ancaķ ezilmeden ķalķmaķ
[321]

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 230.
245 Bu dizede vezin aksamaktadır.
244
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ِ  لَي-٢٨٦
.ص ِديْق
َ س ل َملول
َ ْ
Tercüme
679. Usanġacıñ dostu yoķdur.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Melūlüñ dostu aślā yoķ cihānda
Vefāsız yār olan pek çoķ zamānda

ِ  لَيس لِ َش ِرة-٢٨٠
.ن
غ
َ ْ
ً
Tercüme
680. Aç gözlü doymaz. Zengįn de olsa züğürt demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķadar ŝerveti olsa o ĥarįśiñ doymaz
Mālı Ķārūn gibi olsa yine azdır yine az

ِ
.ص ِحبَ ْت ِين
َ  لَ ْو َك َرَه ْت ِين يَدى ما-٢٨٧
Tercüme
681. Elim benden ħoşlanmazsa benimle berāber değil demekdir.

ِ
ِ صل من لَ ي ْب تَ ِغي
صلَ ِّت
َ ْ َ َ ْ ل أَبتَغى َو
َولَ أَلِي لِ َم ْن لَ يَ ْب تَ ِغى لِيِن
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ِ
ِ ْ هللا لَو َك ِره
احبَ ِّت
َ ْ َو
َ ت َك ّفى م
َ ص
ف بِ ِين إِ ْذ َك ِرْهتِ ِيين
ِّ لَقلْت لِ ْل َك
[322]
Tercüme
Baña ķavuşmaķ istemeyene ben de ķavuşmam, yumuşaķlıġımı
istemeyene yumuşaķ davranmam. Eğer el ayam mukārenet ve
muśāĥabetimden keff-i yedd ederse ben de oña mādem ki benden
ħoşlanmıyorsuñ benden ayrıl derim.246

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Elim benden eğer ħoşlanmıyorsa
O elden ben de ħoşlanmam o eldir
Bu sözden ĥiśśe aldıñsa ħulāśa:
Aġır bir yük demeñ bence o eldir!

ِ
.َص ْخ َرةَ َِْب َرة
َ  لَقيته-٢٨٦
Tercüme
682. Oña ĥapaĥap rāst geldim. Yāħūd çapaçap ķarşıma çıķdı.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)

246

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim

olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû Abdullah
Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Osman Ez-Zehebî, Tarihü’l-İslam ve Vefeyatü’lMeşahir ve’l-Alam, Darü’l- Kütübi’l-Arabi, 1993, Beyrut, C.10, s. 271. ; Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 232.
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Ne olur sevdiğime rāst gelebilsem bir gün!
Ĥapaĥap sevmediğim ķarşıma çıķmaķda bütün!

ِ
.اد الث َرََّي
َ  لَِقيته ع َد-٢٨٣
Tercüme
683. Oña ayda bir rāst geldim. Zįrā ķamer ayda bir Ŝüreyyā
maķāmına iner.
[323]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Velev ki ayda bir olsun ziyāret etmedeyim
Ķamer de ayda bir ancaķ ŧulūǾ eder dāǿim

. ِألَ ْمر َما يَسود َم ْن يَسود-٢٨٤
Tercüme
684. İnsān gördüğü mehāmm-ı umūrdan dolayı şeref ve siyādete
istiĥķāķ ķazanır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ĥaķķ’ıñ iĥsānı Ħudā-dāyine baķ
Bu şeref doġrusu bi’l-istiĥķāķ

.ً لَ ْن يَ ْع َد َم امل َشا ِور م ْر ِشدا-٢٨٥
Tercüme
685. Müşāvir olan elbette mürşidini ķaybetmez.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
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Müşāvir mürşide vāśıl demekdir
O mürşid yoķsa iş müşkül demekdir
[324]

.اعه
َ  لََوى َع ْنه ِذ َر-٢٨٢
Tercüme
686. Ondan yanaġını çevirdi.
İŧāǾatdan śoñra Ǿiśyān edenler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bu avurduñ kime, evvelce iŧāǾat etdiñ!
Şimdi Ǿiśyāna sebeb yoķ, ne isāǿet etdiñ?

. لب املَْر ِأة إِ َىل َحْق-٢٨٧
Tercüme
687. Ķadınıñ Ǿaķlı ĥumķa varır.
Ķıśķanç bir ķadına maǾźeret olacaķ yerde bu meŝel įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķadar olsa ķadınlar aĥmaķ
Onlarıñ Ǿöźrü demek ķıśķanmaķ

ِ ِ لِ ْلب-٢٨٨
.ض َم ِحل
ْ َاط ِل َج ْولَة ثَّ ي
Tercüme
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688. Bāŧılıñ bir cevelānı vardır; śoñra mecāli ķalmaz, defǾ olur
gider.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
Ĥaķ gelince naśıl durur bāŧıl
Şems doġduķça leyl olur zāǿil
[325]

ِ
ِ ِالع َواق
.ب
َ س لألموِر بِصاَحب َم ْن ََلْ يَ ْنظ ْر ِِف
َ  لَْي-٢٨٦
Tercüme
689. ǾAvāķıbı düşünmeyeniñ işlerini görecek müśāĥibi yoķ
demekdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Düşünmezseñ eğer encām-ı kārı
Bulunmaz kārıñıñ elbette yārı

. لِك ِّل غَد طَ َعام-٢٦٠
Tercüme
690. Yarına Allāh kerįm.
Allāh’ın fażl u keremine iǾtimād ve tevekkül lüzūmunu tavśiye
eder.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Rezzāķ-ı cihāna iǾtimād et
Elŧāfına şükr-i bį-Ǿadād et
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. لِك ِّل دهر ِرجال-٢٦٧
Tercüme
691. Her zamānıñ ricāli vardır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Her zamānıñ ricāli var elbet
İşi tedvįr eden ricāl-i zamān
[326]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Her maķāmıñ maķāli var lā-şekk
Dediğim remzi añlamaz eşşek

ِ
ِ
ِ َوع اثْ ن
.ان
َ  َألَ ْن يَ ْشبَ َع َواحد َخ ْي ر م ْن أَ ْن ََي-٢٦٦
Tercüme
692. Bir kişiniñ doyması iki kişiniñ aç ķalmasından ĥayırlıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İkimiz aç ķalacaķsaķ ne günāh
Sen doyur ķarnıñı Ǿāfākellāh

. الل َقم توِرث النِّ َق َم-٢٦٣
Tercüme
693. Loķmalar Allāh’ıñ intiķām ve Ǿaźābını celb eder.
Rüşvet alan ve vereniñ źemmi ĥaķķında įrād olunur.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ġażab-ı Ĥaķ celb eder rüşvet
Rüşvet almaķ günāhdır elbet

. ََلْ َيْبَأْ لِل َد ْه ِر َشيء َّإل أَ َكلَه-٢٦٤
Tercüme
[327]
694. Zamānıñ yemesinden hįçbir şey gizlenemez.
YaǾnį zamān her şeyǿi ifnā eder.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Zamān ifnā eder her şeyǿi dāǿim
Değildir pençesinden kimse sālim

ِ
ِ َ وََل ي ْعم ق،ص ِد
.اصد ا ْحلَ ِّق
ْ  ََلْ ََي ْر َسالك ال َق-٢٦٥
َ َْ
Tercüme
695. Doġru yola sālik olan o yoldan inĥirāf ve maķśadı Ĥaķ olan
Ǿamā ile ittiśāf etmez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kimse aǾmā diyemez Ĥaķ yolunuñ sālikine
Aśıl aǾmā o ki der sālik-i Ĥaķ’a bįgāne!

. فإذا تَ َس َاوْوا َهلَكوا،ال النَّاس ِبَ ْري َما تَ بَايَنوا
َ  لَ ْن يَ َز-٢٦٢
Tercüme
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696. İnsānlar mütebāyin olduķça şerden mütevaķķį, müsāvį
olurlarsa helāke mülāķį olurlar.
Zįrā derece ve rütbe iǾtibārıyla tefāvüt āmir ve meǿmūr
olmaġı įcāb eder. Müsāvį olurlarsa birbirine inķıyād etmezler ve
netįcede helāk olurlar. Çünkü insānlarda ġālib olan şerdir. Ħayır,
kemāl-i Ǿizzetinden dolayı nādir olaraķ bulunur. Müsāvātıñ
žuhūruyla herkesiñ fenālıġa meyli ve helākete saǾyi tabįǾįdir.
[328]

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Tebāyün-i ħayrı iltizām eder beyne’r-ricāl elbet
Tesāvį olmuş olsaydı olurdu maĥv her millet

. إِلْتَأ ََم ج ْرح َواأل َساة غيَّب-٢٦٧
Tercüme
697. Müdāvįler bulunmadıġı ĥālde yara iltiyām buldu.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dökmeden yüz śuyu doķtora hįç
İltiyām etdi cerįĥam işte!

.َص َدق ِم ْن لَ ْفظ
ْ  َحلْظ أ-٢٦٨
Tercüme
698. Bir baķış sözden daha doġrudur.
Gözüñ bir baķışı buġż u muĥabbet āŝārını gösterir, demekdir.
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Buġż u ĥubbu bir baķış eyler Ǿayān
Gözdeki teǿŝįre baķ oķdan nişān!

.ً ل تَ ْع َدم احلَ ْسنَاء ذَاما-٢٦٦
[329]
Tercüme
699. Ne ķadar güzel olsa yine bir Ǿayb u ķuśūru vardır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yine bir Ǿayb u ķuśūru bulunur her güzeliñ
Yār-ı bį-Ǿayb dilerseñ o seniñ ħām emeliñ

ِ السحاب نبِاَح
ِ َالكال
.ب
َ َّ  ل يَضر-٧٠٠
Tercüme
700. Köpeğiñ ĥavlaması buluŧa żarar vermez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne tehevvür, śopa vurmaķda ne maǾnā vardır
Köpeğiñ ĥavlamasından buluŧ olmaz ħāsir

.ًك تَ لَفا
َ ك َكلَ َفاً َولَ ب غْض
َ  ل يَك ْن حب-٧٠٧
Tercüme
701. Düşkün ve meftūn olacaķ derece sevme, telef-i dāǿį olacaķ
derecede de buġż u nefret gösterme.
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Bu meŝel,

ِ
،ك يوماً ما
ْض
َ  عسى أن يكون بغي،ك هونً ما
َ َب حبيب
َ أَ ْحب

.ك يوماً ما
َ َ عسى أن يكون حبيب،غيض َه ْونً ما
ْ ْوأب

ĥadįŝ-i şerįfinden 247 meǿħūźdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
O ķadar dostuña düşkün olma
Buġż u nefrįne de meftūn olma
[330]

ِ
.وها
َ س ي ْد َعى للْجلَّى إلَّ أخ
َ  لَْي-٧٠٦
Tercüme
702. Mühim ve Ǿażįm bir iş başarabilmek için Ǿāciz daǾvet
olunmaz ehli aranır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Kār-ı Ǿāciz değil bu emr-i mühim
Muķaddem olmaķ bu iş için lāzım

. ل َأيْ َب ال َك َر َامةَ إِلَّ َِحَار-٧٠٣
Tercüme
703. İyilikden añlamayan ancaķ eşekdir.

(fā i lā tün/ fā i lā tün/ fā i lün)
“Sevdiğin kişiyi aşırı sevme, ölçülü sev, olur ki bir gün sevmeyebilirsin. Buğz ettiğin
kişiye aşırı buğz etme olur ki bir gün sevdiğin bir kişi olur.” Tirmizi Birr ve’s-Sıla, 60.

247
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Añlamaz eşşek ħoşafdan lā-cerem
Ādeme lāyıķ Ǿazįzim her kerem
Ĥażret-i ǾAlį’niñ ĥużūruna iki kişi girer. Cenāb-ı Ĥaydar
ikrām olmaķ üzere ikisine de birer yaśtıķ atar. Biri yaśtıġı alır,
üzerine oturur diğeri oturmaķ istemez. Bunuñ üzerine śāħibü’lmeǾālį Cenāb-ı ǾAlį bu meŝeli įrād ve oturmaķ istemeyeni de
oturmaġa mecbūr eder.

. ل قَ َر َار َعلَى َزأْر ِم َن األَ َس ِد-٧٠٤
[331]
Tercüme
704. Arslanıñ baġırması śabr u ķarār bıraķmaz.
Tehdįd ve intiķāma muķtedir olanlar ĥaķķında įrād edilir.
Ĥaccāc ǾAbdülmelik’e ġażab ve ĥiddet etdiği śırada bu meŝeli
temeŝŝül etmişdir. Bu meŝel de Nābiġa’nıñ şu beytinden

248

muķtebesdir:

َّ ن بَ ْئت
وس ْأو َع َدِن
َ أن أاب قَاب

َول قَ َر َار َعلَى َزأر ِم َن األَ َس ِد

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)

248

Tercümesi verilen ve en-Nâbiga’ya ait olan bu beytin geçtiği temel mesel kaynağı şudur:

Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 266.

483

484

Davut ERTEM

Zeǿįr-i şįri duyunca ķalır mı śabr u ķarār
Onuñ sesindeki heybetde başķa ĥālet var!

.ً ل يَ ْع َدم مانِع ِعلَّة-٧٠٥
Tercüme
705. İyiliğini esirgeyen, Ǿöźür ve Ǿillet dermeyān etmekden ħālį
değildir.
YaǾnį ħasįsden bir şey istense hem vermez hem de yalandan bir
bahāne dermeyān eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir şey istense dirįġ eyler baħįl
İǾtiźār eyler yalandan hem sefįl
Āb-rū dökmek yaķışmaz şānıña
Buħl ile mevśūf olanlardır źelįl
[332]

. ل ي ْنبِت البَ ْقلَةَ إلَّ احلَْقلَة-٧٠٢
.احل ْقله: Ŧopraġı pāk ve münbit tarla.

1

Tercüme
706. Sebzezār olmaġa lāyıķ olan yer menşeǿi pāk olan ŧopraķdır.
Cevher-i insāniyet, aśl u nesli pāk olandan umulur demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Aślı pākįźe olan gösterir insāniyyet
Aślı nā-pāk olanıñ fiǾli de nā-pāk elbet

ِ ِ َّ  ل ََتْ ِن ِمن-٧٠٨
.ب
َ
َ َالش ْوك العن
Tercüme
707. Dikenden üzüm ŧoplayamazsıñ.
Fenālıķ etdiñse göreceğiñ yine fenālıķdır demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Eken elbette biçer ben buña etmem ĥayret
Diken ekdiñse üzüm ŧoplayamazsıñ elbet

 ل يَفل احلَ ِدي َد إِلَّ احلَ ِديد-٧٠٧
[333]
Tercüme
708. Demiri ancaķ demir raħnedār eder.
Çivi çiviyi söker, dediğimiz meŝeliñ meŝįlidir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Biriniñ ĥaķķı aħź u nezǾ olunur
Demir ancaķ demirle ķalǾ olunur

ِ  ل َْيمع س ْي َف-٧٠٦
.ان ِِف ِغ ْمد
َ َ
Tercüme
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709. İki ķılıç bir ķında birleşmez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
CemǾ-i seyfeyn olamaz bir ķında
Uyuyan ķalķınamaz baśġında

.ك
َص
َ ِاك َع ْن أ َْهل
َ  ل تَ ْرفَ ْع َع-٧٧٠
Tercüme
710. Ehlinden Ǿaśānı ķaldırma.
YaǾnį ehlinden ne ayrıl ne uzaķlaş anlamındadır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
ǾIyāliñden uzaķlaşmaķ ħaŧādır
Uzaķ durmaķ demek şaķķ-ı aǾśādır
[334]

.صا َو ِحلَائِ َها
َ ْ َ ل تَ ْدخ ْل ب-٧٧٧
َ الع
َ ي
Tercüme
711. Aġaçla ķabuġu arasına girme.
YaǾnį iki śamįmį dost arasına girip de nemįmelerle onları
birbirinden dil-gįr ve müteneffir etme demekdir.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
İlķā-yı fesād etdi o nemmām
Tezyįn-i kelāmı maĥż-ı įlām
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Ķışrıyla aġaç muķārin olmuş
Ey ŧālib-i iftirāķ-ı bed-nām

.الصا ِر َخ َوانْظ ْر َمالَه
َّ  ل تَ ْسأَ ِل-٧٧٦
Tercüme
712. Dād-ħˇāha śorma. Mālına baķ.
YaǾnį iĥtiyāc içinde ķıvranan bir faķįriñ imdādına yetiş, onu ĥāl
u şānını Ǿarż edecek dereceye vardırma.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
İsǾāf eder merāmını ķable’ŧ-ŧaleb kerįm
Merd-i kerįme Ǿarż-ı meŧālib değil elįm

. ل َج ِدي َد لِ َم ْن َخلَ َق لَه-٧٧٣
[335]
Tercüme
713. Eskisi olmayanıñ yeñisi olmaz.
Yeñisi eskiyip de eski şeylerden tevaķķį lüzūmunu tavśiye
edenlere söylenilmiş įcāb eden bir meŝeldir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne gezer cāme-i nev, köhnesi yoķ
Dikecek yırtıġını iğnesi yoķ!

ِ ف الس
ِ
ِ وء عن عر
ِ
.وء
ْ َ ْ َ  ل يَ ْعجز َم ْسك الس-٧٧٤
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1

. امل ْسك: Deri.

2.

الع ْرف: Ķoķu.
Tercüme

714. Ķoķusu fenā deri. Kerįh ķoķudan geri ķalmaz.
EfǾāl-i ķabįĥasından vazgeçmeyen leǿim ve bed-māye, debāġata
yaramayan deriye teşbįh olunmuşdur.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Bed-māye demek o cild-i bed-būy
EfǾālini terk eder mi bed-ħūy

. ولَ م ّراً فَ ت ْع ِقى،ط
َ  ل تَك ْن حلْواً فت ْس َرت-٧٧٥

.السرتاط:Yutmaķ. 2.العقا:Bir

1

nesneyi acılıġından dolayı

aġzından çıķarıp atmaķ.
[336]
Tercüme
715. Yutulacaķ derecede ŧatlı olma, atılacaķ derecede de acı
olma.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ŧatlı olsañ yutulursuñ her gāh
Acı olsañ atılırsıñ eyvāh!

.ك األَ ِس َّد َة
َ ِ ل ََتْ َعلَن ِِبَْنب-٧٧٢
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.ال ِس َّده: Ħilāf-ı ķıyās olaraķ “sid” kelimesiniñ cemǾi. Ķıyāś

1

olan südūd gelmekdir.
716. Śaġırlıķ, dilsizlik naķįśası olanlar gibi teng-dil olup sükūt
etme, demekdir.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Neden sükūt ediyorsuñ, biraz da sen söyle
Aśam u ebkeme beñzer śamūt olan böyle

.ك ِم ْن َجا ِر سوء تَ َو ّق
َ  ل يَ ْن َفع-٧٧٧
Tercüme
717. Kötü ķomşudan tevaķķį saña fāǿide vermez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kötü bir ķomşuya düşmek ne belādır billāh
Śoķar Ǿaķreb gibi insānı o aķreb nāgāh!
[337]

ِ .ًل ْحي ِسن التَّع ِريض إلَّ ثَلْبا-٧٧٨
السفيه
َ ْ
Tercüme
718. Sefįh, sebb ve şetmden başķa ne taǾrįż bilir, ne kināye.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Doġrudan doġruya sebb etmede insāna sefįh
Şerefiñ var, oña yaķlaşma eyā merd-i nebįh
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.ساء
َ َحاء َول
َ  ل-٧٧٦
Tercüme
719. Elinden ne iyilik ne kemlik gelir.
ǾArablar yüz yaşına gelmiş bir kimse ĥaķķında, ne erkeksiñ ne
ķadın meǿālinde bu meŝeli įrād ederler.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķadınsıñ ne de erkek, yeter artıķ bu ħayāl
Saña lā hāe velā sāe denir işte miŝāl

ِ َ ل ي ْن ت-٧٦٠
.صف َحليم ِم ْن َجهول
َ
Tercüme
720. Ĥakįm ve ĥalįm olan sefįh ve cāhilden öç almaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Süfehādan çekinir merd-i ĥakįm
Oña uymaķda żarar var ne elįm
[338]

.ك ِم ْن َزاد تَ بَ ّق
َ  ل يَ ْن قص-٧٦٧
Tercüme
721. İbķā etdiğiñ zād u źahįre senden eksik değildir.
İĥtiyāt

olaraķ

bıraķmaķ

istediğiñ

yiyecek

bozulur,

yiyemezsiñ ŧaǾamı bozulmadan aç ve muħtāc olanları doyur.
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İddiħāra olan tehālüküñ erzāķ-ı muķaddereñi artırmadıġı gibi beźl ü
iĥsānıñ da eksiltmez demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İddiħār etme de ibźāl eyle ħayru’n-nās ol
Rıžkıñ imsāk ile artmaz, verir Allāh bol bol

. ل تَ ْك ِذبَ َّن ولَ تَ َشبَّ َه َّن-٧٦٦
Tercüme
722. Śaķın yalan söyleme, yalancıya da beñzeme.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne yalan söyle, ne keźźāba teşebbüh eyle
Śıdķ u iħlāśa, meǾālįye teveccüh eyle

 َوقْب: Aĥmaķ.

ِ ْ ل يلِد الوق-٧٦٣
.ًبان إلَ َوقْبا
َ َ

1.

Tercüme

[339]

723. Aĥmaķdan aĥmaķ doġar.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Eğer aĥmaķsa oġluñ ĥiddet etme sen de bir aĥmaķ
Seniñ oġluñ da sen de bį-ķabāĥatsıñ muĥaķķaķ
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اك َما الْ َقلْب َك ْتم
َ َ حتَ ِّدث ِن َع ْي ن-٧٦٤
َّ ض ِاء َوالنَّظَ ِر
الش ْزِر
َ َْول ِج َّن َابلب غ
(Ebū Cendel) 249
Tercüme
724. Ķalbiniñ gizlediğini gözleriñ ħaber veriyor. Ne buġż gizlenir
ne mübġıżıñ baķışı.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķalbiniñ gizlediğini gözleriñ ifşā ediyor 250
Mübġıżıñ bir baķışı ķaśdını įmā ediyor

ف ل يَ ْع َد ْم َج َوائَِزه
َ  َم ْن يَ ْف َع ِل الع ْر-٧٦٥
ِ ي هلل َوالن
َّاس
َ ْ َل يَ ْذ َهب الْع ْرف ب
(Hutayǿe) 251
Tercüme
725. İyilik eden cāǿizelerden maĥrūm olmaz. Allāh ile insānlar
arasındaki iyilik boşa gitmez.

Temîm kabilesinden saygın kişiliği ve kahramanlıkları ile tanınan Cahiliye Dönemi şairi.
Geniş bilgi için bk. Süleyman Tülücü, “Selâme b. Cendel”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul,
2009, C.36, s. 346-347.
250 Bu dizede vezin aksamaktadır.
251 Hicivleri ile meşhur olmuş muhadram şair, Geniş bilgi için bk. Zülfikar Tüccar,
“Hutayǿe”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1998, C.18, s. 424.
249
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(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
İyilik et, boşa gitmez bir ān
Ĥaķ bilir bilmese de ħalķ-ı cihān
[340]

ِض
.ف
َ اجع اْلَْو
َ ش لِ َم ْن ي
َ  لَ َع ْي-٧٦٢
Tercüme
726. Hem-ħāˇbesi ķorķu olanıñ emn u rāĥatı yoķ, demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħāǿifiñ uyķu girer mi gözüne āh o ne leyl!
Öyle bir leyle-i pür-ħavle denir bir vāveyl!

.ًصلح َرفِيقاً َم ْن ََلْ يَ ْب تَلِ ْع ِريقا
ْ َ ل ي-٧٦٧
Tercüme
727. Öfkeden köpüren aġzınıñ tükürüğünü yutmayan yaǾnį
ĥiddete maġlūb olan kimse arķadaş olmaġa lāyıķ değildir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ġayžını hażma çalış, yoķsa ķalırsıñ bį-yār
Semt-i maķśūduña ĥilmiñle varırsıñ her bār

.ً ل تَ ْلبِ َس َّن بِيَ ِقي َش ّكا-٧٦٨
Tercüme
728. Yaķįni şekkle ķarışdırma.
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ǾAzm ve reǿyiñ, żaǾf ve fesādı yaķįn ile şekki ķarışdırmadan
ileri gelir.
[341]

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ķarışdırmaķ ħaŧā şekkle yaķįni
Semā śanmaķda maǾnā yoķ zemįni

. ل بالَ َد لِ َم ْن لَ تِالَ َد لَه-٧٦٦
Tercüme
726. Mālı olmayanıñ bilādı da yoķ demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Mālı yoķdur ki bilādında otursun bedbaħt
Memleketden ķovan insānı bütün ŧāliǾ-i saħt!

ك ِم َن احلَ ِّق ِمثْ َل َماتَرى لَه
َ َب َم ْن لَ يَ َرى ل
ْ َ ل ت-٧٣٠
ْ ص َح
Tercüme
730. Sen, onuñ ĥaķķına riǾāyet etdiğiñ gibi o da seniñ ĥaķķına
riǾāyet etmezse onuñla Ǿaķd-i meveddet ve müśāĥabet etme.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gözetirsiñ sen onuñ ĥaķķını hep
O seniñ ĥaķķıñı aślā aramaz
Böyle ħodgām ile ülfet yaramaz
Ŧaleb-i yār muĥālātı ŧaleb!
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[342]

ِ
.ّت َش ِحيح
ًَ َ ل يَ ْكسب احلَ ْم َد ف-٧٣٧
Tercüme
731. Baħįl medĥ u ŝenā ķazanamaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Buħalā medĥ u ŝenādan çoķ uzaķ
Medĥ ederseñ saña derler avanaķ!

ِ َّك ب ْع َد امل
وت تَ ْندب ِين
َ َ  لَ أَ ْع ِرفَ ن-٧٣٦
ِ ِ
ين َز ِادي
َ ََِوِف َحيَايت َما َزَّو ْدت

Tercüme
732. Śaġlıġında nefǾ ve ħayrıñ olmadı, mevtimden śoñra
mātemimi ŧutmaķdan ne çıķar!
Ebū’t-Ŧufeyl 252 ki Ĥażret-i ǾAlį’niñ bütün muĥārebelerinde
berāber bulunan ĥāżırcevāb, Ǿāķil ve fāżıl bir źātdır. Bir gün
MuǾāviye ĥażretleriniñ ĥużūruna vardıķda MuǾāviye :

”كيف وجدك على خليلك اب احلسن

“

Hz. Ali’ye yakınlığı nedeniyle şiî diye anılan ve en son vefat eden sahabi. Geniş bilgi için
bk. Ali Osman Koçkuzu, “Ebû’t-Tufeyl”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1994, C.10, s. 346.

252
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yaǾnį dostuñ ǾAlį ĥaķķında vecd ve taĥassürüñ ne merkezdedir
deyince Ebū’t-Ŧufeyl de cevāb olaraķ :
“

” كوجد ام موسى على موسى واشكو التقصري

yaǾnį Ĥażret-i Mūsā’nıñ vālidesi Mūsā’yı Nil’e bıraķdıķdan
śoñra oña naśıl müteĥassir olduysa ben de o ĥāldeyim belki o ĥāli
de az görüyorum, demişdir. MuǾāviye, Ĥażret-i ǾOŝmān’ıñ ķatlinde
sen de bulunduñ dedikde Ebū’t-Ŧufeyl, “Hayır, ben onuñ ķātili
değil, ħāźiliyim yaǾnį kendisine yardım edemeyenlerdenim.” dedi.
MuǾāviye, “Neden yardım etmediñ?” deyince Ebū’t-Ŧufeyl de,
“Sen niçin yardım etmediñ?
[343]
Bāħuśūś bütün Şām ħalķı saña tābiǾ idiler.” dedi. MuǾāviye
cevāb olaraķ ķanını daǾvā edişim oña nuśretdir demekle Ebū’tŦufeyl evet, seniñ şu ĥāliñ şāǾiriñ şu ķavline beñzer diye
yuķarıdaki beyti įrād u inşād etmişdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Görmedim nefǾiñi śaġken şimdi
Mātemiñden ne çıķar baǾde’l-mevt!

. أَل َْزم لِ ْل َم ْرِء ِم ْن ِظلِّ ِه-٧٣٣
Tercüme
733. Gölge senden ziyāde müdāvim ve mülāzım.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gölgeñ elbette senden ayrılmaz
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Öyle bir yār-ı cān cihānda pek az

.س احلَ ِريص بِزائِد ِِف ِرْزقِ ِه
َ  لَْي-٧٣٤
Tercüme
734. Ĥarįś, rızķını artırmaz.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Ĥırś u ŧamaǾ rızķını etmez mezįd
ǾĀkil olan mālı ile müstefįd
[344]

ِ َّصن ِع َتَتع ولَ مع التَّ َكل
.ف تَظَرف
َ س ِِف الت
ََ َ
َ  لَْي-٧٣٥
Tercüme
735. TaśannuǾda istifāde olmadıġı gibi tekellüfle yapılan işlerde
de žarāfet yoķdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne temettüǾ verir insāna taśannuǾ Ǿacabā
Her tekellüf de žarāfetden uzaķdır meŝelā

.الصيَّاد
َّ وم ِة َخ ْي ر ما تَ َرَك َها
َ  لَ ْو َكا َن ِِف الب-٧٣٢
Tercüme
736. Bayķuşda yümn u ħayr olsaydı avcı onu bıraķmazdı.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Bayķuşuñ yümn u ħayrı olsaydı
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Onu śayyād olan bıraķmazdı

. أَنَ َح َّداد:ال
َ َس كل َم ْن َس َّو َد َو ْج َهه ق
َ  لَْي-٧٣٧
Tercüme
737. Her demirciyim diyen, yüzünü ķarartmış değil.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Kömürden hep ķararmış yüz o ħod-ser
Utanmaz da benim ĥaddād olan der!
[345]

.الرْزق فَاه لََولَّه قَ َفاه
َّ  لَ ْو بَلَ َغ-٧٣٨
Tercüme
738. Rızķı aġzına gelse ķafasını çevirir. Maĥrūm ĥaķķında
ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Rızķı tā aġzına gelse meŝelā
Çevirir arķa o maĥrūm-ı nevā!

ِ  لِسان املَرِء ِمن َخ َدِم الف-٧٣٦
.ؤاد
ْ ْ
َ
Tercüme
739. Lisān, ķalbiñ ħidmetçilerinden maǾdūddur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķalbiñ elbette lisān ħādimidir
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Dilsiz insān ise bir ümmįdir

.ك ال َْع َمل
َ الص َّحةَ يَل َْزْم
ِّ  إِلْ َزم-٧٤٠
Tercüme
740. Śıĥĥata mülāzım ol, iş de saña mülāzım olsun.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Śıĥĥatiñ yār ise her iş saña yār
Śıĥĥatiñ yoķsa ne iş var ne de kār
[346]

. ل َخ ْي َر ِِف و ّد يَكون بِ َشافِع-٧٤٧
Tercüme
741. Biriniñ delāletiyle olan dostluķda ħayır yoķdur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ġayrıñ delāletiyle olan ĥubb u iǿtilāf
Bir külfetiñ netįcesi, śāfį değil o lāf

. ل ََتْ ِر ِِف ابب ل تَ ْد ِري-٧٤٦
Tercüme
742. Bilmediğiñ ķapıya dalıp girme.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dalıyor her ķapıya görse açıķ
Perde-i Ǿārı muĥaķķaķ yırtıķ
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ِ ت ع ِن املَع
ِ
.روف
ْ َ ْ ىل املََعال يَداً قَص َر
َ  ل َت َّد َّن إ-٧٤٣
Tercüme
743. İyiliğe varamayan bir eli meǾālįye uzatma.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Beźl-i maǾrūfa yanaşmaz o eliñden kime ne!
Ā ĥayāsız uzatırsıñ şerefiñ źirvesine!
[347]

.ض َرة
ْ اءه خ
َ  لَ يَ َرى َوَر-٧٤٤
Tercüme
744. Arķasında yeşillik göremez.
Bir şeyi beğenip ħōşlananlar ĥaķķında įrād olunur.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Ķaş, göz yerinde ĥüsnü de var; nāmı hem behįç
Yoķdur o śūretiñ güzel aħlāķa meyli hįç

. ل ََتْك ْل خ ْب َز َك َعلَى َمائِ َد ِة غَ ِْري َك-٧٤٥
Tercüme
745. Başķasınıñ śofrasına ķonmuş olan kendi ekmeğiñi yeme.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Baķdıñ ki başķa śofraya mevżūǾ o ekmeğiñ
Şān-ı edįbe lāyıķ olan ĥāl keff-i yed

Nuhbetü’l-Emsâl'in Transkripsiyonlu Metni

. ل تَ ْسقط ِم ْن َك ِّف ِه َخ ْر َدلَة-٧٤٢
Tercüme
746. Avucundan ħardal tānesi bile düşmez!
Bahįller ĥaķķında įrād olunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Görmedim ben bu ķadar śımśıķı el
Ŧutmaķ ister meŝelā geçse de yel!
[348]

. ل يَ ْشكر هللا َم ْن ل يَ ْشكر النَّاس-٧٤٧
Tercüme
747. İnsānlara şükretmeyen Allāh’a da şükretmez.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħalķa şükreylemeyen Ĥaķķ’a da şükretmez hįç
Şākiriñ niǾmetini artırır Allāh elbet

ِِ
.يمة
َ  ل تَ َقع َعلَْيه ق-٧٤٨
Tercüme
748. Hįçbir ķıymeti yoķ!
Kem-māye pespāyeler ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öyle kem-māye ki bir ķıymeti yoķ
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Oña ķıymet vereniñ ĥürmeti yoķ
Harfü’l-Mįm

َّ  َما َح-٧٤٦
.ك ظَ ْه ِري ِمثْل يَ ِدي
Tercüme
749. Kendi elim gibi arķamı kimse ķaşımadı.
Kendi işini kendiñ gör, kimseye güvenme demekdir.

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Baġlama bel varsa işiñ kimseye
Kendi eliñdir ķaşıyan arķanı
[349]

.ضنَّة
َ ت بِ ِعل ِْق َم
َ ْ َما أَن-٧٥٠
1

.ضنَّه
َ  َم: Buħl ve dirįġ olunan şey.
Tercüme

750. Bārį bir değeriñ olsa!

(müf te i lün/ müf te i lün/ fā i lün)
Bir değeriñ yoķ, ķafa da ŧamŧaķır
Kel başa şimşįr ŧaraķ olmaz denir

.اح نَ ْف َسه
َ ْس َعلَى ما فَاتَه أ ََر
َ  َم ْن ََلْ َأي-٧٥٧
Tercüme
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751. Elden giden bir şeyǿe ķarşı esef etmeyen, nefsini rāĥata
alışdırmış olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Çıķmış elden, esefiñ nāfiledir, geçmez ele
Rāĥat isterseñ eğer terk-i teǿessüf eyle

ِ ث ن ْفسه بِط
ول البَ َق ِاء فَ لْي َو ِطّ ْن نَ ْف َسه َعلَى
َ َ َم ْن َح َّد
ِ ِصائ
.ب
َ َ امل-٧٥٦
Tercüme
752. Çoķ yaşamaķ sevdāsında bulunan kendisini muśįbetlere
alışdırsın.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
MuǾammer olmaķ isterseñ alışdır kendiñi derde
Cihān bir dār-ı miĥnetdir, değildir kimse āzāde
[350]

 كله ْم أ َْرَوغ ِم ْن ثَ ْعلَب-٧٥٣
ما أَ ْشبَهَ اللَّْي لَةَ ِابلبَا ِر َحه

Tercüme
753. İnsānlarıñ hepsi tilkiden daha ziyāde ĥįlekār! Bu gece dünkü
geceye ne ķadar beñzer!
Mekkār ve ħudǾakār olmaķda insānlar birbirinden farķlı değil
demekdir.
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(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
İnsānlarıñ Ǿumūmu da mekkār tilkiden
Ben görmedim güzįde-şiyem merd-i müǿtemen

.ت ِبَ ّل َول ََخْر
َ ْ ما أَن-٧٥٤
Tercüme
754. Ne sirkesiñ, ne şarāb!
Ne ħayra yararsıñ, ne şerre diyecek yerde ķullanılır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ne bir ħayrıñ ne bir şerriñ doķunmaz
Ölürseñ de adıñ aślā oķunmaz

ِ  الْمسألَة-٧٥٥
ِ آخر َك ْس
.الرج ِل
َّ ب
َْ
Tercüme
755. İstemek kişiniñ śoñ ķazancıdır.
Żarūret olmadıķça yüz śuyu dökmekden iĥtirāzı tavśiye eder.
[351]

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
İstemek śoñ ķazancıdır kişiniñ
Mümkün olduķça dökme yüz śuyuñu

. مالَه ِس ْت ر َول َع ْقل-٧٥٢
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Tercüme
756. Ne ĥayāsı var, ne Ǿaķlı!
Zįrā ĥayā meǾāyibi örtecek bir cāme-i zibādır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Yoķdur ĥayāsı, Ǿaķlı utanmaz şu sersemiñ
ǾAķl u ĥayāsı ĥüsn-i dil-āvįzi ādemiñ

ِ  أ َْملَك الن-٧٥٧
.َّاس لِنَ ْف ِس ِه أَ ْكتَمه ْم لِ ِس ِّرِه
Tercüme
757. Nefsine eñ ziyāde mālik olan sırrıñı eñ ziyāde gizleyendir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sırrıñı ketmeden insāna denir mālik-i nefs
Ketm-i rāz etmeyene dense becā hālik-i nefs

ِ  ما األَ َّول حسن حسن-٧٥٨
.اآلخر
َ َ َ َ
Tercüme
758. Evveli güzel olanıñ āħiri de güzeldir.
[352]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Muĥsiniñ evveli de āħiri de aĥsendir
Dįn ü dünyāsı güzel merd ne müstaĥsendir!

.ص َفا َعطَاؤه
َ  ما-٧٥٦
َ ض َفا َول
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.الضفى: VāfiǾ ve vāsiǾ nesne.

1

Tercüme
759. Vergisinde ne keŝret var ne śafvet.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Azacıķ luŧfediyor, śoñra da ķaķmaķda başa
El yaķar verse görüñ alçaķ olan yaña maşa!

ِ -٧٢٠
.صبع
ْ مال ِِف َه َذا األَ ْم ِر يَد َول أ
Tercüme
760. Bu işte benim elim parmaġım yoķ.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Benim bir parmaġım yoķdur bu işte
Eğer varsa ķuśūrum göster işte

ِ َ ما س َّد فَ ْقر َك ِمثْل ذ-٧٢٧
.ات يَ ِد َك
َ َ َ
[353]
Tercüme
761. Seniñ raħne-i faķrıñı kendiñ gibi kimse ķapayamaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Seni iġnā edecek kesb-i yediñ
Yoķsa saǾy u Ǿameliñ śanki yediñ!

 َما َع َدا ِِمَّا بَ َدا؟-٧٢٦
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Tercüme
762. Evvelce Ǿayān beyān gördüğüñ şeyden seni çeviren nedir?
Cemel vaķǾasında Ĥażret-i ǾAlį, Ĥażret-i Zeyd’e: “ Baña ķarşı
bįǾatdan seni menǾ ü zecr eden ne sebeb var! Ĥicāz’da beni
ŧanımışdıñ, şimdi ǾIraķ’da tanımaķ istemiyorsuñ! ” demişdir ki bu
meŝel o serzenişkārāne Ǿibāreniñ bir parçasıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dün ŧanırdıñ bugün olduñ rū-pūş
Ķarşı durmaķda sebeb varsa da pek boş

ِ
.ب ظَلَ َم
ْ  َم ِن-٧٢٣
َ ْاستَ ْر َعى ال ّذئ
Tercüme
763. Ķurdu çoban edinen ĥaķsız bir iş yapmış olur.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ķurda teslįm eden bütün sürüyü
Pek açıķ žulmü irtiķāb eyler!
[354]

َّ ب َعلَى
.ت َم ْعتَ بَ ته
ْ َالد ْه َر طَال
َ َ َم ْن َعت-٧٢٤
Tercüme
764. Zamāna darılanıñ darġınlıġı uzar.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Acırım ĥāline darġınsañ eğer eyyāma
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Bilmiş ol ki felek āmāde seni ilāma

ِ  املِ ْكثَار َكح-٧٢٥
ِ اط
.ب لَْيل
َ
Tercüme
765. Geveze, gece ķaranlıġında odun ŧoplayan gibidir.
Gece odun ŧoplayan eline ne rāst gelirse ŧopladıġı gibi gevezeler
de raŧb ve yābis aġzına ne gelirse söylerler, demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öyle ķavvāl ki söyler her bār
Ĥāŧŧab-ı leyle mümāŝil mikŝār

.اجلدد: Müstevį-i arż.

ِ ك اجل َد َد أَِمن
.العثَ َار
َ َ َ َم ْن َسل-٧٢٢
َ

1

Tercüme
766. Düz yolda gezen tökezmez, ķaymaz.

[355]

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
Düz yolda giden tökezmez aślā
Sersem gibi sāde gezmez aślā

ِ  من ََتَنَّب اْلَبار أ َِمن-٧٢٧
.العثَ َار
َ ََ َ َْ
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1

.اْلَبار: Ŧopraġı yumuşaķ ve gevşek arż.
Tercüme

767. Çürük, yarıķ ve ŧaşlıķ yerlerden śaķınan tökezmekden,
yıķılmaķdan ķurtulur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Çökük, ŧaşlıķda gezmekden śaķınmaķ şān-ı Ǿāķildir
Düşenler hep emįn ol ki ya cāhildir, ya ġāfildir

ِ  من َخاصم ابلب-٧٢٨
.اطل أ َْْنَ َح بِ ِه
َ ََ ْ َ
Tercüme
768. Bāŧıl ile muħāsame eden maġlūb ve ĥücceti bāŧıl olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħasmı bāŧıl olanıñ ĥücceti de bāŧıl olur
Ĥaķ diyen bāŧıla žannetme ki bir Ǿākil olur
[356]

.َّاس َْنَلوه
َ  َم ْن َْنَ َل الن-٧٢٦

Tercüme

769.Söğen, söğülür; taĥķįr eden taĥķįr edilir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Kim söğerse söğülür elbette
Ĥayretiñ ķoydu beni ĥayrete!
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. َم ْن َح َق َر َح َرَم-٧٧٠
Tercüme
770. Ħˇar ve ĥaķįr gören maĥrūm olur.

ِ ِت َع ْن بَ ْذ ِل اَلْ َقل
َّ اِذَا ََت
َ َخ ْر
ْيل َوََل
ِ ْ ِتَْل
ريا فَاَ ّن يَظ َْهر ا ْجلود
ً ك َكث
ِ َّ ب
ك قِلَّته
َ يل َولَ ُيَْنَ ْع
َ ت الْ َقل

اس َّد فَ ْق ًرا
َ فهو ََْممود فَكل َم

Tercüme

Çoķ mālıñ olmadıġı ĥālde azını vermekden gecikirseñ cūd u seħā
nerede ķalır?
Ver de az olsun luŧfuñuñ azlıġı seni vermekden menǾ etmesin.
Faķr ve iĥtiyāc raħnesini sedd eden şey maĥmūd ve memdūĥdur.253

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Veren elbette sezā-vār-ı ŝenā
Veren eldir yed-i Ǿulyā meŝelā
[357]

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu dörtlüğün geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 369.

253
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ِض ِه بِ ِسالَ ِح ِه حي َّدم ومن ل يظْل
ِ ومن ل ي ز ْد َعن حو
ِ
َّاس
ن
ال
م
ْ ََ ْ َ
ْ َ ْ َ ْ ََ
َ
. يظْلَ ِم-٧٧٧
Tercüme
771. Himāyesi saña vācib olan ĥarįmiñden düşmanıñı silāĥıñla
ķovamazsañ yurduñ yıķılır. Žulm etmeyen žulüm görür.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Sensiñ yegāne yurdunuñ elbet muĥāfıžı
Žulm etmeyen yerinde görür žulm u ķahr hep

ِ ِ
.ًَع َّد َكلْبَا
َب أ
َ ْ َم ْن َخش َي ال ّذئ-٧٧٦
Tercüme
772. Ķurtdan ķorķan köpek ĥāżırlar.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Köpek iĥżār eder ķorķan o ķurtdan
Ĥāżırlanmış Ǿadū, sen de ĥāżırlan

.َّاس ََنَلوه
َ  َم ْن غَ ْربَ َل الن-٧٧٣
Tercüme
703. Başķalarınıñ Ǿayb ve ķuśūrunu ġırbāl-i intiķāda ķoyanlarıñ
daha küçük ķuśūrlarını da intiķād eden bulunur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Geçirirseñ o ħaŧāyātı eleklerden eğer
Seni de ince elekden geçirir hep eller
[358]

. َْمتَ َرس ِم ْن ِمثْلِ ِه َو ه َو حا ِرس-٧٧٤
Tercüme
704. Kendi śaķınmaġa lāyıķ olduġu ĥālde şunu bunu menǾ ve
taĥzįr etmek istiyor!

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķalķıyor da bizi taǾyįb ediyor!
Kendi āŝāmını görmek ne de zor!

ِ  من ثَقل َعلَى ص-٧٧٥
َّ ديق ِه َخ
.ف َعلَى َعد ِّوِه
َ
َ َْ
Tercüme
705. Dostuna ŝaķįl görünen düşmanına ħafįf görünür.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Yārine kim ki verir bir śıķlet
Nezd-i düşmanda sebük-bār elbet

. َم ْن أَ َها َن َمالَه أَ ْك َرَم نَ ْف َسه-٧٧٢
Tercüme
776. Mālına ihānet eden nefsine ikrām eder.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Mālına kim ki ihānet etse
Şüphesiz nefsine ikrām eyler
[359]

ِ ب ما
.أييت
َ َ َما أَبْ َع َد َما ف-٧٧٧
َ وما أَقْ َر
َ ،ات
Tercüme
777. Gideniñ gelmesi ne uzaķ, gelecek de ne ķadar yaķın!

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Geçdi gitdi o seniñ māfātıñ
Gelecek belki yarından da yaķın!

.اده
َّ َّب أ َْولَ َده ْأرغَ َم ح
َس
َ  َم ْن أَد-٧٧٨
Tercüme
778. Evlādını teǿdįb eden ĥāsidlerini teźlįl eder.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Bugün evlādını teǿdįb ederseñ
Yarın ĥussādını teźlįl edersiñ

.ظ ْام َرءأً َكتَ َجا ِربِ ِه
َ  ما َو َع-٧٧٦
Tercüme
779. Kişiye tecrübeleri gibi vāǾiž yoķdur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
VaǾž eden tecrübelerdir elbet
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Tecrübeñ yoķsa olursuñ Ǿibret!
[360]

ِ ض ِِب ْك ِم موسى ر
.ض َي ِِب ْك ِم فِ ْر َع ْو َن
َ  َم ْن ََلْ يَ ْر-٧٨٠
َ َ
Tercüme
780. Mūsā’nıñ ĥükmüne rāzı olmayan FirǾavn’ıñ ĥükmüne rāzı
olur.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Rızā göstermeyen ĥükm-i Kelįmullāh’a elbette
Olur ser-dāde-i aĥkāmı FirǾavn’ıñ nihāyetde

ِ اخل الس
ِ
.وء اِتِ َم
َ  َم ْن َد َخ َل َم َد-٧٨٧
Tercüme
781. Fenā yerlere giren şüphe ve töhmet altında ķalır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Şüphe, töhmet getiren yerlerden
Śaķınırsañ saña her yer meǿmen

َ ادى ََْمدوداً فَ َق ْد َع
َ  َم ْن َع-٧٨٦
َادى هللا
Tercüme
782. ŦāliǾi yāver kimse ile düşmanlık eden Allāh ile düşmanlık
etmiş olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Baħtı yāver kişiniñ düşmanı vardır hergāh
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Öyle bir düşman-ı bedħˇāha da düşman Allāh
[361]

ِ ضب ِمن ل شىء ر
ِ
ض َي بِالَ شىء
ْ َ َ َم ْن غ-٧٨٣
َ
Tercüme
783. Hįç yoķdan öfkelenen sebebsiz memnūn olur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bir sebeb yoķ ġażab u ĥiddetiñe ey bed-kįş
Ne sebeb var yine memnūn görünürsüñ bu ne iş!

ِّ  َم ْن ََلْ يَذ ْق َحلْماً أ ْع َجبَ ْته-٧٨٤
الرئَة
Tercüme
784. Et ŧatmayanıñ ciğer ħoşuna gider.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ciğerden ħoşlanır, et ŧatmamış ki
Şu etden ŧat denilse belki şākį!

ِ  م ِن ا ْشتَ رى الدو َن ابلد-٧٨٥
.ون َر َج َع َإىل بَ ْيتِ ِه َو ْه َو َمغْبون
َ
َ
Tercüme
785. Değersiz bir para ile değersiz bir şey alan evine aldanaraķ
döner.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ucuz aldıñ o değersiz mālı
Saña maġbūn denilir besbelli
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[362]

.ًومة
َ َ َم ْن أَ ْعطَى ب-٧٨٢
َ صلَةً أَ َخ َذ ث
Tercüme
786. Śoġan veren śarımsaķ alır.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Śoġan verdiñse aldıñ hep śarımsaķ
Śarımsaķdır naśįbiñ, śanma ķaymaķ

. َم ْن تَ َر َك ِح ْرفَ تَه تَ َر َك َبْتَه-٧٨٧
Tercüme
787. ŚanǾatını bıraķan ŧāliǾini bıraķmış demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
ŚanǾatıñ ne ise onda devām eyle bütün
Terk-i śanǾat edene baħtını terk etdi denir.

. َم ْن ََلْ ْحي ِس ْن إِىل نَ ْف ِس ِه ََلْ ْحي ِس ْن إىل غَ ِْريِه-٧٨٨
Tercüme
788. Kendine ħayrı doķunmayanıñ başķasına da ħayrı doķunmaz.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħayrı yoķ kendine, bilmem ne umarsıñ ondan
Sevemez başķasını nefsi ķadar bir insān
[363]
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.إلي ِه
َ إلي ِه َاب
ْ ع َما َْحيتَاج
ْ  َم ِن ا ْشتَ َرى َما ل َْحيتَاج-٧٨٦
Tercüme
789. Muĥtāc olmadıġı şeyǿi śatın alan
śatmaġa mecbūr olur.

muĥtāc olduġu şeyǿi

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Lüzūmu olmayan eşyāyı kim ki aldıysa
Śatar lüzūmu olan mālını śoñunda bütün

ِ ِ  ِمن سع-٧٦٠
.ًصمه عاقِال
َ ََ ْ
ْ ادة الْ َم ْرء أَ ْن يَكون َخ
Tercüme
790. Kişiniñ ħaśmı Ǿaķıl ve iźǾān erbābından olması onuñ
saǾādeti cümlesindendir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ħaśm-ı Ǿāķil saña taǾlįm-i tedābir eyler
Ne saǾādet, seni irşād ile tenvįr eyler

 َم ْن َن َم َع ْن َعد ِّوِه نَبَّ َه ْته املكايِد-٧٦٧
Tercüme
791. Düşmana ķarşı ġafletde ve uyķuda olanı keyd u ħudǾalar
uyandırır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne derįn uyķudasıñ ey aĥmaķ
Gözünü keyd-i Ǿadūdur açacaķ!
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[364]

. َم ْن َج َّه َل أ ََابه ف َق ْد َج ِه َل-٧٦٦
Tercüme
792. Babasını techįl eden cāhil demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne ķadar cāhil ise, sen deme cāhil babaña
ǾĀlim olsañ bile herkes saña cāhil derler!
Harfü’n-Nûn

ِ  النَّاس كِإبِل ِمائَة ل ََِتد فِيها ر-٧٦٣
.ًاحلَة
َ َ
Tercüme
793. İnsānlar bir sürü deve gibidir; yüz deve var faķat içinde
rükūba yarayan bir deve bulamazsıñ.
İnsānlar çoķ, faķaŧ içlerinde iyilik eden pek az demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Baña göster dediğim kāmil olan insānı
Kişiniñ luŧf u keremdir sebeb-i rüçĥānı

ِ الش ْي
َّ َّساء َحبَائِل
.طان
َ  الن-٧٦٤
Tercüme
794. Ķadınlar şeyŧān aġlarıdır.

(mef ū lü/ me fā i lün/ fe ū lün)
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Ey nefse uyan ķarįn-i nisvān
Nisvāna denir şibāk-ı şeyŧān
[365]

ِ  نَعوذ ِاب-٧٦٥
.هلل ِم َن الْق ِّل بَ ْع َد الكثْ ِر
Tercüme
795. Çoķluķdan śoñra azlıķdan Allāh’a śıġınırız.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Nāz u naǾįm içinde yaşarken o bį-niyāz
Bir loķma nān için dolaşır şimdi el-Ǿıyāź!

. النَّ ْفس َعزوف أَلوف-٧٦٢
1

.ال َعزوف: Bir nesneden uśanan, yüz çeviren. Çalı ķuşu gibi

daldan dala ķonan vefāsız.

Tercüme
796. Nefs, çalı ķuşu gibi daldan dala ķonan vefāsız ķuşa beñzer.
Naśıl alışdırsañ öyle gider.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Her gün heves peşinde ķoşar nefs-i pür-hevā
Ķullan o esb-i serkeşi zįrā gidiş fenā

ِ  النَّ َدم َعلَى السك-٧٦٧
.وت َخ ْي ر ِم َن النَّ َدِم َعلَى ال َق ْوِل
Tercüme
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797. Sükūtdan mütevellid
nedāmetden ħayırlıdır.

nedāmet

sözden

mütevellid

[366]

ِ َإن ن
َّ ما
لى سكوت َم َّرة
ع
ت
م
د
َ
ْ
َ
ِ َولََق ْد ن
ع
ت
م
د
ًلى ال َكالَِم ِم َرارا
َ
ْ
َ
َ
Tercüme
Sükūtumla peşįmān olduġum yoķ faķaŧ söz söylediğim zamān
nādim olduġum pek çoķ.254

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Velev bir kere olsun, olmadım nādim sükūtumla
Neler çekdim o sözlerden, nedāmetler de ĥayretde!

.ب
َ َ النَّاس أَتْ بَاع َم ْن غَل-٧٦٨
Tercüme
798. İnsānlar ġālibleriñ itbāǾı demekdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ġālebeñdir saña itbāǾ edecek efrādı
ǾAdl ü iĥsānla ķazan cenneti, saǾdābādı

.ي الْ َم َال ِء تَ ْق ِريع
ْ َّ الن-٧٦٦
َ ْ َصح ب
Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği temel mesel kaynağı şudur: Ahmed b. Muhammed
el-Meydânî, a.g.e., C.1, s. 407.

254
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Tercüme
799. Herkesiñ yanında öğüt vermek başa ķaķmaķ demekdir.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Ne ķadar müşfiķāne olsa da pend
Başa ķaķmaķ demekdir Ǿinde’n-nās
[367]

. أَ ْْنَس ما يكون ال َكلْب إ َذا ا ْغتَ َس َل-٨٠٠
Tercüme
800. Köpeğiñ eñ pis ĥāli yıķandıġı zamāndır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Köpeğiñ ĥālet-i murdārįsi
Yıķanıp śoñra da silkinmesidir
Harfü’l-Vâv

. وِِف َس َواء َرأْ ِس ِه، َوقَ َع فالَن ِِف ِس ِّي َرأْ ِس ِه-٨٠٧
Tercüme
801. Başı berāberince niǾmet-i şāmileye nāǿil oldu.
Ser-ā-pā niǾmete müstaġraķ oldu demekdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ser-ā-ser niǾmet ü iĥsāna müstaġraķ biĥamdillāh
Ħudā elŧāfını tezyįd eder her şākiriñ her gāh
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ِ  َو َج َد تَْرَة الغر-٨٠٦
.اب
َ َ
Tercüme
802. Ķarġanıñ ħurmasını buldu.
İstediğinden aǾlāsına ķondu diyecek yerde ķullanılır. Ķarġa da
ħurmanıñ eñ nefisini seçer.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķonduñ aǾlāsına el-ĥaķķ ne ķader!
Ħurmanıñ enfesini ķarġa seçer
[368]

.َّاس أ ْخب ْر تَ ْقله
َ  َو َج ْدت الن-٨٠٣
Tercüme
873. İnsānlarıñ birçoğunu şöyle buldum ki tecrübe ederseñ buġż u
nefret edersiñ.
Bu meŝel,

“

” ابو الدرداء
ĥadįŝ-i şerįfiyle

255

ِ لكل ا َّمةّ وحكيماً وحكيم
ِ
هذه ال َّم ِة
َ
َ
ِّ إ َّن
ķadr ü şānı aǾlā edilen Ebū’d-Derdāǿ

256

ĥażretleriniñdir. Ĥażret-i ǾOŝmān’ıñ ħilāfetinde Şām ķāđısı
olduķları ĥālde vefāt etmişlerdir.

“Her ümmetin bir hikmet sahibi vardır bu ümmetin hikmet sahibi de Ebû’d-Derdâ’dır.”
Müttaki el Hindi Kenzü’l-‘Ummal, 550-553
256 Şam kadılığı ve Kur’an muallimliği yapan sahâbî. Geniş bilgi için bk. Abdullah Aydınlı,
“Ebû’d-Derdâ”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul,1994, C.10, s. 310-311.
255
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ِ َيك ظ
ِ ل َحتْ ِم َد َّن اِ ْمرأً ي ر
اهره
َ ض
ْ

ِ َو ْخب َم َو َّدتَه ِِف ال َْع ْت
ضب
َ َب َوالْغ
Tercüme
Žāhir ĥālinden ħoşlandıġıñ bir kimseyi śaķın methetme. Onuñ
dostluġunu darġın ve öfkeli zamānında tecrübe et.

ت
ْ َج َّربْت َد ْه ِري َوأ َْهلِ ِيه فَ َما تَ َرَك
ِ
ضا
ً َّجا ِرب ِِف وِّد ام ِرء غَ َر
َ ِل الت
( MaǾarrį ) 257

Tercüme
Zamānı ve ebnā-yı zamānı o ķadar tecrübe ve tedķįķ etdim ki
ĥāśıl etdiğim tecrübeler bir kimseniñ dostluġunu ŧanımaķda benim
için şüphe ve ķorķu götürür bir şey bıraķmadı.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Keşf-i ķulūba muķtedir olsaydı bir kişi
Nefret eder de semtine varmaz, ķaçardı hep!
[369]

Felsefi fikirlerini şiirle aktaran, karamsarlığı ve hüznü ile bilinen meşhur âmâ şair,
filozof. Geniş bilgi için bk. Sahbân Halîfât, “Ebû’l-Alâ e-Maarrî”, DİA, TDV Yayınları,
İstanbul,1994, C.10, ss. 287-291
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كوك
َ وك وإِن تَ َرْكتَ ه ْم ََلْ ي ْت ر
َ قارض
ْ قار
َ ضتَ ه ْم
َ َّاس إِ ْن
َ  َو َج ْدت الن-٨٠٤
Bu da müşārünileyh Ebū’d-Derdāǿ ĥażretleriniñ emŝāl
mecrāsında olan kelimāt-ı şerįfelerindendir. Cümledeki “

مقارضه

” deyn maǾnāsına olan “ ķarż ” dan olmaķ cāǿizdir. Buña göre
maǾnā:
874. “ İnsānları şöyle buldum ki eğer onlara iyilik ederseñ onlar
da saña iyilik, kemlik ederseñ kemlik eder. Eğer iǾtiyād etdiğiñ
iyiliğiñ arasını biraz kesecek olursañ onlar seni bıraķmazlar ve
kendilerine eskisi gibi beźl-i iĥsān etmeğe çalışırlar. ”
ĶaŧǾ maǾnāsına “ ķarż ” dan olduġuna göre maǾnāyı şu yolda
tevcįh ederiz:
Sen insānlara ķaŧǾ-ı ülfeti mūcib tecāvüzkār lisān
ķullanırsañ onlar da saña ķarşı mütecāviz bir mübāriz kesilir. Sen,
taǾarrużda bulunmasañ bile cibilletlerinde merkūz olan ħabāŝet
dolayısıyla seni izǾāc etmekden ħālį ķalmazlar.
Her iki maǾnāya göre ħalķıñ sūǿ-i muǾāşeretini źemm ve
insānlarla fażla düşüp ķalķmaķdan nehy mevridinde đarb olunan
bir meŝeldir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Düşerler ardıña herkes eğer beźl-i kerem etseñ
Kesilmezler görünce senden iĥsān u kerem aślā
Biraz iĥsānıñı teǿcįl ederseñ de emįn ol sen
Yine pįrāmeniñ onlarca meǿvā-yı Ǿiŧā ĥaķķā!
[370]
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ِ  وقِية َكو ِاقي ِة-٨٠٥
ِ َالكال
.ب
َ َ ََ

Tercüme

875. Köpek yavrusunu ķorur gibi ķorur.
Ĥayvānāt içinde yavrusuna eñ ziyāde düşkün köpekdir

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öyle düşkün ki köpek yavrusuna
Śırtarır hem ıśırır yaķlaşanı

ِ يس الس
ِ الو ْح َدة َخ ْي ر ِم ْن َج ِل
.وء
َ -٨٠٢
Tercüme
806. Yalñızlıķ kötü arķadaşdan ħayırlıdır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Hem-demiñ sūǿ-i muķārinse eğer
Yalıñızlıķ saña biñ yāre değer

.ت ْأرض وأَ ْو َدى َع ِامرَها
ْ  أَ ْو َد-٨٠٧
Tercüme
807. Ne yer ķaldı, ne yapıcı; hepsi de helāk oldu!

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne yerim var, ne de yārim ĥayfā!
Ne ķılıç ķaldı ne ķın vā-esefā!
[371]
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. َو َع َده ِع َدةَ الث َرََّي ِابل َق َم ِر-٨٠٨
Tercüme
808. Ŝüreyyā’nıñ Ķamer’le ķavuşması gibi oña vaǾd etdi.
Zįrā Ay’la Ŝüreyyā ayda bir birbirine ķavuşur.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Bu ne āŝār-ı cüdāyį, bu ne hicrān bilmem
Ay, Ŝüreyyā bile bir ayda mülāķį oluyor.
Bāde-nūşān-ı muĥabbetde nedir derd ü elem
Köhne bir pįr-i muġān ĥażret-i sāķį oluyor!

ِ  ويل لِع ِاَل أَمر ِمن-٨٠٦
.جاه ِل ِه
ْ ْ َ َْ
Tercüme
809.Veyl ve helāk cāhilden ziyāde Ǿālimedir.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
Veyl ü helāk Ǿālim-i eşyāyadır bütün
Bi’n-nisbe maǾźeret śayılır cehli cāhiliñ

.ض ِم ِريِه
َ  َو ْجه َعد ِّو َك ي ْع ِرب َع ْن-٨٧٠
Tercüme
810. Düşmanıñ yüzü ķalbindekini meydāna çıķarır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
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Çehresinden bilinir düşman olan
Çehredir doġrusu mirāt-ı cenān
[372]

.الراقِيَّ ِة
َّ الواقِية َخ ْي ر ِم َن
َ -٨٧٧
Tercüme
811. Allāh’ıñ viķāyesine mažhariyet mübtelā olup da ruķye ve
taǾvįź ile kesb-i ifāķatdan ħayırlıdır.
Eñ ķıymetdār bir niǾmet olan śıĥĥatıñ iġtinām edilmesini
bildirir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Sāye-i Ĥaķ’da bulunmaķ gibi taǾvįź olmaz
Ħıfž-ı Bārį’de olan gül ebedįyen śolmaz

. َو َج ْدته لَبِساً أذنَ ْي ِه-٨٧٦
Tercüme
812. Ķulaķlarını libās-ı śamem bürümüş buldum.
Ĥalįm ve müteġāfil bir kimse ĥaķķında ķullanılır.

لَبِ ْست لِغَالِب أذ َنَّ َح َّّت

أَ َراد َبرْه ِط ِهي أَ ْن أيكلون
Tercüme
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Ķabįlesiyle birlikde beni yenmek isteyen
işitmemeksizlikle geldim, ĥalįm davrandım.258

ġālibe

ķarşı

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Saña sebb etse sefįliñ birisi
Oña yaķlaşma, uyuzdur ķoķusu
Hilm u āŝār-ı teġāfül göster
Dedirir herkese eyne’l-maķber!
[373]

. أ َْوغَل ِم ْن ط ِفيل-٨٧٣
Tercüme
813. Ŧufeylden daha ziyāde girgin ve dalķavuķ.
Dalķavuķlarıñ reǿįsi olan Ŧufeyl, Kūfe ĥalķından birisidir
ki daǾvetsiz velįme cemǾiyyetlerine girer ve bilā-tekellüf ķarnını
doyururmuş! Bütün bilād ve emśār da bu nā-ħoş Ǿādete bādį olan
Ŧufeyl olduġu için daǾvet edilmeden düğün śofrasında bulunan bu
gibi śayġısız ve yüzsüzlere Ŧufeylü’l-aǾrās ve Ŧufeylü’l-Ǿarāǿis
demişlerdir.

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Ne söylerseñ utanmaz, aldırış etmez ŧufeylįdir

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu anonim
olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak şunlardır: Ebû’l-Hasen Alî b.
İsmâîl ed-Darîr el-Mürsî, el-Muhkem ve’l-Muhîtü’l-Aʿzam, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut,
2001, C.13, s. 84. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 438.
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Ŧufeylįlik denįyyü’t-ŧabǾıñ evśāf-ı cibillįdir

ب
َ  َوقِّ ْر نَ ْف َس. -٨٧٤
ْ ك ت َه
Tercüme
814. Nefsiñi tevķįr et ki mehįb olasıñ.

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Vaķār Ǿādeme bir ħilǾat-ı mehābetdir
Libās-ı heybet ise bir şiǾār-ı ĥürmetdir
Harfü’l-Ha

. ه َو ِِف َمالَِء َرأْ ِس ِه-٨٧٥
Tercüme
815. Başınıñ örtüsünde.
Kendi işi olunca muttaśıl añlatır, seni
[374]
aślā düşünmez diyecek yerde ķullanılır.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Dāǿimā ĥālini añlatmaķdan
Vız gelir başķasınıñ ĥāli oña

ِ َ َ هو أَلْزم ل-٨٧٢
ِ
.ك
َص
ِّ َك م ْن َش َع َرات ق
َ َ
Tercüme
816. Śaçınıñ ķıllarından ziyāde saña yapışıķ.
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Üzerinde olan bir ĥaķķı inkār edenler ĥaķķında įrād olunur.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Seniñ borcuñ seniñ rįş-i seriñdir
O inkārıñ silāĥ u miġferiñdir
Seniñ dįniñ seniñ deyniñ demekdir
Bilirseñ dįniñi cennet yeriñdir

.ض ِرب ِِف حديد اب ِرد
ْ َات ت
َ  َه ْي َه-٨٧٧
Tercüme
817. Heyhāt, śoġuķ demir döversiñ.
Ĥuśūlü muĥāl olan şeyleri temennįden iĥtirāz mevķiǾinde
ķullanılır.

ِ َي َخ
ع الب ْخالَِء َع ْن ْأم َواهلِِم
َ اد
َ

ِ ض ِرب ِِف ح ِديد
ابرد
ْ َات ت
َ َه ْي َه
َ
[375]
Tercüme
Ey baħįlleri aldatmaķ ve ondan para çekmek sevdāsına ķapılan!
Nāfile yere śoġuķ demir döğüyorsuñ! 259

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu ünlü hiciv
şairi Cerir b. Atiyye’ye ait olduğu tespit edilen bu beytin geçtiği başlıca iki kaynak
şunlardır: Ebû Muhammed Abdullah b. Müslim İbn Kuteybe Ed-Deyneveri, Uyunü’lAhbar, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1418, C.3, s. 152. ; Ahmed b. Muhammed elMeydânî, a.g.e., C.2, s. 456.
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Baħįllerden para almaķ cānını almaķla berāberdir; oña
dökülen yüz śuyu heder ve bir śusuzuñ serābı śu žannetmesine
beñzer!

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Śoġuķ demir dövülür mü, demir ŧavında gerek!
Değil o dāmen-i imkān, muĥālden el çek

. َه َذا أَ َحق َم ْن ِزل بِتَ ْرك-٨٧٨
Tercüme
818. Terk olunmaġa lāyıķ bir menzildir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Öyle bir menzili de ķomşuyu da terk eyle
Çekdiğiñ derd ü belā, her nefesiñ bir nāle!

.ادي َولِيده
َ َ ه ْم ِِف أ َْمر ل ي ن-٨٧٦
Tercüme
819. Onlar öyle mühim ve Ǿažįm bir işle meşġūldür ki çocuķları,
gençleri daǾvet olunmaz oraya çaġrılan, ķavmiñ kibārı ve Ǿālįtebārıdır.
Yāħūd onlar o derece mehām umūr ile meşġūldür ki bir
çocuķ eñ ķıymetdār eşyāsına el uzatsa menǾ ve zecr etmek şöyle
dursun ses bile çıķaramaz.
[376]

(me fā i lün/ fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
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Bütün emelleri śaǾbü’l-ĥuśūl emr-i mühim
Çaġırsalar çaġırırlar kibār-ı ķavmini hep
O muǾžamāt-ı umūra dalınca, māl u źeheb
Görür mü gözleri, her ferdi śanki bir Ĥātim!?.260

. ه َذا أ َْمر ل تَ ْب رك َعلَ ِيه ا ِإلبِل-٨٦٠
Tercüme
820. Üzerine deve çökmeyen iş.
Śabır ve taĥammül edilemeyen emr-i Ǿažįm ĥaķķında ķullanılır.

(fe i lā tün/ me fā i lün/ fe i lün)
Müşkülüñ iķtiĥāmı çoķ düşvār
Sende yoķdur mecāl śabr u ķarār

ِ َ َها َن على األَ ْمل-٨٦٧
َّ س مال قَي
.الدبِ ْر

1

.الملس: Śırtı śaġ ve śaġlam ĥayvān.

.ال َدبِر: Śırtı yaġır, yaralı dābbe.

2

Tercüme
821. Arķası yaġır olan dābbeniñ çekdiği śıķıntı arķası saġ olana
ķolay gelir.

Dizede geçen Hatim,cömertliği ile meşhur Cahiliye Dönemi şairidir. Geniş bilgi için bk.
Süleyman Tülücü, “Hâtim et-Tâî ” DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 1997, C.16, ss. 472-473.
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Biriniñ uġradıġı dert ve felākete mübālāt ve ihtimām etmeyen
insāniyet düşkünleri ĥaķķında ķullanılır.
[377]

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
O felāket ne demek bilmezsiñ
Kimseniñ gözyaşını silmezsiñ!

. ه َو أ َذل ِم ْن َِحَار م َقيَّد-٨٦٦
Tercüme
822. Baġlanmış eşekden daha źelįl.

ض ْيم يراد به يَ ْع ِرف َها
َ َول ي ِقيم على

إِل أَ َذَّل ِن َع ْي ر ا ْحلَ ِّي َوالْ َوتَد
ِ هذا َعلَى اْلَس
ف َم ْربوط بِرَّمتِ ِه
ْ
َوذَا ي َشج فَال يَ ْركِى لَه أَحد

(Mütelemmis) 261

.عرياحلى: Ķabįle eşeği. YaǾnį beyne’l-Ǿaşįre orta mālı

1

olan ĥımār. BaǾżı insāna daħi ıŧlāķ olunur. Ķazıġa daħi vücūdu
ħāksār ve gerdeni maġlūl ve başından ŧoķmaķ eksik olmadıġından
“ Ǿayrü’l-mezellet ” ıŧlaķ olunur.

Az ama mükemmel şiir söyleyen (mukillûn muhkimûn) dört Cahiliye şairinin
birincisidir. Geniş bilgi için bk. Ali Şakir Ergin, “Mütemellis ” DİA, TDV Yayınları,
İstanbul, 2006, C.32, ss. 190-191.
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2

.اْلسف:

Źüll maǾnāsınadır.

.الرمه:

3

Çürük ip.

.اليشج: Baş yarmaķ.

4

Tercüme
Kendi ĥaķķında istenilen ve revā görülen žulme kimse śabredip
durmaz yalñız iki źelįl ki biri eşek diğeri ķazıķdır. Eşek, eski ip
parçasıyla baġlanır ve meźellete ķatlanır. Ķazıķ da başı yarılır kimse
kendisine acımaz. 262
[378]

(me fā į lün/ me fā į lün/me fā į lün/me fā į lün)
Başından dāǿimā eksik değil toķmaķ, ne źilletdir!
Ķazıķ yā eşşeğiñ ĥāli taĥammülden Ǿibāretdir.

 ه ْم ِِف َخ ْري لَ يَ ِطري غ َرابه-٨٦٣
Tercüme
823. Ķarġası uçmayan bolluġa ķondular.
Zįrā ķarġa, bāġ bāġçesi bol bir yere ķonarsa uçmaz yaǾnį oradan
ayrılmaz.

َولَِرْهط حراب وقِ ّد َس ْوَرة
262

Tercümesi verilen ve Mütelemmis’e ait olan dörtlüğün geçtiği başlıca iki kaynak

şunlardır: Ebû’l-Bekâ Kemâleddin Muhammed b. Musa b. İsa ed-Demîri, Hayatü’lHayevan El-Kübra, Darü’l- Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1418, C.3, s. 12.; Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 465.
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ِ
ِ
س غ َراب َها َِّبطَا ِر
َ ِف الْ َم ْجد لَْي

(en-Nabiġa ez-Zübyānį) 263

1

.وقِد: Efkār u ehvāsı muħtelif fırķalardan bir fırķaya denir.

CemǾi “ ķided” gelir.
Ve minhu ķavluhu TeǾālā: “Kunnā ŧarāǿiķa ķidedā ”

264

Ey

fıraķan muħtelifeten ehvāǾuhā. 265
Tercüme
Mecd ve keremde her biri birer ferd-i ferįd olan o muĥārib ķavim
ve ķabįleniñ elde etdikleri ġanāǿim selb edilmek ķorķusundan
sālimdir.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ķondular bolluġa her bir yeri ŧıķlım ŧıķlım
Oradan ayrılanıñ Ǿaķlına ben de şaşarım
[379]

.صى
َ ِ أ َْه ِد ِجلَا ِر َك األَ ْدنَ ل يَ ْقل-٨٦٤
َ ْك الَق

.ال َقالء: Bir adama buġż etmek. İkinci ve dördüncü bābdan

1

taśrįf olunur. BaǾżılarına göre ikinci bābdan terk etmek maǾnāsına
maħśūśdur. Bu meŝeldeki;
“lā yaķlike” fiǾli “lā yaķilke” şeklinde de rivāyet edilmişdir.
Şiirlerini uzun bir zaman dilimi içinde düzelterek itina ile yazan (mütekellif) şairler
arasında sayılan Câhiliye Dönemi’nin ünlü bir şairi. Geniş bilgi için bk. Süleyman Tülücü,
“Nabigâ ez-Zübyânî”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, C.32, s. 262-263.
264 Doğrusu içimizde salih olanlar da var omayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Cin,
72/11.
265 İstek ve arzuları farklı farklı topluluklar, cemaatler.
263
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Tercüme
824. Yaķın ķomşuña hediye ver ki uzaķda olan saña buġż
etmesin.
YaǾnį yaķın ķomşuña hediye verirseñ uzaķda bulunan dār u
diyārıñıñ uzaķlıġından dolayı seni maǾźūr görür.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Gönderirseñ o yaķın ķomşuña bir tuĥfe eğer
Tā uzaķlarda olanlar seni maǾźūr görür

. ه َو يَ ْرقم ِِف املَ ِاء-٨٦٥

Tercüme
825. Śuya yazı yazar.

Meslek ve śanǾatında māhir ve ĥāźık olan kimseler ĥaķķında
ķullanılır.

ِ سأرقم ِِف
املاء ال َق َراح إِ ْليكم
َ

ِ على أنْيِكم إن كان ِِف
املاء َراقِم
ْ َ
Tercüme
Eğer śanǾatında māhir ve mütebaĥĥir bir kimse var ise ben de
uzaķda bulunduġuñuz.266
[380]

266

Araştırma sonucu anonim olduğu tespit edilen bu beyitin geçtiği başlıca iki kaynak

şunlardır: El Cîm Ebû Amr Eş Şeybânî, Kitâbü’l-Cîm, Dârü’t-türâs li’tab’ı ve’neşr, Kahire,
1974, C.2, s. 23. ; Ahmed b. Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 472.
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için śu üzerine yazı yazan śanǾatkār bir rāķım olduġumu size
göstereceğim!.

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Ne mahāret, ne hazākat śuya terķįm ediyor,
ŚanǾat erbābına hep ħāriķa taǾlįm ediyor!

. ِه َي اْلَ ْمر ت ْك َن ال ِطّالَ َء-٨٦٢

Tercüme
826. Künyesi ŧılāǿ olan şarāb.

Žāhiri güzel, bāŧını çirkin olan bir şey ĥaķķında ķullanılır.

(mef ū lü/ fā i lā tü/me fā į lü/ fā i lün)
LaǾl-i müźāb bāde-i nābıñ müşākili
Çirkįn güzel ĥaķįķate nisbetle başķadır
Śūretperest olan göremez rūĥ-ı kāmili
Śūretde bir ĥaķįķate nisbetle başķadır

ِ
.َّوى
َ  ا ْهلََوى م َن الن-٨٦٧

Tercüme
827. Sevgi uzaķlıķdan ileri gelir.

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Uzaķlıķ celbeder elbet muĥabbet
Ziyāretle olur ĥāśıl meveddet
[381]

(me fā į lün/ me fā į lün/ fe ū lün)
Ķamer ol, ayda bir doġ sen de ey dil

537

538

Davut ERTEM

Śamįmiyetde yoķdur gerçi külfet

ِ  َه ْل ََيَْفى َعلَى الن-٨٦٨
َّاس ال َق َمر؟
Tercüme

828. Ay insānlardan gizlenir mi?
Emr-i meşhūr ĥaķķında ķullanılır.

ت فَ َما ََتَْفى َعلَى أَ َحد
ْ وقَ ْد بَ َه َر

ِ إِل َعلَى أَ ْكمه ل ي ْب
صر ال َق َم َرا
َ
Tercüme

Sevgili mehpārem göründü; kimseden gizlenmez. Ķameri
göremeyen yalñız körlerdir.267

(fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lā tün/ fe i lün)
Nerde olsam çıķıyor ķarşıma cānān her ān
Hemdemi yār olanıñ yārini žannetme nihān
15 Temmūz 937 Pençşenbe

267

Tercümesi verilmekle birlikte şairi verilmeyen ve yapılan araştırma sonucu sonucu lirik

ve pastoral şiirleri ile bilinen Emevi Devri şairi Zürrume’ye ait olduğu tespit edilen bu
beytin geçtiği başlıca iki mesel kaynağı şunlardır: Ebû Ubeyd, a.g.e, s. 93.; Ahmed b.
Muhammed el-Meydânî, a.g.e., C.2, s. 478.
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