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ÖN SÖZ 

 Ali b. Osman el-Ûşî tarafından H 1174 yılında kaleme alınan Bedü’l-

Emâlî, İslam inanç esaslarının 67 beyitte manzum olarak anlatıldığı bir eser olup  

Matûrîdiyye akaidi temelindedir.  Kaside-i Emâlî ve Kaside-i Lâmiyye isimleriyle 

meşhur olan eser, kolay ezberlenebilir olmasından dolayı İslam Dünyasında çok 

rağbet görmüş, defalarca şerhleri ve tercümeleri yapılmıştır. 

 Kaside-i Emâlî, Türk Edebiyatında da önemli bir yere sahiptir. Eserin 

Türkçede bilinen 12 tercümesi ve 12 şerhi bulunmaktadır. Bir Yüksek Lisans tez 

çalışmasının sınırlarını çok aşacağı için Kaside-i Emâlî’nin şerhlerine tezimizde 

yer vermedik. Çalışmamızda kasidenin ikisi mensûr, onu manzum olmak üzere 

toplam 12 tercümesi ele alınmıştır.  

 Tezimizin giriş bölümünde manzûm akait-nâmeler hakkında genel bilgi 

verildikten sonra Kaside-i Emâlî’nin müellifi Ali b. Osman el-Ûşî hayatı ve 

eserleri hakkında bilinenler sunularak Kasîde-i Emâlî’si tanıtılmıştır. Son olarak 

da kasidenin Türk Edebiyatındaki önemi hakkında bilgi verilerek Türkçe tercüme 

ve şerhlerinden bahsedilmiştir.  

Birinci bölümde, yaptığımız kütüphane araştırmaları sonucunda 

ulaştığımız tercümeler, nüshaları karşılaştırılarak transkripsiyonlu olarak 

günümüz alfabesine aktarılmıştır. İkinci Tercümeler üzerinde aruz ve tercüme 

tekniği bakımından karşılaştırma yapmak amaçlanmıştır. Bu bölümde 

karşılaştırmaların daha sağlıklı yapılabilmesi için tercüme beyitler kaynak metne 

ait ilgili beytin altında sıralanmıştır. Ardından tercümelerde tespit edilen aruz 

kusurları alt başlıklar hâlinde incelenmiş, bu doğrultuda düzeltilmesi mümkün 

olan aruz kusurları düzeltilmeye çalışılarak metin tamiri yapılmıştır. Daha sonra,  

çeviri hususiyetleri açısından incelenen tercümelerde tespit edilen kusurlar 

başlıklar halinde gösterilmiştir. Tezimizin sonunda Kaside-i Emâlî tercümeleri 

bağlamında hazırlanan bir sözlüğe de yer verilmiştir. 

Gerek bu çalışmayı hazırlarken gerekse yüksek lisans eğitimim boyunca 

sabırla desteklerini sürdüren, yol gösteren ve bu süreci en iyi şekilde 

sonlandırmam için çaba sarf eden kıymetli hocam Prof. Dr. Hasan Ali ESİR’e, 
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çalışmamın sonuçlanmasında önemli desteği olan ve kıymetli zamanlarını ayıran 

Doç. Dr. Mücahit KAÇAR’a minnet ve şükranlarımı sunarım. Ayrıca her zaman 
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KISALTMALAR 

age. : adı geçen eser 

agm. : adı geçen makale 

agt. : adı geçen tez 

b. : bin  

bk. : bakınız  

c. : cemi 

çev.  : çeviren  

DİA  : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi  

H  : hicrî  

Hz.  : hazreti  

Ktp. : kütüphane 

M  : miladî 

No.  : numara  

öl.  : ölümü, ölüm tarihi  

s.  : sayfa  

ss. : sayfa sayısı 

S : sayı 

vb.  : ve benzeri  

vd.  : ve diğerleri  

vr. : varak 

yy.  : yüzyıl  
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TRANSKRİPSİYON ALFABESİ 

 

Osmanlı 
Türkçesinde 
Kullanılan 

Harf 

Günümüz 
Alfabesinde 

Karşılığı 

Osmanlı 
Türkçesinde 
Kullanılan 

Harf 

Günümüz 
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Karşılığı 

ء,  ا  A, a, E, e, ǿ ط Ŧ, ŧ 

 Ž, ž ظ B, b ب

 Ǿ ع P, p پ

 Ġ, ġ غ T, t ت

 F, f ف Ŝ, ŝ ث

 Ķ, ķ ق C, c ج

گ,  ڭ,  ك Ç, ç چ  K, k, G, g, Ň, ň 

 L, l ل Ĥ, ĥ ح

 M, m م Ħ, ħ خ

 N, n ن D, d د

 V, v, U, u, Ü, ü و Ź, ź ذ

 H, h ه R, r ر

 Y, y, I, ı, İ, i ى Z, z ز

 J, j Uzun “a” Ā, ā ژ

 S, s Uzun “i” Į, į س

 Ş, ş Uzun “u” Ū, ū ش

   Ś, ś ص

   Đ, đ, Ż, ż ض

 

 

 

  



11 
 

GİRİŞ 

1.Manzum Akait-nâmeler 

Akâid, akîde kelimesinin çoğuludur. Arapça isim olan ve “bağlama, 

düğümleme, bağlanma, sözleşme, kararlaştırma” anlamlarına gelen a k d ( عقد ) 

kökünden türemiştir.  “Bağlanılan, inanılan şeyler” olarak tarif edebileceğimiz 

akait, iman ile eş anlamlı olan i’tikad kelimesiyle aynı köktendir. “Düğüm 

atılmışçasına bağlanmak, bir şeye gönülden inanmak, bir şeyi gönülden 

benimsemek” diye anlamlandırılan i’tikad kelimesinden yola çıkarak, akait 

kelimesi de bir terim olarak “İslam dininin temel kaideleri, inanılması gerekli olan 

ilkeler” diye tarif edilebilir. Bu kaide ve ilkelerden bahseden ilme de akait ilmi 

denilmiştir.1 

Akait ilmi, Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Çünkü 

Hz. Peygamber zamanında gerek itikadî gerekse diğer tüm konularda sorular Hz. 

Muhammed’e sorulmuş ve ihtilafa mahal bırakılmamıştır. Hz. Peygamber’in 

vefatıyla yavaş yavaş ortaya çıkan görüş ve yorumlama ayrılıkları söz konusu 

ilmin ortaya çıkmasını gerekli kılmıştır. Akait ilminin konusunu “amentü”de 

özetlenen, “usûl-i selâse2” ile sistemleştirilen ayrıca ayet3 ve hadislerle de açıkça 

ortaya konan iman esasları oluşturmaktadır. Akait ilmi, başta Kur’an-ı Kerim ve 

sahih hadisler olmak üzere naklin ışığı altında incelendiği gibi kelam metoduna 

bağlı olarak aklın ışığı altında da incelenebilir. Bu noktada kelamla benzerlik 

gösteren akait ilmi, tartışma metodunu kullanmayışı bakımından kelamdan 

farklılık gösterir.4  

Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan akait ilminin sonucu 

olarak akait-nâme türünde eserler ortaya konmuştur. Bu türde eserlerin ilk 

örnekleri Arap edebiyatında görülmüştür. Akait literatürü İslamî ilimler içinde 
                                                             
1 A. Saim Kılavuz, “Akâid”, DİA, c. II, s. 212. 
2 İslam inancının üç temel esası ve akâidle kelâm kitaplarının içeriğini oluşturan üç temel bölüme 
verilen addır. Bunlar ulûhiyet, nübüvvet ve ahiret merhalelerine dair esaslar olup akâid ve kelâm 
kitaplarının ana planını oluşturmuştur. Eserlerde ilâhiyyât, nübüvvât ve sem’iyyât şeklinde 
başlıklandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için bk. Y. Şevki Yavuz, “Usûl-i Selâse”, DİA, c. XLII, s. 212. 
3 Bakara 2/177, Nisa 4/136. 
4 Songül Karaca, Kadızâde Mehmed Efendi, Manzûme-i Akâid (İnceleme-Tenkitli Metin- Sözlük-
Dizin), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Rize, 2012, s. 1. 
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geniş bir yer tutar. İlk dönemlerden itibaren Kitabü’t-Tevhid, Kitabü’s-Sünne, 

Akide, Usûlü’d-Din, el-Fıkhü’l-Ekber vb. adlarla muhtelif akait eserlerinin 

meydana getirildiği bilinmektedir. Örnek vermek gerekirse; İmam-ı Azam Ebû 

Hanife’nin ehl-i sünnet akidesini kısa, öz ve etraflıca anlattığı eseri el-Fıkhu’l-

Ekber5 en bilinen ve İslam dünyasında yaygın olarak okunmuş, defalarca şerhleri 

yapılmış bir akait eseridir. Ebû Hanife’nin el-Fıkhü’l-Ebsat, er-Risale, el-Alim 

ve’l-Müteallim ve el-Vasiyye isimli eserleri de akait-nâme özelliği taşıyan ve 

birbirini tamamlayan eserlerdir. Ebû Hanife’den başka İmam Şâfiî, Ahmed b. 

Hanbel, Taberî ve Tahavî gibi âlimler ile başta Buharî olmak üzere Darimî, Ebû 

Davud, İbn Mende gibi muhaddisler akait konularıyla da ilgilenmiş, bid’at ehlini 

reddeden ve sünnet akidesini ortaya koyan risaleler yazmışlardır. 6  Fars 

Edebiyatına baktığımızda ise Molla Câmî diye meşhur olan Nûreddin 

Abdurrahmân-ı Câmî (öl. 898/1492)’ye ait olan İtikadnâme adlı manzûme Farsça 

bir akait-nâmedir. 

Türk edebiyatında da görülen akait-nâmeler, edebiyatımızda telif ve 

tercüme şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır. Kolay ezberlenebilir olması sebebiyle 

Türk İslam edebiyatında manzum akait-nâmeler çok rağbet görmüştür. 7  Türk 

edebiyatında manzum akait-nâmeleri telif ve tercüme olarak ayırmak mümkündür. 

Telif akait-nâmelere Nakîfî’nin  Tevhîd-i Hak, Rızâî’nin Nazmu’l-Leâlî, Vecihi 

Paşazâde’nin Kaside-i İ’tikadiyye, Veled Çelebi İzbudak’ın Türkçe İtikad 

Manzûmesi isimli eserleri örnek gösterilebilir. 

Türklerin İslamiyet’i benimsemesiyle birlikte Türk edebiyatında Arap ve 

Fars edebiyatlarının etkisinin görülmesi bilinen bir gerçektir. Türklerin İslamiyet’i 

kabul etmelerinin ilk yıllarından itibaren edebiyatımızda hem şekil hem de 

muhteva açısından Arap ve Fars etkisi açıkça görülmektedir. İslamiyet’i daha iyi 

öğrenmek isteyen kimseler Arapça kaynaklara yönelmiş, bunun sonucu olarak da 

Arapça birçok eser Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu tercümeler arasında manzum 

akait-nâmeler de bulunmaktadır. En yaygın tercüme akait-nâmeler arasında İmâm-

                                                             
5 Şerafettin Gölcük, Adil Bebek, “El-Fıkhu’l-Ekber”, DİA, c. XII, s. 544. 
6 A. Saim Kılavuz, “Akâid”, DİA, II, 214. 
7 Manzum akâid-nâmeler hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Ali İhsan Akçay, Türk Edebiyatında 
Manzum Akâidnâmeler: İnceleme Metin, (Basılmamış Doktora Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Bursa, 2011. 
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ı Azam’ın el-Fıkhu’l-Ekber ve el-Vasiyye adlı eserlerinin, Siraceddin Ali b. 

Osman el-Ûşî’nin Kasidetü’l-Emâlî’sinin, Hızır Bey’in Kaside-i Nuniyyesi’nin, 

Molla Câmî’nin İtikad-nâme’sinin, Birgivî’nin Vasiyet-nâme’sinin tercümeleri 

bulunmaktadır. 

Tezimiz, Siraceddin Ali b. Osman el-Ûşî’nin Kaside-i Emâlî’sinin Türkçe 

tercümelerini konu edinmektedir. Dolayısıyla aşağıda öncelikle Ali b. Osman el-

Ûşî’nin’nin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi verilecek, Kaside-i Emâlî’nin 

teknik özellikleri ve muhtevası hakkında bilgi verilecek ardından da Türk 

Edebiyatında bu kaside hakkındaki şerh ve tercüme çalışmalarından 

bahsedilecektir. Tezimizin birinci bölümde Kaside-i Emâlî tercümelerinin 

metinlerine yer verilecektir. İkinci bölümde ise bu tercümelerin karşılaştırılıp 

değerlendirilmesine yer verilecek, tercümeler aruz ve çeviri hususiyetleri 

açısından incelenecektir.  

2.Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî ve Kaside-i Emâlî’si8 

2.1.Hayatı 

Bugün Kırgızistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde Fergana Vadisinde yer 

alan Oş (Ûş) şehrinde doğan, bu sebeple Ûşî ya da Fergânî gibi isimlerle anılan 

Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî’nin doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. 

Ancak H 575 (M 1179-1180) yılında vefat ettiğini9 varsayarsak XI. yy. sonları ile 

XII. yy. başlarında dünyaya geldiğini söylemek mümkündür. Çeşitli kaynaklarda 

farklı şekillerde zikredilmekle birlikte tam adı: Sirâcüddîn Ebu’l-Hasen b. Osman 

b. Muhammed et-Teymî el-Ûşî el-Fergânî el-Hanefî el-Maturîdî el-Fakih’tir.10 El-

Ûşî’nin kaynaklarda belirtilen isim zincirlerine göre Fergana’da müftü olduğu; 

eserlerinden hadis ilminde üstün bir yere sahip, şair, âlim ve edip olduğu 

                                                             
8 Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî hayatı ve eserleri çalışmamızın aslı muhtevasını içermediğinden 
ayrıntılara girilmeden zikredilmiştir. Ayrıntı bilgi için bk. Mehmet Sait Toprak, “Ali b. Osman 
Sirâceddîn el-Ûşî: Hayâtı ve Eserleri”. Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 23, 
(2006), ss. 65-86. 
9 Rüştü Balcı, Katib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn. trc. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 
2015, s. 1082. 
10 Durmuş Özbek, “Ûşî ve Kasidet'ul-Emâlî”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 5, 
(1994), s. 261. 
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görülmektedir. 11  Ûşî, el-Fergânî, el-Hanefî, eş-Şehîdî, el-Mâtürîdî, İmâmü’l-

Haremeyn, Rüknüddîn ve Sirâcüddîn gibi nisbelerle tanınmış, Hanefî fıkhı ve 

Mautridî kelamına katkıları olan bir Türk âlimidir.12  

2.2.Eserleri 

 Kaside-i Emâlî 13 : Maturidîliğe dair itikadî kaideleri içeren 67 

beyitten müteşekkil bir kasidedir.14  

 Gurerü’l-Ahbâr ve Dürerü’l-Eş’âr: Zamanımıza ulaşmayan 

eserde günlük hayatı ilgilendiren konulara dair hadislerle öğüt ve hikmete dair 

şiirler derlenmiştir.15 

 Nisâbü’l-Ahbâr li-Tezkireti’l-Ahyâr: Gurerü’l-Ahbâr ve 

Dürerü’l-Eş’âr adlı eserinden seçtiği 1000 sahih hadisle meydana getirdiği bu 

eseri her birinde on hadisin yer aldığı 100 bölüm halinde düzenlenmiştir. Eserin 

günümüze altmış kadar nüshası intikal etmiştir.16 

 el-Fetâvâ es-Sirâciyye: el-Ûşî tarafından H 569 (M 1173-1174) 

yılında yazılmış, fetvalarının yer aldığı kitaptır. 17 

 Muhtelifü’r-Rivâye: Katib Çelebi’nin aktardığına göre; Ûşî, bu 

eseri, Ebu Hafs Ömer b. Muhammed b. Ahmed en-Nesefî’nin (öl. 1142) on babda 

tertip ettiği ve beyit sayısı 2669 olan Manzumetü’n-Nesefî fî’l-Hilaf’ın 

Abdülmuhsin el-Kusayrî tarafından yapılan el-Cevâhîrü’l-Manzûme adlı şerhinin 

şerhidir.18  

2.3. Kaside-i Emâlî 

                                                             
11 Durmuş Özbek, “Ûşî ve Kasidet'ul-Emâlî”, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 5, 
(1994), s. 265. 
12  Mehmet Sait Toprak, “Ali b. Osman Sirâceddîn el-Ûşî: Hayâtı ve Eserleri”. Dokuz Eylül 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 23, (2006), s. 73. 
13 İleride eser hakkında daha ayrıntılı bilgi verilecektir. 
14 Eserin muhteviyatı ve müellifin itikad görüşleri için bk. Muhit Mert, “Oşlu Din Âlimi Ali B. 
Osman Ve Bed’ü’l-Emâlî Adlı Eseri Bağlamında İtikadî Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Çorum 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 4 (2005), ss. 7-32. 
15 Mehmet Sait Toprak, “Ûşî”, DİA, c. XLII, s. 230. 
16  Eser hakkındaki detaylı bilgi için bk. Mehmet Sait Toprak, Hadiste Derlemecilik Devrinin 
Başlaması ve Ûşî’nin Nisâb el-Ahbâr’ı, (Basılmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2005.   
17 Durmuş Özbek, agm., s. 267. 
18 Rüştü Balcı, Katib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn. trc. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 
2015, s. 1694. 
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2.3.1.Teknik Özellikleri 

H 569 (M 1173-1174) yılında el-Ûşî tarafından kaleme alınan, müellifi 

tarafından el-Emâlî diye adlandırılan ve daha çok bu isimle tanınan kaside, 

beyitlerinin son kelimeleri “lam” harfiyle bittiği için el-Kasidetü’l-Lamiyye fi’t-

Tevhîd, başlangıcına atfen Kasidetü Yekûlü’l-‘Abd veya Bedü’l-Emâlî şeklinde de 

anılmıştır. Bazı kaynaklarda el-Kasidetü’l-Hanefiyye olarak kaydedilen risale, III. 

Murad dönemi bilginlerinden Muhammed b. Malkoca’ya ait Türkçe şerhinde asıl 

metin için şârihin kullandığı “Lamiyye-i Kelamiyye” 19  terkibinin bazı 

araştırmacılar tarafından benimsenmesiyle bu adla da literatüre geçmiştir.20  

Emâlî Kasidesi, aruzun mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün kalıbıyla yazılmıştır. 

Kaside türünün özelliği olan aa/ba/ca/da/… şeklinde ikinci mısralar kendi 

arasında kafiyeli olacak şekilde ve lâm (ل ) harfiyle kafiyelendirilmiştir.  

2.3.2.Muhtevâsı 

İslam akaidinin temel konularını içeren kaside; adının Emâlî, konusunun 

tevhid hakkında olduğunu belirten bir beyitle başlayıp Allah’ın zâtî ve subûtî 

sıfatlarından bahsedildiği beyitlerle devam eder. Daha sonra Allah’ın arşın 

üstünde, zamandan ve mekândan münezzeh olduğu, oğlu veya kızı olmayıp 

yardımcıya muhtaç olmadığından bahsedilerek ölümden sonra hayat ve cennet, 

cehennem anlayışına değinilir. Peygamberlere ve meleklere iman etmek 

gerektiğinden bahsedilip Hz. Muhammed’in son nebi ve İmâm-ı Enbiyâ olduğu, 

Miraç hadisesinin yalnız ona mahsus olduğu ifade edilir. Hulafâ-yı Râşidîn; Ebu 

Bekir, Ömer, Osman, Ali şeklinde fazilet sıralamasıyla anlatıldıktan sonra ashaba 

dil uzatmanın doğru olmadığı ifade edilir. Daha sonraki beyitlerde iman etmenin 

gerekleri, günah olan şeyler, dinden çıkmaya neden olacak durumlardan 

bahsedilir. Kabirde insanların sorgulanacağı, fâsıkların bir kısmının kâfirlerin 

tamamının kabir azabını tadacağı, insanların kendi amelleriyle değil ancak 

Allah’ın fazlıyla cennete gidebileceği aktarılır. Ölüm, kabir, sırat, mizan, cennet 

ve cehennem konularına değinilir. Son beyitlere gelindiğinde ehl-i sünnet akaidine 

                                                             
19  Kemal Edib Kürkçüoğlu, "Lâmiyye-i Kelâmiyye", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi S 3 (1954), ss. 1-2.  
20 Mehmet Sait Özervarlı, “el-Emâlî”, DİA, c. XI, s. 73. 
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uygun, tevhid hakkında tesirli bir manzume yazdığını dile getiren Ûşî, kasidesinin 

mümin kalplere neşe ve rahatlık vereceğini, inanıp ezberleyip anlamaya 

çalışanların ihsanlara kavuşacağını belirtir. Okuyanlardan hayır dua isteyerek 

manzumesini sonlandırır. 

2.3.3.Kaside-i Emâlî’nin Metni ve Tercümesi 

 Kaside-i Emâlî’nin 67 beyitten müteşekkil Arapça metni aşağıda 

verilmiştir. Metnin daha iyi anlaşılması adına beyitlerin altına tarafımızca yapılan 

çevirileri verilmiştir. Çeviri yaparken Kaside-i Emâlî’nin diğer tercümelerinden, 

özellikle MBT4 diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen mensur tercüme ile 

Abdurrahman Darîr tercümesinden ve Muhit Mert tarafından hazırlanan 

makaleden21 faydalanılmıştır. 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Bu kul, tevhid hakkında manzum olarak inci gibi dizdiği Bedü’l-Emâlî adlı 

eserinde şöyle söyler: 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

الكمالف بأوصاف ووموص  

Yaratılmışların yardımcısı olan Allah’ın varlığının evveli yoktur ve mükemmel 

sıfatlarla sıfatlanmıştır. 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

Her işin düzenleyicisi olan Allah diridir. Büyüklük sahibidir ve olacakları takdir 

edicidir. 

 

ید الخیر والشر القبیحمر  

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Allah hayrı ve şerri irade edendir, ancak kötü olan işlerden hoşnut değildir. 

 
                                                             
21 Muhit Mert, “Oşlu Din Âlimi Ali B. Osman Ve Bed’ü’l-Emâlî Adlı Eseri Bağlamında İtikadî 
Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 4 (2005), ss. 7-32. 
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 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Allah’ın sıfatları kendinin aynı değildir, ayrıca kendisinden başka bir şey de 

değildir. 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Allah’ın zatî ve fiilî sıfatlarının evveli yoktur ve yok olmaktan korunmuşlardır. 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Şey olarak adlandırdığımız Allah diğer eşyalara benzemez. Ve yine zat diye 

adlandırdığımız Allah altı yönden herhangi birinde bulunmaz. 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Kalp gözü açık olanlarla hayır ehli olan kimselere göre isim müsemmadan başka 

bir şey değildir. 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

كل وبعض ذو اشتمال وال  

Rabbim cevher veya cisim değildir. Ayrıca Allah parçalardan meydana gelmiş 

veya bir bütünün parçası da değildir. 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Ey dayıoğlu! Parçalanmayan/bölünmeyen bir şeyin varlığı aklen gerçektir. 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Kur’an-ı Kerîm mahlûk değildir. Allah’ın kelamı insan sözü gibi değildir. 
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 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

Arşın Rabbi, arşın üzerindedir ancak bu, Allah arşın üzerinde yer almaktadır 

(oturmaktadır) manasında değildir. 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Ey halk tabakaları, Allah’ı zatı itibariyle bir şeye benzemekten sakının. 

 

 وال یمضى على الدیان وقت

 وأحوال وأزمان بحال

Allah zamanla mukayyed değildir, üzerinden hiçbir zaman ve hiçbir durum 

geçmez. 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Rabbimin eşe, kız veya erkek evlada ihtiyacı yoktur. 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Allah’ın yardımcılara da ihtiyacı yoktur. Celal ve yüceliğin sahibi olarak Allah 

tektir. 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

Allah yarattıklarını kahrederek öldürür, sonra diriltir ve işlediklerine göre ceza 

verir. 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Hayır ehli olan müminler için cennetler ve nimetler, kâfirler için de cehennem 

vardır. 
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 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وال أھلوھما أھل انتقال

Cennet ve cehennem fâni değildir. Cennete veya cehenneme girenler de yer 

değiştirmeyeceklerdir. 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Müminler Allah’ı nasıl olduğunu izah etmekten, anlamaktan ve örnekten 

münezzeh bir şekilde göreceklerdir. 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Müminler Allah’ı görünce cennet nimetlerini unuturlar. Mutezileye yazıklar 

olsun. 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Mukaddes, yücelik sahibi olan ve hidayete erdiren Allah, kullar için en iyiyi 

yapmak zorunda değildir. 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Peygamberlerin ve meleklerin doğruluğunu kabul etmek kullar için farzdır. 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed, yüce makam ve  güzellik 

sahibidir, Haşimî soyundandır.  

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل
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Hz. Muhammed, şüphesiz peygamberlerin imamı ve seçkinlerin baş tacıdır. 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

وارتحال إلى یوم القیامة  

Onun dininin şeriati, kıyamete kadar dâimî kalacaktır. 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Miraç konusunda çok sağlam deliller vardır, bu olay hak ve gerçektir.  

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

 عن العصیان عمدا وانعزال

Peygamberler bilerek isyan etmekten korunmuşlardır ve peygamberlikten de 

azledilmezler. 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Kadınlardan, kölelerden ve kötü amel sahiplerinden peygamber gelmemiştir. 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Hazret-i Lokman ve hazret-i Zülkarneyn’in peygamber olup olmadıkları 

bilinmiyor. Bu konuyu tartışmaktan kaçın. 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

Hz. İsa âhir zamanda gelecek ve kötülük sahibi olan Deccâl’i öldürecektir. 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Fazilet sahibi olan velilerin kerametleri dünyada gerçektir.  

 



21 
 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Hiçbir veli, asla bir nebi veya resulden daha faziletli olamaz. 

 

 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Hz. Ebu Bekir’in diğer sahabilerden üstünlüğü apaçık ortadadır.  

 

 وللفاروق رجحان وفضل

 على عثمان ذى النورین عالى

Hazret-i Ömer’in de iki nûr sahibi olan Hz. Osman üzerine fazileti vardır.  

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Hz. Osman-ı Zinnureyn de, dönüp dönüp savaşan Hz. Ali’den hayırlıdır.  

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Bundan başka, Hz. Ali’nin de diğer sahabeler üzerinde fazileti vardır. Doğru söz 

budur. 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Hz. Aişe’nin de bazı yönlerden Hz. Fatıma’ya üstünlüğü vardır. 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Mutaassıp olanlardan başkası, Yezid’e ölümünden sonra lanet etmez. 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال
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İnanç konusunda taklitte bulunanların imanlarının geçerli olduğuna dâir, demir 

gibi sağlam deliller vardır.  

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Cehalet, yerdeki ve gökteki her şeyi yaratanın varlığını bilmemek konusunda akıl 

sahipleri için geçerli bir mazeret değildir. 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

İman ettiğine bağlanma, imanını uygulama fırsatı olmadığından, ölüm anında 

iman eden kimsenin imanı makbul değildir. 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

Hayırlı fiil işlemek ve bunların farz olması hesapta imandan sayılmaz. 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

بقتل واختزالبعھر أو   

Kişinin zinada bulunması, adam öldürmesi ve gasp etmesi gibi fiilleri sebebiyle 

dinden çıktığına hükmedilmez. 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Belli bir müddet sonra dinden çıkmaya niyet eden kimse o andan itibaren dinden 

çıkmış olur. 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

İnanmadığı halde bilerek isteyerek dinden çıkaran sözleri söylemek, gafletle 

dinden çıkarır.  

 



23 
 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Sarhoş olan kimsenin, hezeyan sebebiyle söylediği sözlerden dolayı dinden 

çıktığına hükmedilmez. 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Var olmayan, görülmez ve şey değildir. Bu husus hilalin açıkça görülmediğinde 

hakkında hüküm verilememesi gibidir.  

 

ىو غیران المكون الكشن  

خذه ال كتحال مع التكو ین  

Allâhın yaratma sıfatıyla yarattığı aynı şey değildir. Bu meseleyi de kalp gözüne 

sürme olarak al. 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Bazıları bu sözümü hoş görmese de şüphesiz ki haram da helal gibi rızıktır. 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Herkes Rabbimizin birliği hakkında kabirde hesaba çekilecektir. 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

Kâfirler ve bazı günahkarlar için kötü işlerinden dolayı kabirde azap vardır. 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

Ey Allahın rahmetini umanlar! İnsanların cennete girmesi Rahman olan Allah’ın 

fazlındandır. 
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 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Mahşerde dirilip hesaba çekilmek haktır. Bunun aksini söyleme vebalinden 

korkun. 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Hesap gününde insanların bazılarının amel defterleri sağ tarafından, bazılarınınki 

ise sol ve arka taraflarından verilecektir. 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

Amellerin tartılması ve sırat köprüsünden geçmek şüphesiz haktır. 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Dağlar gibi büyük günah sahibi kimseler için hayır ehli kimselerin şefaat etmesi 

ümit edilir. 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Duaların apaçık bir tesiri vardır ancak dalalette olanlar bunu kabul etmiyor. 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Dünya sonradan yaratılmıştır ve heyula diye tabir edilen şeyin aslı yoktur. Bunu 

kalp kulağıyla dinle. 

 

 و للجنات والنیرانكون

 علیھا مراخوال خوال

Cennet ve cehennemin her ikisi de şu anda vardır. Üzerinden çok uzun zaman 

geçse de  önceden de vardı. 
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 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

İman sahibi olan kimseler büyük günahları olsa dahi cehennemde ebedi 

kalmayacaklardır. 

 

  لقد ألبست للتوحید نظما

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Tevhit hakkında yazdığım bu nazmıma sihr-i helâl gibi güzel bir elbise giydirdim. 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Bu nazım gelen bir müjde gibi kalbe ferah verir ve tatlı suyun dirilttiği gibi ruhu 

diriltir. 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

Bu nazmı inanarak ve manasını anlayarak ezberleyin ki her türlü nimete nail 

olanlardan olasınız. 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Bazı vakitlerde dua ederken bu kulu da hayırla yâd ederek yardımcı olun. 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Ümit ederim ki Allah keremiyle beni affeder ve âhirette bana mutluluk verir. 

 

عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

Bana dua edene ben de ömrüm boyunca gücüm yettiğince dua ederim. 
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2.3.4.Kaside-i Emâlî Tercüme ve Şerhleri 

Manzum bir akait-nâme olan kasidenin İslam coğrafyasında çok sayıda 

tercüme ve şerhleri bulunmaktadır. Kaynaklarda tespit edilen Arapça ve Farsça 

şerhler22 ile Türkçe tercüme ve şerhlerin sayısı çok fazladır.23 Bu kasidenin 10’u 

manzum, 2’si ise mensur olmak üzere toplam 12 Türkçe tercümesi bulunmaktadır. 

Ayrıca eserin 12 adet de Türkçe şerhi tespit edilmiştir.  

2.3.4.1.Tercümeler 

- Şeyhülislâm Hoca Sadeddîn b. Hasan Cân, Lâmiyye-i Kelâmiyye 

(Manzûm Tercüme-i Kaside-i Emâlî). 

- Şem’î Şem’ullâh , Manzûm Tercüme-i Kaside-i Emâlî. 

- Abdurrahmân ed-Darîr ,Tercüme-i Kaside-i Emâlî (mensur). 

- Feyzî, Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- Visâlî, Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- Sinân İzzî, Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- Ebû Muhammed bin Mustafa, Tercüme-i Yekûlü’l-Abd. 

- İbn-i Bâlî, Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- (Mütercimi belirsiz), Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- (Mütercimi belirsiz), Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- (Mütercimi belirsiz), Tercüme-i Kaside-i Emâlî (manzum). 

- (Mütercimi belirsiz), Tercüme-i Yekûlü’l-Abd (mensur). 

 

                                                             
22 Mehmet Sait Özervarlı, “el-Emâlî”, DİA, c. XI, s. 73. 
23  Söz konusu tercüme ve şerhlerin tespitinde büyük ölçüde Sadık Yazar’ın doktora tezinden 
faydalandık. Bilgi için bk. Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve 
Şerh Geleneği, (Basılmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İstanbul, 2011. 
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2.3.4.2.Şerhler 

- Le’âlî, Ahmed b. Mustafâ (öl. 1563), Şerh-i Kaside-i Emâlî.24 

- Mehmed b. Ahmed b. Molkoça (XVI. Yüzyıl –III. Murad devri-), 

Şerh-i Lâmiyye-i Kelâmiyye (Şerhü’l-Emâlî).25 

- Feyzî-i Kefevî, Mehmed b. Hacı Haydar (öl. 1614 veya 1643), 

Rûhu’n-Nüfûs (Şerh-i Kaside-i Nazîre-i Emâlî).26 

- Şeyh Ahmed Karahisarî (öl. 1631’den sonra), Şerh-i Kaside-i 

Emâlî.27 

- Halîl b. Îsâ el-Akkirmanî (öl. 1719’dan sonra), Fevâ’idü’l-Emâlî ve 

Ferâ’idü’l-Le’âlî (Şerh-i Kaside-i Emâlî).28  

- Alî b. Mustafâ Enderûnî (öl. 1752’den sonra), Şerh-i Kaside-i 

Emâlî.29 

- Ahmed b. Mehmed Emîn İstanbulî (öl. 1753’ten sonra sonra), Şerh-i 

Kaside-i Emâlî.30 

- Derûnîzâde Mehmed Hulûsî b. Abdullâh (öl. 1753), Şerh-i Kaside-i 

Emâlî.31 

- Kudsî (XVIII. Yüzyıl –I. Mahmûd devri-), Şerh-i Kaside-i Emâlî.32 

- Ömer b. Alî İbrâhîm Burdurî, Şerh-i Kaside-i Emâlî (Yekûlü’l-

Abd).33 

- Mahmûd el-Hamîdî, Şerh-i Kaside-i Emâlî.34 

- Köstendilî Şinâsî Kadı, Tercüme-i Emâlî (mensur).35 

 

                                                             
24 Nüshası için bk. Süleymaniye Ktp. Fatih 278/2. 
25 Nüshası için bk. Süleymaniye Ktp. Kemal Edip Kürkçüoğlu 43. 
26 Nüshası için bk. Süleymaniye Ktp. Reşid Efendi 137/3. 
27 Nüshası için bk. Nurosmaniye Ktp. 4979/3. 
28 Nüshası için bk. Nurosmaniye Ktp. 1601. 
29 Nüshası için bk. Milli Ktp. Yz. A 1813. 
30 Nüshası için bk. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. TY 1722. 
31 Nüshasına ulaşılamayan bu eser OM. I. 66. 
32 Nüshası için bk. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp. TY 5876. 
33 Nüshası için bk. Burdur İl Halk Ktp. 486/6. 
34 Nüshası için bk. Beyazıt Devlet Ktp. Veliyyüddin Efendi 3637/6. Bir diğer nüshası için bk. 
Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar 936. 
35  Sadık Yazar’ın tezinde tercümeler arasında zikredilen bu eserin tarafımızca yapılan 
incelemesinde mensûr bir şerh olduğu görülmüştür. Eser şerh özelliği göstermesine rağmen 
mütercim tarafından bu isim verildiği için Tercüme-i Emâlî şeklinde kaydedilmiştir. Eserin 
nüshası için bk. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud 1430. 
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KASİDE-İ EMÂLÎ TERCÜMELERİ 

 Kaside-i Emâlî’nin tespit edilen 12 tercümesinden öncelikle manzum olan 

10 tercüme, sonrasında ise mensûr olan 2 tercüme transkribe edilerek aşağıda 

verilmiştir.  

 Manzum tercümeler sıralanırken dil özelliklerinden en eski tercüme 

olduğu anlaşılan MBT1 diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen tercüme ilk 

sırada verilmiştir. Daha sonra tercüme tarihi yaklaşık olarak belli olan Hoca 

Sadeddin tercümesi, akabinde Şem’î tercümesi verilmiştir. Diğer tercümelerin 

tercüme tarihi belli olmadığından öncelikle mütercimi bilinenler sonra da 

mütercimi belli olmayan tercümeler sıralanmıştır. 

 Mensûr tercümelerden ise öncelikle mütercimi bilindiği için Abdurrahman 

Darîr tercümesine yer verilmiş, sonrasında MBT4 diye adlandırdığımız mütercimi 

bilinmeyen tercümeye yer verilmiştir. 

1.1.MANZUM TERCÜMELER 

1.1.1.Mütercimi Belli Olmayan Bir Tercüme (MBT1) 

1.1.1.1.Tercüme ve Nüshaları 

Kaside-i Emâlî tercümelerinden biri mütercimi bilinmeyen bir tercüme 

olan ve Şinasi Tekin tarafından tanıtalarak günümüz alfabesine aktarılan 

tercümedir.36 Tercüme hakkında vereceğimiz bilgiler İngilizce olarak hazırlanan 

mezkur makalenin özeti niteliğinde olacaktır. Şinasi Tekin’in (öl. 2004) mecmua 

hakkındaki tespitleri şöyle özetlenebilir:  

Tercüme, Bursa il Halk Kütüphanesi 697 numarada kayıtlı ve 69 varaktan 

oluşan bir mecmuada yer almaktadır. Farklı el yazılarının ve farklı kağıtların 

kullanıldığı37 mecmua üç kısımdır. 1b-41b arasında Kaside-i Mîmiyye’ye yapılmış 

bir şerh, 56a-67a arasında ise Farsça bir metin yer almaktadır. Kaside-i Emâlî 

Tercümesi ise 43a-55b arasındaki ikinci kısımda yer almaktadır. İkinci kısımda 
                                                             
36 Şinasi Tekin, “The Turkish Translation of Bedvu’l-Amâlî in Quatrains”, Journal of Turkish 
Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), S 4, (1980), ss. 157-206. 
37 “We find different handwritings, accordingly also various papers of different qualities.” Şinasi 
Tekin, agm., s. 157. 
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ayrıca; 43a’da Allah’ın isimleri hakkında bir bölüm, 50a-55b arasında Arapça bir 

kaside yer almaktadır. Kaside-i Emâlî Tercümesi ise, 43b-50a arasında, Arapça 

beyitlerin tercümeleri Türkçe dörtlüklerle yapılmış olup38 tercüme beyitler Arapça 

beytin peşinden gelecek şekilde yer almıştır. 

Bu açıklamalardan sonra makalede, el-Ûşî hakkında bilgiler verilmiş, 

sonrasında Kaside-i Emâlî’nin teknik yapısı ve muhtevasından bahsedilmiştir. 

Daha sonra tercümenin şekil özelliklerine geçilmiştir: 

Tercümede aruz ölçüsü yerine, 4-3-4, 3-4-4, 4-3-3, 4-6, 3-4-5 şeklinde 

hece sayısı değişen bir hece ölçüsü kullanılmıştır. Yaygın olarak ise 4-3-4 veya 3-

4-4 duraklı hece vezni kullanılmıştır.39 Dörtlüklerin kafiye örgüsü aaab- cccb- 

dddb … şeklindedir. Dördüncü mısralar imdi rediflidir.40  

Tekin, Türk-İslam edebiyatının ilk dönem eserlerinin şekil özelliklerinden 

bahsettikten sonra Kaside-i Emâlî tercümesinin kadim Türk şiir geleneğine göre 

yazıldığını ifade ederek yazılma sebebinin dinî kaideleri öğretmek olduğunu 

belirtir.41  

Tercümenin dil özelliklerinden bahseden Şinasi Tekin, eserin Eski 

Anadolu Türkçesi özelliklerini gösterdiğini örneklerle izah ederek, mütercimin 

kimliği hakkında tahminlerde bulunmaktadır. Tekin’e göre mütercim Anadolu’ya 

Orta Asya’dan  gelmiş olmalıdır.42 

Şinasi Tekin’e göre, eserin tercüme tekniği gayet ilginçtir. Zira mütercim, 

Arapça beyitleri genelde dörtlüklerin ilk iki mısrasında tercüme ettikten sonra son 

                                                             
38 “The main text which is being studied and edited here is the Arabic Bedvü’l-Amâlî and its 
Turkish translation in quatrains. (fol. 43b-50a)” Şinasi Tekin, agm., s. 158. 
39 “The meter is not aruz but syllable counting 444 having two caesuras with variants 434, 344, 
443, 46, 345, etc. The most common variant is 434 or 344!” Şinasi Tekin, agm., s. 158. 
40 “Quatrains having the rhyem scheme aaab- cccb- dddb … with a redif imdi going throughout the 
poem and closing each quatrain in itself.” Şinasi Tekin, agm., s. 158. 
41  “Bedvü’l-Emâlî has barrowed the form of this ancient Turkish prosodic tradition, namely, 
combining numerous quatrains with a repetitive rhyme to narrate heroic events or deds, but now 
with a totally different intention: to teach the Islamic norms!” Şinasi Tekin, agm., s. 159. 
42 “Therefor the unknown author of our Bedvü’l-Emâlî translation must have come from Central 
Asia into the Oghuz-speaking area where he could not abandon his native dialect totally and so 
used it sporadically” Şinasi Tekin, agm., s. 161. 
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iki mısrada şerh eder. Bazı beyitleri ise birinci ve dördüncü mısralarda tercüme 

edip ikinci ve üçüncü mısralarda şerh yoluna gitmiştir.43 

Tekin, makalesindeki tercümenin Arapça metnini Topkapı Sarayı 

Kütüphanesinden temin ettiği eserden de faydalanarak oluşturmuştur.44 

1.1.1.2.Metin 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Bu żaǾįf ķul uśūl aydur umįź başlar 

Ĥaķ ehlinden bidǾat ehlin seçer ŧaşlar 

Uşbu işi ululara sorup işler 

Tevĥįd nažmını incü gibi düzer imdi 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

بأوصاف الكمالوموصف   

Ħālıķımız Çalabumuz ķadįm uġan 

Ulu bilür anı cümle münǿim çıġan 

Ululıġı taĥķįķ-durur degül yalan 

Śıfātını tamām görgil dāyım imdi 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

Ol diridür dükel işi tedbįr ķılur 

Ol ħālıķıdur dükel ħalķa taķdįr ķılur 

Her neye kim ne gerekin yigrek bilür 

Celįl dimek aňa lāyıķ-durur imdi 

 

                                                             
43 “The technique of the Bedvü’l-Emâlî translation is also a very interesting one. He translates the 
Arabic beyt in the first two lines, the third and forth ones being a commentary to it. Sometimes we 
find lines 1 and 4. Translation, 2 and 3. Commentary, act.” Şinasi Tekin, agm., s. 162. 
44 “I put Arabic text next to its Turkish translation as it appears in the manuscript and quote some 
variants from the Topkapı Saray Library (Topkapı Hazine 172 and 1753).” Şinasi Tekin, agm., s. 
162. 
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 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Dileki var dükel ħayra ve hem şerre 

Ķabįh işden bendesini hem ol ıra 

Bendelerne maĥal işin ķaçan buyura 

Maĥal buyruķ aňa revā degül imdi 

 

 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Taňrımuzuň śıfātı külli źātı 

Ayru degül źātından hem śıfātı 

Mevśul-durur śıfātı hem źātı 

Bu vech üzre Allāhuňı bilgil imdi 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfātına źātına muķır geldük 

Efǿāline aĥkāmına muŧiǾ bolduķ 

Ķadįm-durur bākį-durur bayıķ bildük 

Bāźı şāhlıķına Ǿuzlet yoķdur bilgil imdi 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Taňrımuz teǾālā[ya] dirüz nesne 

Ve lākin hiç nesne aňa meňzemese 

Teşbįh lafžı aňa daǾvį gelse 

Anıň źātı altı yönden ħālį imdi 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Ulu Taňrı cevher degül cisim degül 

Aňa cevher dimek lāyıķ degül 
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Küllü baǾżu hergiz aňa lāyıķ degül 

Ulu Taňrı cisim cevherden birdin imdi 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

المقالكالم الرب عن جنس   

Ķurān Taňrı kelāmıdur bilgil taĥķįķ 

Kelāmu’llāh ġayra maħlūķ 

Ķurān içre var--durur nāsıħ mensūħ 

Rab kelāmı maķāl cinsinden degül imdi 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

ǾArş ıssı ulu mālik Ǿarşdan Ǿāli 

Mekān viśāl śıfātından iźim ħālį 

Ol Ħālıķdur cümle maħlūķ anıň ķulı 

Mekān viśāl ulaşmaķ bolmaz imdi 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Hiç nesneye benzemez ol İźim Raĥmān 

Birdin-dürür cümle Ǿaybdan hem ol Subĥān 

Uşbu sözi ġalaŧ aydur ehl-i tuġyān 

BidǾat ehli bölükinden saķlan imdi 

 

 وال یمضى على الدیان وقت

 وأحوال وأزمان بحال

İźim Ħālıķ üzre rūzger geçmez 

Ol Deyyāndur ĥālden ĥāle dönmez 

Sünnį aňa hergiz yaňlış saġınç sanmaz 

Bundaķ śıfāt aňa revā degül imdi 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى
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 لدى أھل البصیرة خیر آل

Adanmışdan ayruķsı degül aňa ad 

Aňa yaňlış ad adayan cümlesi yād 

Aňa muŧiǾ bolmayanlar cümle murtad 

Baśret ehli aňa yaňlış śıfāt sanmaz imdi 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Uġan Taňrı buňsuzduru[r] ciftlenmekden 

Berį-dürür ħuşavandan oġlandan ķızdan 

Hem andavuķ kimse önmiş degül andan 

Hem ol kimseden ŧoġmış degül imdi 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Hem andavuķ ĥācet degül aňa arķa yarı 

Külli işe irer yiter ķudretleri 

Yaluňuz ķılur hem ķılduķı ĥükümleri 

Celįl dimek aňa lāyıķ-durur imdi 

 

ثم یحیى یمیت الخلق قھرا  

 فیجزیھم على وفق الخصال

Dükel ħalķı ķahrı birle öldürüci 

Ķādırlıķın ķāhırlıķın bildürüci 

Emir ķılıp yine giri dirildici 

EfǾālince ŝavāb iķāb virür imdi 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Ħayr ehline ucmaķ birge niǾmet birge 

Ucmaķ içre müǿminler dāyim raĥmet görge 

Kāfirlere Ǿaźāb üzre Ǿaźāb birge 
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İkevlesi anda ebed ķalġa imdi 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Diźār göre müǿminler nişesüzin 

Hiç gümansız göreler nicesüzin 

İdrāksuzın żarbsuzın miŝālsuzın 

Beňzemeklik aňa lāyıķ degül imdi 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Diźār görip unıdalar niǾmetleri 

Andan üzre gördükleri rāĥatları 

Arta anda müǿminlerün ĥürmetleri 

Muǿtezili ziyānkār bola imdi 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Bilmiş gerek lāzım degül ol Çalaba 

Kim ķul işin ķuluň dilegince ķıla 

Ol uludur lābüd anın ĥükmi bola 

Ķul ķulluġın ķılmış gerek imdi 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Farįżadur lāzım-durur sünnįlere 

Hem sünnįler resūlini kirtü bile 

Firiştehlerün cümlesine muķır bola 

Her biriniň menziletin bilgil imdi 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال
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Yalavaçlar tamāmı ol Muśtafā 

Bayġambarlar görklüsi ol muctabā 

Hāşimįler yigreki ol muttaķā 

Aňa Śadru’l-muǾallā dirler imdi 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل

Nebįlere imām boldı miǿrāc düni 

Ħılāfsuz kirtü bildi sünnį anı 

İźisinden diledi ümmetini 

Aňa Tācü’l-aśfiyā dirler imdi 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

ŞerįǾati Ǿala’d-devām bāķį-durur 

Anıň şerǾin tatmayanlar şāķį-durur 

Anıň şerǾi ķamulardan nāķį-durur 

Ķıyāmete göç bolunca ķala imdi 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Ĥaķ biliben muŧįǾ bolġıl miǾrācını 

Ĥażretine ündedi iźim anı 

Güman gelmeň kirtü biliň buyruġını 

Bunuň üzre naśśı aĥbār delim imdi 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

 عن العصیان عمدا وانعزال

Bayġāmbarlar maǾzūlluķdan imin-dürür 

Maǿśiyete ķaśd ķılmaķdan birdin-dürür 

Her kim bunı taśdįķ bilse müǿmin-dürür 

Bular anı bellü bildi bilgil imdi 
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 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Hiç bayġambar gelmedi dişilerden 

Ve ne daķı ķul bolup satılmışdan 

Ve ne daķı ŧarrār Ǿayyār kişilerden  

Bayġāmbarlar bu śıfātdan birdin imdi 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Źü’l-ķarneyniň nebįligi bilinmedi 

Loķmān üzre bellü yāź ķılınmadı 

Hergiz bular bidǾat işde bulunmadı 

Bu söz üzre ŧartışmaķdan döngil imdi 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

ǾĮsā savcı gökden yire geldecidür 

Deccāl anıň elinden öldecidür 

Ol şaķįnüň süsin helāķ ķıldacıdur 

Yir yüzinden anıň şerrin savar imdi 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Velįleriň kerāmeti taśdįķ-durur 

Dünyā içre miŝāl bulara taĥķįķ-durur 

Ol bulara Ħālıķdan tevfįķ-durur 

Her kime kim rūzı ķılsa bulur imdi 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Hergiz velį dehr içinde yiglenmedi 
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Nebįlerden basa artuķluġı bilinmedi 

Her mürselden afżallıġı söylenmedi 

DaǾvet içre iźisine bilgil imdi 

 

 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Śahābeler ulusı fāżıl Śıddįķ 

Ķamularınuň öründüsi şeyħu taĥķįķ 

Anuň fażlı artuķlıķın bilgil taĥķįķ 

İĥtimālsüz anıň fażlı artar imdi 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

ثمان ذى النورین عالىعلى ع  

Andan basa rucĥān-durur Haŧŧāb oġlı 

ǾĀlem içre maǾrūf-durur anuň fażlı 

ǾOŝmān üzre artuķ-durur anuň fażlı 

ǾĀlem içre aňa Fārūķ dirler imdi 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Anda[n] basa Ǿādil-dürür ibnü ǾAffān 

Künyeti Źį’n-nūreyn adı ǾOŝmān 

Rucĥān fażlı artuķ-durur ol ǾAlįden 

Muśāf içre ķıŧl[i] anuň yigrek imdi 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Andan basa Esedu’llāh ǾAlį Kerrār 

Cihān içre maǾrūfdurlar ol sibeh-dār 

Anuň fażlı ayruķ üzre delim artar 

Ķayġurmaġıl mādam fadlın ayıd imdi 
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 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Śıddānı Zehrā üzre rucĥān bilgil 

Anuň rucĥān erdügine muķır gelgil 

Sünnet ehli ķavline muŧįǾ bolġıl 

ǾAyişe fażlı Fāŧıma üz[re] artuķ imdi 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

اء غالسوى المكثار فى اإلغر  

Ölümden śoňra Yezįde laǾnet ķılma 

Artuķ söylep igen ĥadden daşra gelme 

Lecüc ķılıp kimse birle düşman bolma 

Lecüc birle düşmanlıķ artar imdi 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال

Her kimiň ki boynında bolsa tavķ-ı įmān 

Ol musulmān erdügine yoķdur gümān 

Įmān ŧartılmış ķılıca beňzer tamām 

Bunuň üzre delāyiller delim imdi 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

ǾÖźür degül Ǿāķıllara cāhıllıġı 

Tapdur ana bālıġlıġı Ǿaķıllıġı 

Ĥüccet degül hergiz ana ġāfıllıġı 

Ol Ħālıķa inanmaķlıķ gerek imdi 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Ķorķu birle ayıdalar įmān degül 

Ol kāfir idügüne gümān degül 
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MuŧiǾ bolmadın hem įmān tamām degül 

Ol Çalaba muŧįǾ bolmaķ gerek imdi 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

Ħayratlarda įmāndan yig hiç yoķ-durur 

Įmānumuz cümlemüzden artuķdur[ur] 

Ķurān içre delāyiller hem çoķdur[ur] 

Ĥisāb içre įmān fażlı artuķdur[ur] 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Ķatil ķılan fısķ işleyen zinā ķılan 

Gendüzüni güneh içre muşır dutan 

Aňa murtad didükleri zinhar yalan 

Sünnį aňa kāfir ĥükmin  ķılmaz imdi 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Her kimse kim bir nice vaķt müǿmin bolsa 

Andan girü murtadlıġa niyyet ķılsa 

Niceme kim küfür lafžın yād ķılsa 

Kāfir bolur ĥaķ dįninden çıķar imdi 

 

دولفظ الكفر من غیر اعتقا  

 بطوع رد دین باغتفال

Kim söylese iǾtiķādsuz küfür sözi 

Ol kişinüň ĥaķ dininden döner yüzi 

Śoluķ ĥalde kāfir bolur anıň özi 

Ġaflet birle laǾnet yola girür imdi 
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 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Esrük kişi küfür ħaŧā söyledügi 

Esrüklikde laġıv ġalaŧ beňzedduġı 

Hem ol ĥālde herze heźyān yaňılduġı 

Anıň üzre küfür ĥükmi bolmaz imdi 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Nesne degül görünü-durur degül maǾdūm 

Hiç nesneye meňzedilmez anı mefhūm 

Bu söz aślı āşkaredür bellü maǾlūm 

Tamām yaķtu yiňi ay deg görünür imdi 

 

ىو غیران المكون الكشن  

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Boldurduġına meňzemes ol boldurġacı 

Göňülleri Ǿaķlı birle ŧolŧurġucı 

Hem bolandan ayru degül boldurġucı 

Sürme birle gözüň ya ķıyas ķılġıl imdi 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

یا ابن خالىبال وصف التجزي   

Ĥaķ-durur eźhān bölük bolmaķlıķı 

Geňez-dürür ķādir ķudret ķılmaķlıķı 

İstegil yā ŧāyım oġlı bolmaķlıķı 

Ayruķluķ[ı] śıfāŧınsız bilgil imdi 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Ġur içre Rabdan suvāl sordacılar 

Ħās u Ǿām ķamu ol sorı gördeciler 
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Bir niceler geňez cevāb virdeciler 

Dükel şaħśı suvāl birle sınar imdi 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

Kāfirler buldacıdur gör Ǿaźābı 

Hem fāsıķlar gördeci ol Ǿiķābı 

Cümle hāś Ǿām bilmek gerek bu ĥisābı 

Yavuz Ǿamel gūr Ǿaźābın arturur imdi 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Ĥelālde yoķ düz-dürür ĥarāmdaġı 

Sünnį ehli mekrūh görür meger bāġı 

Şerįǿata baķıban saķlanmaķ ding saġı 

Ol bāġįya muǾtezili dirler imdi 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

وبالفكونوا بالتحرز عن   

Ķopduġından śoňra ĥisāb ĥaķ-durur 

Eygülere ĥisāb var Ǿaźāb yoķ-durur 

Ulu kiçiye şol ĥisāb ĥaķ-durur 

Saķluķlaruň ķurtar imdi 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

İźim Cabbār biti virge emir ķılġa 

Bir niceler aķ biti saġından alġa 

BaǾźılarġa ķara biti soldun bolġa 

BaǾżılarġa arķasından birge imdi 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  
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 على متن الصراط بال اھتبال

Ķul Ǿameli terāzuya dartıldacı 

Geňsiz bolup śırāŧ üzre yörütdeci 

Ĥasāneti aġan kişi ķurtuldacı 

Gümansuz bayıķ-durur bilgil imdi 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Dünyā içre Ǿaśılıķda bolanlar[a] 

Gendü nefsin bidǾat işke salanlar[a] 

Daġ aġırınca ulu yazuķ ķılanlara 

Ħayrāt ehli şafāǾat ķıla imdi 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Bu dünyāyı ĥaķįķat fāni biliň 

Bāķį ķalan buyruġına muŧįǾ boluň 

MaǾdūm erdiň şükür ķılıp şaķılġıl 

Heyūlįler ķavli ħaŧā bilgil imdi 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Eŝerlenmiş duǾālar ķabūl bolur 

Hem diriye hem ölüye şerfįǾ bolur 

Żalāl ehli duǾāyı nāf[i] bulur 

Nefyi bilen kimselerden bolmaň imdi 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وال أھلوھما أھل انتقال

Ucmaķ ŧamu ikevlesi fāni bolmaz 

Ucmaķ ehli ŧamu ehli naķil ķılmaz 

Ŧuġyān ehli ħilāf ķılur muŧįǾ bolmaz 
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Sünnį ehli iǾtiķādı böyle imdi 

 

 و للجنات والنیرانكون

 علیھا مراخوال خوال

Ucmaķ ŧamu ikevlesi śoňra boldı 

Ķādir anı ķudret birle śoňra ķıldı 

Sünnį ehli muŧįǾ boldı muķır geldi 

İkevlesi ĥalden ĥāle döner imdi 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Įmān ıssı ŧamu içre muķįm bolmaz 

Muķįm ķala didükleri revā bolmaz 

Yazuķ şuġli įmāna ziyān ķılmaz 

Kāfirler ebed anda ķala imdi 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Tevĥįd üzre uşbu nažmı ħoş düzdüm 

Ve hem Ǿaceb şekil birle ħoş getürdüm 

Aňlar erseň Ǿaķıllara hūş ķoyurdum 

Ĥāl işi var Ĥālıķa [?] meňzer imdi 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Uşbu tevĥįd müǿmin gönliň sevündürür 

Raĥmetden beşāret ķılmış gibi güvendürür 

Canları şāźi ķılıp ķıvan-durur 

Susuz ĥalden ŧaŧlu śuya meňzer imdi 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال
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Bes giriň anıň içre ezber ķılıp 

Ve hem iǾtiķādın dürüst bulup 

Diňleniň siz türlü türlü taĥmet bulup 

BidǾat ehli sizden saçlu ķala imdi 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Rūzgerince uşbu ķula ķıluň yārı 

Ķıluň hemişa eygü duǾāları 

Her ĥāl içre ķılsaňız ķılıň ħayrı 

Bu bendeyi duǾā birle aňıň imdi 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Kim ol Taňrı anı Ǿafuv ķıla 

Fażlı birle raĥmetin rūzi ķıla 

Śoň nefesde įmāndan ayırmaya 

Įmān içün yavlaķ ķorķu gerek imdi 

 

عىسو انى دھرا ادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

DuǾā ķılam rūzgerim boluġınca 

İźim tevfįķ rūzi ķılduġınca 

Cihān içre menim cānım bolduġınca 

Her kim baňa bir gün duǾā ķılsa imdi 
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1.1.2.Şeyhü’l-İslâm Hoca Sadeddin Tercümesi 

1.1.2.1.Şeyhü’l-İslâm Hoca Sadeddin’in Hayatı ve Eserleri45 

Şeyhü’l-İslâm Hoca Sadeddin Efendi, 1536 yılında İstanbul’da dünyaya 

gelmiştir. Şeyhü’l-İslâm olmasının yanında tarihçi ve müderristir. Babası Yavuz 

Sultan Selim’in nedimi Hasan Can’dır. Hoca Sadeddin, Ebussud Efendi’nin 

talebesi ve mülazımı olmak gibi imkânlara sahip olmuştur. 1556 yılından 1573 

yılına kadar çeşitli medreselerde müderrislik yaptıktan sonra Sultan II. Selim’in 

takdirini kazanarak, Manisa’da vâli bulunan Şehzâde Murad’ın  (III. Murad) 

hocası İbrahim Efendi’nin vefatı üzerine Şehzâde hocası olarak 1573’te oraya 

gönderildi. III. Murad’ın, Aralık 1574 tarihinde tahta çıkmasıyla birlikte, 

Sadeddin Efendi, “Hoca-i Sultânî” ya da “Reis’ül-Ulemâ” veya “Hoca-i Cihân 

Sadeddin Efendi” unvanıyla anılır olmuştur. Sultan III. Mehmed’in şehzâdeliği 

sırasında hocalığını yapmış, III. Mehmed’in padişahlığının dördüncü yılında 

Bostanzâde Mehmed Efendi’nin vefatıyla boşalan Şeyhülislâmlık makamına 

getirilmiştir. Bu görevde iken kendisine Reisü’l-Ulemâ unvanı da verildi. Hoca 

Sadeddin Efendi Şeyhü’l-İslâmlık görevini, Ayasofya Cami’inde III. Murad’ın 

ruhuna ithaf edilmek üzere tertiplenen Mevlîd-i Şerifte dua etmek üzere 

bulunduğu sırada vefat ettiği 1599 yılına kadar devam ettirmiştir. 

Hoca Sadeddin Efendi’nin te’lif ve tercüme çok sayıda eseri 

bulunmaktadır.  

- Tâcü’t-Tevârih: Hoca Tarihi adıyla da bilinen eser, Osmanlı 

İmparatorluğunun kuruluşundan Yavuz Sultan Selim’in ölümüne kadar 

olan dönemin Osmanlı tarihini ele alır. Kanunî dönemini de ilave etmek 

istese de III. Murat’ın eseri bir an önce bitirmesi isteği üzerine eserini 

temize çekerek III. Murat’a 1584 yılında sunmuştur. 46  İsmet 

                                                             
45  Şeyhü’l-İslâm Hoca Sâdeddin Efendi hakkındaki bilgiler Abdurrahman Daş’ın çalışmasına 
dayandırılarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için bk. Abdurraman Daş, “Hoca Saadeddin Efendi’nin 
Hayatı ve Eserleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S 14, (Güz 2014), ss. 165-
207. Bu makale yazarın hazırladığı doktora tezinin özeti olan bir çalışmadır. Söz konusu tez için 
bk. Abdurrahman Daş, Osmanlılarda Münşead Geleneği, Hoca Sadeddin Efendi'nin Hayatı, 
Eserleri ve Münşeati, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ankara, 2003. 
46 Mehmet İpşirli, “Tâcü’t-Tevârih”, DİA, c. XXXIX, s. 358. 
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Parmaksızoğlu eseri sadeleştirerek beş cilt halinde yayımlamıştır.47 Eserin 

tamamını V. Bratutti İtalyanca’ya, Antoine Galland Fransızca’ya ve 

Heinrich Friedrich von Diez Almanca’ya tercüme etmiş, bazı parçaları 

Latince, İspanyolca, Macarca ve Rusça’ya çevrilmiştir. Adam F. Kollár, 

Tâcü’t-Tevârih’in Latince tercümesiyle Osmanlıca metnini hazırlamıştır.48 

- Selim-nâme: Hoca Sadeddin Efendi’nin şahit olduğu olayları veya 

babasından çocukluk yıllarında işittiği menkıbeleri, Osmanlı devlet 

ricâlinden rivâyet edilen tarihî bilgileri, halkın zevkle okuyup anlayacağı 

şekilde kaleme aldığı eserdir. İsmet Parmaksızoğlu hazırladığı Tâcü’t-

Tevârih kitabında bir bölüm olarak bu esere yer vermiştir.49 

- Münşeâtları: Hoca Sadeddin Efendi’nin kendisi müstakil bir münşeât 

mecmuasını sağlığında yazarak oluşturmamıştır. Fakat onun zaman zaman 

inşâ ettiği vesika nüshaları, başkaları tarafından yazılmış, tertip ve 

derlemesi yapılarak bir araya getirilmiştir. Münşeât-ı Hoca Sadeddin 

Efendi adıyla oluşturulmuş münşeât mecmuaları şeklindedir.50 

- Kaside-i Sa’dî fi’l-Akâid: İçeriğini namaz ağırlıklı bilgilerin oluşturduğu 

bir risaledir.51 

- Hâşiye a’lâ’l-Beyzâvî: Beyzâvî’nin yazmış olduğu tefsirinde yer alan 

Fatihâ tefsirinin haşiyesidir.52 

- Risâle fi’l-hilyeti’l-Muhammediye (Şemâiliyye): Adından da 

anlaşılacağı üzere Hz. Peygamber’in dış görünüşünü anlatan bir risaledir.53 

- Mir’atü’l-Edvâr ve Mirkatü’l-Ahbâr Tercümesi: İran’lı Molla 

Muslihiddin Lârî’nin Farsça yazdığı Mir’atü’l-Edvâr ve Mirkatü’l-Ahbâr 

                                                             
47 İsmet Parmaksızoğlu, Tâcü’t-Tevârih,  Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1992. 
48 Mehmet İpşirli, “Tâcü’t-Tevârih”, DİA, c. XXXIX, s. 359. 
49  Selim-nâme hakkında yapılmış bir başka çalışma için bk. Ahmet Uğur, “Hoca Saadeddin 
Efendi’nin Selim-nâmesi” , İslâm İlimleri Enstitüsü Dergisi, Ankara, (1980), ss. 225-241. 
50  Nüshalarından bazıları için bk. Nuruosmaniye Kütüphanesi, 4292 numarada, Süleymâniye 
Kütüphanesi, Reisülküttâb, 921/4 numarada, Süleymâniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3335/2 
numarada. 
51 Nüshası için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Serez, 4031/4. 
52 Nüshası için bk. Süleymâniye Kütüphanesi, Yeni Cami, 131/1. 
53 Nüshası için bk. Süleymâniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, 277/1. 
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isimli tarih kitabını Hoca Sadeddin Efendi, Vezir Sokullu Mehmed 

Paşa’nın isteği ile 1566 yılında Türkçe’ye çevirmiştir.54 

- Behçetü’l-Esrâr ve Ma’denü’l-Envâr Tercümesi: Şeyh Nureddin Ebu’l-

Hasen Ali b. Yusuf el-Lahmî’nin Arapça olan eserinin Hoca Efendi ve iki 

oğlu tarafından Türkçe’ye tercüme edilmesiyle oluşturulmuştur.55 

- Risâle-i Kuşeyrî Tercümesi: Kuşeyrî’nin tasavvufî konuları ve kelâm 

mevzularını içeren eserinin tercümesidir.56 

- Kasidetü’l-Emâlî Tercümesi: Ali b. Osman el-Ûşî’nin manzum akait-

nâmesinin tercümesidir. Metin aşağıda verilmiştir. 

 

1.1.2.2.Şeyhü’l-İslâm Hoca Sadeddin Tercümesi ve Nüshaları 

Tercüme üzerine Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun57 yapmış olduğu bir makale 

bulunduğu için vereceğimiz bilgiler söz konusu makaleye dayanarak olacaktır. 

Kürkçüoğlu, kendi kütüphanesinde yer alan mecmuada, Muhammed b. 

Malkoca’nın yaptığı Emâli Kasidesi şerhinin Arapça metin beyitlerinin hizasına 

ince talikle yazılmış bir tercüme olduğunu belirtir. 58  Tercüme, 115 varaktan 

oluşan mecmuanın 1b-23a varakları arasında yer almakta olup 19 beyitlik bir 

mukaddime ile başlamaktadır. 67 beyit olarak tercüme edilen eserde59 her beyit 

bir beyitle tercüme dilmiş ve orijinal metnin kafiye ve veznine aynen uyulmuştur.  

Elimizdeki tercümenin Hoca Sadeddin’e aidiyeti kesindir. Zira mütercim 

bunu mukaddime bölümünün yedinci beytinde ismini zikrederek vurgular.  

Ve baǾde’l-ĥamd SaǾdü’d-Dįn-i dāǾį  

                                                             
54  Nüshalarından bazıları için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, 836., Süleymaniye 
Kütüphanesi, Hamidiye, 922., Süleymaniye Kütüphanesi, Yeni Cami, 836., Süleymaniye 
Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, 1944. 
55 Bir nüshası içi bk. Manisa İl Halk Kütüphanesi, 45 Hk 1289. 
56  Nüshaları için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Beşir Ağa, 344., Süleymaniye Kütüphanesi, 
Hamidiye, 632. 
57  Kemal Edip Kürkçüoğlu, “Lâmiyye-i Kelâmiyye”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi c. 3, S 1/2, (1954), ss. 1-21. 
58 Kürkçüoğlu aynı mecmuada Hoca Sadeddin Efendi tercümelerinin yanlarında ismi bilinmeyen 
başka biri tarafından arkaik bir ifade ile yapılan Türkçe başka bir manzum tercümenin varlığından 
bahseder. Söz konusu mecmuaya ulaşamadığımız için bu tercümeyi göremedik ve çalışmamıza 
alamadık.  
59 Kürkçüoğlu makalesinde verdiği bir dipnotta 59. beytin tercümesinin yapılmadığını, bu beytin 
tercümesinin Hafız Refi’ Efendi’nin neşrinden alındığını belirtir. 
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Bu yüzden keşf eder meknūn-i bāli.  

Bu beytin peşinden gelen dört beyitte de eseri sunduğu kişinin Sultan III. 

Murâd olduğunu ifade eder. 

Ki bir gün Pādşāh-i RubǾ-i Meskūn  

Şeref-efzā-yi evreng-i maǾālį 

 

Şehenşāh-ı cihān Sulŧān-ı Ǿālem  

Ħilāfet bāğının zįb-i nihāli 

 

Ħudā žilli vü İslāmın penāhı  

O kim verdi cihāna iǾtidāli 

 

Murād ibnü Selįm ibni Süleymān  

Ki memdūd ola āfāķa žilāli  

Sultan III. Murad övgüsünden sonra bu tercümenin kendisine padişah 

tarafından buyurulduğunu belirtir:  

Hümāyun ħaŧŧ-i fāl ile buyurmuş  

Ki ola terceme Bedǿu’l-Emālį  

Mukaddimenin 18. beytinde de tercümenin 3 günden daha kısa bir süre 

içinde bitirildiği belirtilir: 

  Ķalem aldım ele deyüp semiǾnā  
Bitirdim üçe varmadın leyālį  

Metnin herhangi bir yerinde eserin hangi tarihte yazıldığı veya istinsah 

edildiğine dair bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak eser, III. Murâd’a sunulduğuna 

göre, bu padişahın saltanat dönemi olan 1574-1595 yılları arasındaki bir tarihte 

yazıldığını söyleyebiliriz. 

Hoca Sadeddin tercümesi ile ileride bahsedilecek olan İbn-i Bâlî tercümesi 

arasında bazı beyitlerde büyük ölçüde benzerlik tespit edilmiştir. Bu benzerlikler 

İbn-i Bâlî tercümesi tanıtılırken gösterilecektir. 
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1.1.2.3.Metin 

[mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün] 

 

Bi-ĥamdi’llāh Hamd-i źi’l-Celālį 

Veripdür nažme zįb ile cemāli 

 

Zihį ser-nāme-i nažm-ı ilāhį 

Ki ansız bir işin olmaz kemāli 

 

Ana ĥamd eyleriz ki Rabbimizdir 

Erişür bize her demde nevāli 

 

Śalāt olsun selām ile Resūle 

Ki maĥv etdi Ĥaķ anınla dalāli 

 

Muĥammed Muśŧafā Maĥmūd ü Aĥmed 

ǾAleyhi’llāhu śallį bi’t-tevālį 

 

Ola rıdvān-i Raĥmān ile mesrūr 

İmāmü’l-Mürselįnin śaĥb ü āli 

 

Ve baǾde’l-ĥamd SaǾdü’d-Dįn-i dāǾį 

Bu yüzden keşf eder meknūn-i bāli 

 

Ki bir gün Pādşāh-i RubǾ-i Meskūn 

Şeref-efzā-yi evreng-i maǾālį 

 

Şehenşāh-ı cihān Sulŧān-ı Ǿālem 

Ħilāfet bāğının zįb-i nihāli 

 

Ħudā žilli vü İslāmın penāhı 

O kim verdi cihāna iǾtidāli 
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Murād ibnü Selįm ibni Süleymān 

Ki memdūd ola āfāķa žilāli 

 

ǾAceb mi yaysa naǾmāsın cihāna 

Ki oldur ķadri Ǿālį ķadri Ǿālį 

 

Binā-yı müslimindir çün vücūdı 

Ola bįrūn-i iĥśā māh u sāli 

 

Bu kem-ter bendesini eyleyüb yād 

Erişdi Ǿanberin-bū bir miŝāli 

 

Revādır ol miŝāl-i bį-miŝālin 

Ki ola rişte-i can kilk-i bāli 

 

Ħaŧi vü nuķŧasi ol ħoş kitābın 

Meserret çihresinin ħaŧŧ ü hāli 

 

Hümāyun ħaŧŧ-i fāl ile buyurmuş 

Ki ola terceme Bedǿu’l-Emālį 

 

Ķalem aldım ele deyüp semiǾnā 

Bitirdim üçe varmadın leyālį 

 

Umarım ki nažar-gāhından Şāhın 

Taĥallį ide fį-ecli’l-mecālį 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Bu sözle eylerem bedǿ-i emālį 

İdüp tevĥįd içün nažm-ı leāli 
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 إلھ الخلق موالنا قدیم

الكمالوموصف بأوصاف   

İlāh-i ħāķ Mevlāmız ķadįmdir 

Anıň her vaśfınıň vardır kemāli 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحق المقدر ذو الجالل

Diridür ol müdebbir her bir emri 

Hem ol ĥaķdır muķaddir  var celāli 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Mürįdi ħayr ü şerdir, lįk rāżı 

Degildir k’ide yaramaz muĥāli 

 

 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Śıfātu’llāh ne Ǿaynidir ne ġayri 

Velį źātından olmaz infiśāli 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfāt-ı źāt u efǾāl öyle bil kim 

Ķadįm-i bį-fenādur yoķ zevāli 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Viririz Ĥaķķa ism-i şeyǿ ü źātı 

Cihāt-ı sitden ammā źātı ħālį 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى
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 لدى أھل البصیرة خیر آل

Müsemmānın degildir ism ġayri 

Baśįret ehlinin budur maķāli 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

شتمالوال كل وبعض ذو ا  

Degildir cevher ü cism ü Ǿaraż Ĥaķķ 

Degildir baǾż ü küll yoķ iştimāli 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Tecezzįsiz bulınur cevher-i ferd 

Budur ĥaķ, lāgvdür ħāśmin cidāli 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Dime Ķurāna maħlūķ etme nisbet 

Ķalan aķvāle ol Ǿālį maķāli 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

Ve Rabbü’l-Ǿarş fevķa’l-Ǿarş diriz 

Velākin yoķ mekāna ittiśāli 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Nažįr ü şibh ü neddi yoķ Ħudānın 

Śaķın teşbihden ol bį-miŝāli 

 

 وال یمضى على الدیان وقت

 وأزمان وأحوال بحال

Zemān ile zemįn Ħallāķının yoķ 
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Bilin māżį vü istiķbāl ü ĥāli 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Ħudānın yoķ nisā vü vālideyni 

Hem evlādın ināŝı vü ricāli 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

وذو المعالىتفرد ذوالجالل   

Ħudānın ĥāceti yoķdur naśįre 

Ǿİānet istemez yoķ ittiķāli 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

İmāte eyler eĥyāyı cemįǾan 

Yine iĥyā edüp eyler suāli 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Cihānda müslimūn niǾmetde küffār 

Dereklerde eder derk-i nikāli 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وما أھلوھما أھل انتقال

Fenā bulmaz ebed cennet cehennem 

Hem olmaz ehlinin hiç intiķāli 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Görürler müǿminūn Allāhı bį-keyf 

Velį idrāk olunmaz yoķ miŝāli 
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النعیم إذا رأوهفینسون   

 فیا خسران أھل االعتزال

Görenler cenneti eyler ferāmūş 

Görün ħusrān-i ehl-i iǾtizāli 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Degildir vācibe ıślāĥ vācib 

Nice isterse ħalķ eyler fiǾāli 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Bize farż oldı tasdįķ-i melāik 

Rusülde daħi yoķ kiźb iĥtimāli 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Nebiyy-i Hāşimį ħatmü’r-Rusūldür 

Daħi miśbāĥdır nūr-ı cemāli 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل

İmām-ı enbiyā ser-tāc-ı Ǿālem 

Cihānda ol giderdi iħtilāli 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

İlā-yevmi’l-ķıyāme şerǾi bāķį 

Anıň dįninden olmaz dehr ħālį 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال
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Muĥaķķaķ śıdķdır isrā vü miǾrāc 

Var anda naśś-ı aħbār-ı Ǿavālį 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

العصیان عمدا وانعزالعن   

CemįǾ-i enbiyā maǾśūmlardır 

maǾāśį Ǿamdi yoķ hem inǾizāli 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Müenneŝ yā muĥanneŝ yā memālįk 

Nübüvvet mülkine olmadı vālį 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Degil Loķmān u Źü’l-ķarneyn maǾrūf 

Nübüvvetle śaķın etme cidāli 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

İner ǾĮsā semādan şerǾimizle 

Şaķį Deccāle ķomaz ol mecāli 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Kerāmāt evliyāya mevhibetdir 

Ħudā anlara verir bu nevāli 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Velį hergiz nebįden efđal olmaz 

Resūle rāciĥ olmaz intiĥāli 
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 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Ebū Bekr efđāl-i aśĥābdır bil 

Göňülde ķalmasın şekk iĥtimāli 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

عالىعلى عثمان ذى النورین   

ǾÖmer Fārūķ-i ĥaķdır ķadri oldu 

Anıň ǾOŝmān-ı Źi’n-nūreyne Ǿālį 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Yine ǾOŝmān mufażżaldir ǾAlįden 

Ki eyler münhezim śaff-i ķıtāli 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Ķalan aśhābdan efđal ǾAlįdir 

Bu tertįb üzre söyle lā-tubāli 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Peyem-ber duħteri Zehrādan efzūn 

Denir Śıddįķanıň baǾżı ħiśāli 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Yezįde baǾde mevtin laǾnet etmez 

Meger ol kim ola igrāda ġāli 
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ً علیھ  وما المقتول مقطوعا

 بال ریب ایا اھل یلمقال

Ecel ķaŧǾ eylemez ķātil bilā-şekk 

Ĥaķįķat ehliniň budur maķāli60 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال

Ķabūl-i Ĥaķdır įmān-ı muķallid  

Delāil var buna nāfiź niśāli 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

فل واألعالىبخالق األسا  

Degildir cehl ile maǾźūr Ǿāķil 

Eger çözmezse ġafletden Ǿiķāli 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Degil įmān-ı yeǿs elbette maķbūl 

Çü yoķ įmānda emre imtiŝāli 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

Degil aǾmāl-i ħayr įmanda dāħil 

Egerçi farż ise anıň viśāli 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Deňilmez kāfir ü mürted aňa kim 

Zināsı var ya ķatl ü iħtizāli 

 

                                                             
60 Kürkçüoğlu makalesinde bu beytin tercümesinin yapılmadığını, bu beytin tercümesinin Hafız 
Refi’ Efendi’nin neşrinden alındığını belirtir. 
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 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

O kim ātįde eyler küfre niyyet 

O dem dįninden eyler insilāli 

 

الكفر من غیر اعتقادولفظ   

 بطوع رد دین باغتفال

O kim cehl ile ŧavǾan söyleye küfr 

Olur din reddi anıň iġtifāli 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Olunmaz mest-i bį-temyįz ikfār 

Sayılur lāgve anıň irticāli 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

اللیمن الھ ىلفقھ الح ف  

Degildir şeyǿ ü merǿį emr-i maǾdūm 

Görür mi bedr kimse nev hilāli 

 

ىو غیران المكون الكشن  

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Mükevven ġayr-ı tekvįndir degil Ǿayn 

Bunuňla Ǿaynüne et iktiĥāli 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Muķarrerdir ĥudūŝ-i mā-sivā’llāh 

Heyūlā yoķdur etme geç ħayāli 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  
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Ĥelāl ile ĥarāme biz deriz rızķ 

Ķabūl etmezse ger bu ķįli ķālį 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Meķābirde bi-emri’llāh melekler 

Ederler dįn-i medfūndan suāli 

 

ضا عوللكفار والفساق ب  

 عذاب القبر من سوء الفعال

Ķamu küffāra baǾż-ı ehl-i fısķa 

ǾAźāb-ı ķabr olur yāvuz fiǾāli 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ĥisābu’n-nās baǾde’l-baǾŝ ĥaķdır 

Śaķın kesb etme esbāb-ı vebāli 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Kütüb vermekde bedǿ olur kiminiň 

Yemįni, kiminiň žahr ü şimāli 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

ǾAmeller vezni ĥaķdır hem śırāŧı 

Geçer müǿminler olmaz ihtibāli 

 

 وللجنات والنیران كون

 علیھا مّر اھوال خوال

Bu gün mevcūddur cennāt u nįrān 

Geçürdür andan aĥvāl-i ħavālį 
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الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

Duħūl-i nās cennāta keremdir 

O Raĥmāndan eyā ehl-i meǾālį 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىبشوم الذنب ف  

Muķįm olmaz Ǿaźāb içinde müǿmin 

Günahla görse dār-ı iştiǾāli 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Şefāǿatle bi-iźni’llāh olur maĥv 

Kebāir ķılsa pür deşt ü cibāli 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

DuǾānın var teǿŝįr-i belįgi 

Anı nefy eyler ol kim var dalāli 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Geyürdüm nažm-ile tevĥįde bir ŧon 

Gören görür anı siĥr-i ĥalāli 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Verir selvet beşāret gibi  ķalbe 

Eder iĥyā-yı rūh āb-ı zülāli 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا
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 تنالوا جنس أصناف المنال

Pes anı iǾtikād ile edin ĥıfž 

Bulasız tā ki aśnāf-ı menāli 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Bu Ǿabdi źikr-i ħayr ile edin yād 

duǾāda eyledikde ibtiĥāli 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Ola kim Ǿafv ede Mevlā günāhın 

Ola maħtūm saǾd ile meǾāli 

 

عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

Benim her dem duǾā-yı ħayrım olur 

O kim bir gün baňa ola duǾālı 
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1.1.3.Şem’î Tercümesi 

1.1.3.1.Şem’î’nin Hayatı ve Eserleri 

 Klasik Türk Edebiyatı şairleri arasında Şem’î mahlasını kullanan birden 

fazla şair vardır. Bu durum sanatçıların ve eserlerinin karıştırılmasına sebep 

olmuştur.61 Murat Karavelioğlu’nun tespitlerine göre; Anadolu’da kadılık yapmış 

olan Şem’î Efendi, Bursalı Şem’î, Prizrenli Şem’i Şem’ullah (öl. 1529-30), 

Mesnevi Şarihi Şem’î Mustafa Efendi (öl. 1602’den sonra), Reisülküttap Şem’î 

Efendi (öl. 1615’ten sonra), Muhammed Salih Şem’î Efendi (öl. 1757), İstanbullu 

Şem’î Mehmet Efendi (öl. 1757), Konyalı Şem’î Efendi (öl. 1841), Köstendilli 

Şem’î Mehmet Efendi (öl. 1855), Maraşlı Şem’î Mehmet Molla (öl. 1881) gibi 

çok sayıda Şem’î mahlaslı kimseler bulunmaktadır. Tezimize konu olan 

mütercimin, Mesnevi şârihi olarak tanınan Şem’î Efendi olduğu yapılan 

çalışmalardan anlaşılmaktadır.62 

 Şem’î Efendi hakkında vereceğimiz bilgiler Şeyda Öztürk’ün Diyanet 

İslam Ansiklopedisinde yazdığı Şem’î maddesi63  ile Taner Gök’ün hazırladığı 

doktora tezi64nden hareketle olacaktır. XVI. Yüzyılın ikinci yarısında Türkçeye 

yaptığı tercümelerle tanınan Şem’î’nin asıl ismi Mustafa’dır. Tuhfetü’1-Âşıkîn’de 

Şem’ullah, Mesnevi Şerhi’nde Muhammed b. Mustafa eş-Şehir Şem’î Halife 

isimleri kayıtlıdır. Ölüm tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla birlikte, son 

eseri kabul edilen ve H 1011’de (M 1602-1603) tamamlanan Şerh-i Mahzenü’l-

Esrar’ında kendisi için hüsn-i hatime dilediğine göre vefatı bu tarihten sonra 

olmalıdır. Tevârih-i Mevleviyye’de Şem’î Efendi’nin ölüm tarihini H 1011 (M 

1602-1603) olarak kaydeden Sahih Ahmed Dede, Şem’î’nin Üsküdar’da 

defnedildiğini belirtir. 

Şem’î’nin kaynaklarda zikredilen eserleri şunlardır:  
                                                             
61 Yapılan çalışmaların bir çoğunda Mesnevî şârihi diye tanınan Şem’î ile Prizrenli Şem’î birbirine 
karıştırılmıştır. Murat Karavelioğlu 2005 yılındaki makalesinde söz konusu yanlışlığı delilleriyle 
göstermiştir. Klasik Türk Edebiyatında Şem’î mahlaslı şairler için bk. Murat A. Karavelioğlu, 
“Klasik Türk Edebiyatında Şem’î Mahlaslı Şairler ve Prizrenli Şem’î”, İstanbul Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Dergisi, S 32, (2005), ss. 65-80. 
62 Murat A. Karavelioğlu, age., Şeyda Öztürk, “Şem’î”, DİA, c. XXXVIII, s. 504. 
63 Şeyda Öztürk, agm., 503-504. 
64  Taner Gök, Şem’î Şem’ullâh ve Şerh-i Tuhfetü’l-Ebrâr’ı, (Basılmamış Doktora Tezi), 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2014. 
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- Şerh-i Gülistan: Sa’dî-i Şirazî’nin eserine H 976 (M 1568-1569) yılında 

yazdığı Türkçe tercüme ve şerh olup Şem’î’nin ilk eseridir.65 Taner Gök 

tezinde eserin 138 nüshasının olduğunu belirtmiş ve bu nüshaları 

listelemiştir.66 

- Şerh-i Dîvân-ı Hâfız: Hâfız Divânı’nın şerhidir.67 Kütüphanelerde eserin 

36 nüshası bulunmaktadır.68 

- Şerh-i Dîvân-ı Şâhî: Emir Şahî-i Sebzevarî diye tanınan Akmelik b. 

Cemaleddin Firuzkûhî’nin 1000 beyitten oluşan Farsça divanına yazılan 

şerhtir.69 

- Şerh-i Baharistan: Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa adına yazılan eser, 

Abdurrahmân-ı Câmî’nin eserinin şerhidir.70 

- Şerh-i Pend-i Attâr: III. Murad’ın musahiplerinden Zeyrek Ağa’ya ithaf 

edilen eser, Ferîdüddîn Attar’ın eserinden şerh edilmiştir.71 

- Tuhfetü’l-Âşıkîn: Şem’î’nin bilinen tek telif eseridir, 1578 yılında 

yazılarak III. Murad’a ithaf edilmiştir. 33 babdan oluşan eser, ahlak ve 

tasavvuf konularını içermektedir.72 

- Şerh-i Bostân: Sâdî-i Şirâzî’nin mesnevisi için 1581’de yazılan şerhtir. 

Eserin tespit edilen 90 nüshası bulunmaktadır.73 

- Şerh-i Mesnevî: III. Murad’ın emriyle 1587 yılında yazımına başlanan altı 

ciltlik şerhin ilk beş cildi 1593’te III. Murad’a, altıncı cilt ise III. Murad’ın 

vefatından sonra tamamlanarak 1596’da III. Mehmed’e sunulmuştur.74 
                                                             
65 Eser Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Seyhan Dündar, Şem'i Şem'ullah'ın Şerh-i 
Gülistan'ı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 
1998. 
66  Taner Gök, Şem’î Şem’ullâh ve Şerh-i Tuhfetü’l-Ebrâr’ı, (Basılmamış Doktora Tezi), 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2014, ss. 44-53. 
67 Eser Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Elif Beyza Şahin, Şem'i Şem'ullah'ın Şerh-i 
Divan-ı Hâfız'ı (İnceleme-Metin-Sözlük), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Fatih Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2015. 
68 Taner Gök, agt., ss. 44-56. 
69 Eser Doktora Tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Mehmet Nuri Çınarcı, Mustafa Şem'i’nin Şerh-i 
Divan-ı Şahi adlı eseri, (Basılmamış Doktora Tezi), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Van, 2011. 
70  Eser Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Davut Akat, Şem'i Şerh-i Baharistan, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa, 1999. 
71 Eser Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. S Elif Keyik, Şem'i’nin Şerh-i Pendnamesi, 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2001. 
72 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri c. II, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000, s. 258. 
Eserin nüshaları için bk. Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa 1135, Süleymaniye 
Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 3993. 
73 Taner Gök, agt., ss. 79-84. 
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- Şerh-i Mantıku’t-Tayr: Ferîdüddîn Attar’ın eserinin şerhidir 1599 yılında 

tamamlanmıştır.75 

- Şerh-i Tuhfetü’l-Ahrâr: Hadım Hasan Paşa’ya sunulan şerh, 

Abdurrahman-ı Câmî’nin eseri üzerine kaleme alınmış, 1597 yılında 

tamamlanmıştır. Eserin tespit edilen 13 nüshası vardır.76 

- Şerh-i Subhatü’l-Ebrâr: Abdurrahman-ı Câmî’nin mesnevisinin şerhi 

olan eser 1600 yılında tamamlanmıştır. 77 

- Şerh-i Mahzenü’l-Esrâr: Genceli Nizamî’ye ait olan eserin şerhidir. 

Şârihin bilinen son eseridir, 1602 yılında tamamlanmıştır. Eserin tespit 

edilen 4 nüshası bulunmaktadır.78 

- Tercüme-i Kaside-i Nûniyye: Hızır Bey’in akait-nâmesinin manzum 

tercümesidir.79 

- Tercüme-i Şürûtu’s-Salât: Molla Fenârî’nin Arapça risalesinin 

tercümesidir.80  

- Şerh-i Kaside-i Emâlî: Ali b. Osman el-Ûşî’nin akait-nâme özelliği 

taşıyan kasidesinin tercümesidir. İleride eser günümüz alfabesine 

aktarılmış şekliyle verilecektir. 

 

1.1.3.2.Şem’î Tercümesinin Nüshaları 

Tercümenin ismi Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hüdai Efendi 

Koleksiyonu 886 numarada bulunan nüshasında Tercüme-i ‘Akâyidi’l-Lâmiyye li 

‘Alî İbni ‘Osmân el-Ûşî ‘alâ Mezhebi’l- Mâturîdiyye Rahimehü’llâh şeklindedir. 

Tercüme, aruzun mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe‘ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Dörtlükler 

                                                                                                                                                                       
74 Eser Doktora Tezi olarak hazırlanmış, 2011 yılında kitap olarak basılmıştır. Bk. Şeyda Öztürk, 
Şem'i Efendi ve Mesnevî Şerhi, İsam Yayınları, İstanbul, 2011. 
75 Eser üzerine bir Yüsek Lisans bir de Doktora Tez çalışması yapılmıştır. Bk. Muhammet İnce, 
Şemʿî’nin Mantıku’t-Tayr Şerhi: İnceleme-Metin, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara, 2012., Muhittin Turan, Şemʿî Şemʿullâh Şerh-i Mantıku’t- Tayr, 
(Basılmamış Doktora Tezi), Çukurova Üniversitesi, Adana, 2014. 
76  Taner Gök, Şem’î Şem’ullâh ve Şerh-i Tuhfetü’l-Ebrâr’ı, (Basılmamış Doktora Tezi), 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale, 2014, s. 98. 
77 Eser Doktora Tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Taner Gök, agt. 
78 Taner Gök, agt., s. 106. 
79 Eserin nüshaları için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Koleksiyonu, 5427/9. Hacı Selim Ağa 
Kütüphanesi Hüdâî Efendi 886. 
80Eserin nüshaları için bk. Süleymaniye Kütüphanesi Kasidecizâde 698, Süleymaniye Kütüphanesi 
Nuri Arlasez 54, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 6580/3, Köprülü Kütüphanesi Türkçe 
Yazmaları 76/6, Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi 16 Or 472/1. 
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şeklinde olan tercümenin kafiye örgüsü a/a/a/b şeklinde ilk üç mısra kendi içinde 

kafiyeli, son mısralar ise Kaside-i Emâlî’nin kafiye özelliğine bağlı kalarak lam 

harfiyle kafiyelendirilmiştir. 

Tercümenin yazılış tarihi ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır fakat 

mütercimin yazdığı son eseri kabul edilen Şerh-i Mahzenü’l-Esrar’ından yola 

çıkarak 1602 tarihinden önce yazıldığı söylenebilir. 

Eseri incelerken dört nüshanın karşılaştırmasını yaptık. Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi Hüdai Efendi Koleksiyonu 886 numaradaki nüshayı 

esas alırken diğer nüshalardan da yararlandık. Bu nüshayı temel almamızın sebebi 

diğer nüshalarda birbirinden farklı olarak bazı beyitler eksik iken mezkûr 

nüshanın daha doğru ve tam olduğu kanaatine varmamızdır.  

Eserin, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Hüdai Efendi Koleksiyonu 

886 numaradaki (A1) nüshası 12 varaktan oluşmaktadır. Süslü bir serlevha 

üzerinde kırmızı renkli mürekkeple eserin ismi yer almaktadır. Her bir Arapça 

beytin tercümesinin bir dörtlükte yapıldığı çeviride 66 beyit tercüme edilmiştir. 

Eserin başında Arapça 2 dörtlük ve eserin sonunda Türkçe 5 dörtlük yer 

almaktadır. Harekeli nesih kullanılan nüshada Kaside-i Emâlî’nin Arapça 

kısımları kırmızı renkli mürekkep ile tercümeler ise siyah renkli mürekkep ile 

yazılmıştır. İlk iki sayfada metin kalın kahverengi bir çerçeve içine alınmış, 

sonraki sayfalarda kırmızı renkli ince çift sıralı çerçeve yapılmıştır. Arapça 

beyitler sayfanın ortasına, mısraları alt alta gelecek şekilde yazılmış, her bir beytin 

tercümesi ise ikişer mısrası yan yana gelmek üzere dörtlüklerle yapılmıştır. Her 

birinin 13 satırdan oluştuğu sayfalarda ortalama üç beyit ve tercümeleri yer 

almaktadır. İstinsah tarihi H 1175 (M 1761/1762) olan nüshanın müstensihi ise 

Seyid İsmâil Pehlivanzâde’dir. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 3080 numarada (A2) 

kayıtlı 34a-53b sayfaları arasında yer alan nüsha toplam 21 varaktan oluşmaktadır 

ve nüshada 64 beytin tercümesi yer almaktadır. A1 nüshasından farklı olarak 3 

beytin tercümesi ve tercümenin sonunda mütercim tarafından yazılan, mütercimin 

kendisine dua istediği ve mahlasını kullandığı 5 dörtlükten oluşan bölüm yer 
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almamaktadır. Kırmızı bir başlıkla Hâzihi Kaside-i Emâlî Rahmetullâhi ‘aleyh 

diye isimlendirilen nüshada harekeli nesih kullanılmış ve Arapça beyitler kırmızı 

ile yazılmışken tercümeler siyah renkli mürekkep ile yazılmıştır. Arapça 

beyitlerde ve tercüme olan dörtlüklerde her mısra alt alta gelecek şekilde 

yazılmıştır ve her sayfa 10 satırdan oluşmaktadır. Nüshada müstensihin adı ve 

istinsah tarihi bulunmadığı gibi mütercimin mahlasının olduğu beyitler de 

bulunmadığından mütercimin de ismi yer almamaktadır. 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nuruosmaniye Koleksiyonu 

2872/7 numaradaki (A3) nüsha 62b-70b arasındaki 9 varaktan oluşmaktadır. Süslü 

bir serlevha üzerinde kırmızı renk ile Kaside-i Sirâcü’d-dîn-i Emâlî şeklinde 

isimlendirilen nüshada sarı yaldız ile çerçevelendirilmiş her sayfada her biri 

kırmızı ile yazılmış Arapça 5 beytin, her biri siyah ile yazılmış dörtlüklerden 

oluşan tercümeleri yer almaktadır. Toplam 64 beyit ve tercümesi yer almaktadır. 

Sayfa içinde Arapça kısımlar ile tercümeleri ayrı ayrı çevreleyen çerçeveler 

bulunmaktadır. Harekeli nesih yazı türünün kullanıldığı yazmada intinsah tarihi ya 

da müstensihin adı bulunmamaktadır. 

Yine, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Nuruosmaniye 

Koleksiyonu’nda bulunan 4906/6 numaradaki (A4) nüsha 55a-63a arasındaki 9 

varaktan oluşmaktadır. İsimlendirilmeden kırmızı yazı ile yazılmış besmele ile 

başlayan nüsha şekil ve içerik olarak büyük ölçüde A3 nüshasıyla benzerlik 

göstermektedir. Bu nüshada da müstensihin adı ve istinsah tarihi yer 

almamaktadır. Bunların dışında tespit edilen nüshalar şu şekildedir81: 

- Süleymaniye Kütüphanesi Fâtih Koleksiyonu 5427.  

- Süleymaniye Kütüphanesi Fâtih Koleksiyonu 5372 numarada, 105-114 

varakları arasında. 

- Süleymaniye Kütüphanesi Tâhir Ağa-Tekke Koleksiyonu 368 numara. 

- Süleymaniye Kütüphanesi Mehmed Asım Bey 724/9numarada, 66-74 

varakları arasında. 

                                                             
81 Taner Gök’ün tespit ettiği 12 nüshaya ilave olarak, tespit ettiğimiz İstanbul üniversitesi Nadir 
Eserler Kütüphanesinde yer alan nüsha ile birlikte eserin 13 nüshası tespit edilmiştir. 
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- İstanbul Belediyesi Atatürk Kütüphanesi Osman Ergin Yazmaları 625/4’de 

276-336 varakları arasında. 

- İstanbul Belediyesi Atatürk Kütüphanesi Osman Ergin Yazmaları 

1294/6’de 596a-677a varakları arasında. 

- Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 2238/2 numarada. 

- İzmir Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 1201/1 numarada 129a-138a 

varakları arasında. 

- Tunus Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 13266 numarada 126a-139a 

varakları arası. 

 

1.1.3.3.Metin 

[mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün] 

[1b] 

‘Akâyidi’l-Lâmiyye li ‘Alî İbni ‘Osmân el-Ûşî ‘alâ Mezhebi’l- Mâturîdiyye 

Rahimehü’llâh 

 

Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

 

İlāhün mālikün mevlāi’l-mevālį 

Lehu vaśfu’t-tekebbiru ve’t-teǾālį 

 

İlāhun lā yünāziǾuhü şerįkun 

Ve yeħluķu māyeşāǿu bilā miśāli 

 

Celįlun celle Ǿan şibhin ve miŝlin 

ǾAzįzun Ǿazze Ǿan Ǿammin ve ħālį 

 

Ve eyķın enne külle ħalķı fānin 

Ve yebkā vechü Rabbike źü’l-celāli82 

 

                                                             
82 “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.” Rahman 55/27. 
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 یقول العبد في بدۀ األمالى

[2a] 

 لتوحید بنظم كالاللى

Sirācüddįnü Emįn Ūşiyyu vālį 

Kitāb içre ki adıdur Emālį 

İdüp tevĥįd ile bedǿ-i maķālį 

Ķılupdur nažm içün nažm-ı leǿālį 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال

Bu gūne Ħākimü Maǿbūdu Ĥāliķ 

Ezeldür ki Ǿademden źāt-ı sābıķ 

Hem anuň fāiķı her vaśfu fāiķ 

Bulupdur źāt-ı pākinde kemāli 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحق المقدر ذو الجالل

Ĥayātı kendüden źātiyle ķāǿim 

Müdebbirdür ömüri ħalķa dāǿim 

Ķadri anuň83 ķamu aĥvāle Ǿālim 

Cihāna ŧoludur ķahr u celāli 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

[2b] 

Bed u nįk iĥtiyārıyla84 oldı çün var 

VuķūıǾ ħayr u şerri oldı ħāstār 

Velį rāżı degil nehy itdi tekrār 

Ǿİķāb įcāb  iden her sū-i ĥāli 

 

 صفات هللا لیست عین ذات
                                                             
83 Aruz bozulmuştur. “kadri anuň”, “anuň kadri” yapılarak vezin düzeltilebilir. 
84 Aruz problemi vardır. “ihtiyarıyla yerine “ihtiyarla” şeklinde okunarak sorun çözülebilir. 
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 وال غیرا سواه ذا انفصال

Terādüf ism-i źātiyle śıfāta 

Muĥāl oldı pes olmaz Ǿāyn-ı źāta 

Velį ġayriyyeti irüb sebātā 

Degil şol ĥadde ki ol’infiśāli 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

الزوالقدیمات مصونات   

Śıfātü’ź-źātı efǾāliň temāmet 

Ķadįmü źāta lāzım oldı elbet 

Anıňla ķāǿim oldı eylemez şet 

Ki yaǾni źātdan bulmaz zevāli 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Olur ĥaķ şeyǿ-i źātiyle müsemmā 

Degildir sāǿir eşyā gibi ammā 

[3a] 

Ki ol ħālıķ sivā maħlūķ-ı cemmā 

Hem anuň şeş cihetden zāt-ı ħālį 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Degildür źāta ġayr ism’oldı bel Ǿayn 

Ki anlarda vürūdı hükme yoķ beyn 

Eśaĥ meźheb budur ķıldı bunı zeyn 

Baśįret ehli ħayr-ı āliň maķāli 

 

وجسموما إن جوھر ربى   

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Tenāhi vü taħayyur yoķ Ħudāya 

Degil terkib ü cüz olmaz sivāya 
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Pes olmaz cevheri cism aňa māye 

Daħi yoķ küllü baǾżıň iddiħālį 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Vücūdı bį-tecezzį cüzǿüň el-ĥaķ 

Ķamu eźhānda ŝābitdür muĥaķķaķ 

Ki fażl ehli anı fehm itmege ĥaķ 

Ķılur noķtayla taǾbįr ü miŝāli 

[3b] 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Kelāmullāh  degildür emr-i maśnūǾ 

Degil hem śavt u ĥarfden lafž-ı mesmūǾ 

Kelāmı nefsidür olması memnuǾ 

Ĥaķ ehli içre nāsık cins ü ķāli 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

Muvaffıķ olduġı Ǿarş üzre hemān 

Tevelli vü Ǿuluvvi vaśf ile dān 

Temekkün vaśfiy-ile gerçe nādān 

İder isnād vaśfa ittiśāli 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Şebįhi yoķ Ĥaķuň her dem ciĥānda 

Ķomaz teşbįhe yol Ǿaķlı ehl-i cānda 

Śaķın dįn ehlinüň her śınfın andan 

Ķamunıň tā ki ħayr ola maķāli 

 

 وال یمضى على الدیان وقت
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[4a] 

 وأحوال وأزمان بحال

Ne evķāt u ne ezmānuna ācāl 

Ne ġayr-ı rāsiħ evśāf aǾnį aĥvāl 

Mürūr itmez ħudā üzre be-her ĥāl 

Ki ĥādiśle ķadįmüň yoķ diĥāli 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Müberrādır çün Allāh iştihādan 

Muĥāl aňa cüz olmaķ hem sivādan 

Münezzehdir pes evlād-ı nisādan 

Ünāsıdur olaruň ger ricāli 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Çün icābį vü selbį vaśfa śāĥib 

Özidür lābud oldı ferźü vü ġālib 

Degildür Ǿavn ü nuśret ġayre rāġıb 

Ķamudandur çü müstaġnį vü Ǿālį 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

[4b] 

Ķılur ķahrı yüzinden ħalķı ifnā 

Cezā içün hem ider śoňra iĥyā 

İdüb ķāmūya Ǿadl  ü ĥükmin icrā 

İder her birinüň vefķ-ı ħıśāli 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Virüp ħayr ehline cennāt-i Ǿužmā 
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İderler anda Ǿıyş u nūş u naǾmā 

Velį idrāk olup küffāra meǿvā 

Ķılur anlara envāǾ-i nikāli 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وما أھلوھما أھل انتقال

Fenā yoķdur ne nār u ne cahįme 

Ne cennāte ne andaġı naǾįme 

Olar hem daħi meǿvā olsa kime 

Muħalled ķalur itmez intiķāli 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Görür müǿminler ol śulŧānı ol dem 

Velį bį-irtisām-ı śūret ey Ǿamm 

[5a] 

Vuķūf-ı ĥaddsiz olmazsızın hem 

ŞuǾāǾ-ı āyn-ı rāǿinüň viśāli 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Likāsı k’oldı nuǾmānuň Ǿažįmi 

Anıňla unıdalar her naǾįmi 

Velį görmeye ol vech-i kerįmi 

Ķabūl iden tarįk-i iǾtiźāli 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Degil vācib ki ķulları-çün Allāh 

RiǾāyet ķıla aślaĥ fiǾli ol şāh 

Çi ger fażlıyla müǿmin luŧfuna rāh 

Bilür Ǿadliyle hem kibr ibtiźāli 
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 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Ķamuya farżdur kim her peyember 

İmānıyla biri ķalmaya münker 

Kirāmen kātibįn olan melekler 

Hem inüp çıķdıġına bi’t-tevvāli 

 

[5b] 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

MuǾalla-ķadr ü muĥtār u müǿeyyed 

Nebiyyü  hāşimį yaǾni Muĥammed 

Olubdur ħatm-i rusl ol nūr-ı sermed 

Ŧolupdur Ǿālem envār-ı cemāli 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

األصفیاء بال اختاللوتاج   

Muĥaķķaķ muķtedā-i enbiyā ol 

Reǿįs-i evliyāǿ vü aśfiyā ol 

Ķamudan fażl-ı dįn ehl içre maķbūl 

Ebeddür emrinüň yoġ iħtilāli 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

Nitekim ķıldı dįni nesħ-i edyān 

Anıň maĥkūmıdur her cinn ü insān 

Belį bāķįdür anıň şerǾi her ān 

Olunca ĥaşre ħalķıň irtiĥāli 

 

 وحق أمر معراج وصدق

[6a] 
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 ففیھ نص أخبار عوال

Olubdur emr-i miǾrāc[ı] muĥaķķaķ 

Muŧābıķdur vuķūǾa hem muśaddaķ 

K’anuňçün naśś-ı aħbār-ı münemmaķ 

Ne varsa ŧaǾn u reddendür Ǿavāli 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

العصیان عمدا وانعزال عن  

Kebāǿirden nebįler oldı maǾśūm 

Śaġāir sehv iledür ġayr-ı mevhūm 

Hem anlar bulmaduġı daħi maǾlūm 

Nübüvvet źirvesinde inǾizāli 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Nübüvvet muķteźįdür vaĥyi isnād 

Daħi ıŧlāk hem bi’d-daǾvā işhād 

Pes urmaz Ǿavrat u Ǿabd aňa bünyād 

Hem ol kim ide reǿy-i iftiǾāli 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

[6b] 

Nübüvvet bulmamaķlıķda taĥaķķuķ 

Yoġ İskenderle Loķmānda teferruķ 

Ħuśūśa ĥükm iden ider taħalluķ 

Ĥaźer ķıl ķılma meşkūka cidāli 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Ĥarām ħoş ĥıl gibi Ĥaķdan ķulına 

Muķadder rızķ olupdur alňına 
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Budur ĥaķ buġż ider ger ķāǿiline 

Aduyy-ı ĥaķ idüben irticāli 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

Semādan ine ǾĮsā rūy-ı ħāke 

Dürįşe neşr-i ĥükm-i şerǾi pāke 

Virüp Deccāl ehlini hem helāke 

Cihānda refǾ ola ħudǾa ħabāli 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Velįden geldi emr-i ĥarķ-ı Ǿādet 

Olardan yaǾnį ŝābitdür kerāmet 

[7a] 

Ki dünyā içre ol ehl-i saǾādet 

Bulubdur ĥaķdan envāǾ-ı nevāli 

 

یفضل ولى قط دھراولم   

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Şerefde olmadı hiçbir velįye 

Resūle efđal olmaķ yā Nebį’ye 

Belį şek yoķ ki metbūǾ-ı celį’ye 

İrişmez tābiǾįnüň intiĥāli 

 

 وللصدیق رجحان جلى

 على األصحاب من غیر احتمال

Ebū Bekr ol şeh-i śıddįķ-ı bāhir 

Ķamu śuĥb üzre boldı fażl-ı fāħir 

ǾUluvv-i ķadri  Ǿinde’llāh žāhir 

Ki yoķdur ġayra rücĥān iĥtimāli 

 

 وللفاروق رجحان وفضل
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 على عثمان ذى النورین عالى

ǾÖmer Fāruķ-i rāh-i ĥaķķ u bāŧıl 

Olubdur fażl ile ǾOŝmāna fāżıl 

Ki Śıddįķ olduġunda ĥaķķa vāśıl 

Ħilāfet anda boldı ibtihāli 

 

[7b] 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Ĥayānıň kāni Źü’n-nureyn ǾOŝmān 

ǾAliyyü’l-Mürteżādan buldı rücĥān 

Ĥadįŝ ile k’aňın içün didi levkān 

Anı tafđįl ider ħayru’l-ehālį 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

ǾAli kim oldı rüccāǾu’l-ķıtāl ol 

Bulardan śoňra’nuňdur fażl-ı maķbūl 

Ķamu fażl ehli anuňla varır yol 

Bu tafđįlinde olmasın mebālį 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Daħi Śıddįķa yaǾnį ǾĀişe dān 

Bulubdur ĥażret-i Zehrāya rücĥān 

Velį ħaśletleriň baǾżındadur ān 

Ki bunıň daħi var efđal ħilāli 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

[8a] 

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Yezįde öldüġünden śoňra ümmet 
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Recā-i Ǿafv idüp itmedi laǾnet 

Meger anlar k’ola mikŝār-ı hüzǿet 

Daħi taĥrįż-i şerde ĥadde ġāli 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

كالنصالبأنواع الدالئل   

Cibāl ehli gözi bį-fikr u ferdur 

Ĥaķı bilmekde müǿmin bā-ħaberdür 

Delāǿil var ki dįni muǾteberdür 

Ķılur ķaŧǾ ile kim seyfiň niśāli 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Śabį ger bāliġ ola çünki Ǿāķil 

Degil Ǿözr olmaķ Allāhını cāhil 

Gerek k’anı bile maħlūķa cāǾil 

Esāfildür olardan ger eǾālį 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

[8b] 

ǾAźābu’llāhı taǾyįn bolduġı dem 

Degildür şaĥśıň įmānı müsellem 

Anıňçün kim o ĥāletden muķaddem 

Bulunmamışdur emre imtisāli 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

اإلیمان مفروض الوصالمن   

ǾIbāduň ķılduġı ŧāǾāt ü iĥsān 

Ĥisāb olunmaz įmānından ey cān 

Bu mefrūż olduġı ĥāletde k’imān 

Olıcaķ yoķ Ǿamelden intibāli 
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 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Kebāǿir irtikābiyle ibāde 

Ne küfr ĥükm olınur ne irtidāde 

Degil küfr itse yaǾnį bi’l-irāde 

Zinā vü ķatl ü ķaŧǾ-ı Ǿużvā mālį 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Żamįrinde kişi ger ķıla niyyet 

Ki mürted ola anı vaķtde ber vaķt 

[9a] 

Çıķar dįninden ol sāǾatde elbet 

Bulundı çün ki Ǿazm-i intiżāli 

 

اعتقادولفظ الكفر من غیر   

 بطوع رد دین باغتفال

Ħaŧāsız iħtiyār-ile gerek ķul 

Diline lafž-ı küfr üzre vire yol 

Anı küfr olmaya śansa daħi ol 

Olur kāfir çün itdi iġtifāli 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Dinilmez kāfir ol mest ü tebāhe 

Ki bį-fikr ire fuĥş u laġ u kemāhe 

Dir olsa yaǾni küfri bi’l-bedāhe 

Çü bį-Ǿakl oldı yoķ dįni ziyānı 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  



80 
 

Degil merǿįyy-i ĥaķ maǾdūm mümkin 

Hem aňa şey dimez ĥaķ dįn-i muĥśin 

Ķılupdur ehl-i ĥaķ bu ĥükme muǾlin 

Žuhūrı gelmedi māh-ı hilāli 

 

[9b] 

كشیئٍ  المكون الو غیران   

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Muġayir oldı įcād ile mevcūd 

Müsebbebe sebebdir ħalķ-ı maǾbūd 

ǾAmā-i cehl refǾ itmekse maķśūd 

Baśįret Ǿaynine ķıl iktiĥāli 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Heyūlātıň vücūdı yoķ Ǿabeŝdür 

Cihān eczāsı birle pes ĥadeŝdür 

Ħudānıň śunǾıdır ger cemǾu besdür 

İşit şād-ile ķıl ĥaķda hāli 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Müǿeŝŝirdür ķamu müǿminde daǾvāt 

Bulur nefǾ andan aĥyā vü ger emvāt 

Velį nefy ider ol teǿŝįrler amā 

Ĥaķ üzre iĥtiyār iden đalāli 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

[10a] 

 

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Kebįr ü ger śaġįr ehl-i ķubūra  
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Gele iki melek andan žuhūra 

Mehābet birle ķarşusında ŧura 

Ķıla tevĥįd ü dįninden suǿāli 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

CemįǾ ehl-i küfr ü baǾżı fāsıķ 

Ki tevbeyl’olmadı ġufrāna lāyıķ 

ǾAźāb-ı ķabr olur anlara lāĥiķ 

Anın-çün k’itdiler sūǿ-i fiǾāli 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Çü var her mümkine ķudret Ħudāda 

Pes ider cümle maǾdūmı iǾāde 

Ĥisāb ol günde hem ĥaķdır Ǿibāde 

İdüň terk ictināb idüb vebāli 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

[10b] 

Mekātib k’oldı aǾmāl anda muǾlem 

Śaġından śolına aħyāra ol dem 

Velį eşrāra iǾŧāya cihet hem 

Olısar cānibi žahr u şimāli 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

ǾAmel kim nįk ü bed ħalŧ ider insān 

Anıň veznine ĥaķdır anda mįzān 

Daħi cisr-i ceĥįm üzr’ehl-i keyhān 

Tefāvüt birle ķılar insilāli 
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 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Ĥaķ ehlinden ķıyām itdikde sāǾat 

Günāh ehline  mercuǾdur şefāǾat 

Olursa daħi itdügi isāǾat 

Ǿİžāmda ulu ŧaġlarıň miśāli 

 

انكونان و للجنات والنیر  

 علیھا مراخوال خوال

Ezelde şimdide cennāt ü virān 

Bular mevcūd olupdur eyle ižǾān 

[11a] 

İkisi üzre itmişdür cereyān 

Bilā şübhe ezmān-ı ĥāli 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

ǾAŧāyāya yārın nāsıň vuśūli 

Cināne fażl-ı raĥmāndur duĥūli 

Dü dār içre umar raĥmet ĥuśūli 

Hem envāǾi niǾam ehl-i emāli  

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Kebāǿir ehli k’ola anda įmān 

Ħulūd ile degildir ehl-i nįrān 

Yaluňuz yaǾni şūm ženbile insān 

Bu yoķdur k’ola teǿbid ihtibāli 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Sirācü’d-dįn buyurdı raĥmetu’llāh 
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Ki tevĥįde geyürdim nažm-ı dil-hāh 

BedįǾu’ş-şeklidir ke’s-siĥr ki efrah 

Bulur ityān-ı miŝle iġtiķāli 

 

[11b] 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Feraĥ virir dile rāĥatle Ǿumrā 

Niteki ityān-ı mabūb-ıla büşrā 

Hem ider cehlle ölmüş cānı iĥyā 

Nebātı nitekim śayfuň ŧalāli 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

ŞürūǾ idüp pes ey ehl-i saǾāde 

Dürişüň bunda ĥıfž-ı iǾtiķāde 

Vesįledür çü bu cümle murāda 

Bulasız ĥaķdan envāǾi menāli 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Bu nažmıň şükrine kim itdim iĥsān 

Oluň bu Ǿabde źikr-i ħayra miǾvān 

Dileň bir vaķt benim-çün Ǿafv-ı ġufrān 

İdicek Rabbiňüze ibtihāli 

 

یعفوه بفضللعل هللا   

[12a] 

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

DuǾā-yı ħayrıňız şāyet Ħudāya  

İrgüre fażl-ile Ǿafv-ı Ǿaŧāya 

Varulduġunda tā rūz-ı cezāya 
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Vire fevz-i Ǿažįme iħtilāli 

 

عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

Benim-çün her ki eyyāmında bir vaķt 

DuǾā-i raĥmet ile ķıla şevķat 

Ķamu Ǿömrinde k’ola vusǾ-ı ŧākāt 

DuǾāsına ķıluram iştiġāli 

 

Bi-ĥamdillāh ki bā-ħayr u selāme 

İrişdi tercüme ūş iħtitāme 

Belį bu dürre şerĥ olub bu nāme 

Virür her Ǿuķdesine inĥilāli 

 

Egerçi nažme tekrār-ı ķavāfį 

Degül fażl ehline Ǿādet ħilāfį 

Velį bu dürre hem bu şerĥi şāfį 

Tekerrürsüz bulubdur iǾtidāli 

 

Çü dįn bābında vardur bunda esǾāf 

Bu vażǾ içün bu Ǿabde olmaz inŧāf 

Ķabūl idib keremden ehl-i inśāf 

Saķįmine virirler indimāli 

 

[12b] 

Bu Ǿabdüň yoġ idi bu iķtidārı 

K’ide bu nažm-ı nādirle bu kārı 

Muĥāl olaydı ger ķılmasa yārį 

Ĥaķuň Ǿavnįne anuň ittikāli 

 

Nažar ķılub bu nažm-ı iǾtiķāda 

Getüren ŞemǾįyi ħayr ile yāda 
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İki Ǿālemde irişsin murāda 

Bulub ĥaķ ehli ile iĥtifāli 

 

Temmeti’l-emālį meǾa tercemeti’ş-ŞemǾį raĥimehumü’llāhi teāǾlā mine’l-itmām 

sevvedehü es-Seyyid İsmaǾįl Pehlivān-źāde ġufire źunūbehümā. Āmįn yā muǾįn. 

Sene 1175.85 

 

  

                                                             
85 A1 nüshasının müstensihi tarafından yazılan kısımdır. 
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1.1.4.Sinân İzzî Tercümesi 

 1.1.4.1.Sinân İzzî’nin Hayatı ve Eserleri 

 Tercümede yer alan “Sinān-ı Ǿİzzį her dem ķāim ola / Sinįn-i ömri daħi 

dāim ola”  beytinden mütercimin Sinân İzzî olduğu anlaşılmaktadır ancak 

kaynaklarda Sinân İzzî ismine rastlanmamıştır. Yaptığımız araştırmada İzzî 

mahlasını kullanan bazı şairler tespit edilmiştir. Bu isimlerden Osmanlı 

Vakanüvisi Süleyman İzzî’nin (öl. 1755) kaynaklarda yer alan eserlerinde böyle 

bir tercümeye rastlanmamıştır.86 Ahmed İzzî ya da Eşrefzâde Ahmed İzzeddin (öl. 

1740) diye tanınan divan şairinin de eserleri arasında Kaside-i Emâlî Tercümesine 

rastlanmamıştır.87 Yine bir divan şairi olan Mehmed İzzî Efendi’ye (öl. 1694) ait 

Kaside-i Emâlî Tercümesi bulunmamaktadır. 88  Ayrıca Keşfü’z-Zünûn’da 

bahsedilen İzzî mahlaslı Ahmed ibn Abdullah el-İzzî89 ve Şeref ibn Osmân el-

İzzî 90  isimlerine ait tercümeye rastlanmamıştır. Kaynaklarda İzzî mahlasını 

kullanan kimselerin gerek isminin Sinân olmaması gerekse eserleri arasında 

Kaside-i Emâlî Tercümesinden bahsedilmemesinden dolayı mütercim hakkında 

bilgi veremeyeceğiz. 

1.1.4.2.Sinan İzzî Tercümesinin Nüshaları 

 67 beytin tercümesinin yapıldığı eser, 8 beyitlik Allah’a hamd, Hz. 

Peygamber’e salât ve selam ile eserin niçin kaleme alındığından bahseden bir giriş 

ile başlar. Beyitler genellikle iki beyitle tercüme edilmekle birlikte bazen 3-5 

beyitle tercüme edilen beyitler de olmuştur. Birden fazla beyitle yapılan 

tercümelerde bir ya da iki beyit tercüme, diğerleri ise şerh özelliği göstermektedir. 

Beyitlerden bir tanesi ise sadece bir beyitle tercüme edilmiştir. Mütercim 

kasidenin sonunda yer alan dua beytini 12 beyitlik Türkçe dua bölümü ile 

                                                             
86 Feridun Emecen, “İzzî Süleyman Efendi”, DİA, c. XXIII, s. 566. 
87  Eşrefzâde Ahmed İzzeddin divanı hakkında yüksek lisans tezi hazırlanmıştır. Bk. Abdullah 
Kara, İzzî Divanı, (Basılmamış Yüsek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 2007. 
88  Ramazan Ekici, “Mehmed İzzî”, Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, 
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com  (14.11.2015) 
89 Rüştü Balcı, Katib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn. trc. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 
2015, s. 1550. 
90 Rüştü Balcı, Katib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn. trc. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 
2015, s. 754. 
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genişletmiş, son beyitte ise mahlasını kullanarak tercümesi sonlandırmıştır. Yani 

tercüme, 67 Arapça beytin yanında toplam 168 Türkçe beyitten oluşmaktadır. 

Kaside-i Emâlî’nin vezni olan mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün kalıbına sadık kalarak 

tercüme de aynı vezinle yazılmıştır. Kafiye örgüsünde ise değişiklik yapılarak 

mesnevi nazım şeklinde olduğu gibi aa/bb/cc şeklinde her beytin kendi arasında 

kafiyeli olduğu bir kafiye sistemi benimsenmiştir. 

 Eserin, tarafımızdan iki nüshası tespit edilmiştir.  Bunlardan Süleymaniye 

Yazma Eser Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiyonu 1391 numarada kayıtlı 

nüshası 1b-9a arasında 9 varaktan müteşekkildir. Her sayfada 5 Arapça beyit ve 

her birinin 2 tercümesi olmak üzere toplam 15 beyit bulunmaktadır. Mısraları yan 

yana olmak üzere her bir satırda bir beyit olacak şekilde yazılmıştır. Sayfalarda 

çerçeve kullanılmamıştır. Arapça beyitler kırmızı renkle harekeli nesih yazı ile 

tercümeler siyah renkli harekesiz ta’lik yazı ile yazılmıştır. 

 Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz B 346/3 numarada 

24a-28a arasında Kasidetü Yekûlü’l-Abd olarak kayıtlı nüsha 5 varaktan 

oluşmaktadır. Harekesiz nesih yazı türüyle yazılan eserde Arapça beyitler kırmızı 

mürekkeple, tercümeler ve diğer Türkçe beyitler ise siyah mürekkeple yazılmıştır. 

Her sayfada mısralar yan yana ve her bir satırda bir beyit olacak şekilde 29 beyit 

bulunmaktadır. Süleymaniye nüshasından farklı olarak en sonda yer alan 4 beyit 

bu nüshada bulunmamaktadır ve mütercimin mahlasının olduğu beyit yoktur. 

Müstensihin ismi ya da istinsah tarihi kayıtlı değildir.  

1.1.4.3.Metin 

[mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün] 

Bilmillāhirraĥmānirraĥįm 

 

Ŝenā ol ħażret-i kāmil śıfāta 

Ki feyżi şāmil itdi kāināta 

 

Selām olsun Ǿumūman enbiyāya 

Ħuśūsā kim Muĥammed Muśŧafāya 
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Daħi āline vü śaĥb-ı kirāma 

Seķāhüm Rabbühüm kāsü’l-kirāma91 

 

Ŝenādan śoňra ol maǾbūd-ı pāke 

Ki Ǿakl ü fehm virdi āb u ħāke 

 

Ǿİnāyet eyleyüb tevfįķ-i bārį 

Hidāyet Ǿāleminden irdi yārį 

 

Olub deryā-yı tevĥįd içre ġavvāś 

Getürdüm nažma bir ķaç gevher-i ħāśś 

 

ǾAķāid gencinüň miftāĥıdur bu 

Fevāid gencinüň miśbāĥıdur bu 

 

Ŝenā ol pādişāh-ı bį-niyāza 

Ki ķuluň rāz-dār itdi bu rāza 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Ķul eydur mebde-i imlālarında 

Cevāhir nažm idüp inşālarında 

 

Dirüb tevĥįd çün bir nice gevher 

Getürdi nažma çün dürr-i münevver 

[2a] 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال

Ħudā kim śaniǾidür ki ināyet 

Ki oldur mūcidi bu mümkinātuň92 

                                                             
91 “… Rableri onlara tertemiz içecekler sundu.” Dehr 76/21. 
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Ķadįmįdür anuň źāt u śıfātı 

Kemāl-i vaśf-ile mevśūf źātı 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

Ĥayāt ıssı müdebbirdür umūrı 

Muķadderdir bütūnı vü žuhūrı 

 

Celįl ol veche kim śaĥrā-yı eflāk 

Degildür dergehinde žerre-i ħāk 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Mürįd oldur ķamu eşyāda žāhir 

Anuňdur ĥükm-i muŧlaķ evvel āĥir 

 

Çü ĥayr u şerre ĥükmü oldı ķāżı 

Muĥāl işe degildür emri rāżı 

 

هللا لیست عین ذات صفات  

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Śıfātı Taňrınuň ey nūr-ı Ǿayni 

Degildür žātınuň ġayrı vü Ǿaynı 

 

Budur taĥķįki aśĥāb-ı kemāliň 

Ħilāfınca gürūh-ı iǾtizāliň 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfāt-ı źātı vü efǾāli el-ĥaķ 

                                                                                                                                                                       
92 Kafiye bozulmuştur. 
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Ķadįm ü lā-yezālįdür muĥaķķaķ 

 

TeǾālallāh zihi luŧf ıssı Sultān 

Ki ermez ĥażretine gerd-i noķśān 

[2b] 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Dinür şey beňzemez eşyāya ķaŧǾā 

Ki źātı şeş cihetdendir müberrā 

 

Bu eşyā cümleten aǾlā vü esfel 

Degil baĥr-i celāli içre ħardal 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Müsemmānuň degildür ism ġayrį 

Baśįret ehli böyle ķıldı seyri 

 

Anuň kim dįde-i bįnāsı vardur 

Elinde hüccet-i beyżāsı vardur 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Degildür Ĥaķ teǾālā cevher ü cism 

Ki olmaz ĥażretine cüzǿ ü küll ism 

 

Münezzehdür cenāb-ı Ǿizz-i Ħallāķ 

Ki cism ü cevher ola aňa ıŧlāķ 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Kelāmullāh degildür Ǿāferįde 
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Ki söz cennetden oldur bergüzįde 

 

Çü Ķurān nūrıdır źāt-ı ķadįmiň 

Ķadįm-i vaśfıdır Rabb-i kerįmiň 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

Serįr-i Ǿarşdan aǾlādur Allāh 

Bu söz taĥķįķdür vallāh u billāh 

 

Egerçi ķablayubdur Ǿarşı źātı 

Temekkünden münezzehdür śıfātı 

[3a] 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Mümāŝil yoķ aňa źāt u śıfatda 

Ki vaśfı bį-bedeldir her cihetde 

 

Anı teşbįh ķılmaķ vechi yoķdur 

Śaķın teşbihden kim ħavfı çoķdur 

 

 وما یمضى على الدیان وقت

 وأحوال وأزمان بحال

Ħudā aǾlā-durur vaķt u zamāndan 

Müberrādur cenābı ĥįn ü āndan 

 

Zamān u vaķt u ay u yıl cemįǾan 

Hemān bir lemĥadur bil daħi ednā 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال
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Zen ü ferzendden müstaġnį-dürür ĥaķ 

Yarışmaz aňa bu evśāf el-ĥaķ 

 

Tevellüdden berįdür źātı Bį-çün 

TeǾāla şānuhu Ǿamme yeķūlūne 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

المعالىتفرد ذوالجالل وذو   

Odur śulŧān-ı bį-aǾvān u enśār 

Ki ednā bendesidir çarħ-ı devvār 

 

ǾUluvv-i źāt-ile mevśūf oldur 

Sümuvv-i kadr-ile maǾrūf oldur 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

Bu ħalkı öldürüb dirgüren oldur 

Ki yerlü yerine irgüren oldur 

 

Ħıśāline göre eyler cezāyı 

Kimine zecr ü kimine Ǿaŧāyı 

[3b] 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Virür ħayr ehline cennet ü niǾmet 

Velį küffāra eyler ķahr u niķmet 

 

Ķoyar ebrārı cennāt-ı naǾįme 

Śalar füccārı derkāt-ı ceĥįme 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

أھلوھما أھل انتقالوال   
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Behişt ü duzaħıň yoķdur fenāsı 

Beķā içün urulmuşdur bināsı 

 

Bularıň ehli bāķįdür hemįşe 

Biri ħoş birisi nā-ħoş maǾįşe 

 

Bularıň ehli bāķįdür müǿebbed 

Olurlar bes beķā üzre muħalled 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Mükerrerdür ki müǿminler müǿeyyed 

Degillerdir Ǿaźāb içre muħalled 

 

Hezārān şükr Rabbü’l-Ǿālemįne 

Ki fażlın yār ķıldı müǿminįne 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Göriser anı müǿminler bilā-keyf 

Velįkin görmiyenlere zihį ĥayf 

 

Cemālin her ķaçan Ǿarż ide Raĥmān 

NaǾįm ehli olalar cümle ĥayrān 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Çü cennet ehli göre ħażretini 

Unudalar naǾįmüň leźźetini 

 

[4a] 

Zihį ħusrān farįķ-i iǾtizāle 
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Görülmezdür cemāl-i lā-yezāle 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

المقدس ذى التعالىعلى الھادى   

Ħudāya vācib olmaz fiǾl-i aślaĥ 

Bunı böyle dimişlerdür muśarraĥ 

 

Çün oldur fāǾil-i muħtar ey yār 

Kimini yār eyler kimin aġyār 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Daħi farż oldı kim taśdįķ idesin 

Risālet emrini taĥķįķ idesin 

 

CemįǾ-i enbiyāya ĥaķ diyesin 

Ne kim anlar didi śıddıķ diyesin 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Daħi ħatm-i risālet Muśŧafādur 

Benį Hāşimįyy-i müctebādür 

 

Çü oldur ħātim-i mühr-i nübüvvet 

Ki mühr-i naķşıdur ħurşįd-i Ǿizzet 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

األصفیاء بال اختالل وتاج  

İmāmıdur cemįǾ-i enbiyānuň 

Ki tāc-ı Ǿizzetidür aśfiyānuň 

 

Nebįler serveri faħr-ı cihāndur 
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Ki maķśūd-ı vücūd-ı kün-fe-kāndur 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

Anuň şerǾį-durur bāķį vü dāim 

Ķıyamet günleri olunca ķāim 

 

[4b] 

Anuňdur taħt-ı iķlįm-i şefāǾat 

Aňa peyrev olandur ehl-i ŧāǾat 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Daħi miǾrāc emridir muśaddaķ 

Ki olmuşdur nuśūś ile muĥaķķaķ 

 

Ki cevlān idüb ol ŧāvūs-ıǾarşı 

Temāşā eyledi Ǿarşı vü ferşi 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

عمدا وانعزالعن العصیان   

Be-taĥķįķ enbiyā maśūnlardur 

Günāh-ı Ǿamdden maĥśūnlardur 

 

Bularıň Ǿizzeti dāimdür ey dost 

Bular maġz-ı cihāndur cümle-i post 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Dişilerden nebį gelmedi ķaŧǾā 

Daħi ķuldan ü yalancıdan aślā 

 



96 
 

Bu minhāc üzre cārį oldı Ǿādet 

Teķāżā böyle ķıldı pes irādet 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Daħi Loķmān ü Źü’l-ķarneyn-i meşhūr 

Nübüvvetle bular olmadı mezkūr 

 

Olar ĥaķķında śaķınġıl cedelden 

Delįlüň rūşen it nūr-ı Ǿamelden 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Ĥelāle nitekim erzāķ dirler 

Ĥarāma daħi rızķ adın virirler 

 

[5a] 

Bu söze eylemez inkārı illā 

Şular kim ola ŧabǾında meǾādā 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

Gelüp ǾĮsā ide Deccāli maķtūl 

Hemįşe kāfiri Ĥaķ ide maħźūl 

 

Ezelden Ĥaķ anı ebter yaratdı 

Anuň-çün gözüni aǾver yaratdı 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Kerāmātı velįnüň ĥaķdur ey cān 

Ki ermişdür bulara ĥaķdan iĥsān 
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Dilerseň olasın ehl-i kerāmet 

Ħudānuň emrine ķıl istikāmet 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

فى انتحال نبیا أو رسوال  

Nebįlerden velį efđal olımaz 

Olarıň ķurbını bunlar bulımaz 

 

Bu hergiz olmamışdur mā-meżādan 

Velįler efđāl ola enbiyādan 

 

 وللصدیق رجحان جلى

 على األصحاب من غیر احتمال

Bu çār erkān ki dįn serverleridür 

Fażįlet kānunuň gevherleridür 

 

Muķaddem ĥażret-i Śıddįk-ı ekber 

Ki oldur cümle-i aśĥāba server 

 

Mufażżaldur ķamudan āşikāre 

Çü nūr-ı māhdur cemiǾ sitāre 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

 على عثمان ذى النورین عالى

[5b] 

İkinci yaǾnį Fārūķ-ı mükemmel 

Ki Źi’n-nūreynden oldur mufażżal 

 

Ol-idi mülk-i Ǿadlüň pādişāhı 

Ki şarķ u ġarbı ŧutmuşdı sipāhı 
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 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Üçünci yaǾnį Źi’n-nūreyn-i ekrem 

Ki ol kerrārdan oldı mükerrem (muķaddem) 93 

 

Ol-idi cāmiǾ-i ayāt-ı Ķurān  

Ol-idi rāfiǾ-i rāyāt-ı iĥsān 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

تبالعلى األغیار طرا ال   

Daħi kerrār yaǾnį şāh-ı merdān 

Ķalan aśĥāb üzere buldı rücĥān 

 

Ki ol bābıydı şehristān-ı Ǿilmüň 

Ki źātı kānı-yidi Ǿilm ü ĥılmüň 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Daħi Śıddįķanuň baǾżı cihetde 

Vüfūr-ı Ǿilm ü fażlı maǾrifetde 

 

Var-idi fażlı Zehrā üzre yaķįn 

Beyānı böyle ķıldı ehl-i tebyįn 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Yezįde öldüğünden śoňra laǾnet 

Degildür lįk şān-ı ehl-i ġaflet 

 

Velį fiǾlin gören ehl-i nažarlar 

Didiler yaraşur dāħi beterler 

                                                             
93 Nüshada mısranın sonuna “muķaddem” kelimesi de eklenmiştir. 
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اعتباروإیمان المقلد ذو   

 بأنواع الدالئل كالنصال

[6a] 

Efāżıl içre bu söz müştehirdür 

Ki įmān-ı muķallid muǾteberdür 

 

Delįl-i ķāŧıǾ çün tiġ-ı bürrā 

Ķomamışdur bu yerde şübhe ķaŧǾā 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Kişi kim bilmeye ol rāzıķını 

Zemįn ü āsumānuň ħālıķını 

 

Anuň cehli degildür hiç maǾzūr 

Buňa źāhib olubdur reǿy-i cumhūr 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Daħi įmān-ı yeǿs olmadı maķbūl 

Anuň ĥükmü bu veche oldı menķūl 

 

Çü emr-i Ħālıķa olmadı münķād 

Revādur cānına enkāl ü inkād 

 

فى حسابوما أفعال خیر   

 من اإلیمان مفروض الوصال

Daħi efǾāl-i ħayr ey yār-i mesǾūd 

Bular įmāndan olmadı maǾdūd 

 

ǾAmel pįrāyesidür ehl-i dįnüň 
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Emel sermāyesidür ġāfilįnüň 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Kebāir işlese bir ehl-i millet 

Anuň küfrine ĥükm itmez şerįǾat 

 

Zinā vü ķatl u ķaŧǾ-ı baǾż-ı aǾżā 

Bularla kāfir olmaz kişi ĥāşā 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

[6b] 

Kişi kim irtidāda ide niyyet 

Yaķįn kāfir olur bį-şek ü şübhet 

 

Olub reh-i hidāyetden mübāǾad 

Ķalur çāh-ı đalālet içre sermed 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Çü dilden kelme-i küfr ola cārį 

Degil icbār-ile bil ihtiyārı 

 

Virir dįnin cehālet birle bāda 

Revāc-ı naķd-i vaķtini kesāda 

 

Meger kim eyleye tecdįd-i įmān 

Ki įmānını ibķā ide Sübĥān 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىیھذبما   
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Şu serĥoş kim ide ġafletle hezyān 

Anuň küfrine ĥükm olmaya ey cān 

 

Ki ol ġāfil olubdur kendüzinden 

Ne lāzım geldügün bilmez sözinden 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Çü maǾdūma denilmez şeyǿ ü merǿį 

ǾIyāndır māh-ı nevde işbu maǾnį 

 

Nitekim rüǿyete olmaya ķābil 

Diyemez şeyǿ ü merǿį aňa Ǿāķil 

 

ىو غیران المكون الكشن  

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Çü tekvįnüň mükevven ġayri oldı 

Muġayyirdür dimeklük ħayri oldı 

 

Ki tekvįn-i naǾtıdur ħallāķ-ı cānuň 

Mükevven vaśfıdür ħalķ-ı cihānuň 

 

[7a] 

Dilerseň diķķat ire sözlerüňe 

Baśįret sürmesin gözlerüňe 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Şu cüzǿi kim tecezzįden ıraķdur 

Taśavvur eylemek zihn içre ĥaķdur 

 

O cüz kim cevher-i ferd oldı ismi 
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Anuň mümkün-durur Ǿaķl içre ķısmı 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Suǿāl-i ķabr kim rāz-ı nihāndur 

Ħudādan ķullarına imtiĥāndur 

 

SaǾįd olanlara maĥż-ı keremdür 

Şaķį olanlara Ǿayn-ı elemdür 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

Dahį küffār ü baǾżı ehl-i Ǿiśyān 

ǾAźāb-ı ķabrden olur perįşān 

 

Perįşānlıķ ki görse anı merdüm 

Daħi dünyāda ķılmazdı tenaǾǾüm 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ĥisāb-ı ħalķ baǾde’l-baǾŝ ĥaķdur 

Bu söze cümle Ǿālem göz ķulaķdur 

 

Dilerseň rāhilüň ola sebükbār 

MaǾāśįden özüňi śaķla ey yār 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Gele mektūbu baǾżıň śaġ ķolundan 

Kiminüň arķasından ya śolundan 

 

[7b] 
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Ezelden her ne kim yazmışsa ħāme 

Beyān eyleye bir bir anı nāme 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

Daħi ŝābit-durur mįzān-ı aǾmāl 

Ki vezn eyleyiserler ķįl eğer ķāl 

 

Daħi ĥaķdur śırāŧ üzre mürūruň 

Śaķın kim çāresi yoķdur ġurūruň 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Ümįź oldur ki ehl-i ħayr u ŧāǾat 

Kebāir ehline ide şefāǾat 

 

Ne deňlü çoġ olursa kūħ-ı Ǿiśyān 

Çü ez-lüŧf ire ola kāha yeksān 

 

İlāhį saǾi ķıl āşufte ĥāli 

Kemāl-i raĥmetiňden ķılma ħālį 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

DuǾānuň var-durur teǿŝįr-i tāmı 

Egerçi nefy ider gümrāh-ı Ǿāmı 

 

DuǾā dürri-durur dürc-i ķabūlüň 

DuǾā dürrisįdür burc-ı vuśūlüň 

 

DuǾā eyvān-ı ķudsüň rehberidür 

DuǾā cevlān-ı insüň şehberidür 
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DuǾādur pişvāy-ı ehl-i ħalvet 

DuǾādur reh-nümā-yı ehl-i selvet 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Ser-ā-ser cümle-i eczā-i dünyā 

Ķamu ĥādiŝ-durur pinhān-ı peydā 

 

[8a] 

Heyūlānuň çü maǾdūm olduġunı 

Sen ol śūretden umma Ǿavn u śonı 

 

Heyūlāyı ķo kim Hūnundur įcād 

Hevādan geç hevesdür maĥż-ı ilĥād 

 

Heyūlā iǾtibārından güźer ķıl 

Hüviyyet Ǿālemine bir sefer ķıl 

 

Gözüňe tā görünse nūr-ı lā-hūt 

Ki andan rūşen olmışdur bu nāsūt 

 

انكون انو للجنات والنیر  

 علیھا مراخوال خوال

Yaratdı ŚāniǾ-i Ǿālem iki ev 

Biri pür žulmet ü birisi pür đav 

 

Birisi menbaǾıdur her śafānuň 

Birisi mecmaǾıdur her cefānuň 

 

Birinüň adı olmuş ħuld-ı Ǿālā 

Birinüň yādı olmuş nār-ı kübrā 
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Birinde leşker-i ebrār ħurrem 

Birinde maǾşer-i füccār pür ġam 

 

Yaradaldan buları emr-i faǾǾāl 

Geçüpdür bunlar üzre çoķ meh ü sāl 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

NaǾįme girmesi ħalķuň Ǿaŧādur 

Ħudādan kim ol muǾŧį-i hedādur 

 

Anuň fażlıyla bular cenneti nās 

Ve ger ni nice nās ü nice nesnās 

 

Çü irdi fażl-ı Rabbü’l-Ǿālemįnden 

Münevver oldı cān nūr-ı yaķįnden 

 

Çün açdı feyż-i ebvābını Ħallāķ 

Pür oldı raĥmet āŝārıyla āfāķ 

[8b] 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Çü ķıldım nažm-ile tevĥįdi tezyįn 

Muvaĥĥidler işidüb didi taĥsįn 

 

Geyürdüm ķāmet-i inşāya bir ŧon 

Ki görse maĥv ola dibā vü eksūn 

 

MeǾānį vü bedįǾįnüň beyānı 

Degildür lįk siĥr-i cāvidānį 
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القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Śafā-baħş-ı dil ü büşrā-i cāndur 

Ĥayāt-efzāy çün āb-ı revāndur 

 

Bu sözi naķş idüň cān ħatemine 

Süleymān mühri gibi her nigįne 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

Bu deryā içre ger ġavvāś olasız 

ǾAcāib ħāś cevherler bulasız 

 

Şular kim himmet idüb ķıla ezber 

Ola tevĥįd ehli içre server 

 

Dilerseň iresin hırz-ı emāna 

Bunı taǾvįz ķıl bāzū-yı cāna 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

İdüň himmet ki bu üftāde-zār 

DuǾā-yı hayr-ıla aňıla her bār 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Ümįźim var ki ol luŧf ıssı ĥażret 

Günāhın Ǿafv idüb vire saǾādet 

 

[9a] 

Niŝār eyleyüb envāǾ-i Ǿaŧāyı 

ŞefiǾ ide cemāl-i Muśŧafāyı 
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عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

Beni her kim aňub yād eyler ise 

DuǾā-yı ħayr-ile şād eyler ise 

 

Derūnun rūşen itsün nūr-ı Ǿirfān 

Birūnun gülşen itsün nūr-ı iĥsān 

 

İlahį raĥmetüň ķapuların aç 

Göňüle ĥikmetüň gevherlerin saç 

 

Zebānumdan götür bend-i kelāli 

Ki sözlerüm ola neŝr-i leālį 

 

Binā-yı fikrimi śaķla ħalelden 

Edā-yı ħāmemi sehv ü zelelden 

 

Be-nūr-ı ŧalǾat-i Śulŧān-ı kevneyn 

Çerāġ-efrūz-ı bezm-i ķābe ķavseyn 

 

Bu nažmuň cemǾine ol kim sebebdür 

Ŧarab-bahşende ehl-i edebdür 

 

Ümįdüm var ki Vehhāb-ı emānı 

Müyesser eyleyüb emn ü emānı 

 

SaǾādet ehli-yle yār ide 

İki Ǿālemde ber-ħurdār ide 

 

Bu nüshā kim yazıldı niyyetine 

İrür ya Rab anı emniyyetine 
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Feżayille derūnun rūşen eyle 

Fevażılla birūnun gülşen eyle 

 

Sinān-ı Ǿİzzį her dem ķāim ola 

Sinįn-i ömri daħi dāim ola 

Āmin 
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1.1.5.Feyzî Tercümesi 

1.1.5.1.Feyzî’nin Hayatı ve Eserleri 

Tespit ettiğimiz tercümelerden biri de, 

Ķuluň Feyżį kerįmen fażluň ister 
Aňa hem nāžıma vir ĥüsn-i ĥāl 

beytinden de anlaşılacağı üzere Feyzî mahlaslı bir şaire aittir. Kaynaklara 

baktığımızda Feyzî mahlasının 53 farklı kimse tarafından kullanıldığını 

görülmektedir.94 Fakat kaynaklarda haklarında bilgi bulunan bu 53 Feyzî mahlaslı 

şâirin hiç birisinin Kaside-i Emâlî tercümesi yazdığına dair bir bilgiye 

rastlanmamaktadır. Feyzî mahlasını kullanan şair ve yazarlar hakkında burada 

bilgi vermemiz tezimizin sınırları dışına çıkmasına sebep olacağından bu bilgilere 

yer vermedik. Eserde tarih, yazıldığı yer vb. bilgilerin yer almaması, mütercim 

hakkında tahminde bulunmayı da imkânsız hâle getirmektedir.  

1.1.5.2.Feyzî Tercümesi ve Nüshaları 

Yaptığımız kütüphane araştırmalarında Feyzî tarafından yapılan Kaside-i 

Emâlî tercümesini tek nüsha olarak tespit ettik. Ankara Millî Mütüphane 06 Mil 

Yz A 1113/1 numaralı mecmuada yer alan tercümenin kütüphane kayıtlarında 

mütercimi Rızâî olarak yer almaktadır. Fakat metnin yukarıda da belirttiğimiz 

sondan ikinci beytinde müterciminin isminin Feyzî olduğu açıkça bellidir. 

Tercümede, Kaside-i Emâlî’nin vezni olan mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün kalıbına 

ve kafiyesi olan lam harfli kafiyeye aynen uyulmuştur.  

3a-9a arasında 7 varaktan oluşan eserin başında kırmızı renkli mürekkeple 

Hazâ Risâle-i Emâlî başlığı yer almaktadır. Başlığın altında besmele ardından da 

Kaside-i Emâlî’yi Sirâceddin Ali bin Osman el-Ûşî’nin yazdığını belirten bir beyit 

yer alır: 

                                                             
94  Bünyamin Yuvacı, Tuhfe-i Nâilî, Metin ve Muhtevâ, (Basılmamış Yüsek Lisans Tezi), 
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2014, ss. 118-134.; Bursalı Mehmed 
Tâhir, age., c. I, s. 139.; c. II s. 368.;c. III ss. 117, 233, 368.; Rüştü Balcı, Katib Çelebi, Keşfü’z-
Zünûn. trc. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 2015, ss. 661, 719, 725, 809, 846, 1000, 
1100, 1585. 
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Sirāce’d-dįn Ūşį merd-i Ǿālį 

Ne dimiş diňlevüz Bedǿ-i Emālį 

 67 Arapça beytin yer aldığı tercümede bir beyit hariç kalan 66 beytin 

tercümesi yine birer beyitle yapılmıştır. Tercümesi yapılmayan beyit metni 

verdiğimiz bölümde dipnotta gösterilmiştir, mealen şöyledir: “Dalâlette olanlar 

kabul etmiyor ama duaların da açık bir tesiri vardır.”95 

Talik yazı türünde siyah mürekkeple yazılan eserin Arapça beyitlerinde 

okuyuşta anlam bakımından karışıklığa neden olabilecek kelimeler 

harekelendirilmiş ayrıca aruz veznine göre beyitte tef’ileler arasına kırmızı 

mürekkeple noktalar konulmuştur. Eser, çerçeve kullanılmayan sayfalarda 17 

satırda, Arapça beyitlerin mısraları yan yana, tercüme beyitlerin mısraları alt alta 

gelecek şekilde yazılmıştır. Arapça beyitlerin altına küçük notlar halinde yine 

Arapça olarak gramer hususiyetleri yazılmıştır. Tercüme, mütercimin mahlasının 

yer aldığı, kendisine ve Ali b. Osman el-Ûşî’ye Allâh’ın fazlını, tüm inananlara da 

rahmet dilediği iki beyitle sona erer. 

1.1.5.3.Metin 

[mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe‘ûlün] 

 

[3a] 

Haźā risāle-i Emālį 

Bismillāhirrahmānirrāĥįm 

 

Sirāce’d-dįn Ūşį merd-i Ǿālį 

Ne dimiş diňlevüz bedǿ-i Emālį 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Bu ķul tevĥįd içün oldu źāt-ı pāk 

Direm bir nažma-ilen kim ke’l-leālį 

                                                             
95 Muhit Mert, “Oşlu Din Âlimi Ali B. Osman Ve Bed’ü’l-Emâlî Adlı Eseri Bağlamında İtikadî 
Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 4 (2005), s. 24. 
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 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال

Ķamu ħalķuň İlāhıdur o Mevlā 

Ķadįm ü muttaśıfdur bā kemāl[į] 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

Ķamu emri müdebbir hem diridür 

Odur ĥaķķ u muķaddir ve’l-celāl[į] 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Diler ħayrı vü şerri lākin yoķdur 

Rıżāsı küfr-i źenbe bil muĥāli 

 

هللا لیست عین ذات صفات  

 وال غیرا سواه ذا انفصال

[3b] 

Śıfātı źātınuň Ǿaynı degildür 

Daħi ġayr degül kim infiśāli 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Gerek źātiyye fiǾliyye śıfātı 

Ķadįmler ķamusu yoķdur zevāli 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

ست خالىوذاتا عن جھات ال  

Diriz şeyǿ Ĥaķķa lākin lā-kel-eşyā 

Hem oldı şeş cihetden oldı ħālį 
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 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Daħi Ǿayne’l-müsemmā oldı ismi 

Olanlar ehl-i sünnet dir bu ķāli 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Degildür Ĥaķ teǾālā cism ü cevher 

Degildür küll ü baǾż aňla maķāli 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Daħi cüzǿüň tecezzįsüz vücūdı 

Muĥaķķaķdur [bil] itme [sen] cidāli96 

 

[4a] 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Dime Ķurāna maħlūķdur Ħudānuň 

Münezzehdür kelāmı er maķāli 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

ǾAle’l-Ǿarşi’stevā Rabb Ǿarşa97 

Temekkünsiz daħi bį-ittiśāli 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Ħudā içün nažįr ü miŝl yoķdur 

Śıyānet eyle teşbihde ahālį 

 
                                                             
96 Mısra, hece eksikliğinden dolayı aruz yönünden hatalıdır. 
97 “Allah arşa kurulmuştur.” Rahman 20/5. 
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على الدیان وقتوال یمضى   

 وأحوال وأزمان بحال

Ħudā üzre zamān u ĥāl geçmez 

Münezzehdür bulardan Rabb-i Ǿālį 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Muķaddes bil nisādan bį-nažįr 

Müberrā bil veledden bį-miŝāl 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Münezzehdür bil muǾįnden Źü’l-Celāli98 

[4b] 

Teferrüd eyledi ol źü’l-meǾāli 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

Źevi’l-ervāĥı ķahren öldürür pes 

Cezā içün dirildür aňla ĥāli 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

MuŧįǾ içün cinān u hem niǾam var 

Çeker küffār dereklerde nikāli 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وال أھلوھما أھل انتقال

Bihişt ü dūzaħıň yoķdur fenāsı 

Daħi ehlinüň olmaz intiķāli 

 
                                                             
98  Mısra, hece fazlalığından dolayı aruz bakımından hatalıdır. “münezzehdür” kelimesi 
“münezzeh” yapılarak aruz düzeltilebilir. 
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 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Ħudāyı müǿminūn bį-şek görürler 

Velį yoķ keyf ü idrāk ü miŝāli 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Görünce unudurlar niǾmeti heb 

ǾAcįb ħüsrānda ķaldı iǾtizāli 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

[5a] 

Ħudāya fiǾl-i aślāĥ farż degildür 

Ĥükm kendisinüň olmaz hiç suǾāli 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Daħi taśdįķ-i rusl vü hem melāǿik 

Bize farż-ı Ǿayndur ey ahālį 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Nebįler ħātemidür Śadr-ı aǾžām 

Nebiyyi Hāşimį śāĥib cemāli 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل

Bilā-şübhe İmāmü’l-enbiyādur 

Śafįler tācıdur bį-iħtilāli 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت
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 إلى یوم القیامة وارتحال

Beķā üzre[durur] şerǾį be-her ān 

Olunca zā ķamunuň irtiĥāli 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Daħi ĥaķdur bilā-reyb emr-i miǾrāc 

Anı müŝbitdür  aħbār-ı aǾvāli 

 

[5b] 

 وإن األنبیاء لفى أمان

 عن العصیان عمدا وانعزال

Nebįlerde meǾāśį Ǿamdi olmaz 

Daħi olmaz nübüvvet  inǾizāli 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Nebį olmadı hergiz Ǿabd ü ünŝā 

Daħi şol kes ki işler bed fiǾāli 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

فاحذر عن جدالكذا لقمان   

Nübüvvetle degil maǾrūf Loķmān 

Zü’l-ķarneyn böyle ķo cidāli 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

İner ǾĮsā yaķıncada semādan 

Olur anuňla Deccālüň zevāli 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال
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Muĥaķķaķdur velįlerde kerāmet 

Olar lütfuyla buldılar viśāli 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Velįler efđal olmaz enbiyādan 

[6a] 

Nebįler ……..oldı belki Ǿālį99 

 

 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Daħi efđal-durur Śıddįķ ĥaķķan 

Ķamū aśĥābdan bį-iĥtimāli 

 

وفضلوللفاروق رجحان   

 على عثمان ذى النورین عالى

Daħi Fārūķ efđaldür bilā-şek 

Üçünciden ki Źi’n-nūreyn-i Ǿālį 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Ve Źi’n-nūreyn efđaldür ǾAlįden 

Ki Kerrār idi der śıfāt ķıtāli 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Daħi Kerrār içün bir rücĥān vardur 

Ķalan aśĥāb üzre bį-muĥāli 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

                                                             

99  
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 على الزھراء فى بعض الخالل

Daħi Śıddįķanuň rücĥānı vardur 

Di Zehrā üzere baǾżı ħıśāli 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

[6b] 

Yezįde laǾnet olmaz baǾde fevt 

Meger iġrāda olan mikŝār u Ǿālį 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال

Muķallid kimseniň įmān śaĥįĥdür 

Delāil var buňa miŝālü’n-niśāli 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Daħi maķbūle geçmez Ǿözr-i Ǿāķįl 

Cehāletde Ħudā-yı źü’l-Celāli 

 

إیمان شخص حال یأس وما  

 بمقبول لفقد االمتثال

Yeǿs ĥālinde maķbūl olmaz įmān 

Zįrā evvel yoġidi imtiŝāli 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

ǾAmeller cüz degildür įmāndan aślā100 

Velį yoķdur anlaruňsuz nevāli 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد
                                                             
100 Hece fazlalığından dolayı mısrada aruz hatası vardır.  “degildür”  kelimesi “degil” yapılarak 
aruz düzeltilebilir. 
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 بعھر أو بقتل واختزال

Daħi küfr-ile ĥükm olmaz o şaħśa 

Ki zānįdür ya ķatl ya iĥzāli 

 

[7a] 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

O kim ķaśd itdi lā-ĥaķda irtidāde101 

Olur fį dįnden [artık] insilāli 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

O kim dir iǾtiķādsız küfri tevǾān 

Gider dini sebeb-i iġtifāli 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Daħi tekfįr olınmaz ĥāl mesnede 

Kelāmı laġv olan bā-irticāl 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Daħi maǾdūm degildür şeyǿ ü merǿį 

Yaķįn taĥśįl-çün fikr it hilāli 

 

كشیئٍ  ال و غیران المكون  

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Daħi tekvįn mükevvinle/mükevvenle102 maǾnāsı 

Olubdur it bunuňla iktiĥāli 

                                                             
101 Mısra aruz bakımından kusurludur. “hakda” kelimesi “hak” yapılarak vezin düzeltilebilir. 
102 Diğer tercümelere baktığımızda mükevvin ya da mükevven ifadelerinden herhangi biri üzerinde 
tutarlılık yoktur. Bu tercümede de hareke kullanılmadığından kelimenin mükevven mi yoksa 
mükevvin mi olduğu anlaşılamamaktadır. 
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 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Ĥelāl gibi ĥarāma rızķ direm 

[7b] 

Kerih görür kelāmım gerçi kāli 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Mezār içinde tevĥįd-i Ħudādan 

Melekler her kese ider suǿāli 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

Daħi küffār ü baǾżı fāsıķ içün 

ǾAźāb-ı ķabr olur ezyed fiǾāli 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىأھل األمال من الرحمن یا  

Ĥaķuň fażlıyladur nāsuň duħūlı 

Cinān içre eyā śāĥib emālį 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ĥisāb olmaķ baǾŝden śoňra ĥaķdur 

Pes imdi terk idiň külli vebāli 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Kimine defteri śaġından virilür103 

Žahir kimine kimine şimāli 
                                                             
103 Mısra, hece fazlalığından dolayı aruz bakımından kusurludur. “saġından” kelimesi “saġdan” 
yapılarak düzeltilebilir. 
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ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

[8a] 

ǾAmeller vezn olunmaķ ĥaķdur[ur] hem  

Śırāŧı giçmesi bį-ihtibāli 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Kebāir ehline ĥaķdur şefāǾat 

ŞefįǾ olur evlāda źü-kemāli 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Ve źį-ĥadeŝdür Ǿālem velākin 

Heyūlā var diyene olma nālį 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

104وقد ینفیھ أصحاب الضالل  

[Duaların apaçık bir tesiri vardır ancak dalalette olanlar bunu kabul etmiyor.] 

 

 و للجنات والنیرانكون

مراخوال خوال علیھا  

Cinān ü nārun el-ān var vücūdı 

Daħi māżįde böyle aňla ĥāli 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Ebed nār içre ķalmaķ müǿmin olan 

Kebįre şūm ile az[dur] vebāli105 

                                                             
104 Bu beyit tercümede yer almasına rağmen, beytin tercümesi yapılmamış, sayfada o kısım boş 
bırakılmıştır. Köşeli parantez [] içinde verilen kısım tarafımızca yapılan çeviridir. 
105 Mısra, hece eksikliğinden dolayı kusurludur. 
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[8b] 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Didim tevĥįde bir nažm-ı bedįǾi 

SimāǾ iden śanur siĥr-i ĥelāli 

 

القلب كالبشرى بروح ىویسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Virür ķalbe sürūrı ĥaşrde gibi 

Dirildür ķalbi gūyā kim zevāli 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

Pes eyleň iǾtiķād ile anı ĥıfž 

Ki ĥattā bulasız dürlü menāli 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Daħi bir dem bu Ǿabde nuśret ile 

DuǾā-yı ħay-iledür ibtihāli 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Ola kim fażlı-y-ıla [afv-ı] Raĥmān106 

Ola ħayr u saǾādetle meǿāli 

 

عىساني الدھرادعوكنھ وو   

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

DuǾācım demādem şol kimse kim 

[9a] 

                                                             
106 Hece eksikliğinden kaynaklanan aruz kusuru vardır. 
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Baňa bir kez duǾā ola maķāli 

 

Ķuluň Feyżį kerįmen fażluň ister 

Aňa hem nāžıma vir ĥüsn-i ĥāli 

 

CemįǾ müǿminįne raĥmet eyle 

Nebįnüň hürmeti-çün śaĥb u Ǿāli 
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1.1.6.Visâlî Tercümesi 

1.1.6.1.Visâlî’nin Hayatı ve Eserleri 

Kaside-i Emâlî’nin elimizde olan bir tercümesinin iki nüshasında,  

SaǾādet vire Ħudāyā cümlemize 
Viśālįye daħi der cism-i can-hā 

şeklinde yer alan beytinden de anlaşılacağı üzere mütercim Visâlî’dir. Fakat 

çalışmamızda Visâlî’nin kim olduğu ya da mütercimin hangi Visâlî olduğu 

konusunda kesin bir kanıya varılamamıştır. Kaynaklarda zikredilen Visâlî 

mahlaslı şâirler şunlardır:  

- Visâlî Ali Çelebi:107 Kanûnî Sultan Süleyman devrinde yaşamış Mevlid 

yazarı bir şaridir. 

- Mehmed Visâlî Efendi:108 Niğdelidir, Kütahya valiliği yapmıştır. 1647 

yılında Kütahya’da vefat etmiş ve oraya defnedilmiştir. Vesîletü’l-İrfân109 

adlı bir kıyafet-nâmesi vardır. 

- Ahmed Visâlî Efendi:110 Piyade Mukabelecisi olan Visâlî 1768 yılında 

vefat etmiş, Üsküdar’a defnedilmiştir. Ruhalıdır. 

- Aydınlı Visâlî: 111  Asıl ismi İsa Çelebi’dir. Sünnetsiz Visâlî olarak da 

bilinmektedir. Sultan II. Bayezid devri şairlerinden olup Aydınlıdır. II. 

Beyazıt ve I. Selim devirlerinde saray hocalığı yapmıştır. Türkî-i Basit 

akımının ilk temsilcisi sayılmıştır. 

                                                             
107 Abdülmecit İslamoğlu bir Mevlid’ine rastladığı şair hakkındaki bilgileri eserinden yola çıkarak 
tespit etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Abdülmecit İslamoğlu, “Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i”, 
Turkish Studies S 8/1, (2013), ss. 1621-1739. 
108 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Yayınları, c.2, s.49. ayrıca hakkında 
yarıntılı bilgi için bk. Nihat Öztoprak, “Niğdeli Visâlî’nin Hayatı ve Eserleri”, Bir Türk Dünyası 
İncelemeleri Dergisi, S 4, (1995), ss. 143-152. 
109 Eser hakkında doktora çalışması yapılmıştır. Bk. Cevat Yerdelen, Türk Edebiyatında 
Kıyafetnameler ve Niğdeli Visâlî’nin Vesîletü’l-İrfân adlı Kıyafetnamesi, (Basılmamış Doktora 
Tezi), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 1988. 
110 Osman Zahit Şener, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S 1000-1263, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2013, s.407. 
111  Ahmet Mermer, “XV. Yüzyılda Yazılmış Bilinmeye Bir Nazîre Mecmûası ve Aydınlı 
Visâlî’nin Bilinmeyen Şiirleri”, Millî Folklor Dergisi, S 56 (Kış 2002), s. 78. Ayrıca şair hakkında 
ayrıntılı bilgi için bk. Ahmet Mermer, Türkî-i Basît ve Aydınlı Visâlî'nin Şiirleri, Ankara: Akçağ, 
2006. 
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- Enderunlu Visâlî Çelebi:112 Aslen Dimetokalıdır. Sultan II. Selim devri 

şairlerindendir. 

- Visâlî Çelebi:113 Sultan II. Bayezid Devri şairlerindendir. 

- Visalî:114 Asıl ismi Hammamcızâde Sefer Efendi’dir. Fârisî Ânesi veya 

Hacızâde şeklinde de tanınmaktadır. İstanbulludur. 

- Bursalı Visâlî:115 Visâlî İbrahim Efendi olarak da bilinmektedir. Bursa 

Yenişehirli olup vefatından sonra Yenişehir’deki tekkesine defnedilmiştir. 

Yukarıda zikredilen isimlerle ilgili çalışmalarda ve kaynaklarda hiç birinin 

Emâlî tercümesi yaptığına dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Ayrıca 

tercümede sadece mahlasının bulunması; mütercimin ismi, nereli olduğu 

ya da eseri kime sunduğu gibi bilgilerin olmaması tercümenin mezkûr 

Visâlîlerden birine atfedilmesine engeldir. 

1.1.6.2.Visâlî Tercümesi ve Nüshaları 

Her beytin yine bir beyitle tercüme edildiği eserde Emâlî’nin 65 beyti ve 

bu beyitlerin tercümeleri yer almaktadır. Eser, aruzun mefâ’îlün- mefâ’îlün- 

fe’ûlün kalıbıyla yazılmış, Kaside-i Emâlî’nin kafiye örgüsüne sadık kalınarak 

yine kaside türü kafiye özelliğine göre ve lam harfi kafiyesiyle yazılmıştır.  

Visâlî’nin Kaside-i Emâlî tercümesinin elimizde iki nüshası 

bulunmaktadır.  

 Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 5679 arşiv 

numarasında kayıtlı (A2) nüshası 1b-14b sayfaları arasında yer alan tercümede 3 

beyitlik hamd kısmından sonra Kaside-i Emâlî ve tercümesi yer almaktadır. 

Arapça kısımlar harekeli nesih yazı ile siyah renkli mürekkep kullanılarak 

yazılmış, tercümeler ise harekesiz nesih ile kırmızı renkli mürekkep kullanılarak 

yazılmıştır. Mısralar alt alta gelecek şekilde ve her beytin tercümesi o beytin 

altında yazılmıştır. Beyitler, iki sayfayı kapsayan siyah renkli tek çizgi çerçeve 

                                                             
112 Osman Zahit Şener, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. Cilt S 1000-1263, (Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas, 2013, s. 408. 
113 Osman Zahit Şener, age., s. 408. 
114 Osman Zahit Şener, age., s. 409. 
115 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Bizim Büro Yayınları, c. II, s. 49. 
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içinde yer alan ve her biri bir sayfa için yapılmış, küçük, kırmızı renkli ve tek 

çizgi çerçevenin içinde Arapça kısımları sola yaslanmış, tercümeler ise sağa 

yaslanmış şekilde yazılmıştır. Her sayfada toplam 5 beyit (bazen ikisi Arapça, 3 

tanesi tercüme bazen de tam tersi olacak şekilde) yer almaktadır. İstinsah tarihinin 

yer almadığı nüshada, müstensih olarak Beg Temür oġlı Ebū Bekr el-Ĥayātį bin 

Halįl ismi yer almaktadır. 

 Yine Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 908/3 arşiv 

numarasında kayıtlı olan (A1) nüsha besmele ile başlayarak direk Emâlî Kasidesi 

ve tercümesine geçer. 12b-17a arasında toplam 5 varaktan oluşan nüshada tamamı 

siyah renk ile yazılmış nesih yazı türünde Arapça beyitler harekeli, tercümeler 

harekesizdir. Diğer nüsha (A2) gibi toplam 65 beyit ve tercümesinin yer aldığı 

nüshada, her sayfada 7 beyit ve tercümeleri, mısralar yan yana gelecek şekilde 

yazılmıştır. Nüshada istinsah tarihi ya da müstensih ismi yer almamaktadır. 

1.1.6.3.Metin 

[mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün] 

 

[12b] 

Haźā Kitāb-ı Emālį116 

Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

 

 بنو دمصلع لوال بسر

117مظھر صلھ واسرا  

Ħudāya her nefesde eyle tevfįķ 

Rıżaň-ile bize įmān-ı evfā118 

 

İmām Ķadı Sirāce’d-dįn-i Ūşį 

Didi bu nažm ki ħūb u mutarrā119 

 

                                                             
116 Haźā Kitāb-ı Emālį: - A1 
117 Arapça olan bu beyit A1 nüshasında yoktur. 
118 Bu beyit A1 nüshasında yoktur. 
119 Bu beyit A1 nüshasında yoktur. 
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األمالى یقول العبد في بدۀ  

 لتوحید بنظم كالاللى

Didi tevĥįd içün o abd-i Mevlā 

Emālį nažmını incüden āǾlā 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال

Ħudādur Ħāliķı ħālķuň ķadįmdür 

Kemāl-i vaśf-ile mevśūf ü vālā 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

O Ĥayydur hem Müdebbir küll-i emre 

O Ĥaķdur hem Muķaddir ferd ü bįnā 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Ħudādur ħalķ iden ħayrı vü şerri 

Velį rāżı degildür şerre aślā 

 

 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Śıfāt-ı Ĥaķ hemānǾaynı120 degildür 

Dime ġayrı daħi ey merd-i dānā 

 

[13a] 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfāt-ı zāt-ile efǾāl-i cümle 

Ķadįmlerdür maśūnlar olmadan lā 

 

                                                             
120 Ǿaynı: muǾįni A1 
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 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Ħudā şeydür degil mānden121-i eşyā 

Daħi źātı cihetdendür müberrā 

 

االسم غیرا للمسمىولیس   

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Daħi olmaz ismi ġayr-ı müsemmā 

Baśįret ehlinüň Ǿindinde şāha 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Ĥudā cevher degil hem cüz ü hem küll 

Daħi cism ü tebǾǾużdan müberrā 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

ابن خالىبال وصف التجزي یا   

Zihinde ĥaķ-durur cüzüň vücūdu 

Velį vaśf-ı tecezzįden muǾarrā122 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Daħi Ķurān degildür cins123-i maħlūķ 

Kelām-ı Ĥaķ-durur aňla dilārā 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

Ħudā Ǿarş üzredür Ǿarşdan münezzeh 

Temekkün hem tevaśśul olmaz ammā 

 

                                                             
121 mānend 
122 muǾarrā: müberrā A2 
123 cins: ħayr A1 
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[13b] 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Daħi Raĥmān teşbįh eylemekden 

Śaķın sen sünnet ehli ey tüvana 

 

 وال یمضى على الدیان وقت

 وأحوال وأزمان بحال

Ĥaķ ķılmaz temażżį vaķt ü ezmān 

Daħi aĥvāl-i Ǿālemden muǾāllā 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Münezzehdür Ħudā ferzend ü zenden 

Aňa nisbet olunmaz hem-reh u zā 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Daħi emrinde zį-Ǿavn ü naśrdan 

Münezzehdür muķaddes Ĥaķ teǾālā 

 

یحیى یمیت الخلق قھرا ثم  

 فیجزیھم على وفق الخصال

Bu ħalķı öldürür hem diri ķılur 

Olur herkes ĥiśāliyle mücāžā 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Ŝevāb idenleriň cennet yeridür 

Daħi kāfirlere duzāĥ ola cā 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان
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 وال أھلوھما أھل انتقال

Daħi cennet cehennem fāni124 olmaz 

Bularıň ehlide ey merd-i dānā 

 

[14a] 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Görür müǿmin olan Allāhı bį-keyf 

Velį idrāk ü emŝāl olmaz aślā 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Görüp Ĥaķķı unudurlar cinānı 

Gürūh-ı muǾtezil diyeler eyvā 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Degildür fiǾl-i aślāĥ farż u lāzım 

Ħudā üzre ki ide dāim inşā 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Daħi lāzım inanmaķ enbiyāya 

Ve emlāke kim eyler fiǾl-i imlā 

 

بالصدر المعلىوختم الرسل   

 نبى ھاشمى ذو جمال

Risālet ħatm olupdur Muśŧafāda 

Nebįdir Hāşimį hem ħūb u rāǾnā 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

                                                             
124 fāni: ķān A1 
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 وتاج األصفیاء بال اختالل

Muĥammeddür nebįler muķtedāsı 

Muĥammeddür daħi ser-tāc-ı aśfā 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

Daħi125 bāķį-durur şerǾi resūlüň 

Hemįşe tā olunca ĥaşr-i kübrā 

 

[14b] 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Daħi miǾrācı ĥaķdur Muśtafānuň 

Aňa şāhid-durur Ķurānda Esrā 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

 عن العصیان عمدا وانعزال

Biliň daħi nebįler oldu meǿmūn 

Günehdan hem Ǿazilden āşikāre 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Nebį olmaz [hem] daħi cins-i zenden 

Daħi abd u daħi hem şaħś-ı ednā 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Daħi Loķmān u Zü’l-ķarneyn bilinmez 

Nebįdir ya degildir itme gavgā126 

 

سوف یأتى ثم یتوىوعیسى   
                                                             
125 Daħi: - A1 
126 gavgā: - A1 
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 لدجال شقي ذى خبال

Muĥaķķaķdur gelir Įsā yaķında 

Şaķį Deccāli eyler mürde vü lā 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Kerāmāt-ı velį dünyāda ĥaķdur 

Kim anlardur Ħudādan ehl-i niǾmā 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Velį olmaz mufażżal enbiyādan 

Resūlden hem şerefde itme daǾvā 

 

[15a] 

 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Daħi śıddįķ içün127 rücĥān- ı vāżıĥ 

Olupdur cümle aśĥāb üzre ķaŧǾā 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

 على عثمان ذى النورین عالى

Daħi Fāruķ olupdur menzilinde 

Muķaddem ĥażret-i Ośmāndan evlā 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Pes andan oldu Oŝmān ümmet 

ǾAliden eylemekde adl ü128 taķvā 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا
                                                             
127 içün: - A1 
128 ü: - A1 
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 على األغیار طرا ال تبال

Daħi Kerrārıň oldu fażl u cāhı 

Bulardan ġayrı aśĥāb üzere aǾlā 

 

الرجحان فاعلم وللصدیقة  

 على الزھراء فى بعض الخالل

Daħi śıddıķadur baǾżı ĥiśālde 

Mükerrem Ĥażret-i Zehrādan eclā 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Pes-i merg eyleme129 laǾnet Yezįde 

RücūǾ itmiş ola andan mebādā 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

كالنصالبأنواع الدالئل   

Muķallįdiň imānı muǾteberdir 

Delāǿil çoķ-durur çün seng-i ħāra 

 

[15b] 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Cehāletde ķalan źi-Ǿaķlıň Ǿözrin 

Ķabūl itmez Ħudāyı pest ü bālā 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Daħi meǿyūs olan şaħśıň imānı 

Ķabūl olmaz işit bį-bāk u pervā 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

                                                             
129 eyleme: eyle A1 
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 من اإلیمان مفروض الوصال

Degil efǾāl-i ħayr hem cüzǿ130-i imān 

Didiler ehl-i sünnet böyle cānā 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Degil kāfir daħi mürted kim eyler 

Zinā vü ķatl-i nefsi bį-muĥābā 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Şumen kim ide niyet irtidāda 

Hemān dem çıkdı dinden oldu tersā 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Daħi elfāž-ı küfr imānı zā’il 

Dime itmez rıżāňla ĥāşā ĥāşā 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىیھذبما   

Degil kāfir daħi ĥāl-i sekrde 

Kim itse elfāž-ı küfrü fāş u iħvā 

 

[16a] 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Daħi maǾdūm degildür şeyǿ-i merǿį 

ŞuǾā-ı meh gibi hem oldu pįrā 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

                                                             
130 cüzǿ: haber A1 
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 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Daħi dünyā-durur ĥādiŝ heyūlā 

Vücūdu ħod Ǿademdir eyle ıśfā 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

DuǾānuň var-durur teǿŝįri bį-ĥad 

Anı nefy eyleyendür ehl-i iĥvā 

 

ىو غیران المكون الكشن  
 مع التكو ین خذه ال كتحال

Mükevvin hem degil mānend-i tekvįn 

Bu sözle cism-i bānį ile bįnā131 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Daħi ķabr içre tevĥįd-i Ħudādan 

Suǿāl olur cemįǾ pįr ü bernā 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

CemįǾ kāfir[lere] baǾżı Ǿuśātā 

ǾAźāb-ı ķabr olur eź-fiǾl-i faĥşā 

 

بعد البعث حقحساب الناس   

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ĥisāb olmak baǾiŝden śoňra ĥaķdur 132 

Pes eylemek iĥtirāz eź-fiǾl-i perhā 

 

[16b] 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

                                                             
131 bānį ile bįnā: cān ile bünyā A1 
132 Ĥisāb olmak baǾisden śoňra ĥaķdur: Daħi baǾżuň virilür śaġ yanından A1 
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 وبعضا نحو ظھر والشمال

Daħi baǾżıň133 verilür śaġ yanından 

Kitābı baǾżınuň śolundan iǾtā 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  

الصراط بال اھتبالعلى متن   

Daħi hem134 ĥaķ-durur tevźįn-i aǾmāl 

Daħi geçmek śırāŧı tįz ü tenhā 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Daħi eyler şefāǾat ħayr-ı ümmet 

Kebāir ehline mānend-i küh-hā 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Daħi aśĥāb-ı įmān bāķį ķalmaz 

Cehennemde muħalled rūz-ı ferdā 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

Daħi ŧāǾat-durur esmār-ı imān 

Duħūl-i cennet olur luŧf-ı Mevlā 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Bedįu’ş-şekl-ile tevĥįde ħılǾat 

Giyindürdüm nitekim sihr-i aħfā 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  
                                                             
133 baǾżen: baǾżılar A1 
134 Hem: - A2 
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İderler ķalbi selli Raĥāt-ile 

Daħi rūĥu ider zinde vü iĥyā 

 

[17a] 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

Pes imdi saǾy idüň ĥıfžına aňun 

Size135 vāśıl ola nice aǾtāyā 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Daħi nāžır136 oluň bu Ǿabda dāǿim 

DuǾā-yı ħayr-ile ez-zār-ı dilhā 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Ħudā luŧfundan ide Ǿafv-ı noķśān 

Daħi vire saǾādet rūz-ı Ǿuķbā 

 

عىسانیالدھرادعوكنھ وو   
 لمن بالخیر یوما قد دعالى

SaǾādet vire Ħudā yā cümlemize 

Viśālįye daħi der cism-i can-hā 

 

DuǾā idem aňa miķdār-ı ŧāǾat 

DuǾā ide bize ķurben ü buǾden 

 

Beg Temür oġlı Ebū Bekr el-Ĥayātį bin Halįl137 

 

 

                                                             
135 size: şerre A1 
136 nāžır: nāśır A2 
137 A2 nüshasının müstensih kaydıdır. 
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1.1.7.Ebî Mustafa b. Muhammed Tercümesi 

1.1.7.1.Ebî Mustafa b. Muhammed’in Hayatı ve Eserleri 

Tespit ettiğimiz Kaside-i Emâlî tercümelerinden bir tanesi de Ebî Mustafa 

b. Muhammed’e aittir. Bunu elimizdeki nüshanın başlığında yer alan “Haźā 

Kitāb-ı Terceme-i Li-yeķūlü’l-Ǿabdü li ebį Musŧāfā bin Muĥammed ve bihi 

nesteǾįnü” ifadesinden anlamaktayız. Fakat eserde, mütercimin mahlası yer 

almamaktadır. Mustafa b. Muhammed künyesine baktığımızda ise İslam 

coğrafyasında hem kendi ismi olan Mustafa, hem de babasının ismi olan 

Muhammed adı yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaynaklarda Mustafa b. 

Muhammed tarafından yazılmış Kaside-i Emâlî tercümesinden bahsedilmediği 

için bu eseri tercüme eden Mustafa b. Muhammed’in kim olduğu konusunda bir 

sonuca varamadık. Bu nedenle tarafımızca tespit edilen Mustafa b. Muhammed 

isimleri şunlardır: 

- Mustafa b. Muhammed (Mustafa Hulusi Güzelhisârî): Buldan’da 

doğmuştur. Muradî mahlasıyla da bilinmektedir. H 1253(M 1837/1938) 

yılında Aydın’da vefat etmiştir. Menâfîu’d-Dekâik fî Şerhi Mecâmiu’l-

Hakâik ve Hilyetü’l Nâci isimli eserleri vardır.138 

- Mustafa b. Muhammed Ankaravî: 14. Yüzyılda yaşamıştır. Hulvü’n-

Nâsihîn139, Fatiha Suresi Tefsiri, Yasin Suresi Tefsiri140, Mülk Suresi 

Tefsiri, İhlas Suresi Tefsiri141, Amme Cüz’ü Tefsiri142, isimli eserleri 

vardır. 

                                                             
138 Ahmet Akgündüz, Mustafa Hulusi Güzelhisârî, DİA, c. XLIII, s. 331. 
139  Eser yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Beyza Bılıkçı, Ankaralı Mustafa bin 
Muhammed ve Hulvü’n-Nâsihîn, (Basılmamış Yüsek Lisans Tezi), İstanbul Kültür Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2009. 
140 Eser yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Nadide Gürbüz, Mustafa ibni Muhammed 
Ankaravi Yasin suresi Tefsiri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1986. 
141 Eser yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Yusuf Akçay, Mustafa bin Muhammed’in 
İhlas Suresi Tefsiri, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 2005. 
142 Eser yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Özcan Tabaklar, Amme cüz'ü tefsiri -Mustafa 
bin Muhammed- (varak no: 111 b-121 a/143 a-154 b), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987.; Ulya Nisar, Amme cüz'ü tefsiri -Mustafa 
bin Muhammed- (varak no: 121b-143a), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1987. 
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- Hüsrev-zâde Mustafa b. Muhammed: halkın hataları anlamına gelen 

Galatâtü’l-Avam isimli eseri vardır. H 998 (M 1589/1590) yılında vefat 

etmiştir.143 

- Mustafa b. Muhammed: Bostan Efendi lakabıyla da bilinmektedir. 

Şeyhülislam Bostan-zâde Mehmet Efendi’nin babasıdır. Yazmış olduğu 

eserlerinden ba’zılarının isimleri şöyledir: Tefsîrü Sûretü’l-En’âm, 

Haşiyetün ale’l-Islâh ve’l-İzâh, Hâşiyetün alâ Sadrü’ş-Şerî’a, Risâletün 

fil-cüz’üllezî lâ Yetecezzâ, Risâletü’l-Kadâi ve’l-Kader, Necâtü’l-

Ahbâb ve Tuhfetü Zevi’l-Elbâb.144 

- Mimar-zâde Mustafa b. Muhammed: Hanefî mezhebi fıkıh âlimi, 

Osmanlı müderris ve kadısıdır. Doğum yeri ve târihi bilinmemektedir. 

İsmi, Mustafa bin Muhyiddîn Muhammed’dir. H 971 (M 1565/1566) 

senesinde vefat etti.145 

- Azmi-zâde Mustafa Hâletî: 1570 yılında İstanbul’da doğdu. Sultan III. 

Murad’ın hocası alim ve şair Azmi Efendi’nin oğludur. Eserleri 

şunlardır: Divan, Sakî-nâme, Münşeât, Mihr ü Mah, Azmi-zâde’nin bu 

eserlerinden başka pek çok şerh, haşiye ve talikâtı da vardır.146 

- Mustafa b. Muhammed el-Kastamonî: Hâcegî-zâde Mustafa Efendi 

olarak da bilinir. Eserleri şunlardır: Şerh-i Kelimât-ı Çehar Yâr-ı 

Güzîn147, Metâlibü’l-Âliyye148 ve Sad Kelime149. 
 

1.1.7.2.Ebî Mustafa b. Muhammed Tercümesi ve Nüshaları 

Millî Kütüphane, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 06 Hk 

4646/12 numarada kayıtlı tercüme 159a-161a sayfaları arasında yer almaktadır. 

                                                             
143 Rüştü Balcı, Katib Çelebi, Keşfü’z-Zünûn. trc. Rüştü Balcı, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay., 
2015, s. 967. 
144  Rüştü Balcı, age., s. 394.; http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi 
/Detay/BOSTAN-EFENDI-Mustafa-bin-Muhammed-Ali/3256 (12.11.2015). 
145  http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Alimleri-Ansiklopedisi/Detay/MIMAR-ZADE-
MUSTAFA-EFENDI/3379 (12.11.2015). 
146 Haluk İpekten, Azmî-zâde Mustafa Hâletî, DİA, IV, s. 348-349. 
147 Ersin Durmuş, Dört Halifeden Dört Yüz Yıllık Hikmet- Şerh-i Kelimât-ı Çehar Yâr-ı Güzîn- 
İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2015. 
148 Ersin Durmuş, 16. Yüzyılda Bir Şarih Mustafa bin Muhammed ve Şerh-i Kelimât-ı Çehar yâr-ı 
Güzîn’i, TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S 2, (2013), ss. 263, 264. 
149 Rüştü Balcı, age., s. 690. 
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Çerçeve kullanılmayan sayfalarda, her bir sayfaya mısraları yan yana olacak 

şekilde beyitler alt alta ve 19 satıra yazılmıştır. Serbest çevirinin yapıldığı tercüme 

şekil olarak da Kaside-i Emâlî’den farklılık göstermektedir. Aruzun mefâîlün- 

mefâîlün- mefâîlün- mefâîlün kalıbıyla, -ân (آن ) kafiyesiyle ve kaside kafiye 

örgüsüyle yazılmıştır. Yer yer harekelendirilmiş nesih yazı türünün kullanıldığı 

eserde 66 tercüme beyit yer almaktadır. Dört büyük halifenin fazilet sıralamasının 

yapıldığı “Ömer el-Faruk da, Osman-ı Zinnureyn’den üstündür.”, “Osman-ı 

Zinnureyn de, savaşta kerrar vasfını kazanan Ali’den üstündür.” Ve “Hz. Ali’nin 

de diğer sahabilere karşı üstünlüğü vardır. Başka görüşlere aldırış etme.”150 

mealindeki 3 beytin tercümesi, 

“ǾÖmerdür ikinci yārı aňa cānlar gerekiŝār 

Ve Źi’n-nūreyn ile kerrār ħilāfet mesnedinde kān” 

şeklinde tek beyitle tercüme edilmiştir.  

Ayrıca 4. Beyit olan, 

“Bilicidür göricidür işidicidür lākin 

Ķulaķ gözle taǾallümle degildür nice kim insān” 

21. beyit olan,  

“Ŧamu küffāra miĥnetdür muħalleddür Ǿuķūbetdür 
Müebbeddür bir nedāmetdür girenler aġlayiser ķan” 

33. beyit olan, 

“Daħi her ne ĥaber virdi Resūl-i Seyyįdü’l-kevneyn 
ǾAlāmāt-ı ķıyāmetden olısardur bilā-noķśān” 

ile 40. Beyit olan, 

“Ķamu aśĥāb u āline śalāt ile selām olsun 
Hem ol sulŧān-ı kevneynüň muŧahhar rūhuna ġufrān” 

                                                             
150 Muhit Mert, “Oşlu Din Âlimi Ali B. Osman Ve Bed’ü’l-Emâlî Adlı Eseri Bağlamında İtikadî 
Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 4 (2005), ss. 25,26. 
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beyitlerinin Kaside-i Emâlî’de karşılıkları yokdur. Bu beyitler mütercim 

tarafından yazılan beyitler olmalıdır. 

1.1.7.3.Metin 

[159a] 

Haźā Kitāb-ı Terceme-i Li-yeķūlü’l-Ǿabdü li ebį Musŧāfā bin Muĥammed ve bihi 

nesteǾįnü 

 

Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

[mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- mefâ‘îlün] 

 

Ķula vācib budur evvel diye Allāh Ǿažįmü’ş-şān 

Ki birdür andan artuķ yoķ getüre śıdķ ile įmān 

 

Ķamu ħalķuň İlāhıdur ķadįmdür ibtidāsı yoķ 

Śıfāt-ı ŝābiti mevsuf  kemal üzre bilā-noķśān 

 

Diridür ol ġanįbi’ź-źāt ķamu emre müdebbirdür 

Muķadderdür olısardur nice kim eyledi ferman 

 

 [159b] 

Bilicidür göricidür işidicidür lākin 

Ķulaķ gözle taǾallümle degildür nice kim insān 

 

CemįǾ-i ħayr ile şerri murād idicidir lākin 

Rıżāsı yoķ-durur şerre ķabįĥi itmez istiĥsān 

 

Śıfātı Ĥaķ teǾālānuň degildür źātınuňǾaynı 

Daħi ġayrı da degildür ki andan ayrıla bir ān 

 

Gerek źātuň śıfātıdur gerek efǾālinüň cümle 

Ķadįmdür sonradan degil terettüb eylemez noķśān 
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Degildür źātınuň ismi müsemmānuň ola ġayrı 

Baśįret ehli ķatında budur bil ķavl-i istihsān 

 

Şeyǿ ıŧlāk ideriz aňa velį eşyada yoķ misli 

Daħi źātdur münezzehdür cihanda ol ġanį Sübĥān 

 

Ne cevherdür ne cisimdür muǾarradur anuň źātı 

Ne ĥaddine kenār eŧrāf ne ħod vardur aňa pāyān 

 

Daħi źātıyla ķāǾimdur kelamı Ĥaķ teǾālānuň 

Ķadįmdür sonradan olma değil ki ħalķ olmuş ola Ķurān151 

 

Daħi Ǿarş üstüne Ǿālį olubdur źāt-ı Raĥmānį 

Velākin ittisali yoķ ne mümkündür ola imkân 

 

Nažįri yoķ şeriki yoķ śaķın benzetme eşyaya 

Ĥaķiķat künhünü anuň kim idrak idemez eźhān 

 

Ne māżį var aňa ne ĥāl ne müstaķbel ider iķbāl 

Münezzehdür muķaddesdür zaman itmez aňa devrān 

 

Daħi Ǿavratdan oğlandan anuň źātı münezzehdür 

Ŧoġurmaķdan vü ŧoġmaķdan mukaddes ol ġanį Sübĥān 

 

Ķamu eşyāya ķādirdür ne kim diler ise işler 

Şerįki yoķ umūrunda aňa ĥācet değil aǾvān 

 

Yoġiken cümle Ǿālemler Ǿademden eyledi iĥdāŝ 

Dilerse ħalķ ider yine yeňiden nice biň ekvān 

 

                                                             
151 Mısrada aruz hatası vardır. “olma” kelimesi çıkarılarak aruz düzeltilebilir. 
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CemįǾi ħalķı ķahr ider yine śoňra ider iĥyā 

Cezāsın herkese vire ĥıśāline göre Yezdān 

 

Ki ħayr ehline cennet var Ħudādan ulu niǾmet var 

Gire ne ħoş saǾādet var müyesser eyleye Deyyān 

 

Daħi cennet fenā bulmaz girende aślā ĥüzn olmaz 

Muħalliddür ebed çıķmaz saǾādetde olur ħandān 

 

Ŧamu küffāra miĥnetdür muħalleddür Ǿuķūbetdür 

Müebbeddür bir nedāmetdür girenler aġlayiser ķan 

 

Görür müǿminler Allāhı velį keyfiyetin ġayrı 

Ĥaķįķat künhüne hem ūş irişmez kim ķıla tıbyān 

 

[160a] 

Ķaçan kim göreler ānı unudulsa gerek cennet 

Ne cennet belki kendüzüň kimesne itmeye iźhān 

 

Cenāb-ı Bārįye vācib degildür ķuluň ıślāĥı 

Bize belki hidāyetdür Ǿaŧā eylediği įmān 

 

Beşerden enbiyāsına melekler eyledi irsāl 

Kitāblar eyleyüb inzāl görüldi ne ise Ǿunvān 

 

Şehādet iderim vallāh Muĥammeddür Resūlullāh 

Nebįler ĥātemidür ol şāh buňa nāŧıķ-durur Ķurān152 

 

İmāmü’l-enbiyā oldur  vü tācü’l-aśfiyā oldur 

Ķabāǿil-i ǾArabdandur žuhūr-ı min benį ǾAdnān 

 

                                                             
152Mısrada aruz bozulmuştur.  “ĥatemidür” kelimesi “ĥatemi” yapılarak aruz düzeltilebilir. 
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Anuň şerǾį olısardur ķıyāmete degin bāķį 

Tebeddülden taġayyürden berį olmuş-durur Furķān 

 

Daħi miǾrācı da ĥaķdur bilā-şek iderüz taśdįķ 

Subĥāne’llezį esrā153 gelübdür şānına fermān 

 

CemįǾ-i enbiyāsı hem meǾāsįden emįnlerdür 

Birisinden de ķaśd ile śudūr eylemedi Ǿiśyān 

 

Ne deňlü enbiyā geldi ricāl-durur ķamu aĥrār 

Nübüvvet emrine śāliĥ degildür Ǿabd-ile nisvān 

 

Ve Źü’l-ķarneyn ile Loķmān nebįler mi degil maǾlūm 

Velākin iĥtimāli var cidāle eyleme cevlān 

 

Daħi her ne ĥaber virdi Resūl-i Seyyįdü’l-kevneyn 

ǾAlāmāt-ı ķıyāmetden olısardur bilā-noķśān 

 

Ki Mehdįnüň žuhūrıdur vü Deccālüň ħurūcıdur 

Hem ǾĮsānuň nüzūludur güneş ġarbdan ide seyrān 

 

Velį ĥaķķında cāizdür kerāmet dār-ı dünyāda 

Çü fażlına nihāyet yoķ ider ķullarına iĥsān 

 

Mufażżal olmadı aślā velįler enbiyāya hiç 

Şerefde rütbede Ǿālį şefāǾatde ulü’l-erkān 

 

Çü Śıddįķ yār-i evveldür ķamusundan mufażżaldur 

Daħi ġār içre eşidür ne ħavf var aňa ne iĥzān 

 

ǾÖmerdür[ür] ikinci yār aňa cānlar gerek įŝār154 

                                                             
153 “Subhan olan Allah yürüttü…” İsrâ 17/1. 
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Ve Źi’n-nūreyn ile kerrār ħilāfet mesnedinde kān 

 

Daħi Śıddıķanuň emri ki baǾżı ĥaśleti anuň 

Mufażżal oldı Zehrādan ānı sen öyle bil ey cān 

 

Ķamu aśĥāb u āline śalāt ile selām olsun 

Hem ol sulŧān-ı kevneynüň muŧahhar rūhuna ġufrān 

 

Yezįde eyleme laǾnet ĥaķįķat çün kim ölmüşdür 

Cezāsın herkese virmek yönünden kāfįdür Mennān 

 

[160b] 

Muķallįdüň śaĥįĥ oldı çü taśdįķ ile įmānı 

Delāǿil ile ŝābitdür bu bābda eyleme efġān 

 

Daħi śāniǾi bilmekde cehālet olmadı maǾzūr 

ǾAķıl śāĥibine çün kim vücūda geldi bu ekvān 

 

Daħi maķbūl degil şu dem ki cānuň gele ħulķūma 

Ki zįrā ĥālet-i yeǾsde bulunmaz śıĥĥat-ı įmān 

 

Daħi maǾrūż olan aǾmāl degildür aśl-ı įmāndan 

Velį cāiz-durur olmaķ įmān eşcārına aǾśān 

 

Daħi müǿmin olan kimse kebāir irtikāb itse 

Anuň küfrine ĥükm olmaz meger kim ide istiĥsān 

 

Daħi bir kimse ķaśd itse ki küfri itmege icrā 

Hemān derĥāl olur pes andan [artık] selb olur įmān 

 

Ve ŧavǾan iǾtiķādınsız telaffuž eyleyen küfri 

                                                                                                                                                                       
154Mısra hece eksikliğinden dolayı aruz bakımından hatalıdır. 
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Hemān dem red olur dįni gözüň ġafletden aç ey cān 

 

Daħi küfrine ĥükm olmaz şunuň kim hezzi laġv ider 

Çü bilmez Ǿaklı yoķ fikre olunca ĥālet-i sekrān 

 

Daħi merǿį degil maǾdūm aňa şeyǿ olmadı ıŧlāķ 

Çü zāhirde vü ġāibde olubdur Ǿilleti fıķdān 

 

Daħi cüzǿ olması ĥaķdır tecezzį olmamaķ üzre 

Ki taķsįmi ķabūl itmez budur maŧlūb olan her ān 

 

Ĥarām rızķdır didi aħyār ĥelāl-veş aňla bil ey yār 

Velākin iġrama zinhār śaķın aldamasın şeyŧān 

 

Daħi emvāt içün vardur duǾānıň rūĥa teǿŝįri 

Taśadduķdan daħi her ne hediyye olunur erzān 

 

Suǿāli ĥaķ-durur ķabriň ki tevĥįd ile įmāndan 

Resūl-i müctebādan hem ki lüŧfuňdan ide āsān 

 

Daħi küffār ü fussāķa Ǿaźābı ĥaķ-durur ķabriň 

Yaramaz işleriň andan cezāsını göre insān 

 

Daħi nāsa ĥisāb olmaķ muĥaķķaķdur ķıyāmetde 

Pes imdi iĥtirāz itmek meǾāsįden gerek her ān 

 

Bitiler virile anda kimiň śaġa kimiň śola 

Kimiň žahrına virilüb oķunmaġa ola fermān 

 

Ŧamunuň üstüne anda śırāŧı ķorısarlardır 

Daħi aǾmāl-i vezn içün ŧutulusar-durur mįzān 

 



146 
 

ŞefāǾat umulur ĥaķķa nebįlerden velįlerden 

Ĥuśūsā Muśŧafādan kim şefāǾat kānına Sulŧān 

 

Daħi įmān ile giden kebāir ehli nār içre 

Ebed ķalmayısar anda çıķısardür mine’n-nįrān 

 

[161a] 

Bi ĥamdillāh ki tevĥįde müzeyyen oldı bu manžūm 

Sadefdendür niŝār oldı dizildi lüǿlü ü mercān 

 

Biliň rūĥa ġıdādır bu daħi ķalbe cilādır bu 

Daħi derde devādır bu kim içer kāse-i ĥayvān 

 

Bu įmāndan Ǿibāretdir derūndan iǾtiķād itmek 

Çü nažm oldı işāretdir ki ĥıfž [anı] ola āsān155 

 

Niyāzım bu sebeb ile olunan raĥmet ile yār 

Ki raĥmet baĥri vāsiǾdir yanında ķaŧredir Ǿummān 

 

Umulur fażl-i Bārįden ide inǾāmını itmām 

SaǾādet eyleyüb Ǿaŧā günāhım ide ġufrān 

 

Daħi bir Fātiĥā diyüb ŝevābın ben ķula iĥsān 

İdeni eyleye Raĥmān saǾādet dārına mihmān 

 

 

  

                                                             
155Mısra aruz bakımından hatalıdır, iki hece eksik. 
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1.1.8.İbn-i Bâlî Tercümesi 

1.1.8.1.İbn-i Bâlî’nin Hayatı ve Eserleri 

İki farklı nüshasını tespit ettiğimiz tercümede yer alan 

Bizi bir gün duǾā birle aňan yār  

Müdām aňar anı bu ibn-i bāli 

beytinden de anlaşılacağı üzere mütercim İbn-i Bâlî’dir. Kaynaklara baktığımızda 

İbn-i Bâlî isimli aşağıdaki şairler tespit edilmiştir. 

- İbrahim İbn-i Bâlî: Anteplidir. Memlük sultanı Kayıtbay’a intisap 

etmiş ve onun emriyle Memlük elçisi olarak Osmanlı sultanı 

II.Bayezid’e gönderilmiştir. 156  Hiket-nâme adlı bir eseri 

bulunmaktadır. 

- Mehmed Bin Bâlî: 14. yy.’da Anadolu’da yaşamış bir Türk bilginidir. 

Ebu Nasr bin Tahir bin Muhammed es-Sarahsî adlı bir din bilgini 

tarafından kaleme alınan  Kitab-ı Güzîde adlı eseri Türkçeye 

aktarmıştır.157 

- Bâlî-zâde Mustafa Efendi: H 1069 (M 1658/1659) yılında vefat etmiş 

Osmanlı Şeyhülislamlarındandır. Haşiye ala Şerhü’l-Miftâh, el-Ferâid 

fî Halli’l-Mesâil ve’l-Fevâid, es-Seyfu’l-Meslül fî Şeri’r-Resul, el-

Ahkâmü’ş-Şamediyye fî  Şeriati’l-Muhammediyye, Haşiyetü Bâlîzâde 

ala Haşiyeti Sadî Çelebi, Risale fî mâ Revâhu Ebû Eyyub el-Ensârî, 

Şerhu Kasîdetü’l-Münferice isimli eserleri bulunmaktadır.158 

- Ahmed b. Bâlî Fakih: 16. yy.’da yaşamış Manisa Akhisarlı bir Türk 

hekimdir. Kanunî devri ünlü alimlerinden Molla Arap’ın öğrencisidir. 

İlyas Şirâzî‘nin tıp ilmiyle ilgili eseri Hâvî-i Sagîr adlı eserini 

Mecmu’ü’l-Mücerrebât adıyla tercüme etmiştir.159 

Yukarıda zikredilen isimlerle ilgili çalışmalarda ve kaynaklarda hiçbirinin 

Kaside-i Emâlî’yi tercüme ettiğine dair bir bilgiye rastlanmamıştır. Ayrıca eserde 

                                                             
156  Mustafa Altun, İbrâhim İbn-i Bâlî'nin Hikmet-Nâme'si (1b-149a) İnceleme-Dizin, İstanbul: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2003, s. 13. 
157 Melek Erdem, Kitab-ı Güzîde (76a-134a) İnceleme- Metin- Sözlük, (Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 1992, s. 5. 
158 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri c. I, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000, s. 258. 
159 Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri c. III, Bizim Büro Basımevi, Ankara, 2000, s. 203. 
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mütercim hakkında nereli olduğu, eseri kime sunduğu, eseri kaç yılında 

tamamladığı vb. bilgilerin olmaması tercümenin adı geçen İbn-i Bâlîlerden 

herhangi birine ait olup olmadığı konusunda tahminde bulunmamıza mani 

olmaktadır. 

1.1.8.2.İbn-i Bâlî Tercümesi ve Nüshaları 

İki farklı nüshasını bulduğumuz tercümenin mütercimi İbn-i Bâlî isimli bir 

şaire aittir. Toplamda 64 beyit ve tercümesinin yer aldığı eserde Emâlî 

Kasidesinin vezni olan mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün kalıbına ve kasidenin lam 

harfli kafiyesine aynen uyulmuştur. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi T 6638 numaralı 

mecmuada kayıtlı nüsha (A1) 1b-8a sayfaları arasında 7 varaktan oluşmaktadır. 

64 beyit ve tercümesinin yer aldığı nüshada altın yaldızlı kalın çerçeve içinde yer 

alan her bir sayfada Arapça beyitler kırmızı, tercüme beyitler siyah mürekkeple 

olmak ve beyitlerin mısraları yan yana gelecek şekilde yazılmak üzere 11 beyit 

bulunmaktadır. Harekeli nesih yazı türüyle yazılmış nüsha, peygamberlere salât 

ve selâm ile Allah’a hamdi belirten Arapça bir cümle ile sona erer. Peşinden gelen  

“Ǿan yed-i ađāfu’l-Ǿibād Dervįş Muĥammed Süleymān ġafere lehu” ifadesinden 

anlaşılacağı üzere müstensih Dervîş Muhammed Süleymân’dır fakat eserin istinsah 

tarihi yazmamaktadır. 

 Balıkesir İl Halk Kütüphanesi 10 Hk 1052/5 numaralı mecmuada 69b-74a 

varakları arasında bulunan nüshanın (A2) müstensihi Ħaŧįb ǾAlį Ĥoca, intinsah 

tarihi H 15 Recep 1165 (29 Mayıs 1752) olarak yazılmıştır. Her sayfada 13 beytin 

bulunduğu nüshada mısralar yan yana yazılmış, beytin tercümesi Arapça beytin 

altına yazılmıştır. Nüshada talike yakın bir nesih yazı stili kullanılmıştır. Bu 

nüshada bazı beyitlerin tercümesi eksiktir. Ayrıca bazı kelime farklılıkları aruzu 

bozmaktadır. Bu nedenlerden ötürü A1 nüshasını daha doğru kabul edip 

okumalarımızı A1 nüshasına göre yapıp A2 nüshasındaki farkları dipnotta 

gösterdik. 

İbn-i Bâlî tercümesi Hoca Sadeddin tercümesi ile büyük ölçüde benzerlik 

göstermektedir. Dikkat çeken beyitler aşağıda gösterilmiştir. 
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موالنا قدیمإلھ الخلق   

 وموصف بأوصاف الكمال

İlāh-i ħāķ Mevlāmız ķadįmdir  Hudā-i pāk mevlāmuz ķadįmdür 

Anıň her vaśfınıň vardır kemāli   Anuň her vaśfınuň vardur kemāli  

(Hoca Sadeddin)    (İbn-i Bâlî) 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحق المقدر ذو الجالل

Diridür ol müdebbir her bir emri  Diridür ol müdebbirdür her emri 

Hem ol ĥaķdır muķaddir var celāl[i]   Hem ol ĥaķdur muķaddir źü’l-celāli  

(Hoca Sadeddin)     (İbn-i Bâlî) 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Mürįdi ħayr ü şerdir lįk rāżı    Mürįdi ħayruň ü şerruň ve lâkin 

Degildir k’ide yaramaz muĥāli   Ķabūl ider degildür ol muĥāli  

(Hoca Sadeddin)     (İbn-i Bâlî) 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Degildir cevher ü cism ü Ǿaraż Ĥaķķ  Degül cevher degül cism ol degül küll 

Degildir baǾż ü küll yoķ iştimāli   Degül hem baǾżu vü hem iştimāli  

(Hoca Sadeddin)     (İbn-i Bâlî) 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Dime Ķurāna maħlūķ etme nisbet   Dime Ķurāna maħlūķ itme nisbet 

Ķalan aķvāle ol Ǿālį maķāli    Ķalan aķvāle ol Ǿāl-i maķāli 

(Hoca Sadeddin)     (İbn-i Bâlî) 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال
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Yezįde baǾde mevtin laǾnet etmez   Ölmeden śoň Yezįde laǾnet itmez 

Meger ol kim ola igrāda ġāli    Meger ol kim ola mikŝār ü ġāli  

(Hoca Sadeddin)    (İbn-i Bâlî) 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

Ķamu küffāra baǾż-ı ehl-i fısķa   Ķamu küffār u baǾżı ehl-i fısķa 

ǾAźāb-ı ķabr olur yāvuz fiǾāli   ǾAźāb-ı ķabr olur yāvuz fiǾāli  

(Hoca Sadeddin)    (İbn-i Bâlî) 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

الحاللبدیع الشكل كالسحر   

Geyürdüm nažm-ile tevĥįde bir ŧon  Geyürdüm nažm-ile tevĥįde bir ŧon 

Gören görür anı siĥr-i ĥalāli   Ki oldur var-ise siĥrüň ĥalāli  

(Hoca Sadeddin)    (İbn-i Bâlî) 

 

 Yukarıdaki beyitlerden de anlaşılacağı üzere bu tercümeler arasında bir 

etkileşimin olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Ancak Kaside-i Emâlî 

mütercimi İbn-i Bâlî’nin kim olduğu, hangi dönemde yaşadığı hakkında kesin bir 

kanıya varamadığımız için, Hoca Sadeddin mi İbn-i Bâlî’den yoksa İbn-i Bâlî mi 

Hoca Sadeddin’den etkilenmiştir, tahminde bulunamamaktayız.  

1.1.8.2.Metin  

[mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün] 

[1b] 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Ķul eydür anda ki bedǿ-i emālį 

Kılub tevĥįd-ile nažm-ı leāli 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال
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Hudā-i pāk Mevlāmuz ķadįmdür 

Anuň her vaśfınuň vardur kemāli 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحق المقدر ذو الجالل

Diridür ol Müdebbirdür her emri 

Hem ol ĥaķdur Muķadder160 źü’l-celāli 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Mürįdi ħayruň ü şerruň ve lākin 

Ķabūl ider degildür ol muĥāli 

 

[2a] 

 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Degildür źātınuň aynį śıfātı 

Ve lā ġayrį ki ola infiśāli 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfāt u źāt u efǾāl anları bil 

Ķadįmlerdür ki görmezler zevāli 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

جھات الست خالىوذاتا عن   

Dirüz biz anı şeydür lā ke eşyā 

Cihāt-ı sitteden Allāh161 ħālį 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل
                                                             
160 muķadder: muķaddir A2 
161 sitteden Allāh: sitden anuň źāt-ı A1 
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Bilüň ismiyle birdür dir müsemmā162 

Baśįret ehlini bu ħayr-ı āli 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Degül cevher degül cism ol163 degül küll 

Degül hem baǾżu vü164 hem yoķ165 iştimāli 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

[2b] 

Tecezzįsiz revādur kim ola cüz 

Münādį idesin kim ibn-i ħālį166 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Dime Ķurāna maħlūķ itme nisbet 

Ķalan aķvāle ol Ǿāl-i maķāli 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

167بال وصف التمكن واتصال  

Ħudā fevķındedür Ǿarşıň velįkin 

Anuň yoķdur aňa hiç ittiśāli 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Degül teşbįhinüň vechi müvecceh 

Śaķınsun andan aśnāf-ı ahālį 

                                                             
162 Bilüň ismiyle birdür dir müsemmā: Müsemmį ġayr-ı ism olmaz didi A2 
163 ol: -A2 
164 ve: -A2 
165 yoķ: yoġ A1 
166 idenin kim ibn-i ħālį: idesen kim ħālį: A2 
167 Bu beyit A2’de olmasına rağmen tercümesi yoktur. 
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الدیان وقت وال یمضى على  

 وأزمان وأحوال بحال

Anuň üstine geçmez vaķt-i sāǾat 

Ki168 maśśıdür ya müstaķbel ya ĥāli 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Ġanįdür ol nisādan hem veledden 

Ki ola aňlaruň ināŝi vü ricāli 

 

[3a] 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

MuǾįni vü naśįri yoķdur anuň 

Müsellemdür aňa cāh u meǾāli 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

Bu ħalķı öldürür girü169 dirildür 

Ħıśāline cezā ķılur170 ħıśāli 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Ŝevāb yaĥşįnüň 171 cennet yamānuň 

Dereklerde göynümekdür nekāli 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وما أھلوھما أھل انتقال

                                                             
168 Ki: ya ki: A2 
169 gerü: yine A2 
170 ķılur: virür A2 
171 yaĥşįnüň: baĥşinüň A1 
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Caĥįmüň hem cinānuň yoķ fenāsı 

Bularuň ehlinüň hem intiķāli 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Görür müǿminler anı lįkin anuň 

Ne keyfi var ne đarbı der miŝāli 

 

إذا رأوهفینسون النعیم   

 فیا خسران أھل االعتزال

[3b] 

Anı gördükde cennet çıķa gözden 

Görüň ħusrān-ı ehl-i iǾtizāli 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Degül aślaĥ aňa vācib kim oldur172 

Muķaddes hādį vü ehl-i teǾāli 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

بالنوالىوأمالك كرام   

Rusul taśdįķi vācib hem melekler 

Ki gelmekliklerinde yoķ tevāli 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Rusul ħatm-i Muĥammeddür ki Ǿālem 

Cemālin bedr173 ider anuň cemāli 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل
                                                             
172 kim oldur: degildür A2 
173 Bedr: -A1 
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İmām-ı enbiyā vü aśfiyādur 

Bu sözüň yoķdur hiç iħtilāli 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

İdince şerǾunuň vardur beķāsı 

Ķıyamet günine ħalķ irtiĥāli 

 

[4a] 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Anuň miǾrācı ĥaķdur vardur anda 

Öküş aŝār u aħbār-ı Ǿavāli 

 

لفى أمانوإن األنبیاء   

 عن العصیان عمدا وانعزال

Nebinün ķaśd-ile Ǿisyān olmaz 

Hem anuň her giz olmaz inǾizāli 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Dişi vü ķul nebį olmış degildür 

Daħi bir kişi kim var iftiǾāli 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Nebi Loķmāna Zü’l-ķarneyne dime 

Dir-iseň di velekin ķo cidāli 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

İner ǾĮsā vü Deccāli sünüler 
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Cihāndan refǾ ider ehl-i ħabāli 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

[4b] 

Kerāmātı velįnüň olur işdür 

Virür ĥaķ evliyāya çoķ nevāli 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Velį fāżıl degildür enbiyādan 

Velįnüň yoķdur aňa ittihāli 

 

 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Ebū Bekrüňdür aśĥāb içre rücĥān 

Ħılāfa bu sözüň yoķ iĥtimāli 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

ثمان ذى النورین عالىعلى ع  

Bu kez Fārūķuň oldı fażl-ı rücĥān 

Kim anıň idi baħtu cāh-ı Ǿālį 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Bu kez ǾOŝmāna döndi ol śıfātlar 

Bu kez Kerrāra kim ķıldı ķıtāli 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Ķalan aġyār üzere eger rücĥān 

Bu sözi söylerem ben lāübāli 
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[5a] 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Yegidi ħulķı Zehrā baǾżısından 

İňen Sıddıķanuň baǾżı ħıśāli 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Ölmeden śoň Yezįde laǾnet itmez 

Meger ol kim ola mikŝār ü ġāli 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال

Muķallid müǿmin olur bu sözüň var 

Delįli kim ķavāŧıǾdur niśāli 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Ne Ǿaķlı olana Ǿöźr ola cehli 

Ki kimdür [hem] esāfil hem eǾāli 

 

حال یأسوما إیمان شخص   

 بمقبول لفقد االمتثال

Degildür ĥāl-i yeǿs įmān-ı maķbūl 

Ki bulunmadı emriň imtiŝāli 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

[5b] 

Degil įmānı aǾmāl ider įmān 

Ki farż ola aňa anuň viśāli 
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 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Zinā vü ķatl-ile ĥükm itme küfre 

Sür ol yola firār-ı iħtizāli 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Kişi kim niyyet ider irtidāda 

Hemān dem buldı ĥaķdan ıżlāli 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Diyen tavǾ ile lafž-ı küfri kāfir 

İder anı anuň ol iǾtiķāli 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Olunmaz küfr-ile ĥükm esrüge kim 

Anuň var her işinde irtiĥāli 

 

 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Dimek cāǿiz degül maǾdūma nesne 

Delįl-içün ki lāyiĥdür hilāli 

 

[6a] 

والھیولىودنیانا حدیث   

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Ķıdem yoķ Ǿāleme hem yoķ heyūlā 

Bu sözü dinleyüp it ictiźāli 
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 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Ĥarām olur kişinüň rızķı ĥıl tek 

Maķālümni kerih görürse ķāli 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Eŝer ķılur duǾā teǿŝįr-i bāliġ 

Ķo sen nefy iden aśĥāb-ı đalāli 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Sin içinde Ħudā kimdür Resūl kim 

Diyü senden idiserler suǿāli 

 

ضا عوللكفار والفساق ب  

 عذاب القبر من سوء الفعال

Ķamu küffār u baǾżı ehl-i fısķa 

ǾAźāb-ı ķabr olur yāvuz fiǾāli 

 

[6b] 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ķoparup bizden alurlar ĥisābı 

Üzerňüze ķabūl itmeň vebāli 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Bitiler virile kim arķasından 

Kimi śuna yemįn kimi şimāli 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  
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174على متن الصراط بال اھتبال  

ǾAmel vezneylemek köpri gerilmek 

Olısar yoķdur anuň ihtibāli 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Umar175 her ħayruň ehlinden şefāǾat 

Kebāǿir kim görür kiçi cibāli 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىبشوم الذنب ف  

Kişi kim vardur anda źerre įmān 

Ebed ķalmaz günahdan iştiǾāli 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Geyürdüm nažm-ile tevĥįde bir ŧon 

Ki oldur var-ise siĥrüň ĥalāli 

 

[7a] 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Ĥazįn aĥvāl-i şāź ider176 dirildür 

Nider anı gören āb-ı zülāli 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

Kıluň ĥıfž anı aňa ki iǾtiķādı 

Bulasız cins-i aśnāf-ı meŝāli 

 

                                                             
174 Bu beyit A2’de olmasına rağmen tercümesi yoktur. 
175 umar: umaruz A2 
176 ĥazįn aĥvāl-i şāź ider: ĥazįn-i ervāĥı şād eyler A2 
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 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

DuǾā birle bu ķula yardım eylen 

İdüb ĥaķ dergehinde ibtiĥāli 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Aňa ĥaķ fażl idüp Ǿafv idüp andan177 

Ola kim ĥayr anuň ola malı 

 

عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

Bizi bir178 gün duǾā birle aňan yār 179 

Müdām aňar anı bu180 ibn-i bāli 

 

ǾAn yed-i ađāfu’l-Ǿibād Dervįş Muĥammed Süleymān ġafere lehu.181 

E’d-dįni ve selāmün Ǿale cemįǾı’l-enbiyāi ve mürselįn ve’l-ĥamdülillāhi Rabbi’l-

Ǿālemįn. 

  

                                                             
177 idüp andan: eyle anla A2 
178 bir: bu A2 
179 aňan yār: iňen yāđ A1 
180 bu: ol A1 
181 A1 nüshasındaki müstensihin adının yer aldığı cümledir. A2 nüshasında “kitāb-ı faķįr ħaŧįb ǾAlį 
ĥoca 15 Receb 1165” notu düşülmüştür. 
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1.1.9.Mütercimi Bilinmeyen Bir Tercüme (MBT2) 

1.1.9.1.Tercüme ve Nüshaları 

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 

bölümü 13/4 arşiv numarasında kayıtlı tercümenin mütercimi belli değildir. Başka 

nüshasına da rastlamadığımız yazmanın müstensihi Seyyid Mehmed Nûrî’dir. 

Emâlî Kasidesi’nin orijinali olan Arapça kısımlarının verilmediği tercüme direk 

Türkçe olarak verilmiştir. Eser, günümüz alfabesine aktarılırken tercümesi yapılan 

Arapça beyitler köşeli parantez içerisinde tercüme beyitlerin öncesinde verilmiştir. 

Tercümede, Ali bin Osman el-Ûşî’nin eserinde kullandığı mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- 

fe‘ûlün veznine ve lam harfli kafiyeye aynen uyulmuştur. 

63b- 65b arasında 5 sayfadan oluşan eser, rik’a yazı türü ile yazılmıştır. 

Tercümenin başlığı altın yaldızlı süslü bir ser levhanın içerisinde kırmızı 

mürekkeple “Terceme-i Bedü’l-Emâlî” şeklinde yazılıdır. 66 tercüme beyit 

bulunmasına rağmen, 

Bulardan śoňra efđaldür ǾAlįden 

Diger aśĥābdan olmaz miŝāli 

şeklinde yer alan tercüme beyit “Osman-ı Zinnureyn de, savaşta kerrar vasfını 

kazanan Ali’den üstündür.” İle “Hz. Ali’nin de diğer sahabilere karşı üstünlüğü 

vardır. Başka görüşlere aldırış etme.”182 mealindeki iki beytin bir arada tercüme 

edildiği beyittir. Bu nedenle 66 beyit olan tercüme 67 beyti karşılamaktadır. 

Çerçeve ile çevrili sayfalarda mısralar yan yana ve her bir satıra bir beyit 

gelecek şekilde 17 satır yer almaktadır. İlk varakta yer alan sayfalardaki 

çerçeveler kalın altın yaldızlı iken sonraki 3 sayfada ince tek çizgi halinde kırmızı 

mürekkeple yapılmış çerçeve bulunmaktadır. Eserin sonunda yer alan 1262 

tarihinden eserin M 1845/1846 yılında istinsah edildiği anlaşılmaktadır. 

Tercümede eserin aslının kafiyesine ve veznine uyulmuştur. 

 

                                                             
182 Muhit Mert, “Oşlu Din Âlimi Ali B. Osman Ve Bed’ü’l-Emâlî Adlı Eseri Bağlamında İtikadî 
Görüşleri”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, S 4 (2005), s. 76. 
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1.1.9.2.Metin 

[mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün] 

[1b] 

Terceme-i bedü’l-emālį 

Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

 

األمالىیقول العبد في بدۀ [   

]لتوحید بنظم كالاللى   

İdelüm bedǿ-i emālįde maķāli 

Dizelüm tevĥįd-i Bārįde leāǿli 

 

إلھ الخلق موالنا قدیم[   

]وموصف بأوصاف الكمال   

İlāhü’l-ħalķ  Mevlāmız ķadįmdür 

Daħi cāmiǾdür evsāf-ı kemāli 

 

ھو الحى المدبر كل أمر[   

]ھو الحى المقدر ذو الجالل   

Odur Ĥayy-ı müdebbir cümle emri 

Odur Ĥakk-ı muķaddir lā-yezālį 

 

مرید الخیر والشر القبیح[   

]ولكن لیس یرضى بالمحال   

İder ol ħayr ile şerri irāde 

Velākin sevmedi emr-i muĥālį 

 

صفات هللا لیست عین ذات[   

]وال غیرا سواه ذا انفصال   

Śıfātı źātınuň ne Ǿayn ü ġayrı 

Muĥaldür ide andan infiśāli 

 

صفات الذات واألفعال طرا[   
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]قدیمات مصونات الزوال   

Śıfāt-ı źāt ü efǾāli ķadįmdür 

Taġayyürden berį olmaz zevāli 

 

نسمى هللا شیئا ال كاألشیا[   

]وذاتا عن جھات الست خالى   

Ħudāya şeyǿ dinür ne şeyǿe beňzer 

Dinür źātı şeş cihetden oldı ħālį 

 

ولیس االسم غیرا للمسمى[   

]لدى أھل البصیرة خیر آل   

İsim Ǿayn-ı müsemmādur dime ġayr 

Muħaķķıķlar ider taĥķįķ-i ħālį 

 

وما إن جوھر ربى وجسم[   

]وال كل وبعض ذو اشتمال   

Ne cism ü ne Ǿaraz Rabbim ne cevher 

Degildür küll ü baǾż iştimāli 

 

جزءوفى األذھان حق كون [   

]بال وصف التجزي یا ابن خالى   

Tecezzįsiz vücūd-ı cevher-i ferd 

Muĥaķķaķdur ider iŝbāt müdāli 

 

وما القرآن مخلوقا تعالى[   

]كالم الرب عن جنس المقال   

Dime Ķurǿāna maħlūķ ile tenzįr 

Kelām-ı Ĥaķ degil cins-i maķāli 

 

[2a] 

ورب العرش فوق العرش لكن[   

]التمكن واتصال بال وصف   
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Ħudā fevķindedür Ǿarşuň velākin 

Yoķ anda hiç mesken ü ittiśāli 

 

وما التشبیھ للرحمن وجھا[   

]فصن عن ذاك أصناف األھالى   

Degil Raĥmānı teşbih veche maǾķūl 

Maśūn oldular andan hep ahāli 

 

وال یمضى على الدیان وقت[   

]وأحوال وأزمان بحال   

Ħudā üzre zamān geçmez ki anda 

Ola müstaķbel ü ĥālin mecāli 

 

ومستغن إلھى عن نساء[   

]وأوالد إناث أو رجال   

Daħi müstaġnįdür Rabbim nisādan 

Daħi evlāddan ünŝāsı ricāli 

 

كذا عن كل ذى عون ونصر[   

]تفرد ذوالجالل وذو المعالى   

Münezzehdür şerįki yoķ vezįri 

Teferrüddedür ol śāĥib meǾāli 

 

یمیت الخلق قھرا ثم یحیى[   

]فیجزیھم على وفق الخصال   

İder ħalķı imāte soňra iĥyā 

Ķılar anları meczį-yi ħıśāli 

 

ألھل الخیر جنات ونعمى[   

] وللكفار إدراك النكال  

Virür müǿminlere cennetde niǾmet 

İder küffāra ateşde nikāli 



166 
 

 

نانوال یفنى الجحیم وال الج[   

] وال أھلوھما أھل انتقال  

Fenā olmaz ceĥįm ü cennete hiç 

Girenler anda itmez intiķāli 

 

یراه المؤمنون بغیر كیف[   

] وإدراك وضرب من المثال  

Görür müǿmin Ħudāyı āħiretde 

Tekeyyüften o ruǿyet vaśf-ı ħālį 

 

فینسون النعیم إذا رأوه[   

] فیا خسران أھل االعتزال  

Geçerler ĥįn-i ruǿyetde naǾįmden 

Olur maĥrūm andan iǾtizāli 

 

وما إن فعل أصلح ذو افتراض[   

] على الھادى المقدس ذى التعالى  

Degildür fiǾl-i aślaĥ hiç vācib 

Muķaddes zü’l-celāle bil meǿāli 

 

وفرض الزم تصدیق رسل[   

] وأمالك كرام بالنوالى  

Nebįler ü melāik cümlesine 

İnanmaķ farż vācib ķo cidāli 

 

وختم الرسل بالصدر المعلى[   

] نبى ھاشمى ذو جمال  

Resūller ħātemi śadr-ı muǾallā 

Nebiyyį hāşimįdür ol cemāli 

 

إمام األنبیاء بال اختالف[   



167 
 

] وتاج األصفیاء بال اختالل  

İmām-ı enbiyā vü mürselįndür 

Śafįler tācıdur ol bedr-i Ǿālį 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

] إلى یوم القیامة وارتحال  

Ķalur şerǾ-i şerįfi rūz-ı ĥaşre 

Ki nesĥ olmaz anuň yoķdur zevāli 

 

وحق أمر معراج وصدق[   

] ففیھ نص أخبار عوال  

Ŝübūt-ı ķıśśa-i miǾrāc ĥaķdur 

Ki vardur anda aħbār-ı Ǿavāli 

 

وإن األنبیاء لفى أمان[   

] وانعزالعن العصیان عمدا   

Nebįler Ǿamden Ǿiśyāndan emįndür 

Nübüvvetden bulunmaz inǾizāli 

 

[2b] 

وما كانت نبیا قط أنثى[   

] وال عبد وشخص ذو افتعال  

Nebį hiç gelmedi Ǿabd ü nisādan 

Ne şaħś-ı seyyiǿ oldı ol kemāli 

 

وذوالقرنین لم یعرف نبیا[   

] كذا لقمان فاحذر عن جدال  

Degil Loķmān ü Źü’l-ķarneyn maǾrūf 

Ola anlar nebį itme cidāli 

 

وعیسى سوف یأتى ثم یتوى[   

] لدجال شقي ذى خبال  
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Gelür ǾĮsā ider Deccāli helāķ 

Olur emn ü emān üzre ĥavāli 

 

كرامات الولى بدار دنیا[   

] لھا كون فھم أھل النوال  

Velįlerden śudūr eyler kerāmāt 

Ki anlar ĥāvidür feyż ü nevāli 

 

ولم یفضل ولى قط دھرا[   

] نبیا أو رسوال فى انتحال  

Velį irmez nebįnüň rütbesine 

Ne miķdār olsa da fażl ü kemāli 

 

وللصدیق رجحان جلي[   

] على األصحاب من غیر احتمال  

Velįler serveri Śıddįķ-ı ekber 

Śaĥābe içre efđāl ķadr-i Ǿālį 

 

لوللفاروق رجحان وفض[   

] على عثمان ذى النورین عالى  

Pes andan ĥażret-i Fārūķ efđal 

İder rütbe-i ǾOŝmān maķāli 

 

وذو النورین حقا كان خیرا[   

] من الكرار فى صف القتال  

وللكرار فضل بعد ھذا[    

] على األغیار طرا ال تبال  

Bulardan śoňra efđaldür ǾAlįden 

Diger aśĥābdan olmaz miŝāli183 

 

وللصدیقة الرجحان فاعلم[   
                                                             
183 Arapça metindeki ilk beytin ikinci mısrası ile ikinci beytin ikinci mısrası karışık şekilde tek 
beyitte tercüme edilmiştir. 
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] على الزھراء فى بعض الخالل  

Daħi Śıddįķanuň  Zehrāya fażlı 

Olur baǾżı ħaśāilde mecāli 

 

ولم یلعن یزیدا بعد موت[   

] سوى المكثار فى اإلغراء غال  

Yeźįde itmedi laǾnet meger kim 

Olan aġrāsına mikŝār-ı ġali 

 

وإیمان المقلد ذو اعتبار[   

] الدالئل كالنصال بأنواع  

Śaĥįĥ didiler iǾmān-ı muķallid 

Delāǿilden küsürātı anı niśāli 

 

وما عذر لذى عقل بجھل[   

] بخالق األسافل واألعالى  

Nice maǾzūr bilmez-ise Ǿāķil 

O Rabbü’l-Ǿālemįn-i zü’l-celāli 

 

وما إیمان شخص حال یأس[   

] بمقبول لفقد االمتثال  

Kişinüň yeǿs ĥālindeki įmānı 

Degil maķbūl yoķdur imtiŝāli 

 

وما أفعال خیر فى حساب[   

] من اإلیمان مفروض الوصال  

Degil įmāndan bil ħaber cüzǿ-i maĥsūb 

Kişinüň ķıldıġı śulĥ-ı fiǾāli 

 

وال یقضى بكفر وارتداد[   

] بعھر أو بقتل واختزال  

Ķażā-yı irtidād-ı küfr yoķdur 
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İderse Ǿahr ü ķaŧl ü iħtizāli 

 

ومن ینو ارتدادا بعد دھر[   

] یصر عن دین حق ذا انسالل  

İden niyyet ki śoňra ola mürted 

İder fi’l-ĥāl dįnden insilāli 

 

ولفظ الكفر من غیر اعتقاد[   

] بطوع رد دین باغتفال  

Dise muħtār-ı küfri iǾtiķādsız 

Olur kāfir ħabersiz dįn-i sāli 

 

[3a] 

وال یحكم بكفر حال سكر [   

] ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Ķażā-yı küfr yoķdur ser-ĥoşa ger 

O ĥalde dise herze irtiĥāli 

 

وما المعدوم مرئیا وشیئا [   

] یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Degil maǾdūm görile ola bir şeyǿ 

Ki lāc anda tedķįķ-i hilāli 

 

ىو غیران المكون الكشن[   

] التكو ین خذه ال كتحالمع   

Degil tekvįn mükevven/mükevvin184 şeyǿ-i vāĥid 

Muġāyir birbirine āl kihāli 

 

وإن السحت رزق مثل حل [   

] كل قال ىوإن یكره مقال  

                                                             
184 Diğer tercümelere baktığımızda mükevvin ya da mükevven ifadelerinden herhangi biri üzerinde 
tutarlılık yoktur. Bu tercümede de hareke kullanılmadığından kelimenin mükevven mi yoksa 
mükevvin mi olduğu anlaşılamamaktadır. 
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Ĥarāma rızķ ıŧlāķ[ı] śaĥįĥdür 

Ĥelāl gibi ider redd anı ķāli 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا[   

] سیبلى كل شخص بالسئوال  

Ķubūrda cümleye tevĥįd-i ĥaķdan 

Nekįr ü münker eylerler suǿāli 

 

ضا عبوللكفار والفساق [   

] لعافعذاب القبر من سوء ال  

ǾAźāb-ı ķabr olur küffāra baǾżı 

ǾUśāt-ı iķtiżā-yı bed-fiǾāli 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف[   

] ىمن الرحمن یا أھل األمال  

Cināna  girmeniň ancaķ bunı bil 

Olur fażl-ı İlāhiyle menāli 

 

حساب الناس بعد البعث حق[   

] فكونوا بالتحرز عن وبال  

Dirilür nās ider Mevlā ĥisābı 

Ĥaźer ķıl mürtekib olma vebāli 

 

ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى[   

] وبعضا نحو ظھر والشمال  

Kitābını alur baǾżuň yemįni 

Kiminüň cānib-i žahr u şimāli 

 

ىوحق وزن أعمال وجر[   

] على متن الصراط بال اھتبال  

ǾAmeller vezn olur hem köpri üzre 

Yürürler ayaġıň yoķ ihtibāli 
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ومرجو شفاعة أھل خیر [   

] ألصحاب الكبائر كالجبال  

ŞefāǾati umulur ehl-i ħayrın 

Kebāǿir ehline ķıl ictiźāli 

 

وللدعوات تأثیر بلیغ[   

] وقد ینفیھ أصحاب الضالل  

DuǾā içün olur teǿŝįr-i bāliġ 

İder nefyin pesend iden đalāl 

 

ودنیانا حدیث والھیولى[   

] عدیم الكون فاسمع باجتذال  

Bu Ǿālem ĥādiŝ ü zuǾm-ı heyūlā 

Mücerred felsefįnüň keŝr ħayāli 

 

انكون انرو للجنات والنی[   

] علیھا مراخوال خوال  

Bu anda cennet ü nįrān vardur 

Gir anlara aĥvāl-i ħavālį 

 

وذو اإلیمان ال یبقى مقیما [   

] دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Mukįm ķalmaz saǾįrde ehl-i įmān 

Günāhınca yanar ider riśāli 

 

لقد ألبست للتوحید نظما [   

] بدیع الشكل كالسحر الحالل  

Bu nažmı eyledüm tevĥįde ilbās 

BedįǾü’ş-şekldür siĥr-i ĥalāli 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل[   
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] الروح كالماء الزالل ىویحی  

Tesellį vü feraĥ virir ķulūba 

Ĥayāt-ı ruĥdur iç āb-ı zülāli 

 

[3b] 

فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا[   

] تنالوا جنس أصناف المنال  

Müfādın iǾtiķād u ezber iden 

Olur ĥāvį nice dürlü nevālį 

 

وكونوا عون ھذا العبد دھرا [   

] حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

MuǾįn ol ħayr ile źikr it bu Ǿabdi 

Ķaçan itseň duǾā vü ibtihāli 

 

لعل هللا یعفوه بفضل[   

] المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Anı Ǿafv eylesün fażlıyla Mevlā 

SaǾādetle vire ĥüsn ü meǾāli 

 

عىسانیالدھرادعوكنھ وو [   

] لمن بالخیر یوما قد دعالى  

DuǾāda cehd idem dāǿim aňa kim 

Benim-çün bir duǾāda açsa bālį 

 

Temmeti’l-tamām bi-ināyeti’l-melikil Ǿallām 

Sevvedehu el-faķįrü’l-ĥaķįr ađǾāfu’l-Ǿibād es-Seyyid Meĥmed Nūrį ibni’l-

merĥūm Süleymān Paşa el-vezįrü’l-muĥāfıž fį ķalǾa-i İbrāǿil sābıkān ħādim fį 

ħidmet-i kitābeti’d-dįvān-ı ĥażret-i Muśtafā Nūrį Paşa eş-şehįr bi-kātib-i esrār-ı 

saltanātı  1262 
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1.1.10.Mütercimi Bilinmeyen Bir Tercüme (MBT3) 

1.1.10.1.Tercüme ve Nüshaları 

Millî Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu 

06 Hk 1615 numaralı mecmuada 5a-8a sayfaları arasında yer alan tercümenin 

mütercimi belli değildir. Kütüphane katalog kayıtlarında eserin el-Ûşî’nin 

Kasidetü Yekûlü’l-Abd adlı eseri olduğu belirtilmektedir. Fakat eser tarafımızca 

incelendiğinde bunun Emâlî kasidesinin Türkçeye tercümesi olduğu görülmüştür. 

Tercüme, Hazâ Kitâb-ı Emâlî şeklinde başlıklandırılmıştır. Tercümelerin 

birçoğunda olduğu gibi bu tercüme de aruz ve kafiye bakımından Kaside-i 

Emâlî’yle aynı özelliği göstermektedir. 

67 beyit ve tercümesinin yer aldığı eserde harekeli nesih yazı türü 

kullanılmış, sayfalar kırmızı renkli mürekkeple tek çizgi halinde 

çerçevelendirilmiştir. Arapça beyitler siyah mürekkeple, tercüme beyitler ise 

kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Arapça beyitlerde mısralar yan yana gelecek 

şekilde beyitler alt alta yazılmışken tercüme beyitlerin yazımında düzensizlik 

vardır. İlk sayfada (5a) 17 Arapça beyit yer almaktadır. Tercümeleri ise sayfanın 

sol tarafına kırmızı renkli mürekkeple derkenar yapılarak yazılmıştır. İkinci 

sayfada (5b) 14 Arapça beyit yer almaktadır. Beyitler arasındaki mesafe önceki 

sayfaya göre daha fazla olduğundan sayfadaki ilk 6 beytin tercümeleri hemen 

Arapça beyitlerin altına sonraki 8 beytin tercümeleri ise birer mısrası beytin sol, 

birer mısrası da sağ tarafına gelecek şekilde yazılmıştır. Üçüncü sayfada (6a) 

çerçeve daha geniş yapılmış ve Arapça beyitler arasındaki mesafe biraz daha 

açılmıştır. Sayfadaki ilk beytin tercümesi sayfanın üst tarafına beytin üzerine, 

diğer tercüme beyitler ise hemen Arapça hallerinin altına yazılmıştır. Sayfada 

toplam 9 beyit ve tercümesi vardır. Beyitler sonraki sayfalarda da 6a’da olduğu 

gibi yerleştirilmiş fakat farklı sayılarda beyit ve tercümelerine yer verilmiştir. 

6b’de 8 beyit ve tercümesi yer alırken,  7a’da 9 beyit ve tercümesi, 7b’de ise bir 

tanesi sayfanın sağ tarafında olmak üzere 10 beyit ve tercümesi yer almaktadır. 

Son sayfada (8a) ise Kaside-i Emâlî’nin son beyti ve tercümesi bulunmakta, 

akabinde Emâlî kasidesiyle aynı aruz kalıbı ve kafiyeye sahip Arapça 6 beyit 

tercümeleri olmadan verilmektedir. 
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Eserde tercümenin mütercimi, müstensihi, istinsah tarihi vb. bilgiler yer 

almamaktadır. Yaptığımız kütüphane araştırmalarında tercümenin başka 

nüshasına da rastlamadık.  

1.1.10.2.Metin 

[mefâ‘îlün- mefâ‘îlün- fe‘ûlün] 

[5a] 

Haźā Kitāb-ı Emālį 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Emālį bedǾinedir ķavl-i maķālį 

Dizib tevĥįd içün incü miŝāli 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال

Bizim MaǾbūd u Mevlāmuz ķadįmdür 

Kemālāt ile mevśūf źāt-ıǾālį 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

O Ĥayydur tedbįr ider her bir emri 

O Ĥaķ taķdįr idici źü’l-celālį 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Anuň irādesiyledür ħayr şer 

Velākin rāżı olmaz şerre ķāli 

 

 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Śıfāt źātuň degildür Ǿaynı ġayrı 

Muĥaldür lįk źātdan infıżāli 
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 صفات الذات واألفعال طرا

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfāt źātiyye fiǾliyye cemįǾan 

Ķadįmlerdür ki aślā yoķ zevāli 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

جھات الست خالىوذاتا عن   

Diriz Allāha şeyǿ źāt lā-ke’l-eşyā 

Ve ol cihāt sitteden oldı ħālį 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Müsemmānuň isim ġayrı degildür 

Baśįret ehli Ǿindinde kemālį 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Benim Rabbim cism-i cevher degildür 

Ne küll olur ve ne baǾż źü’ştimāli 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

O cüzǿ-i lā-yetecezzį olan cüz 

ǾAkılda ŝābit oldı ya’bni ħālį 

 

 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Bu Ķur’ān kelām-ı maĥlūķ degildür 

Makāl cinsinden olmaz ķadr-i Ǿālį 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن
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 بال وصف التمكن واتصال

O Ǿarşuň Rabbisi Ǿarş üzre Ǿālį 

Anuň yoķdur temekkün ü185 ittiśāli 

 

 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Ŧarįķ yoķdur şebįhi Raĥmāna aślā 

Maśūn ķıl andan aśnāf-ı ahālį 

 

 وال یمضى على الدیان وقت

 وأحوال وأزمان بحال

Mürūr itmez vaķit deyyān üzrine 

Ne aĥvāl ü ne ezmān eyyį ĥāli 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Ġanį maǾbūd ki zevcātden veled[d]en 

Ünāŝından źükūrundan ħālį 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

O her muǾįn-i nāśırdan ġanįdür 

Teferrüdde vaĥįd ol zü’l-celāli 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

 فیجزیھم على وفق الخصال

İder įmāte ķahren śoňra iĥyā 

Ķalır bu ĥalķ mücezziyü’l-ħıśālį 

 

[5b] 

 ألھل الخیر جنات ونعمى
                                                             
185Mısrada hece fazlalığından dolayı aruz hatası vardır. “ü” çıkarılarak mısra aruza uygun hale 
getirilebilir. 
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 وللكفار إدراك النكال

Virir ħayr ehline cennāt-ı nuǾmā 

İder küffāra taǾźįb-i nikāli 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وال أھلوھما أھل انتقال

Cehennem cennet aślā fānį degil 

Hem ehli itmez andan intiķāli 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Bilā keyfin vü idrākün ki müǿmįn 

Olan gö[r]dü cemāl-i bā-kemāli 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Göricek unudurlar her niǾāmı 

O gün ĥüsrānda ehlü’l-iǾtizāli 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Degil farż hādiye aślaĥ yaratmaķ 

Muķaddesdür münezzeh źį-teǾālį 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

ام بالنوالىوأمالك كر  

Bize farż enbiyā vü rusli taśdįķ 

Melekler hem mükerrem bi’l-nevāl 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Nebįmiz Hāşimiyyi źį-cemālin 
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Resūller ħātimi Śadrü’l-muǾallā186 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل

CemįǾ-i enbiyā vü aśfiyānuň 

İmāmı ser-tācı bilā’ħtilāli 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

Anuň şerǾi cemįǾ evķātda bāķį 

Ķıyām-ı sāǾate dek yoķ źevāli 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Ĥużur-ı ĥażrete miǾrāc ĥaķdur 

Nüśūś-ı Ǿāliye anuň zevāli 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

ŞefāǾat umaruz ehl-i ħayırdan 

Kesįre śāĥibine itme cidāli187 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

 عن العصیان عمدا وانعزال

Nebįler Ǿamden Ǿiśyāndan maśūndur 

Hem anlaruň yoķ aślā inǾizāli 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

افتعالوال عبد وشخص ذو   

Nebį olmadı aślā Ǿabd ü ünŝā 

 
                                                             
186Mısrada kafiye bozulmuştur. 
187Hece fazlalığından dolayı aruz hatalıdır. “kesire” kelimesi “kesir” yapılarak aruz düzeltilebilir. 
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Ve hem şol ki ola ķubĥ-ı fiǾāli 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Nebį oldıġı Źü’l-ķarneyn Loķmān 

Degil maǾlūm ki terk eyle cidāli 

 

[6a] 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

Gelür Ĥażret-i ǾĮsā eyler ihlāl 

Şaķį Deccāl-i müfsidi đalāli 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Kerāmāt-ı velį dünyāda ĥaķdur 

Çün anlar oldular ehli’l-viśālį 

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Velįler enbiyā ü rusle aślā 

Tefażżul eylemez bi-eyyį ĥāli 

 

رجحان جلي وللصدیق  

 على األصحاب من غیر احتمال

CemįǾ āl aśĥāb üzre śıddįķ 

Tereccüĥ eyledi bilā iĥtimāli188 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

 على عثمان ذى النورین عالى

Pes andan Fārūķ içün fażl-ı rücĥān 

                                                             
188Aruz bakımından kusurludur. “tercih” kelimesi “tereccüh” yapılarak aruz düzeltilebilir. 
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O Źi’n-nūreyn ǾOŝmān üzre Ǿālį 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Bu Źi’n-nūreyn ĥaķķan kāne ħayran 

ǾAli üzre ki Kerrārü’l-ķıtāli 

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Pes andan śoňra Kerrār oldı fażlı 

CemįǾ-i ġayrılardan lā-tübāli 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Tereccüĥünde Śıddįķa vü Zührā 

Tevaķķuf eslem oldu kes maķāli 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Yezįde laǾnet olmaz baǾde mevtin 

Meger şunlar idi ki ola ġālį 

 

[6b] 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال

Muķallidiň įmānı muǿteberdür 

Nüśūś-ı ķāŧı-ile seyf miŝāli 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Zevil Ǿaķla cehil Ǿözr olmaz aślā 

Bu Ǿālem ħālıķın bilmezse ħālį 
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 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Kişi ĥāl-i yeǿisde itse įmān 

Ķabūl olmaz o terk it imtiŝāli 

 

 وما أفعال خیر فى حساب

صالمن اإلیمان مفروض الو  

ǾAmel cüz olmaz įmāndan ĥisābda 

Ki maǾrūż olmadı aňa viśāli 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Kebįre mūcib-i küfr degildür 

Źįnā gibi vü ķatl ü iĥtizāli 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Gelincek günde küfre niyyet itse 

Bu sāǾat dinden olur inǾizāli 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Bi-tavǾin iǾtiķādsız lafž-ı küfri 

Dise dįni ider selb iġtifāli 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Kişi tekfįr olunmaz sekr-i ĥālde 

Dise heźyān-ı laġvi bi’rticāli 

[7a] 
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 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Görünmez maǾdūm olan hem digil şeyǿ 

Vāżıħdur hilāl oldı miŝāli 

 

كشیئٍ  و غیران المكون ال  

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Mükevvin ġayr tekvįn ġayr dirler 

İkisi bir degildür tut maķāli 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىمقالوإن یكره   

Ĥarām taĥķįķ ĥelāli gibi rızķdur 

Bunı inkār ider ola ķavm ķāli 

 

جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سیبلى كل شخص بالسئوال

Ķabirde tevĥid-i Rabden nebįden 

İderler her bir eşħāśa suǿāli 

 

ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

Daħi küffāra fussāķa ķabirde 

ǾAźāb muķteżį sebeb sūǿ fiǾāli 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

Duħūl-i cennet ancaķ fażl-ı Raĥmān 

ǾAmel ile digil ehlü’l-emālį 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال
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Muħāseb-i nās ĥaķdur lede’l-baǾŝ 

Śaķın kesb eyleme vezd-i vebāli 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Kitābıň baǾżısı śaġdan virilür 

Vü arķadan vü śoldan suǿāli 

 

ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

ǾAmeller vezni ĥaķdur hem śırāŧdan 

Mürūr ider bu nās bilā‘htibāli 

 

[7b] 

بلیغوللدعوات تأثیر   

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

DuǾālarıň ķatı te’sįri vardur 

Anı inkār ider ehl-i đalāli 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Bu dünyā mükrehen maĥlūķāt olubdur 

Heyūlāya vücūd yoķ duy maķāli 

 

انكون انو للجنات والنیر  

 علیھا مراخوال خوال

Daħi cennet cehennem şimdi vardur 

Mürūr itdi aňa sįnin-i ħālį 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Daħi müǿmin olan Ǿaśį cahįmdür 
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Muħalled ķılmaz anı sū-i ĥāli 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Źehį tezyįn olundı nažm-ı tevĥįd 

ǾAcįbü’ş-şekl olub siĥr miŝāli 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Virir ķalbe tesellį rūh-i büşrā 

İder ihyā-i rūĥ āb u źülāli 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

ŞāriǾ eyle ħıfžı iǾtiķāde 

Ki taĥśįl ķıl nice dürlü nevāli 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Bu Ǿabde Ǿavn idiň her bār duǾāda 

Anı ħayr ile yād it bi’btihāli 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Umaruz afv ide fażliyle Allāh 

SaǾādet vire hem maķām-ı Ǿālį 

 

[8a] 

عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

بالخیر یوما قد دعالىلمن   

DuǾām cehd ile her bār şunlaradur 

İde bir kez deǾāli sin ħālį 
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1.2.MENSÛR TERCÜMELER 

Kaside-i Emâlî’nin 10 manzum tercümesinin yanında iki de mensûr 

tercümesi bulunmaktadır. Bunlardan Abdurrahman Darîr tercümesi, kelime ya da 

kelime gruplarının anlamları verilerek yapılmış bir tercümedir. Diğer mensûr 

tercüme ise MBT4 diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen bir tercümedir. 

1.2.1.Abdurrahmân ed-Darîr Tercümesi 

1.2.1.1.Abdurramân ed-Darîr’in Hayatı ve Eserleri 

Emâlî Kasidesinin Türkçe tercümelerinden mensûr olanların ilki 

Abdurrahman ed-Darîr‘e aittir. Tercümede yer alan “Bundan soňra maǾlūm ola ki 

ǾAbdu’r-raĥmāni’đ-đarįr eydür…” 189  ifadesi bu yargıya varmamıza sebep 

olmuştur. Yaptığımız araştırmalarda Abdurrahman Darîr hakkında yeterli bilgiye 

sahip olamadık. www.yazmalar.gov.tr internet adresinden yaptığımız aramalarda 

mütercim Bursalı Abdu’r-raĥmāni’d-Darįr olarak kaydedilmiş olup ölüm tarihi de 

H 1161 (M 1748) olarak geçmektedir.190 Fakat mütercimin ölüm tarihi ile ilgili 

hata yapılmış olmalıdır ki elimizdeki tercümede mütercim eserin tamamlanma 

tarihini “Sene biň yüz altmış sekiz tāriĥinde taĥrįri müyesser oldı.”  diyerek H 

1168 (M 1754/1755) yılı olduğunu belirtir. Buradan hareketle mütercimin ölüm 

tarihi 1754 yılı ya da daha sonrası olmalıdır diyebiliriz. Kütüphane 

araştırmalarında aşağıda tespit edilen eserlerin aynı kişiye ait olduğu kanaatine 

varmamızın nedeni “Bundan soňra maǾlūm ola ki ǾAbdu’r-raĥmāni’đ-đarįr 

eydür…” ifadesinin aynen yer almasıdır.191 Mütercimin tespit ettiğimiz eserleri 

şunlardır: 

- Necâtü’l-Musallî192,  

- Tafśîl-i Ŧarîķ-i Muķarrebîn ve Sebîli’l-Müttebi’în193,  

                                                             
189 Sayfa 3b, satır 1. 
190 www.yazmalar.gov.tr (24.10.2015) 
191 Ali Osman Yalkın, “Abdurrahman Darir’inTafsîl-i Tarîk-i Mukarrebîn ve Sebîli’l-Müttebi’în 
Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım”, TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları 
Dergisi, S 4, (2014), s. 290.; Sultan Kalkan, Abdurrahmani’d-Darîr Tezkiretü’s-Salât, (Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2012, s. 
1. 
192 Eserin nüshası için bk. Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları, Ms. or. oct. 1961 
Staatsbibliothek, Berlin, 1b-84a. 
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- Hediyetü’ş-Şürekâ194,  

- Vasiyyetu’l-Ârifîn195,  

- Tezkiretü’s-Salât196,  

- Tuhfetü’s-Sıbyân197,  

- Tercüme-i Kaside-i Emâlî. 

 

1.2.1.2.Abdurrahmân ed-Darîr Tercümesi ve Nüshaları 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Tırnovalı Katalogu, 1052 

numarada kayıtlı olan tercüme, toplam 50 varaktan oluşmaktadır. 16 beyitlik 

aruzun fâ’ilâtün- fâ’ilâtün- fâ’ilün kalıbıyla, mesnevî nazım şekliyle yazılmış bir 

girişle başlayan tercümenin mezkûr bölümü sırasıyla; besmele ile işe başlamanın 

ehemmiyeti, Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salât ve selâm konularını ihtiva 

eder. Daha sonrasında nesir bir bölüm yer alır ve bu bölümde Ûşî’nin hayatı, 

cennet ve cehennemin varlığı, kimlerin cennete, kimlerin cehenneme gideceği, 

cennet nimetleri ile cehennem azabı gibi konulardan bahsedilerek, cehennemden 

uzak olup cennete gidebilmenin ancak ilim ile mümkün olacağı ifade edilerek bu 

tercümenin yazılış sebebi beyan edilir. 

Kaside-i Emâlî’nin tespit ettiğimiz iki mensur tercümesinden biri olan bu 

eserde toplam 67 beytin tercümesi yer almaktadır. Terceme-i Emâlî diye 

başlıklandırılan eser, harekeli nesih yazı ile yazılmış olup Türkçe anlamlı ve 

kurallı bir cümle kurmak yerine metinde beyitlerden alınan Arapça ifadelerin 

Türkçe karşılıkları peşpeşe verilmiş bazen de açıklama yapılmıştır. Eserde Arapça 

beyitler kırmızı renkli mürekkep kullanılarak yazılmıştır. Tercüme kısmında siyah 

mürekkep kullanılmış, fakat tercümede kullanılan ve Arapça beyitlerden alınan 

ibarelerin üzeri kırmızı ile çizilmiştir. Biz de eseri günümüz alfabesine aktarırken 
                                                                                                                                                                       
193Eser doktora tezi olarak çalışılmaktadır. Bk. Ali Osman Yalkın, “Abdurrahman Darir’inTafsîl-i 
Tarîk-i Mukarrebîn ve Sebîli’l-Müttebi’în Adlı Eseri Üzerine Bir Tanıtım”, TÜRÜK Uluslararası 
Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, S 4, (2014), s. 290. 
194 Eserin nüshası için bk. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 6393/1, 1b-12b 
195 Eserin nüshası için bk. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz A 6393/2, 13b-89b 
196 Eser, yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bk. Sultan Kalkan, Abdurrahmani’d-Darîr 
Tezkiretü’s-Salât, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2012. 
197 Eserin nüshası için bk. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Isparta Şarkikaraağaç İlçe 
Halk Kütüphanesi, 32 Şarki 100. 
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Arapça beyitlerin altına yine Arapça kelime ya da kelime gruplarını sola yaslı 

şekilde yazıp karşısına tercümede verilen anlamlarını yazdık. Eserde her sayfada 

kahverengi kalın bir çerçeve içine alınmış 7 satır bulunmaktadır. Ayrıca sayfa 

içinde Arapça beyitler de ince bir çerçeve ile ayrılmıştır. 

 Mütercim Abdurrahmân ed-Darîr, tercümeye başlamadan önce açıklamalar 

yaptığı mensûr bölümün sadeleştirilerek özetlenmiş hâli şöyledir: 

 Ömrün sonunda varılacak mekân cennet ve cehennem olmak üzere iki 

tanedir. Bunlardan, cehennemden uzak olup cennete gitme ancak ilim ile olur. 

İlim de akait ve fıkıh olmak üzere ikiye ayrılır. Cennete gitmek akait ilmiyle 

mümkündür ancak cennette köşklere sahip olmak ise ancak amelle, fıkıhla 

mümkündür. Akait ilmini yani ehl-i sünnet ve cemaatin inanç esaslarını beyan 

etmek adına âlimler tarafından Arapça veya Türkçe çok sayıda kitap yazılmıştır. 

Bu kitaplardan biri de Özbek memleketlerinin Uş adındaki şehrinden Osman oğlu 

Ali isminde bir âlim tarafından ehl-i sünnet akâidinin temel esaslarını bir araya 

topladığı Emâlî kitabıdır. Ehl-i sünnetten olan âlimlerin tamamı bu risaleyi kabul 

ederek esere birçok kez  şerh yazmışlardır. Din kardeşlerimden rica ederim ki bu 

kitabı okuyup öğrensinler ve bu kitaba gönül bağlasınlar. Arapça bilmeyenler için 

ben de bu kitabı Türkçeye tercüme ediyorum.  

Mütercim kitabın ehemmiyetini ve tercüme sebebini bu şekilde dile 

getirdikten sonra “Sene biň yüz altmış sekiz tāriĥinde taĥrįri müyesser oldı.” 

diyerek eseri miladî 1754-1755 yılında yazdığını söylemektedir. 

 Mütercim ilk 61 beyti tercüme ettikten sonra “Ehl-i sünnet ve cemāǾat 

mezhebi üzre mesāǿil-i tevĥįd tercüme olundı. Bi-Ǿavni’llāhi teǾālā ve tevfįķihi.” 

Diyerek ehl-i sünnet ve cemaatin inanç meselelerine ait kısmın tercüme dildiğini 

söyledikten sonra 62. beyit ve sonrasını tercümeye başlamadan, “Bundan śoňra 

müśannif raĥimehu’llāhü teǾālā kitābını medĥ idüp der ki:” diyerek açıklama 

gereği hissetmiştir. Eser, tercümenin tamamlandığını belirten ve eserin müellifi ve 

mütercimine dua istendiği Arapça bir cümle ile sona erer. 
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1.2.1.3.Metin 

[fâ’ilâtün- fâ’ilâtün- fâ’ilün] 

[1a] 

Terceme-i Emālį 

 

Allāh adıyla her işi ibtidā 

İdiňüz kim ķıla tevfįķ ol ħudā 

 

Evvel ismu’l-lāh ile başlayalum 

İşi bismillāh ile işleyelüm 

 

İş ki bismillāh ile başlansa ger 

ǾĀķıbet ħayr ile olur muǾteber 

 

İş ki bismillāh ile başlanmaya 

[1b] 

ǾĀķıbet ebter ķala işlenmeye 

 

Başladıķ biz daħi bismillāh ile 

Ħatim eyleye Allāh anı ħayr-le 

 

Faśıl 

Ĥamd idelüm ki aňa oldur Kerįm 

Oldur Ġaffāru Raĥmānu Raĥįm 

 

Şükr idelüm hem daħi inǾāmına 

[2a] 

NiǾmetinüň ħāśına vü Ǿāmına 

 

Diyelüm elĥamdülillāh her zamān 

Rabbidür Ǿālemleriň ol müsteǾān 
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Ŧāķatince her ġanį vü her gedā 

Ĥamdin anuň dāǿimā ķılsun edā 

 

Fikr idüben niǾmetini rāzıķuň 

Dāǿimā ĥamdinde oluň Ħāliķuň 

 

[2b] 

Lāyıķ oldur her zebāna ey civān 

Ĥamdin anuň vird idine her zaman 

 

Faśıl 

BaǾde hamdu şükr-i Rabbi’l-Ǿālemįn 

Hem śalātı Raĥmete’n-li’l-Ǿālemįn 

 

Ol Ĥabįbullāh ol kāni śafā 

Ol Muĥammed Muśtafā vü müctebā 

 

[3a] 

Oldur cümle nebįler efđali 

Ķamu mürsel enbiyānuň ekmeli 

 

Eś-śelāt ü ve’s-selām ü ve’d-duǾā 

Ĥaķ Çalabdan dāǿimā irsün aňa 

 

Ālına aśĥābına daħi yaķįn 

Raĥmetullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn 

 

Bundan soňra maǾlūm ola ki [3b] ǾAbdu’r-raĥmāni’đ-đarįr eydür Bārį teǾālā 

Ādem āleyhi’s-selāmı ŧopraķdan ħalk eyledi aňa ve anuň evlādı evlādı üzerine 

baǾżı şeyleri işlemek-ile ve baǾżı şeyleri terk itmek-ile emir eyledi. Zįrā aħiri’l-

Ǿömür [4a] varılacak mekân ikidür. Biri cennet ve biri cehennemdür. Emir itdügi 

şeylere imtisal iden kimseleri cennetde ebedį ķoyup gün-be-gün niǾmetleri ziyade 



191 
 

olup gözler görmedik ve ķulaklar işitmedik ve bir eĥadıň [4b] ħāŧırına gelmedik 

niǾmetlere müstaġraķ itse gerekdür ve nehiy itdügi şeylerden ictināb itmeyen 

kimseleri cehennemde ebedį ķoyup ķaŧıranlı gömlek geyüp ve zakkum yeyüp ve 

ġıslįl içüp yılan ve Ǿaķreb śoķmaġ-ile [5a] ve tenleri yanup kömür olduķda tāze 

deriler bitmek-ile Ǿaźāb itse gerekdür. Pes imdi cehennemden ħalāś olup cennete 

vāśıl olmak müyesser olmaz. İlla Ǿilm-ile olur Ǿilim daħi iki bölükdür biri [5b] 

Ǿaķāiddür aňa ħıśāl-i ehl-i sünnet ve cemāǾat dirler. Ve biri Ǿilm-i fıķıhdur aňa 

şerįǾat ve aǾmāl dirler cennete girmege sebeb ehl-i sünnet ħıśālini bilüp ve inanup 

ve iķrār itmek-ile olur amma yüksek [6a] köşklere nāǿil olmak aǾmāl-i śāliĥā 

işlemek-ile ĥāśıl olur. Pes imdi ħıśāl-i ehl-i sünnet ve cemāǾati beyān eylemek 

babında Ǿulemā raĥimehumullāh ķatı çoķ kitāblar teǿlįf eylemişlerdür. Kimi 

ǾArabį ve kimi Türkį ve kimi nažm [6b] ve kimi nesir olmak üzere. Lākin Özbek 

memleketlerinde Ūş taǾbįr olunan şehirde bir Ǿālim ve Ǿāmil kimse var idi. Anuň 

ism-i şerįfi ǾAli ve babasınuň ismi ǾOŝmān idi. Ol źāt-ı şerįf ehl-i sünnet ħıśālinüň 

[7a] ekserini cemǾ idüp nažım üzere taĥrįr eylemiş idi. Ve ol risale-i şerįf Emālį 

kitābı dimekle meşhūr oldı. Ehl-i sünnetden olan Ǿulemālarıň mecmūǾı ol kitābı 

taĥsįn idüp ve ķabūl itdiler ve anuň üzerine [7b] ķatı çoķ şerĥler teǿlįf idüp ve her 

bir mesāǿilini tafśįl itdiler. Ve’l-ĥāśıl her kimüň iǾtiķādı ol kitāba muvāfıķ olup ve 

anuň ile āhirete gitse elbetde cennete girer. Dinde ķardaş olup ve [8a] įmāňda 

yoldaş olan eħibbāya recā iderem ki bu kitābıň içinde olan ħıśālleri ögrenüp ve 

aňa göňül baġlayalar. Pes imdi Ǿulūm-i ǾArabiyyeden behresi olmayan kimseler 

içün ol kitābı lisān-ı Türkįye [8b] tercüme eyleyem tā ki Ǿavām ve ħavāś anuň ile 

müntefiǾ olalar. Sene biň yüz altmış sekiz198 tāriĥinde taĥrįri müyesser oldı. Bi-

Ǿavnillāh-i teǾālā müśannif raĥimehullāhu kendini tevāżuǾan ġāib menziline tenzįl 

idüpdir ki: 

[9a] 

ُولُ  َق ِى اْلَعْیدُ  ی َْداِء اْالََمال ِى ب ف  

ِتَْوِحیدٍ  نَْظمٍ  ل ِ ِى ب َُالَل َكا ل  

ُولُ  َق  der  ی

اْلَعْیدُ    Ħudā ķullarından bir ķul 

ِى َْداِء اْالََمال ِى ب  Emālį kitābına başlamaķda ف

                                                             
198 M. 1754-1755 
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ِتَْوِحیدٍ   iǾtiķādı lāzım olan mesāǿil içün  ل

نَْظمٍ  ِ  dizilmiş sözler ile [9b]  ب

ِى َُالَل  .incüler gibi  َكا ل

 

ُقِ  َھُ اْلَخل ِل َِدیمٌ ا َمْوَالنَ  ا ق  

َْوَصاِف اْلَكَمالِ  فٌ َوَمْوُضو ا ِ ب  

ُقِ  َھُ اْلَخل ِل  bu maħlūķatuň Rabbisi  ا

 bizim yardımcımızdur  َمْوَالنَا

َِدیم  varlıgınuň evveli yoķdur[10a] ق

فَوَمْوُضو   daħi śıfātlanmışdur 

َْوَصاِف اْلَكَمالِ  ا ِ  .cemiǾ kemāl śıfātları ile  ب

 

َْمرٍ  ھَُو اْلَحىُّ اْلُمَدبُِّر ُكلُّ ا  

ُر ُذَو اْلَجَاللِ  َدِّ ھَُو اْلَحقُّ اْلُمق  

 Vācibü’l-vücūd olan Bārį teǾālā  ھُو

اْلَحىُّ    ĥayāt śıfātıyla [10b] mevśūfdur 

اْلُمَدبِّرُ    maĥalline münāsib tedbįr idicidür 

َْمرٍ   her bir ĥüküm eyledügi şeyleri ُكلُّ ا

 noķśān śıfātlardan müneźźeh olup kemāl śıfātlariyle mevśūf olan Bārį teǾālā  ھُوَ 

اْلَحقُّ    elbetde [11a] varlıġı ŝābitdür 

رُ  َدِّ اْلُمق   öyle Allāhu teǾālā ki cemįǾ-i eşyāyı tertįb üzre ezelde taķdįr idicidür 

ُذَو اْلَجَاللِ    öyle Allāh ki Ǿažāmet ve ululuķ śāĥibidür. 

 

یحُ  ِ َب ُر اْلق ُمِریُد اْلَخْیُر َوالشَّ  

اْلَمَحالِ  ِ َْیَس یَْرَضى ب َِكْن ل  َول

 [11b] 

ُمِریُد اْلَخْیرُ    Bārį teǾālā eyü olan işleri murād idicidür 

رُ  َوالشَّ   daħi şer olan şeyleri murād idicidür 

یحُ  ِ َب  öyle şer ki kötü  اْلق

َِكنْ   şu ķadar var ki  َول

َْیَس یَْرَضى  rāżı degildür ل



193 
 

اْلَمَحالِ  ِ  .günāh olan şeyden  ب

 

[12a] 

َْیَسْت َعْیَن َذاتٍ  َاُت هللاِ ل  ِصف

ِْنفَِصالِ  ُ َذا ا  َوَال َغْیًرا ِسَواه

َاُت هللاِ   Bārį teǾālānuň śıfāt-ı ķadįmeleri  ِصف

َْیَسْت َعْیَن َذاتٍ   źātınuň Ǿayni degildür ل

 daħi ġayri de degildür  َوَال َغْیرً 

 ُ  źātından başķa  ِسَواه

ِْنفَِصالِ   .ayrılur ġayrı degildür [12b]  َذا ا

 

ا ّرً ُ اِت َواْالَْفَعاِل ط َاُت الذَّ  ِصف

َوالِ  َِدیَماٌت َمُصونَاُت الذَّ ق  

اتِ  َاُت الذَّ  Bārį teǾālānuň śıfāt-ı źātiyyeleri  ِصف

َواْالَْفَعالِ    daħi śıfāt-ı fiǾliyyeleri 

ُّرً  اط   cümlesi 

َِدیَماتٌ   ibtidāsı [13a] yoķdur  ق

 maĥfūžlardur  َمُصونَاتُ 

َوالِ  الذَّ   źāǿil olmaķdan. 

 

ًا ًا َالَكا َشْیئ ُسَِّمى هللاُ َشْیئ  ن

ِى تِّ َخال َاِت السِّ ًا َعْن ِجھ  َوَذات

ُسَِّمى هللاُ   biz Bārį teǾālāya tesmiye iderüz  ن

ًا  bį-mevcūd şeydür  َشْیئ

اَالَكا َشْیئً    lakin [13b] şeylere beňzer degildür 

ًا  daħi Bārį teǾālāya źātdur deyü tesmiye iderüz  َوَذات

ِى تِّ َخال َاِت السِّ  .altı cihetden berį olduġı ĥalde  َعْن ِجھ

 

ْسُم َغْیَر اْلُمَسمَّى َْیَس اْالِ َول  

َلِ  َِصیَرِة َخْیِر ا َْھَل اْلب ََدا ا  ل
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 [14a] 

ْسمُ  َْیَس اْالِ  Bārį teǾālānıň esmāları degildür  َول

َغْیَر اْلُمَسمَّى   źātınuň ġayrı degil belki Ǿaynıdür 

َلِ  َِصیَرِة َخْیِر ا َْھَل اْلب ََدا ا  .ķalb gözü açıķ olan muĥaķķiķler ķatında ل

 

[14b] 

ِْن  َجْوھٌَر َربِّى َوِجْسمٌ َوَما ا  

ِْشتََمالِ  َْعٌض ُذو ا َوَال ُكلٌّ َوب  

ِنْ   olmadı  َوَما ا

 taķsįm ķabul itmeyen cüzǿ  َجْوھَرٌ 

 beni terbiye iden Ħāliķım  َربِّى

َوِجْسم   daħi eczādan mürekkeb olmadı 

َوَال ُكلٌّ    daħi taķsįm ķabūl [15a] ider şey olmadı 

َْعضٌ   daħi küllüň parçası olmadı  َوب

ِْشتََمالِ  ُذو ا   cemįǾ kemālāt-ile mevśūfdur. 

 

 َوفِى اْالَْذھَاِن َحّقً َكْوَن ُجْزءٍ 

ِْبِن َخالِ  َا ا ََّمُكنِّ ی َِال َوْصِف الت  ب

 Ǿaķıllarda  َوفِى اْالَْذھَانِ 

 ŝābitdür [15b]  َحّقً 

 taķsįm ķabūl itmeyen cüzǿüň taśavvur olunması  َكْوَن ُجْزءٍ 

َِال َوْصفِ  التجزي ب   ne ķadar taķsįm ķabūl itmezse de 

ِْبِن َخالِ  َا ا   .ey benim dayım oġlı  ی

 

َى ُوًقا تََعال ُْرآُن َمْخل  َوَما اْلق

َالِ  ِب َعْن ِجْنِس اْلَمق َكَالُم الرَّ  

 [16a] 

ُْرآنُ   Bārį teǾālā źātiyle ķāǿim olan kelām-ı nefsį olmadı  َوَما اْلق

ا ً ُوق  śoňradan yaradılmış َمْخل

َى  Ǿālį oldu  تََعال
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بِ  َكَالُم الرَّ   Bārį teǾālānuň kelām śıfātı 

َالِ  َعْن ِجْنِس اْلَمق   maħlūķ kelāmı miŝli olmadı.  

 

[16b] 

َِكنْ لعَوَربُّ الْ  َْوَق اْلَعْرِش ل ْرِش ف  

َِّصالِ  ِن َوالت ََّمكُّ َِال َوْصِف الت  ب

ْرشِ لعَوَربُّ الْ   Ǿarş-ı Ǿažįmün Rabbisi 

َْوَق اْلَعْرشِ   Ǿarşıň fevķindedür  ف

َِكنْ   şu ķadar var ki  ل

نِ  ََّمكُّ َِال َوْصِف الت  Ǿarş üzerinde sākin olmaġ-ile [17a] degil  ب

َِّصالِ   .daħi Ǿarşa muttaśıl olmaġ-ile degildür  َوالت

 

ْحَمِن َوْجھًا ِلرَّ یھُ ل ِ َّْشب  َوَما الت

َْصَناُف اْالَھَالِ  َُصْن َعْن َذاَك ا  ف

یھُ  ِ َّْشب  beňzetmek olmadı  َوَما الت

ْحَمنِ  ِلرَّ  Bārį teǾālā içün  ل

اَوْجھً    ŧarįķ-i ĥaķķ olmadı 

َُصنْ   pek [17b] śaķın  ف

 Bārį teǾālāyı bir şeyǿe beňzetmekden  َعْن َذاكَ 

َْصنَاُف اْالَھَالِ   .ey ehl-i sünnet cemāǾati  ا

 

یَّاِن َوْقتٌ  َى الدَّ َْمَضى َعل َوَال ی  

َِحالِ  َْزَماٌن ب َْحَواُل َوا  َوا

 [18a] 

َْمَضى  geçmedi ve geçmez  َوَال ی

یَّانِ  َى الدَّ  Bārį teǾālā üzerinde  َعل

َوْقتٌ    hiçbir vaķit 

َْحَوالُ   daħi bir ĥalde geçmedi  َوا

َْزَمانٌ   daħi bir zamānda geçmedi  َوا

َِحالِ   .hiçbir ĥāl ile  ب
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َِساءٍ  َِھى َعْن ن ِل  َوُمْستَْغٍن ا

َْوِرَجالِ  ُنَاٍث ا َْوَالٍد ا  َوا

 [18b] 

َِھى ِل َوُمْستَْغٍن ا   benim Rabbimüň iĥtiyācı yoķdur 

َِساءٍ   Ǿavrata  َعْن ن

ُنَاثٍ  َْوَالٍد ا  ķız evlāda  َوا

َْوِرَجالِ   .yāhud erkek evlāda  ا

 

ٍ َكَذا َعْن ُكلِّ ِذى  َعْوٍن َونَْصر  

ْد ُذواْلَجَالِل واْلَمَعالِ  َرُّ تَف  

 gine bunuň gibi iĥtiyācı [19a] yoķdur  َكَذا

َعْن ُكلِّ ِذى َعْونٍ   her bir yardım idiciye 

 daħi her bir nuśret idiciye  َونَْصرٍ 

دْ  َرُّ  Bārį teǾālānıň eşi ve dekdeşi yoķdur  تَف

ُذواْلَجَاللِ    ululuķ ve Ǿažamet śāĥibidür 

واْلَمَعالِ    śıfāt-ı Ǿāliyye śāĥibidür. 

 

[19b] 

ُمَّ یُْحِیى قھرایُِمیُت اْلَخْلُق  ث  

َیُ  ِ  زْ جْ ف َى َوْفِق اْلِخَصالِ ی ِھْم َعل  

یُِمیُت اْلَخْلقُ    Bārį teǾālā maħlūķātı öldürür 

 güci yetici olduġı ĥalde  قھرا

ُمَّ   bundan soňra  ث

ِى  gine dirildür  یُْحی

َیُ  ِ  زْ جْ ف ِھمْ ی   anlara cezā [20a] ider 

َى َوْفِق اْلِخَصالِ  َعل  herkesiň ħaśletlerine göre. 

 

َّاٌت َونَْعَمى ِالَْھِل اْلَخْیِر َجن  

َّكالِ  ِْدَراُك الن اِر ا َّ ِْلُكف  َول

ِالَْھِل اْلَخْیرِ    müǾmin olan kimse içün vardur 
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َّاتٌ   baġçeler vardur  َجن

َونَْعَمى   bir eĥadıň [20b] ħāŧırına gelmedik dürlü niǾmetler vardur 

َّارِ  ِْلُكف  įmānı olmayan kimseler içün vardur  َول

َكالِ  ّ ِْدَراُك الن  .Ǿaźāb-ı elįme nāǿil olmaķ vardır  ا

 

َْفنَى اْلَجِحیَم َوَالاْلِجَنانْ  َوَال ی  

َالِ مَ وَ  ِق ِْنت َھُْل ا ُو ھَُما ا َْھل ا ا  

[21a] 

َْفنَى اْلَجِحیمَ  َوَال ی   cehennem ve içinde olanlar ebedį fānį olmazlar 

َوَالاْلِجَنانْ    daħi cennet ve içindekiler ebedį fānį olmazlar 

ُو ھَُمامَ وَ  َْھل ا ا   bu ikisinüň ehli degildür 

َالِ  ِق ِْنت َْھُل ا  .mekānlarından çıķıcı degildür  ا

 

[21b] 

 ُ ََراه َغْیِر َكْیفٍ ی ِ ُوَن ب ِمن اْلُمٔوْ  

ِْدَراٍك َوَضْرٍب ِمْن  َالِ الَوا ِمث  

ُونَ  ِمن ُ اْلُمٔوْ ََراه ی   įmānı olan kimseler görürler 

َغْیِر َكْیفٍ  ِ  hiçbir nesneye beňzetmeksiz  ب

ِْدَراكٍ   ve daħi künh-i ĥaķįķatini aňlamaķsız  َوا

َالِ الَوَضْرٍب ِمْن  ِمث   [22a] eşyādan bir şeyǿe beňzetmeksiz. 

 

َّعِ  َْنَسْوَن الن َی ُ یف ه َِذا َرأوْ َم ا  

َِزالِ  ْعت َْھِل اْالِ َا ِخْسَراِن ا َی  ف

َْنَسْونَ  َی  müǿminler unudurlar  ف

َّعِ  مَ یالن   cennetiň niǾmetlerini 

َِذا َراؤْ  ها   ķaçan Bārį teǾālāyı gördükde 

َا ِخْسَرانِ  َی  ey nedāmet ve ey [22b]peşįmānlıķ  ف

َِزالِ  ْعت َْھِل اْالِ  .muǾtezile ŧāǿifesi-çün  ا

 

ِتِراٍض  َُح ُذْو اف َْصل ِْعٌل ا ِْن ف  َوَما إ

َدَِّس ِذى التََعاِلى َاِدى الُمق َى اْلھ َعل  
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ِْعلٌ  ِْن ف  olmadı  َوَما إ

َحُ  َْصل  kötü ħuylu insānı ıślāĥ eylemek  ا

ِتِراٍض  ُذْو اف   farż olmadı[23a] 

َى  َاِدىَعل اْلھ   Bārį teǾālā üzerine 

َدَّسِ   öyle Allāh ki noķśān śıfātlardan berįdür  الُمق

ِى  .śıfāt-ı Ǿulyā śāĥibidür  ِذى التََعال

 

َْرٌض َالِزٌم تَْصِدیُق ُرْسلٍ  َوف  

ََّوال الن ِ َْمَالٍك ِكَراٍم ب ِى َوا  

َْرٌض َالِزمٌ  َوف   farż-ı Ǿayındur[23b] 

 cemįǾ peyġamberlere inanmaķ  تَْصِدیُق ُرْسلٍ 

َْمَالكٍ   daħi meleklere inanmaķ  َوا

ََّوال الن ِ ِى ِكَراٍم ب   öyle melekler ki maķbūllerdür dürlü Ǿaŧāyālarla. 

 

َى ْدِر اْلُمَعل الصَّ ِ ُسِل ب َوَخْتِم الرُّ  

ِىٌّ  ِذى َجَمالِ  ھَاِشِمىٌّ نَب  

ُسلِ  َوَخْتِم الرُّ   peyġamberleriň nihāyeti [24a] 

َى ْدِر اْلُمَعل الصَّ ِ  āħir zamān peyġamberidür  ب

ِىٌّ   ulu peyġamberdür  نَب

 Hāşim evlādındandur  ھَاِشِمىٌّ 

ِذى َجَمالِ    güzellik śāĥibidür. 

 

َِال  ِْخت َِال ا َیاِء ب ِ َِماُم اْالَْنب فٍ ا  

َِاللِ  َِال اِْخت َیاِء ب ِ  َوتَاُج اْالَْصف

َیاءِ  ِ َِماُم اْالَْنب  cümle peyġamberleriň [24b] muķtedāsıdur  ا

َِال  ِْخت َِال ا فٍ ب   şübhesiz 

َیاءِ  ِ  śāliĥleriň başınuň tācıdur  َوتَاُج اْالَْصف

َِاللِ  َِال اِْخت  .şübhesiz  ب

 

َاٍق َشْرُعھُ فِى ُكلِّ َوْقتٍ  َوب  

َِحالِ  ََمِة َواِْرت ِی َْوِم اْلق َى ی ِل  ا



199 
 

َاٍق َشْرُعھُ  َوب   Faĥr-i Ǿālemiň [25a] şerįǾati bāķįdür 

 her bir vaķitde  فِى ُكلِّ َوْقتٍ 

ََمةِ  ِی َْوِم اْلق َى ی ِل  ķıyāmet yaķın olup  ا

َِحال ِْرت  .müǿminler tükenüp Ķurān-ı Ǿažįmü’ş-şān yer yüzünden ķalkıncaya dek  َوا

 

ٍ َوِصْدقٌ  َْمُر ِمْعَراج  َوَحقٌّ ا

َاٍر َعَوالِ  َْخب ِیِھ نَصُّ ا َف  ف

 [25b] 

َوَحقٌّ    ŝābitdür 

 ٍ َْمُر ِمْعَراج  Faħr-i Ǿālemįň göklere gitmesi  ا

َوِصْدقٌ    gerçekdür 

ِیھِ  َف  miǾrāc ĥaķķında vardur  ف

 maǾnāsı şüphesiz āyet-i kerįme vardur  نَصُّ 

َْخَبارٍ   daħi ĥadįs-i śaĥįĥler vardur  ا

 .yalandan berį  َعَوالِ 

 

[26a] 

َنَّ  ََمانٍ َوا ِى ا َف َاَء ل ی ِ اْالَْنب  

َْنِغَزالِ  َاِن َعْمًدا َوا َعِن اْلِعْصی  

َاءَ  ی ِ َنَّ اْالَْنب  taĥķįķ peyġamberler  َوا

ََمانٍ  ِى ا َف  maĥfužlardur ل

َانِ  َعِن اْلِعْصی   günah işlemeden 

 ķaśd-ile   َعْمًدا

َْنِغَزالِ   .daħi peyġamberlikden Ǿazl olmazlar  َوا

 

[26b] 

َى ُْنث ُّ ا َط ًا ق یّ ِ  َوَما َكانَْت نَب

َِعالِ  ِْفت َوَال َعْبٌد َوَشْخُص ُذو ا  

ًا یّ ِ  peyġamber olmadı َوَما َكانَْت نَب

 ُّ َط  aślā  ق

َى ُْنث  Ǿavratdan  ا
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 daħi köleden  َوَال َعْبدٌ 

َوَشْخصُ    daħi şol şaħıśdan olmadı ki 

َِعال ِْفت ُذو ا   [27a] sābıķa kötü ħuy śāĥibi ola. 

 

َْرنَْیِن  ا لمَوُذاْلق ً َْعَرْف نَِبیّ ی  

َاْحَذْر َعْن ِجَدالِ  ْقَماَن ف ُ  َكَذا ل

َْرنَْینِ  َوُذاْلق   ismiyle müsemmā olan źāt-ı şerįf 

َْعَرفْ لم  ی   bilinmedi 

ا ً یّ ِ  peyġamber midür yoħsa Ǿādil pādişāh mıdur  نَب

 gine [27b] bunuň gibi bilinmedi   َكَذا

ْقَمانَ  ُ -Loķmān ismiyle müsemmā olan źāt-ı şerįf peyġamber midür yoħsa veli’y  ل

yullāh mıdur 

َاْحَذرْ   ey sāǿil sen ĥaźer eyle  ف

 .çekişmekden َعْن ِجَدالِ 

 

ُمَّ یَ  فَ َوِعیَسى َسوْ  ِى ث َأت َوىثْ ی  

ِىٍّ ِذى خَ  اٍل َشق َِدجَّ الِ بَ ل  

 [28a] 

َوِعیَسى   Meryemiň oġlu ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām 

فَ َسوْ    yaķıncacıķda 

َأتِى  gelür  ی

ُمَّ   bundan śoňra  ث

َوىثْ یَ    öldürür 

الٍ  َِدجَّ  Deccāl ismiyle müsemmā olan kāfiri  ل

ِىٍّ   öyle Deccāl ki cehennemlikdür  َشق

الِ بَ ِذى خَ    envāǾi istidrāc [28b] ve dürlü fesād śāĥibidür. 

 

َاَكَراَماُت  َداِر ُدْنی ِ ِى ب اْلَول  

ََّوالِ  َْھُل الن َھُْم ا َھُا َكْوَن ف  ل

ِى َكَراَماُت اْلَول   Ǿulemā-i Ǿāmilįnden ħāriķ-i āde şey śādır olmaķ cāǿizdür 

َا َداِر ُدْنی ِ  ol kimseniň ĥayātında dünyāda iken [29a]  ب
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َھُا  anlar  içün   ل

 kerāmet śādır olmaķ vardır  َكْونَ 

َھُمْ   anlar  ف

ََّوالِ  َْھُل الن  .niǾmet śāĥibleridür  ا

 

َْم یَ  ُّ َدْھًرافْ َول َط ِىٌّ ق ُضْل َول  

َِحالِ  ِْنت َْو َرُسوًال فِى ا ًا ا یّ ِ  نَب

َْم یَ  ُضلْ فْ َول   efđāl olmadı 

ِىٌّ   hiçbir kerāmāt śāĥibi olan kimse [29b]  َول

 ُّ َط  aślā  ق

اَدْھرً    cemįǾ Ǿömrinde 

ا ً یّ ِ  bir peyġamber üzerine  نَب

َْو َرُسولً   yāħud mürsel olan źāt-ı şerįfler üzerine  ا

ِْنِتَحالِ   .Ǿömrinün nihāyetinde فِى ا

 

[30a] 

یِق  دِّ ِلصِّ ِىٌّ رُ َول ْجَحاٌن َجل  

َِمالِ  ِْحت َى اْالَْصَحاِب ِمْن َغْیِر ا  َعل

یقِ  دِّ ِلصِّ  Ebu Bekįr rađiyallāhü anhü içün vardır  َول

ْجَحانٌ رُ    efđaldür dimeklik 

ِىّ   ziyāde açıķdur  َجل

َى اْالَْصَحابِ   cümle aśĥāb üzerine [30b]  َعل

َِمالِ  ِْحت ِمْن َغْیِر ا  şübhesiz. 

 

َْضلُ  َاُروِق ُرْجَحاٌن َوف ِْلف  َول

َى ُعْثَماَن ذِ  ُّوَرْیِن َعالِ  ىَعل ىالن  

َاُروقِ  ِْلف  ǾÖmer rađiyallāhü anhü içün vardır  َول

 efđaldür dimeklik  ُرْجَحانٌ 

َْضل  daħi ululuķ  َوف

َى ُعْثَمانَ  َعل   rađiyallāhü anhünüň[31a] üzerine 

ُّوَرْینِ  ىذِ  الن   öyle ǾOŝmān ki iki nūr śāĥibidür 
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ىَعالِ    anuň daħi ķadri Ǿālįdür. 

 

ا َكاَن َخْیًرا ىُوذِ  ً ُّوَرْیِن َحق الن  

اِر فِى َصفِّ  َِتالِ ِمَن اْلَكرَّ اْلق  

ا ىُوذِ  ً ُّوَرْیِن َحق الن   iki nūr śāĥibi olan ǾOŝmāň 

 efđal oldı [31b]   َكاَن َخْیًرا

ارِ  ِمَن اْلَكرَّ   tekrār idici ǾAli rađiyallāhü anhüden 

 .küffār ile dögüşür iken  فِى َصفِّ اْلِقتَالِ 

 

َْعَد ھََذا َْضِل ب اِر ف ِْلَكرَّ َول  

َِبالِ ى َعلَ  ا َالت َّرً َاِرط اْالَْغی  

ارِ  ِْلَكرَّ َول   ǾAli rađiyallāhü anhü içün [32a] vardur 

َْضلِ   efđal olmaķlıķ  ف

َْعَد ھََذا  bu üçünden śoňra  ب

َارِ َعلَ  ى اْالَْغی   ġayri aśĥāb üzerine 

ا َّرً  cemiǾsi üzerine  ط

َالِ  َال  ِب ت   aślā şek yoķdur. 

 

 َ َة یق دِّ ِلصِّ مْ َول َ َاْعل ْجَحاِن ف الرُّ  

َْعِض اْلِخَاللِ  ْھَراِء فِى ب َى الزَّ َعل  

 [32b] 

َةَ  یق دِّ ِلصِّ  ǾĀişe rađiyallāhü anhā içün vardur  َول

ْجَحانِ   tercįĥ olmaķlıķ  الرُّ

َم َاْعل  ey ŧālib-i ĥaķ olan kişi sen bil  ف

ْھَراءِ  َى الزَّ  Fāŧıma rađiyallāhü anhā üzerine  َعل

َْعِض اْلِخَاللِ فِى  ب   baǾżı ħaśletlerde. 

 

[33a] 

َْعَد َمْوتٍ  َِزیًدا ب َْلَعْن ی َْم ی  َول

ِْإلْغَراِء َغالِ  ِى ا َاِر ف ِسَوى اْلِمْكث  

َْلَعنْ  َْم ی  laǾnet itmedi  َول
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َِزیًدا  MuǾāviyeniň oġluna  ی

َْعَد َمْوتٍ   öldükten śoňra  ب

َارِ  ِسَوى اْلِمْكث   çoķ söyleyicilerden ġayrı 

ِْإلْغَراءِ  ِى ا  ŧalmada  ف

 .söze  َغالِ 

 

[33b] 

َارٍ  ِب ِْعت ِد ُذو ا ِّ َل ِیَماُن اْلُمق  َوا

َِصالِ  َالِئِل َكالن ِ الدَّ َْنَواع ا ِ  ب

دِ  ِّ َل ِیَماُن اْلُمق  taķlįd idiciniň taśdįķi  َوا

َارٍ  ِب ِْعت  śaĥįĥdür muǾteberdür  ُذو ا

َالِئلِ  ِ الدَّ َْنَواع ا ِ  dürlü edilleler ile  ب

َِصالِ   .keskįn ķılıçlar gibi  َكالن

 

[34a] 

َِجْھلٍ  َِذى َعْقٍل ب َوَما ُعْذٌر ل  

َِخَالِق اْالََسا ِل َواْالََعالِ فِ ب  

َوَما ُعْذرٌ    bahāne olmadı 

َِذى َعْقلٍ   idrāk śāĥibleri içün  ل

َِجْھلٍ   bilmedikleri  ب

َِخَالِق اْالََسا ِل َواْالََعالِ فِ ب   yerleriň ve gökleriň Ħālıķı olan Bārį teǾālāyı. 

 

[34b] 

ْسٍ  َأ ِیَماُن َشْخٍص َحاَل ی  َوَما ا

َالِ  ِث ْمت ِْقِد اْالِ َف َمْقبُوٍل ل ِ  ب

ِیَماُن َشْخٍص  َوَما ا   bir kimseniň įmānı olmaz 

سٍ  ْ َأ  ĥayātdan ümįdini kesdikden soňra  َحاَل ی

َمْقبُولٍ  ِ  muǾteber olmaz  ب

َالِ  ِث ْمت ِْقِد اْالِ َف  .įmān getürecek [35a] vaķit elden gitdügi içün  ل
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َْفَعاُل َخْیٍر فِى ِحَسابٍ  َوَما ا  

یَماِن َمْفُروَض اْلِوَصالِ  ِمَن اْالِ  

َْفَعاُل َخْیرٍ  َوَما ا   aǾmāli śāliĥa olmadı 

 śāyiden  فِى ِحَسابٍ 

یَمانِ   taśdįķ eylemede  ِمَن اْالِ

َمْفُروَض اْلِوَصالِ    yanaşdırması farż olmadı. 

 

[35b] 

َِدادٍ  ِْرت ُكْفٍر َوا ِ َوَال یُْقَضى ب  

َعھْ  ِ َِزالِ  رٍ ب َْتٍل َواِْخت ق ِ َْو ب ا  

َوَال یُْقَضى   ĥüküm olunmaz 

ُكْفرٍ  ِ  įmānı gitdi deyü  ب

َِدادٍ  ِْرت  daħi dįn-i islāmdan çıķdı deyü  َوا

َعھْ  ِ رٍ ب   źįnā itmekle 

َْتلٍ  ق ِ َْو ب  yāhud nā-ĥaķ yere adam öldürmek-ile [36a]  ا

َِزالِ   .daħi bir użvunı kesmek-ile  َواِْخت

 

َْعَد َدْھرٍ  َِداًدا ب ِْرت َْنَوى ا  َوَمْن ی

ِْنِسَاللِ  یَِصرُّ َعْن ِدیَن َحقِّ َذا ا  

َوَمنْ    bir kimse 

َْنَوى  niyyet eylese  ی

َِداًدا ِْرت  mürted olmaķlıġa   ا

 ٍ َْعَد َدھْر  niçe yıldan śoňra  ب

 olur  یَِصرُّ 

 İslām dįninden [36b]  َعْن ِدیَن َحقِّ 

ِْنِسَاللِ  َذا ا   o sāǾat çıķmış olur. 

 

َادٍ  ِق ِْعت ُ اْلُكْفِر ِمْن َغْیِر ا َْفظ َول  

اِْغتِ  ِ ٍ َردِّ ِدیِن ب َْوع ِط الِ فَ ب  
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ُ اْلُكْفرِ  َْفظ َول   küfür söylemek 

َادٍ ِمْن َغْیِر  ِق ِْعت ا   ne ķadar inanmazsa da 

 ٍ َْوع ِط  kendi iħtiyāriyle  ب

 söyleyen kimseniň islāmını [37a] giderir  َردِّ ِدینِ 

اِْغتِ  ِ الِ فَ ب   ġafleti sebebiyle. 

 

 ٍ ُكْفٍر َحاَل َسْكر ِ َْحُكْم ب  َوَال ی

َِحالِ  اِْرت ِ َْلَغْو ب َْھِذى َوی َما ی ِ  ب

َْحُكمْ   ĥüküm olunmaz  َوَال ی

ُكْفرٍ  ِ  kāfir oldı deyü  ب

َحاَل َسْكرٍ    serĥoşlıġı vaķitde 

َْھِذى َما ی ِ  küfür söylemekle  ب

َْلَغوْ  ا َوی   daħi ŧalmaġıle [37b] 

اِْرِتَحالِ  ِ   .serĥoşlıġı sebebiyle  ب

 

ًا ِیًا َو َشْیئ َوَما اْلَمْعُدوِم َمْرئ  

َھ َالَح فِى یُْمِن اْلِھَاللِ  ِق َف  ل

اْلَمْعُدومِ َوَما    yoķ olan şeyǿ 

ِیًا  görinür olmadı  َمْرئ

اَو َشْیئً    daħi mevcūd olmadı 

َھ ِق َف  Ǿilmi  ل

 bize aşikār oldı  َالحَ 

فِى یُْمِن اْلِھَاللِ    [38a] doġacaķ ayıň görünmesinden. 

 

ِنَّ  َال َكَشْئىِ  نُ ُمَكوَّ الَوَغْیَر ا  

َّْكِویِن َخِذِه َال  َِحالِ َمَع الت َكت  

ِنَّ   başķa başķadur  َوَغْیَر ا

نُ ُمَكوَّ ال   maħlūķāt 

َال َكَشْئىٍ    ikisi bir şeyǿ degildür 

َّْكِوینِ  َمَع الت   Bārį teǾālānıň tekvįn śıfātıyla 

 sen bu [38b] mesǿeleyi ŧut  َخِذهِ 
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 .ķalb gözine sürme içün  َال َكتَِحال

ْحَت ِرْزٌق ِمْثَل ِحٍل  ِنَّ السُّ َوإ  

َالِ  ِى َكلَّ ق َال َْكَرْه َمق ِْن ی  َوإ

ِنَّ السُّْحتَ   taĥķįķ ĥarām  َوإ

ِرْزقٌ    rızķdur 

ِمْثَل ِحلٍ    ĥelāl gibi  

َْكَرهْ  ِْن ی  ne ķadar kötü gelürse de [39a]  َوإ

ِى َال  benim sözüm  َمق

َالِ   .her bir buġuż idici muǾtezile ŧāǿifesine  َكلَّ ق

 

 ْ ِى ا ْجَداِث َعْن تَْوِحیِد َربِّى الََوف  

ئَوالِ  السُّ ِ َى ُكلُّ َشْخٍص ب  َسیُْبل

 ْ ْجَداثِ الََوفِى ا   ķabirlerde 

 Bārį teǾālāyı birlemede   َعْن تَْوِحیِد َربِّى

َى  yaķıncacıķda mübtelā olurlar[39b]  َسیُْبل

 ٍ  her bir insān  ُكلُّ َشْخص

ال ِ ئَوالِ ب سُّ   śorulmaġa. 

 

َْعًضا  ُسَّاِق ب اِر َوالف َّ ِْلُكف  َول

َِعالِ  َْبِر ِمْن ُسِؤ الف َعَذاُب اْلق  

َّارِ  ِْلُكف  įmānı olmayanlarıň cümlesi içün vardur  َول

ُسَّاقِ   daħi müǿmin fāsıķlarıň  َوالف

َْعًضا  baǾżısı içün vardur [40a]  ب

َْبرِ    ķabriň içinde şiddet ve miĥnet  َعَذاُب اْلق

َِعالِ  ِ الف  .kötü işler içün  ِمْن ُسؤ

 

َْضٌل  َّاِت ف َّاِس فِى اْلَجن  ُدُخوُل الن

َمالِى  َ ْأل ِْھِل ا َ أ  ِمَن اْلَرْحَمِن یا

َّاسِ   insānıň girmesi  ُدُخوُل الن

َّاتِ   cennetlere  فِى اْلَجن

َْضلٌ   Ǿaŧādur [40b]  ف

ِمَن اْلَرْحَمنِ    Bārį teǾālādan 
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َمالِى  َ ْأل ِْھِل ا َ أ  .ey Ħudānıň raĥmetini umucular  یا

 

َْعِث َحقٌّ  َْعَد اْلب َّاِس ب  ِحَساُب الن

ْز َعْن َوالِ  ََّحرُّ الت ِ ُوا ب َُكون  ف

َّاسِ   bu insānıň dünyāda işledikleri şeylerden suǿāl [41a] olunması  ِحَساُب الن

َْعثِ  َْعَد اْلب  ölüp de yine dirildikden śoňra  ب

 ŝābitdür  َحقّ 

ُوا َُكون  siz olun  ف

زْ  ََّحرُّ الت ِ  śaķınmaķ üzere  ب

 .günāh olan şeylerden  َعْن َوالِ 

 

َْعًضا نَْحُو یُْمنَى ُُب ب َى اْلُكت  َویُْعط

َمالِ  َْھٍر َوالشِّ َْعًضا نَْحَو ظ َوب  

 [41b] 

ُبُ  َى اْلُكت  dünyāda ĥafaža meleklerinüň yazdıġı kitāblarıň virilmesi  َویُْعط

َْعًضا  baǾżı kimselere  ب

 śāġ cānibinden  نَْحُو یُْمنَى

َْعًضا  ve baǾżısına  َوب

َْھرٍ   arķası ardından  نَْحَو ظ

َمالِ  َوالشِّ   daħi baǾżısına śol cānibinden. 

 

[42a] 

َْعَماٍل وَ  ىجر َوَحقٌّ َوْزُن ا  

 ِ َِال ا َراِط ب َى َمْتِن الصِّ الِ بَ تِ ھْ َعل  

َوَحقٌّ    elbetde ŝābitdür 

َْعَمالٍ   ķıyāmet güni ħayırlarıň ve şerleriň ŧartılması  َوْزُن ا

ىوجر   daħi yürünülmesi 

َراطِ  َى َمْتِن الصِّ َعل   cehennem üzerine ķurılacaķ köpri [42b] üzerinden 

 ِ َِال ا الِ بَ تِ ھْ ب   şübhesiz. 
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ْھِل َخْیٍر  َ ُ أ َاَعة  َوَمْرُجوٌّ َشف

ِِر َكاْلِجَبالِ  ِألْصَحاِب اْلَكَبائ  

َوَمْرُجوٌّ    ķıyāmet güni recā olunur 

ْھِل َخْیرٍ  َ ُ أ َاَعة  śāliĥleriň yardım itmesi  َشف

ِرِ  ِألْصَحاِب اْلَكَبائ   büyük günāh śāĥibleri içün [43a] 

َكاْلِجَبالِ    ŧaġlar gibi. 

 

ِیغٌ  َل ِیٌر ب ث ْ َِدْعَواِت تَأ  َولل

َدْ  الَلِ  َوق َْصَحاُب الضَّ ِیِھ أ َْنف ی  

َِدْعَواتِ   Bārį teǾālādan ĥācet isteyen kimseler içün  َولل

ِیرٌ  ث ْ  menfaǾat vardır  تَأ

ِیغٌ  َل  ziyāde açıķdur  ب

َدْ   taĥķįķ  َوق

ِیھِ  َْنف  duǾānuň [43b] fāǿidesini redd iderler  ی

َْصَحاُب  الَلِ أ الضَّ   ehl-i bidǾat ve muǾtezile olan kimseler. 

 

ِى َیُول َانَا َحِدیٌث َواْلھ َوُدْنی  

َِذالِ  اْجت ِ َاْسَمْع ب  َعِدیُم اْلَكْوِن ف

َانَا  bizim sākin olduġumuz mekānlar  َوُدْنی

 śoňradan yaradılmış [44a] dur  َحِدیثٌ 

ِى َیُول  sefįhlerüň ķadįmįdür didikleri şey  َواْلھ

َعِدیُم اْلَكْونِ    heyūlānıň yoķluġıdur zirā ehl-i sünnet ķatında ķadįm olan ancaķ Bārį 

teǾālānıň źātı śıfatlarıdur 

َاْسَمعْ   bu kelāmı pek diňle  ف

َِذالِ  اْجت ِ  .ķalb ķulaġiyle  ب

 

[44b] 

ِّیَراِن َكْونٌ  َّاِت َوالن ِْلَجن  َول

َْحَوالِ  َا مر ا َْیھ َخَوالِ  َعل  

َّاتِ  ِْلَجن  cennetler içün  َول

ِّیَرانِ   ve daħi cehennem içün  َوالن
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 şimdiki ĥalde mevcūd olmaķ vardır  َكْون

َا َْیھ  anlarıň üzerinden  َعل

 geçdi  مر

َْحَوالِ   bir alay yıllar ki[45a]  ا

 .ħālį vaķitlerde  َخَوالِ 

 

ِیًما  َى ُمق َْبق ِْإلیَماِن ال ی  َوُذو ا

َِعالِ  ُِشوِم الَذْنِب فِى َداِر اْشت ب  

ِْإلیَمانِ   taśdįķ śāĥibi olan kimse  َوُذو ا

ِیًما َى ُمق َْبق  ebedį bāķį ķalmaz  ال ی

ُِشوِم الَذْنبِ   kötü günāhlar sebebiyle  ب

َِعالِ   Ǿalev [45b] śāĥibi olan cehennemde. Ehl-i sünnet ve cemāǾat mezhebi  فِى َداِر اْشت

üzre mesāǿil-i tevĥįd tercüme olundı. Bi-Ǿavni’llāhi teǾālā ve tevfįķihi. 

 
َّْوِحیِد نَْظًما ِلت َْسُت ل َْلب َْد ا َق  ل

ْحِر اْلَحَاللِ  ْكِل َكالسِّ َِدیُع الشَّ ب  

Bundan śoňra müśannif raĥimehu’llāhü [46a] teǾālā kitābını medĥ idüp der ki 

َدْ  َق  taĥķįķ  ل

َْستُ  َْلب  ben geydirdüm  ا

َّْوِحیدِ  ِلت  iǾtiķād idecek mesāǿil içün  ل

انَْظمً    bir dizilmiş kelām ki 

ْكلِ  َِدیُع الشَّ ب   anuň śūreti pek açıķdır 

ْحِر اْلَحَاللِ  َكالسِّ   helāl idici keskin siĥir gibi. 

 

[46b] 

ِّى  ٍ یَُسل َْلَب َكاْلبُْشَرا ِبُروح اْلق  

وَح َكاْلَماِء ال َاللِ زُ َویُْحِى الرُّ  

َْلبَ  ِّى اْلق  hidāyet isteyen kimsenüň ķalbini şerĥ ider  یَُسل

َكاْلبُْشَرا   dostdan gelen müjde gibi 

 ٍ ُِروح  sürūr ile  ب

وحَ  َویُْحِى الرُّ   cehil marażıyla ölmüş [47a] rūĥları dirildür 
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َاللِ زُ َكاْلَماِء ال   nįsān yaġmurı yer yüzüni nebātāt ile yeşertdüġi gibi. 

 

َاًدا ِق ِْعت ا َوا ً ِیِھ ِحْفظ َُخو ُضوا ف  ف

َْصنَاِف اْلَمنَالِ  ُوا ِجْنَس ا  تَنَال

َُخو ُضوا  siz dālın  ف

ِیھِ   śu ĥavżına teşbiye olan kitābıň [47b] içine  ف

ا ً  terkįbini ezberlemek ile  ِحْفظ

َادً  ِق ِْعت  daħi maǾnāsına inanmaġ-ile  َوا

ُوا  tā ki siz nāǿil olasız  تَنَال

َْصَناِف اْلَمَنالِ  ِجْنَس ا   nāǿil olacaķ ehl-i sünnet ve cemāǾat gürūhuna. 

 

ُوا َعْوَن ھََذاْلَعْبُد َدْھًرا َوُكون  

ِذْكِر اْلَخْیِر فِى  ِ ِھَالِ حَ ب ِْبت اِل ا  

 [48a] 

ُو اَوُكون   siz oluň 

َعْوَن ھََذاْلَعْبدُ    şu muśannifiň yardımında 

اَدْھرً    vaķitlerden bir vaķitde 

ِذْكِر اْلَخْیرِ  ِ ب   Bārį teǾālādan maġfiret recā itmek-ile 

ِھَالِ حَ فِى  ِْبت اِل ا   münācātıňız vaķtinde. 

 

َْضلٍ  ف ِ ُ ب ُوه َْعف ََعلَّ هللاَ ی  ل

عَ  اَدةَ فِى اْلَمالِ َویُْعِطیِھ السَّ  

 [49a] 

ََعلَّ هللاَ   Bārį teǾālādan recā iderem  ل

 ُ ُوه َْعف  bu muśannifiň ķuśūrunı Ǿafv eyleye  ی

َْضلٍ  ف ِ  kerem-i lüŧfundan  ب

  vire  َویُْعِطیھِ 

َعاَدةَ   įmān-ile āħirete gitmegi  السَّ

فِى اْلَمالِ    Ǿömrinüň āħirinde muśannif merĥūm der ki. 

 

[49b] 
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ِنّ  عىسالدھرادعوكنھ و ِي َوا  

َْد ُدَعال َْوًما ق اْلَخْیِر ی ِ َِمْن ب ِى ل  

ِنّ  ِي َوا   taĥķįķ ben 

 cemįǾ Ǿömrümde  الدھرا

 duǾā ider oldum  ادعو

عىسكنھ و   gücüm yetdügi miķdārı 

َِمنْ   şol kimse içün ki  ل

اْلَخْیرِ  ِ  maġfiret ile  ب

َْوًما  günlerde bir gün [50a]  ی

َدْ   taĥķįķ  ق

ِى ُدَعال   benüm içün maġfiret recā eyleye. 

 

Temmetü’l-kitābü bi-Ǿavni’l-lāhi’l-meliki’l-vehhāb. Allāhümmaġfir li-müǿellifihi 

ve mütercimihi ve kātibihi ve li-men nažara ve ķaraǿe fihi. Āmįn. 
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1.2.2.Mütercimi Bilinmeyen Bir Tercüme (MBT4) 

1.2.2.1.Tercüme ve Nüshaları 

Kaside-i Emâlî’nin tespit ettiğimiz diğer mensur tercümesinin mütercimi 

bilinmemektedir. Bu tercümede toplam 65 beytin tercümesi  yer almaktadır. Bu 

beyitlerden 34’ü beyit beyit, 31’i ise mısra mısra tercüme edilmiştir. Bu 

tercümenin Amasya Yazma Eser Kütüphanesi’nden temin ettiğimiz iki nüshasının 

tanıtılması ve günümüz alfabesine aktarılması için yaptığımız çalışma, tezimizin 

bu bölümünün oluşturulmasında kaynak olarak kullanılmıştır. 199  Çalışmamıza 

ilave olarak daha sonra Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Antalya Elmalı 

İlçe Halk Kütüphanesi’nden tarafımızca temin edilen nüshası da eklenmiştir. 

Böylelikle çalışmamızda 3 nüsha kullanılmıştır. 

Antalya Elmalı İlçe Halk Kütüphanesi 07 El 2759/3 numarada kayıtlı 

nüsha (EHK) 82b-89b arasında 8 varaktan oluşmaktadır. Harekesiz nesih yazı 

türünün kullanıldığı nüshada Arapça beyitler kırmızı renkli mürekkeple 

yazılmıştır. Ancak 13. Ve 14. Beyitler siyah renkli mürekkeple yazılmış ve üzeri 

kırmızı çizgiyle ile çizilmiştir. Arapça beyitlere siyah renkli mürekkep ile yer yer 

harekeler yapılmıştır. Sayfaların satır sayısında bir tutarlılık olmayıp satır sayıları 

15-19 arasında değişmektedir. Nüshanın sonunda yer alan, “Temmeti’l-kitāb bi-

Ǿavnillāhi’l-melik min yed-i Aĥmed bin Śāliĥ ġaferallāhü ve li-vālideyhi ve’l-

cemįǾi’l-müslimįn.” İfadesinden müstensihin Ahmed bin Sâlih olduğunu 

anlamaktayız. İstinsah tarihi olarak H 1237 (M 1821/1822) olarak yazmaktadır. 

Amasya Yazma Eser Kütüphanesi BA 01462/02 numarada kayıtlı nüsha 

(A1) ise 95a-100a arasında 6 varaktan oluşmaktadır. Kütüphane kayıtlarında 

Yekûlü’l-‘Abd şeklinde yer almaktadır. Herhangi bir başlığın olmadığı tercüme 

besmele ile başlamaktadır. Nüshada harekesiz nesih yazı kullanılmıştır. Son 3 

sayfa hariç çerçeve kullanılmayan nüshanın sayfaları 19 satırdan oluşmaktadır. 

Son 3 sayfada kırmızı renkli mürekkep ile ince bir çerçeve yapılmıştır. Siyah 

renkli mürekkeple yazılan tercümede Arapça metnin üzeri kırmızı çizgi ile 

çizilmiştir. Nüsha, “Pes imdi ey ŧālib-i Ǿaķāid ger Ǿömr fānį ħayr ile yād it bu 
                                                             
199 Mevlüt İlhan, “Mütercimi Belli Olmayan Mensûr Bir Kaside-i Emâlî Tercümesi”, Littera Turca 
Journal of Turkish Language and Literature, S1, (2015), ss. 9-25. 
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ĥaķįr u bį-çāre tercümānı temmetü’l-risāletü’l-meşhūretün bi’l-Emālį temmetü’l-

kitāb bi-avni’l-meliki’l-vehhāb ġaferallāhu ve li-vālideyye ve li’l-müǿminįne 

yevme yeķūmü’l-ĥisāb.” Şeklindeki müstensihin eseri tamamladığını belirten 

ifadeler, Arapça dua ve sonrasında müstensihin adının yer aldığı, “Min yed-i 

Ǿabd-i żaǾįf Eyimmet(?)200  bin Ħalįl ġafferallāhu lehu’z-źünūb.” İfadesiyle son 

bulur. Bu ifadeden müstensihin Eyimmet(?)201 bin Halîl olduğu anlaşılmaktadır. 

İstinsah tarihi yazmamaktadır. 

Yine, Amasya Yazma Eser Kütüphanesi GÜ 00105/02 numarada kayıtlı 

nüsha (A2) 20b-28b arasında 9 varaktan oluşmaktadır. Herhangi bir başlık 

olmadan besmele ile başlayan nüshanın her sayfasında 13 satır bulunmaktadır. 

Harekeli nesih yazı türüyle yazılan nüshanın tamamı siyah mürekkeple yazılmış 

olup Arapça beyitler iki kırmızı nokta arasında yazılmış ve üzeri kırmızı çizgi ile 

çizilmiştir. Ne müstensih isminin ne de istinsah tarihinin olduğu nüsha, 

“Temmetü’r-risāleti raĥmetü’llāhi Ǿalā kātibuhā ve Ǿalā śāĥibi’l-manžūmeti ve 

şāriĥuhā ve Ǿalā sāiri’l-müǿminįne ve’l-müǿmināt” ifadesiyle sona ermektedir. 

 

1.2.2.2.Metin 

Bismillāhirraĥmānirraĥįm 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Emālį kitābınuň ibtidāsında Maǿbūdun bi’l-ĥaķķ ķavli202 incüye beňzer kelām-ı 

nažm-ile Rabb teǾālāyı birlemek içündür diyecegi gelecekdür ġāfil olma ey 

ŧālib203. 

 

 إلھ الخلق موالنا قدیم

CemįǾ maħlūķātuň ĥaķķ ile MaǾbūd ki bizim Ĥakįm ü204 Nāśırımuzdur Ķadįmdür. 

CemįǾ Ǿālem yoġiken ol var idi. Varlıġınuň evveli yoķdur.  

                                                             
200  
201  
202 ķavli: ķulı A2 
203 ġāfil olma ey ŧālib: - A2 
204 Ĥakįm ü: Ĥakįm-i A1, A2 
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 وموصف بأوصاف الكمال

Ve205 daħi maǾbūdun bi’l-ĥaķķ cemįǾ kemāl śıfātlar ile muttaśıfdur. 

 

 ھو الحى المدبر كل أمر

MaǾbūdun bi’l-ĥaķķ cemįǾ śıfatında 206  śıĥĥatin įcāb iden ĥayāt śıfatıyla 

muttaśıfdur. YaǾni diridür. Diriligi kendüdendür. Külli emrin Ǿāķıbetine Ǿālimdür. 

Aślā fāǿidesüz bir fiǾli yokdur. 

 

 ھو الحى المقدر ذو الجالل

MaǾbūdun bi’l-ĥaķķ ŝābitdür. Şirketsiz ulūhiyyete müsteĥaķdur. CemįǾ ĥavādįŝüň 

vücūdı anuň ķażāsiyle ve ķaderiyledür. Źāt-ı pākine ve śıfatına ħalel viren şeyleriň 

selbi ile muttaśıfdur207. 

 

 مرید الخیر والشر القبیح

CemįǾ ħayruň ve şerr-i ķabįĥüň vücūdı Rabbü’l-ālemįnüň dilemesiyledür. 

 

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Lākin Rabbü’l-Ǿalemįnüň şerre rıżası yoķdur. 

 

 صفات هللا لیست عین ذات

Rabb teǾālānuň kemāl-i śıfatları źāt-ı Ǿaliyyesinüň Ǿaynı degildür. 

 

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Ve daħi źātınuň ġayrı degildür. Źāt-ı pāki ile ķāǿim olub źāt-ı pākinden aślā 

ayrılmamaķ maǾnāsına. 

 

 صفات الذات واألفعال طرا

Rabb teǾālānuň kemāl-i śıfatları źātiyyesi eger fiǾiliyyesi [98a] źāt-ı pāki ile 

śıfātları208 ķāǿimdür. Ezelįdür śoňra olma degildür. 

                                                             
205 Ve: - EHK, A1 
206 Śıfatınuň: śıfatında A1 
207 selbi ile muttaśıfdur: selbiyledür EHK 
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 قدیمات مصونات الزوال

Daħi źāt-ı pākinden ayrılup Ǿademe gitmekden maĥfūždur. 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

Allāh teǾālāya ki şeyǿ-i ŝābit ve mevcūd tesmiye iderüz. Lākin ĥādis ve muĥtāc 

olan şeyler gibi degildür. 

 

جھات الست خالى وذاتا عن  

Ve daħi Allāh teǾālāya śaġda ve śolda öňde ve artda üstde ve altda olmaķdan 

münezzeh źāt tesmiye iderüz. 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Baśįret śāĥibleri ki ehl-i sünnet ve cemāǾatdür anlar Ǿindinde isim müsemmānuň 

ġayrı degildür. 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

Rabbüm cisim degildür ve cevher degildür. 

 

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Daħi Allāh teǾālā eczādan cemǾ209 olmış mürekkeb degildür. Ve daħi eczā śāĥibi 

olan mürekkebüň baǾzı ve cüzǿi degildür. 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

ابن خالىبال وصف التجزي یا   

Aślā bölünmek ķabūl itmeyen cüzler bölünmeklik 210  śıfātı ile Ǿaķıllarda 211 

ŝābitdür baǿżı212 cisimler böylece cüzǿlerden mürekkebdür. Ĥukemānuň heyūlā ve 

śūret didüklerinüň aślı yoķdur ħaŧādur. 

                                                                                                                                                                       
208 Śıfātları: - A1, A2 
209cemǾ: cemįǾ A2 
210 bölünmeklik: bölünmemeklik A1 
211Ǿaķıllarda: Ǿaķilerde A1 
212 baǿżı: yaǿnį A1 
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 وما القرآن مخلوقا تعالى

Ķurān-ı Ǿažįmü’ş-şān ki Allāh teǾālānuň kelām-ı nefsįsi ki maħlūk degildür. Śoňra 

olma degildür. Rabbü’l-Ǿālemįnüň źātiyle ķāǿimdür. Ezelįdür. Ebedįdür. 

 

 كالم الرب عن جنس المقال

Rabb teǾālānuň kelāmı insān kelāmınuň cinsinden olmaķ yaǾnį ĥarf ile ve śavt ile 

olmaķdan münezzehdür. Ĥurūfdan ve śūretden mürekkeb degildür. 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

ǾArşuň Ħāliķı Rabb teǾālā Ǿarşıň fevķindedür. Lākin Ǿarşa ulaşıķ olup ve Ǿarşda 

sākin olmaķ maǾnāsıyle degildür. Belki Ǿarşıň ħālıķı ve ĥāfıžı olmaķ 

maǾnāsıyladur. 

 

یھ للرحمن وجھاوما التشب  

Rabb teǾālāyı maħlūķātdan bir şeyǿe tesmiye itmek vech-i ĥaķķ degildür belki 

ħaŧādur ve küfürdür. 

 

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Pes imdi ehl-i sünnet ve cemāǾat ehilleri siz daħi Rabb teǾālāyı şeyǿe tesmiye 

itmekden ĥaźer ķıluň. 

 

دیان وقتوال یمضى على ال  

Küllį kesbi213  Ǿameli ile cezālandıran Rabb teǾālā üzerine zamāndan bir cüzǿ 

gelüp geçmez. 

 

 وأحوال وأزمان بحال

Ve daħi Rabb teǾālā üzere zamān ŧavįl mürūr itmez ve daħi ŝābit olmayan śıfatlar 

mürūr itmez yaǾnį gelüp giçmez vechlerden bir vech ile. 

 

                                                             
213 kesbi: şeyǿ A1 
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 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Ve daħi irkek eger dişi evlādı olmaķdan ġanį ve münezzehdür. 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

Rabb teǾālā Ǿālemi yoķdan var itmekde ve aǾdāiǿ refǾ214 itmekde muǾįne muĥtāc 

degildür. 

 

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Zįrā Rabb teǾālā cemįǾ kelimāt ve śıfāt-ı kemāl ve cemāl ile ve Ǿuluvv215-i źātı ile 

münferid ve mevśūfdur. 

 

 یمیت الخلق قھرا ثم یحیى

Rabb teǾālā cemįǾ maħlūķātı ķahrı ile öldürür. Soňra ķıyāmetde rūĥ cesetler ile 

dirildür.216 

 

 فیجزیھم على وفق الخصال

Pes dirildükden soňra dünyada işledükleri Ǿamellerine göre cezālandurur ħayr ise 

ħayr ile, şerr ise şerr ile. 

 

 ألھل الخیر جنات ونعمى

Ehl-i Ǿibādet ehl-i ŧāǾat içün cennetler ve cennet niǾmetleri vardur. 

 

 وللكفار إدراك النكال

Kāfirler içün cehennemde Ǿukūbet ve Ǿaźāb çukurları vardur. 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

Cehennem ve daħi cennetler aślā fenāya gitmezler. 

 

 وال أھلوھما أھل انتقال

                                                             
214defǾ: refǾ A2 
215 Ǿuluvv: Ǿilm A1 
216dirildür: dirildürler A2 
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Ve daħi ehl-i 217  cennet ki müǿminler ve daħi ehl-i cehennem ki kāfirler 

yerlerinden intiķāl itmezler. 

 

 یراه المؤمنون بغیر كیف

Müǿminler cennete varduķda Allāhu Ǿāžįmü’ş-şānı baş göziyle mekānsız cihetsiz 

śūretsiz görürler. 

 

 وإدراك وضرب من المثال

Ve daħi cevānib-i eŧrāf218 ve fevķi iĥāŧasız ve şekilden ve renkden berį olmaķsızın 

görürler. 

 

 فینسون النعیم إذا رأوه

Pes müǿmįnler Rabb teǾālāyı gördükde bu niǾmetüň kemāl-i leźźetinden sāir 

niǾmetleri unudurlar. 

 

 فیا خسران أھل االعتزال

Pes imdi ey ķavm ĥāżır oluň ehl-i iǾtizālüň bu niǾmetden ĥırmānına dünyāda inkār 

itdükleri içün. 

 

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

Ķuluň dįn219 ü dünyāsına nefǾlisin virmek vācib degildür. ǾUluvv-i źāt ile cemįǾ 

naķāyıśdan ārį ve hidāyet ile muttaśıf olan Rabb teǾālā üzere. 

 

 كرامات الولى بدار دنیا

Dār-ı dünyāda Allāh teǾālānuň śāliĥ ķulları içün kerāmāt vardur. 

 

 لھا كون فھم أھل النوال

Pes imdi velįler ehl-i fażl ve ehl-i Ǿaŧādur.220 

                                                             
217ehl-i: - A1 
218eŧrāf : eŧrāfına A2 
219dįn : -A1 
220Ǿaŧādur : Ǿaŧālardur A2 
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 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Zamānlardan bir zamānda aślā bir velį fāżıl olmadı bir nebį üzere bir şerāfetde. 

 

 وللصدیق رجحان جلي

 على األصحاب من غیر احتمال

Ebū Bekri’ś-śıddįķ rađıyallāhu Ǿanh ĥażretleri ŝevābınuň çoķlıġı ve Allāh 

teǾālānuň Ǿindinde maķāmınuň yüksekliği iǾtibāriyle aśĥāb üzere belki sāǿir nās 

üzere fażl-ı vāżıĥ vardur şeksiz. 

 

 وللفاروق رجحان وفضل

 على عثمان ذى النورین عالى

ǾÖmer-i Fāruķ ĥażretleri-çün ǾOŝmān rađiyallāhu Ǿanhu źį’n-nūreyn üzere fażl-ı 

rücĥānı vardur. 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

ǾOŝmān źį’n-nūreyn221 ĥażretleri ĥaķķā ħayırlı oldı222 ķıtāl-i śaff-ı aǾdā üzerine 

çoķ223 rücūǾ ve hücūm iden ĥażret-i ǾAlį rađiyallāhu teǾālā Ǿānhdan  

 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

Bu üç ħalįfeden śoňra ĥazret-i ǾAlį içün sāǿir śaĥābe ve nās üzere tefażżul224 

vardur. Sen225 daħi tafđįl itmekde ol. 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

                                                             
221źį’n-nūreyn: rađiyallāhu Ǿanhu A2 
222oldı : -A2 
223çoķ: çoķ çoķ A1 
224tefażżul : tafđįl A2 
225 sen: siz A2 
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 Sen belki ĥażret-i ǾĀişeǿ-i śıddįķa içün Fāŧıma zehrā ĥażretleri üzere baǾżı 

ħaśletde fażl vardur. 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Mevtden śoňra Yezįd’e bir kes laǾnet idemez illā heźāyānı çoķ söyleyüp nāsı şerre 

ķandıranlar laǾn ider. 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

Muķallidüň226  cemįǾ erkān-ı İslāmı delįlsiz bilüp iǾtiķād iden kimsenüň įmānı 

śaĥįhdür. İstidlāli terk itmekle günāhkār olursa da.  

 

 بأنواع الدالئل كالنصال

Muķallidüň įmānı śaĥįĥdür diyü ĥükm keskin ķılıca beňzer delįller ile227 ŝābitdür. 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

Resūlleriň ĥaķ resūl idügine įmān getürmek, inanmaķ herkese farż-ı Ǿayndur. 

 

 وأمالك كرام بالتوالى

Ve228 daħi ĥafaža meleklerine inanmaķ229 belki cemįǾ meleklere inanmaķ yaǾnį 

Rabb teǾālānuň nūrdan ħalķ itdügi melek ķullar vardur diyü inanmaķ herkese farż-

ı Ǿayndur. 

 

الرسل بالصدر المعلى وختم  

Ve230 cemįǾ resūlleriň ħatemi231 cemįǾ maħlūķātuň efđāl ve muħtārı olan bizim 

nebįmüz232 Muĥammedü’l-Muśŧafā sallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve sellemdür233. 

 

                                                             
226muķallidüň : muķallid ki A2 
227 ile: - A1 
228 ve: - A1 
229inanmaķ: - A2 
230 ve: - A1 
231ħatemi: ħātimi A2 
232nebįmüz: peyġamberimüz: A2 
233vesellemdür: vesellem A2 
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 نبى ھاشمى ذو جمال

Hāşim ķabįlesinden gönderilmişdür234 güzel ve kāmil235 ħulķ śāĥibi nebįdür. 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

Şüphesiz236 cemįǾ enbiyānuň imāmıdur. 

 

 وتاج األصفیاء بال اختالل

Ve daħi cemįǾ evliyānuň źįnetidür. Ħalelsiz şüphesiz. 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

Śulŧān-ı kevneyn şerįǾati nesħ olmaz. Küllį vaķitde bāķįdür ķıyāmet gününe dek 

ve dār-ı fenādan dār-ı beķāya göçilene degin. 

 

 وحق أمر معراج وصدق

Śulŧān-ı kevneynüň 237  Ǿaleyhi’s-selām 238  Cebrāǿil’üň getürdigi Burāķa binüp 

azacuķ zamānda Mekke-i Mükerreme’den Ķudüs-i mübāreke varup cemįǾ 

enbiyālara239 imām olup namāz ķılup240 andan241 soňra semāvāta miǾrāc idüp seyr 

itmesi ĥaķdur ve gerçekdür242. 

 

 ففیھ نص أخبار عوال

Źįrā miǾrāc ĥaķķında ħalelden ħālį deliller içünde śārih žāhir delįller243 vardur. 

 

 وإن األنبیاء لفى أمان

 عن العصیان عمدا وانعزال

                                                             
234gönderilmişdür: göndelmiş A1 
235güzel ve kāmil: A2 
236şüphesiz: bu kelime yerine A2 nüshasında cümle sonunda “ħılāfsız” kelimesi kullanılmıştır. 
237kevneynüň: kevneyni A2 
238Ǿaleyhi’s-selām: - A1 
239enbiyālara: enbiyāya A2 
240namāz ķılup: - A2 
241andan: - A2 
242ve gerçekdür: - A1 
243delįller: delįl A1 
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CemįǾ nebįler ķaśd ile büyük günāh ve küçük günāh itmeden 244  ve 

nebįliklerinden245 maǾzūl olmadan berįlerdür, emįnlerdür. 

 

 وما كانت نبیا قط أنثى

Aślā bir zamānda bir246 ħātun nebį olmamışdur. 

 

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Ve daħi aślā bir köle ve bir kötü ħuylu ve yaramaz247 fiǾlli kes nebį olmamışdur. 

 

لم یعرف نبیاوذوالقرنین   

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Źülķarneyn ki İskender-i Rūmį’dür ve daħi Loķmān ĥażretleri nebį olduķları 

maǾlūm olmamışdur. Pes imdi sen daħi bunlar nebįlerdür diyü  daǾvā ve cidāl 

itmekden ĥaźer ķıl. 

 

 وعیسى سوف یأتى ثم یتوى

 لدجال شقي ذى خبال

Śāĥib-i fesād olan Deccāl-i kāfiri helāk itmek248  içün ǾĮsā peyġamber 249  āħir 

zamānda dördünci gökden yeryüzine inse gerekdür. 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

بخالق األسافل واألعالى   

Her bir Ǿaķıl250 śāĥibleri çün yerleri ve gökleri ħalķ iden Rabb teǾālāyı śıfātları 

ile251 bilmekde maǾzūr olamazlar yaǾnį Ǿöźürleri maķbūl olup Ǿāķāidden ħalāś 

olamazlar. 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

                                                             
244itmeden: itmedi A1 
245nebįliklerinden: nebįliklerden A1 
246 bir: - A1 
247bir kötü ħuylu ve: ħuyları A2 
248itmek: - A1 
249peyġamber: Ǿaleyhi’s-selām A2 
250Ǿaķıl: Ǿāķil A1 
251śıfātları ile: - A2 



223 
 

 بمقبول لفقد االمتثال

Şiddet ĥālinde sekerāt-ı mevtde įmāna gelen kesüň įmānı maķbūl degildür. Rabb 

teǾālāya iŧāǾāti olmadıġiçün.  

 

 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

EfǾāl-i ĥasene įmāna muķārin olduġı ĥālde įmāndan cüzǿ degildür. 

 

 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Zinā ile ve bi-ġayr-ı ĥaķķın ķatl ile ve māl ġaśb itmekle kāfirdür ve mürteddür 

diyü ĥüküm olunmaz meger kim ĥalel iǾtiķād ider ise252. 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

یصر عن دین حق ذا انسالل   

Bir kes gelecek zamānda kāfir olmaġa niyet ve Ǿaźim ve ķaśd itse253 fi’l-ĥāl kāfir 

olup254 dįn-i ĥaķdan255 çıķmış olur. 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Rıżāsıyla elfāž-ı küfür telaffuž itmek maǾnāsına iǾtiķād256 itmezse de257 küfürdür 

ve dįnden rücūǾdur ġaflet ile el-Ǿiyāźu billāh teǾālā. 

 

 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Sekrān olan kes keyif ĥālinde fikirsiz yāve ve fuħş elfāž-ı küfür söylemek kāfir 

diyü ĥüķüm olunmaya. 

 

                                                             
252ise: -A1 
253itse: ile A2 
254fi’l-ĥāl kāfir olub: -A1 
255dįn-i ĥaķdan: dįninden A2 
256iǾtiķād: iǾtiķā A2 
257itmezse de: itmezseň A1 
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 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Dünyāya gelmeyen nesne ve daħi dünyāya gelen gelmezden evvel şeyǿ degildür 

yaǾnį ŝābit degildür 258  ve Rabb teǾālāya merǿį degildür. Hilāl-i mübārek 

ŧoġmaķsızın bize259 görünmedügi gibi. 

 

 ودنیانا حدیث والھیولى

Bizim dünyāmuz ki Allāh teǾālānuň źātı ve śıfātından ġayrı nesneler cümle 

yoġiken var olmışdur. 

 

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Ĥukemā ŧāǿifesinüň heyūlā didükleri nesnenüň aślı yoķdur. Pes imdi ey 260 

müǿmin sürūr-i ķalb ile ķulaķ ŧut. 

 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىكره مقالوإن ی  

Ĥelāl rızķ olduġı gibi ĥarām daħi rızķdur ki261 ol kesüň ġıdāsıdur. Gerçi ehl-i đalāl 

olanlaruň sözleri262 buňa muħālif ise de. 

 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

Śāliĥ ve müǿmin olan kimsenüň śaġlarına263 ve ölülerine duǾālarınuň teǿŝįri ve 

nefǾ-i Ǿažįmi vardur ve rūĥlarına264 ŝevāb ulaşdurmaķ ve anlardan Ǿuķūbeti defǾ 

içün. 

 

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Đalālet265 śāĥibi olanlar duǾālarınuň nefǾi266 yoķdurlar267. 

                                                             
258yaǾnį śābit degildür: -A2 
259 bize: bizim içün A1 
260 ey: -A2 
261 ki: -A2 
262 sözleri: sözi A1 
263śaġlarına: -A2 
264rūĥlarına: rūĥuna A1 
265đalālet: -A1 
266duǾālarınuň: duǾānuň A2 
267yoķdurlar: yoķurdurlar A1 
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جداث عن توحید ربى الوفى ا  

 سبیلى كل شخص بالسئوال

Herkes ķabre girdükde 268  Rabb teǾālānuň vaĥdāniyetinden 269  suǿāl olunup 270 

imtiĥān olsalar gerekdür271. 

 

 وللكفار والفساق یقضى 

 عذاب القبر من سوء العذاب

Ķabre varan272  kāfirler ve baǾżı fāsıķlar kem273  fiǾillerinden Ǿaźāb olunmaları 

ĥaķdur. 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

Her kes rūĥları ve cesedleri ile dirildükden śoňra efǾāli ve aķvāllerinden suǿāl ve 

ĥisāb olunmaları ĥaķdur. 

 

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Pes imdi ey274 müǿminler suǿāl olunacaķ kem ķavillerden ve kem fiǾillerden275 

ĥaźer idüň. 

 

 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

ǾAmelleri defteri baǾżı kimse ki276 müǿmin ve muŧiǾlerdür śaġ cāniblerinden277 

virilse gerekdür. 

 

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Ve daħi 278  baǾżı kimselere ki kāfirler ve Ǿāśįlerdür arķasından ve śolundan 

virilse279 gerekdür. 

                                                             
268girdükde: dükde A1 
269Rabb teǾālānuň vaĥdāniyetinden: -A2 
270olunub: olunur A2 
271imtiĥān olsalar gerekdür: -A2 
272varan: varılduķda A2 
273 kem: -A2 
274 ey: -A1 
275fiǾillerden: fiǾillerden fiǾillerden A1 
276kimse ki: kimseye A2 
277cāniblerinden: cānibinden A2 
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ىوحق وزن أعمال وجر  

Ħayr ve şer Ǿamelleri280 çekmek ĥaķdur. 

 

 على متن الصراط بال اھتبال

Ve daħi cehennem üzere281 ķurılan śırāŧuň üstünden iħtiyārsız yürümek ĥaķdur. 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Rabb teǾālānuň iźin virdügi kimseler ki enbiyā ve evliyā ve Ǿulemā ve śuleĥādur 

ŧaġlar gibi büyük günāhları olan kimselere şefāǾat itmeleri ĥaķdur. 

 

مقیما  وذو اإلیمان ال یبقى  

دار اشتعال ىبسوء الذنب ف  

Įmān śāĥibi ki įmān ile ölmüşlerdür günāhlarınuň şeǿāmeti sebebiyle cehennemde 

ebedį ķalmazlar. 

 

الجنات فضل  ىدخول الناس ف  

ىمن الرحمن یا أھل األمال  

Emālį risālemizüň beyān itdügi üzere iǾtiķād iden ķarındaşlar ehl-i cennetüň 

cennete dāħil olmaları Rabb teǾālānuň fażlı ve keremiyledür yoħsa ķul cennete 

müsteĥaķ olup Bārį teǾālāya vācib olmaġile degildür. 

 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Taĥķįķ biz tevĥįd içün teǿlįf itdügüm risāleme bir zįnet geydürdim ki şeklinüň 

miŝlini bir eĥad getürmemişdür. Siĥr-i ĥelāle beňzer. 

 

القلب كالبشرى بروح ىیسل  

                                                                                                                                                                       
278daħi: -A2 
279virilse: virseler A1 
280Ǿamelleri: aǾmāller A2 
281üzere: üzerinde A2 
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Risālemüň nažmı ķalbe feraĥ virür ħayırlı ħaber ķalbe rāĥat virdügi gibi. 

 

لالروح كالماء الزال ىویحی  

Ve daħi rūĥı mevt-i cehilden dirildür. Ŧatlu arı śu yeri diriltdügi gibi. 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

Pes imdi ey müǿmin ŧālib-i ĥaķ olanlar bu risālenüň nažmını eźber idüp maǾnāsına 

iǾtiķād itmek üzere şurūǾ idüň. 

 

 تنالوا جنس أصناف المنال

Allāh teǾālānuň fażlı ile nice envāǾ-ı Ǿaŧāya ve niǾmetlere ulaşasıňuz. 

 

 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Bu risālemüzden istifāde iden müǿminler baǾżı evķātda bu faķįre Ǿavn eyleň. 

Rabbiňüze tażarruǾ ve niyāz itdügi ĥālde Allāh teǾālā raĥmet ve maġfiret eyleye 

diyü duǾā itmekile. 

 

 لعل هللا یعفوه بفضل

Recā iderem ki Allāh teǾālā kendü lüŧfundan sizüň ħayr duǾāňuz bereketiyle 

taķśįrātımuzı Ǿafv eyleye. 

 

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

Ve daħi recā iderem ki kendi fażlından sizüň ħayr duǾāňuz bereketiyle bu ĥaķįri 

saǾādet-i ebediyyeye nāǿil ķıla. 

 

 وإني الحق أدعو كل وقت 

ىلمن بالخیر یوما قد دعا ل  

Ve daħi ey müǿmin ķarındaşlarım Ǿömrüm olduķça ŧāķatüm miķdārı duǾā iderim 

baňa günlerden bir gün ħayr duǾā idene. 
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Temmeti’l-kitāb bi-Ǿavnillāhi’l-melik min yed-i Aĥmed b. Śāliĥ ġaferallāhü ve li-

vālideyni ve’l-cemįǾi’l-müslimįn.282 

 

Pes imdi ey ŧālib-i Ǿaķāid ger Ǿömr fānį ħayr ile yād it bu ĥaķįr u bį-çāre tercümānı 

temmetü’r-risāletü’l-meşhūretün bi’l-Emālį temmetü’l-kitāb bi-avni’l-meliki’l-

vehhāb ġaferallāhu ve li-vālideyye ve li’l-müǿminįne yevme yeķūmü’l-ĥisāb. Min 

yed-i Ǿabd-i żaǾįf Eyimmet(?)283 bin Ħalįl ġafferallāhu lehu’z-źünūb.284 

 

Temmetü’r-risāleti raĥmetü’llāhi Ǿalā kātibuhā ve Ǿalā śāĥibi’l-manžūmeti ve 

şāriĥuhā ve Ǿalā sāiri’l-müǿminįne ve’l-müǿmināt.285 

 

  

                                                             
282 EHK nüshasında yer alan müstensih kaydıdır. 
283  
284 A1 nüshasında yer alan müstensih kaydıdır. 
285 A2 nüshasında yer alan müstensih kaydıdır. 
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KASİDE-İ EMÂLÎ TERCÜMELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Çalışmamızın birinci bölümünde de görüldüğ üzere Kaside-i Emâlî’nin 

Türkçede tespit ettiğimiz on iki şerhi ve on iki tercümesi vardır. Çalışmamızın 

birinci bölümünde bu kasidenin sadece tercümeleri hakkında bilgi verilerek 

metinleri sunuldu. Kaside-i Emâlî’nin üç tercümesi bilimsel çalışmalara konu 

edilmiş, diğerleri ise bu tez çalışmasıyla gün yüzüne çıkarılmıştır. Çalışmamızın 

bu bölümünde de bu kasidenin bütün Türkçe tercümeleri bir araya getirilerek 

topluca sunulacaktır.  

Çalışmada okuyucuların kasideyi daha iyi anlamaları amacıyla her beytin 

bütün Türkçe tercümeleri alt alta yazılacaktır. Böylece okuyucunun Türkçenin 

ifade imkânlarını görmesi, farklı tercüme şekillerinden hareketle çeviribilime dair 

bir tecrübe yaşaması hatta Arapçasını geliştirmek isteyenlerin Arapça bir beytin 

farklı tercümelerini bir arada inceleyerek Arapça ve Türkçe çeviri konusunda 

tecrübe edinmesi sağlanmış olacaktır.  

Çalışmamızda tercümelerin tümünü bir arada göstermemizin önemli bir 

nedeni de tezimizin ikinci bölümünde, Kaside-i Emâlî tercümelerinin aruz ve 

tercüme tekniği açısından incelenecek olmasıdır. Tercüme beyitleri bir arada 

göstermek, bu tercümelerin aruz ve tercüme tekniği açısından karşılaştırılmasında 

kolaylık sağlayacağı, tezimizde tespit ettiğimiz hususların okuyucu tarafından 

hızlı ve pratik bir şekilde kontrolünü yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. Zira 

aruz ve tercüme açısından karşılaştırılan metinlerin, tezimizin birinci bölümünde 

dağınık verilmesi ve tercüme edilen beyitlerin yerlerinin farklı olması gibi iki 

önemli nedenden dolayı tercümelerin bir arada sunulmasının bu bölümde 

söyleyeceklerimizin kontrolünü sağlayacağını düşünmekteyiz. 

Aşağıda öncelikle on iki farklı tercümede yer alan çeviriler,  kaynak 

metinde alakalı oldukları beytin altında topluca sunulmuştur. Ardından da bu 

tercümeler aruz kusurları ve tercüme tekniği açısından incelenmiştir. 
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بدۀ األمالىیقول العبد في   

 لتوحید بنظم كالاللى

Sirācüddįnü emįn Ūşiyyu vālį 

Kitāb içre ki adıdur Emālį 

İdüp tevĥįd ile bedǿ-i maķālį 

Ķılupdur nažm içün nažm-ı leǿālį 

(Şem’î) 

 

Ķul eydur mebde-i imlālarında 

Cevāhir nažm idüp inşālarında 

 

Dirüb tevĥįd çün bir nice gevher 

Getürdi nažma çün dürr-i münevver 

(Sinan İzzî) 

 

Bu sözle eylerem bedǿ-i emālį 

İdüp tevĥįd içün nažm-ı leāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Bu ķul tevĥįd içün oldu źāt-ı pāk 

Direm bir nažma-ilen kim ke’l-leālį 

(Feyzî) 

 

Didi tevĥįd içün o abd-i mevlā 

Emālį nažmını incüden āǾlā (Visalî) 

 

Ķul eydür anda ki bedǿ-i emālį 

Kılub tevĥįd-ile nažm-ı leāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

İdelüm bedǿ-i emālįde maķāli 

Dizelüm tevĥįd-i Bārįde leāǿli 

(MBT2) 

 

Emālį bedǾinedir ķavl-i maķālį 

Dizib tevĥįd içün incü miŝāli 

(MBT3) 

 

Bu żaǾįf ķul uśūl aydur umįź başlar 

Ĥaķ ehlinden bidǾat ehlin seçer ŧaşlar 

Uşbu işi ululara sorup işler 

Tevĥįd nažmını incü gibi düzer 

imdi(MBT1) 

 

 der  یقول

 Ħudā ķullarından bir ķul  العبد

 Emālį kitābına  في بدۀ األمالى

başlamaķda 

 iǾtiķādı lāzım olan mesāǿil  لتوحید

içün 

 dizilmiş sözler ile  بنظم

 incüler gibi. (Darîr)  كالاللى

 

 

Emālį kitābınuň ibtidāsında 

maǾbūdun bi’l-ĥaķķ ķavli incüye 

beňzer kelām-ı nažm-ile Rabb 

teǾālāyı birlemek içündür diyecegi 

gelecekdür ġāfil olma ey ŧālib. 

(MBT4) 
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 إلھ الخلق موالنا قدیم

 وموصف بأوصاف الكمال

Bu güne ħākimü maǾbūdu ĥālıķ 

Ezeldür ki Ǿademden źāt-ı sābıķ 

Hem anuň fāiķı her vaśfu fāiķ 

Bulupdur źāt-ı pākinde kemāli 

(Şem’î) 

 

Ħudā kim śaniǾidür ki ināyet 

Ki oldur mūcidi bu mümkinātuň 

 

Ķadįmįdür anuň źāt u śıfātı 

Kemāl-i vaśf-ile mevśūf źātı (Sinan 

İzzî) 

 

İlāh-i ħāķ Mevlāmız ķadįmdir 

Anıň her vaśfınıň vardır kemāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Ķamu ħalķuň İlāhıdur o Mevlā 

Ķadįm ü muttaśıfdur bā kemāl[į] 

(Feyzî) 

 

Ħudādur Ħāliķı ħālķuň ķadįmdür 

Kemāl-i vaśf-ile mevśūf ü vālā 

(Visalî) 

 

Hudā-i pāk mevlāmuz ķadįmdür 

Anuň her vaśfınuň vardur kemāli 

(İbn-i Bâlî) 

 

İlāhü’l-ħalķ  Mevlāmız ķadįmdür 

Daħi cāmiǾdür evsāf-ı kemāli 

(MBT2) 

 

Bizim MaǾbūd u Mevlāmuz 

ķadįmdür 

Kemālāt ile mevśūf źāt-ıǾālį (MBT3) 

 

Ħālıķımız Çalabumuz ķadįm uġan 

Ulu bilür anı cümle münǿim çıġan 

Ululıġı taĥķįķ-durur degül yalan 

Śıfātını tamām görgil dāyım imdi 

(MBT1) 

 

الخلقإلھ    bu maħlūķatuň Rabbisi 

 bizim yardımcımızdur  موالنا

 varlıgınuň evveli yoķdur  قدیم

 daħi śıfātlanmışdur  وموصف

 cemiǾ kemāl śıfātları  بأوصاف الكمال

ile. (Darîr) 

 

CemįǾ maħlūķātuň ĥaķķ ile MaǾbūd 

ki bizim Ĥakįm ü Nāśırımuzdur 

Ķadįmdür. CemįǾ Ǿālem yoġiken ol 

var idi. Varlıġınuň evveli yoķdur. Ve 

daħi maǾbūdun bi’l-ĥaķķ cemįǾ 

kemāl śıfātlar ile muttaśıfdur. 

(MBT4) 
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 ھو الحى المدبر كل أمر

 ھو الحق المقدر ذو الجالل

Ĥayātı kendüden źātiyle ķāǿim 

Müdebbirdür ömüri ħalķa dāǿim 

Ķadri anuň ķamu aĥvāle Ǿālim 

Cihāna ŧoludur ķahr u celāli (Şem’î) 

 

Ĥayāt ıssı müdebbirdür umūrı 

Muķadderdir bütūnı vü žuhūrı 

 

Celįl ol veche kim śaĥrā-yı eflāk 

Degildür dergehinde žerre-i ħāk (Sinan 

İzzî) 

 

Diridür ol müdebbir her bir emri 

Hem ol ĥaķdır muķaddir var celāl[į] 

(Hoca Sadeddin) 

 

Ķamu emri müdebbir hem diridür 

Odur ĥaķķ u muķaddir ve’l-celāli (Feyzî) 

 

O ĥayydur hem müdebbir küll-i emre 

O ĥaķdur hem muķaddir ferd ü 

bįnā(Visalî) 

 

Diridür ol müdebbirdür her emri 

Hem ol ĥaķdur muķaddir źü’l-celāli (İbn-

i Bâlî) 

 

Odur Ĥayy-ı müdebbir cümle emri 

Odur Ĥakk-ı muķaddir lā-yezālį (MBT2) 

 

O Ĥayydur tedbįr ider her bir emri 

O Ĥaķ taķdįr idici źü’l-celālį (MBT3) 

 

Ol diridür dükel işi tedbįr ķılur 

Ol ħālıķıdur dükel ħalķa taķdįr ķılur 

Her neye kim ne gerekin yigrek bilür 

Celįl dimek aňa lāyıķ-durur imdi (MBT1) 

 

 vācibü’l-vücūd olan Bārį teǾālā  ھو

 ĥayāt śıfātıyla mevśūfdur  الحى

 maĥalline münāsib tedbįr idicidür  المدبر

 her bir ĥüküm eyledügi şeyleri  كل أمر

 noķśān śıfātlardan müneźźeh olup  ھو

kemāl śıfātlariyle mevśūf olan Bārį teǾālā 

 elbetde varlıġı ŝābitdür  الحق

 öyle Allāhu teǾālā ki cemįǾ-i eşyāyı  المقدر

tertįb üzre ezelde taķdįr idicidür 

 öyle Allāh ki Ǿažāmet ve ululuķ  ذو الجالل

śāĥibidür. (Darîr) 

MaǾbūdun bi’l-ĥaķķ cemįǾ śıfatında 

śıĥĥatin įcāb iden ĥayāt śıfatıyla 

muttaśıfdur. YaǾni diridür. Diriligi 

kendüdendür. Külli emrin Ǿāķıbetine 

Ǿālimdür. Aślā fāǿidesüz bir fiǾli yokdur. 

MaǾbūdun bi’l-ĥaķķ ŝābitdür. Şirketsiz 

ulūhiyyete müsteĥaķdur. CemįǾ 

ĥavādįŝüň vücūdı anuň ķażāsiyle ve 

ķaderiyledür. Źāt-ı pākine ve śıfatına 

ħalel viren şeyleriň selbi ile muttaśıfdur. 

(MBT4)   
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 مرید الخیر والشر القبیح

 ولكن لیس یرضى بالمحال

Bed u nįk iĥtiyārıyla oldı çün var 

VuķūıǾ ħayr u şerri oldı ħāstār 

Velį rāżı degil nehy itdi tekrār 

Ǿİķāb įcāb iden her sū-i ĥāli (Şem’î) 

 

Mürįd oldur ķamu eşyāda žāhir 

Anuňdur ĥükm-i muŧlaķ evvel āĥir 

 

Çü ĥayr u şerre ĥükmü oldı ķāżı 

Muĥāl işe degildür emri rāżı (Sinan 

İzzî) 

 

Mürįdi ħayr ü şerdir lįk rāżı 

Degildir k’ide yaramaz muĥāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Diler ħayrı vü şerri lākin yoķdur 

Rıżāsı küfr-i źenbe bil muĥāli 

(Feyzî) 

 

Ħudādur ħalķ iden ħayrı vü şerri 

Velį rāżı degildür şerre aślā (Visalî) 

 

Mürįdi ħayruň ü şerruň ve lâkin 

Ķabūl ider degildür ol muĥāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

İder ol ħayr ile şerri irāde 

Velākin sevmedi emr-i muĥālį 

(MBT2) 

 

Anuň irādesiyledür ħayr şer 

Velākin rāżı olmaz şerre ķāli 

(MBT3) 

 

Dileki var dükel ħayra ve hem şerre 

Ķabįh işden bendesini hem ol ıra 

Bendelerne maĥal işin ķaçan buyura 

Maĥal buyruķ aňa revā degül imdi 

(MBT1) 

 

 Bārį teǾālā eyü olan işleri  مرید الخیر

murād idicidür 

 daħi şer olan şeyleri murād  والشر

idicidür 

 öyle şer ki kötü  القبیح

 şu ķadar var ki  ولكن

 rāżı degildür  لیس یرضى

 günāh olan şeyden. (Darîr)  بالمحال

 

CemįǾ ħayruň ve şerr-i ķabįĥüň 

vücūdı Rabbü’l-ālemįnüň 

dilemesiyledür. Lākin Rabbü’l-

Ǿalemįnüň şerre rıżası yoķdur. 

(MBT4) 

 



235 
 

 صفات هللا لیست عین ذات

 وال غیرا سواه ذا انفصال

Terādüf ism-i źātiyle śıfāta 

Muĥāl oldı pes olmaz Ǿāyn-ı źāta 

Velį ġayriyyeti irüb sebātā 

Degil şol ĥadde ki ol’infiśāli (Şem’î) 

 

Śıfātı Taňrınuň ey nūr-ı Ǿayni 

Degildür žātınuň ġayrı vü Ǿaynı 

 

Budur taĥķįki aśĥāb-ı kemāliň 

Ħilāfınca gürūh-ı iǾtizāliň (Sinan 

İzzî) 

 

Śıfātu’llāh ne Ǿaynidir ne ġayri 

Velį źātından olmaz infiśāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Śıfātı źātınuň Ǿaynı degildür 

Daħi ġayr degil kim infiśāli (Feyzî) 

 

Śıfāt-ı ĥaķ hemānǾaynı degildür 

Dime ġayrı daħi ey merd-i dānā 

(Visalî) 

 

Degildür źātınuň aynį śıfātı 

Ve lā ġayrį ki ola infiśāli (İbn-i Bâlî) 

 

Śıfātı źātınuň ne Ǿayn ü ġayrı 

Muĥaldür ide andan infiśāli (MBT2) 

 

Śıfāt źātuň degildür Ǿaynı ġayrı 

Muĥaldür lįk źātdan infıżāli (MBT3) 

 

Taňrımuzuň śıfātı külli źātı 

Ayru degül źātından hem śıfātı 

Mevśul-durur śıfātı hem źātı 

Bu vech üzre Allāhuňı bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 Bārį teǾālānuň śıfāt-ı  صفات هللا

ķadįmeleri 

 źātınuň Ǿayni degildür  لیست عین ذات

 daħi ġayri de degildür  وال غیر

 źātından başķa  سواه

 .ayrılur ġayrı degildür  ذا انفصال

(Darîr) 

 

Rabb teǾālānuň kemāl-i śıfatları źāt-ı 

Ǿaliyyesinüň Ǿaynı degildür. Ve daħi 

źātınuň ġayrı degildür. Źāt-ı pāki ile 

ķāǿim olub źāt-ı pākinden aślā 

ayrılmamaķ maǾnāsına. (MBT4) 
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ألفعال طراصفات الذات وا  

 قدیمات مصونات الزوال

Śıfātü’ź-źātı efǾāliň temāmet 

Ķadįmü źāta lāzumı oldı elbet 

Anıňla ķāǿim oldı eylemez şet 

Ki yaǾni źātdan bulmaz zevāli 

(Şem’î) 

 

Śıfāt-ı źātı vü efǾāli el-ĥaķ 

Ķadįm ü lā-yezālįdür muĥaķķaķ 

 

TeǾālallāh zihi luŧf ıssı sultān 

Ki ermez ĥażretine gerd-i noķśān 

(Sinan İzzî) 

 

Śıfāt-ı źāt ü efǾāl öyle bil kim 

Ķadįm-i bį-fenādur yoķ zevāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Gerek źātiyye fiǾliyye śıfātı 

Ķadįmler ķamusu yoķdur zevāli 

(Feyzî) 

 

Śıfāt-ı zāt-ile efǾāl-i cümle 

Ķadįmlerdür maśūnlar olmadan lā 

(Visalî) 

 

Śıfāt u źāt u efǾāl anları bil 

Ķadįmlerdür ki görmezler zevāli 

(İbn-i Bâlî) 

 

Śıfāt-ı źāt ü efǾāli ķadįmdür 

Taġayyürden berį olmaz zevāli 

(MBT2) 

 

Śıfāt źātiyye fiǾliyle cemįǾan 

Ķadįmlerdür ki aślā yoķ zevāli 

(MBT3) 

 

Śıfātına źātına muķır geldük 

EfǾāline aĥkāmına muŧiǾ bolduķ 

Ķadįm-durur bākį-durur bayıķ bildük 

Bāźı şāhlıķına Ǿuzlet yoķdur bilgil 

imdi (MBT1) 

 

 Bārį teǾālānuň śıfāt-ı  صفات الذات

źātiyyeleri 

 daħi śıfāt-ı fiǾliyyeleri  واألفعال

 cümlesi  طرا

 ibtidāsı yoķdur  قدیمات

 maĥfūžlardur  مصونات

 źāǿil olmaķdan. (Darîr)  الزوال

 

Rabb teǾālānuň kemāl-i śıfatları 

źātiyyesi eger fiǾiliyyesi źāt-ı pāki ile 

śıfātları ķāǿimdür. Ezelįdür śoňra 

olma degildür. Daħi źāt-ı pākinden 

ayrılup Ǿademe gitmekden 

maĥfūždur. (MBT4) 
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 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Olur ĥaķ şeyǿ-i źātiyle müsemmā 

Degildir sāǿir eşyā gibi ammā 

Ki ol ħālıķ sivā maħlūķ-ı cemmā 

Hem anuň şeş cihetden zāt-ı ĥāli 

(Şem’î) 

 

Dinür şey beňzemez eşyāya ķaŧǾā 

Ki źātı şeş cihetdendir müberrā 

 

Bu eşyā cümleten aǾlā vü esfel 

Degil baĥr-i celāli içre ħardal (Sinan 

İzzî) 

 

Viririz Ĥaķķa ism-i şeyǿ ü źātı 

Cihāt-ı sitden ammā źātı ħālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Diriz şeyǿ Ĥaķķa lākin lā-kel-eşyā 

Hem oldı şeş cihetden oldı ħālį 

(Feyzî) 

 

Ħudā şeydür degil mānden-i eşyā 

Daħi źātı cihetdendür müberrā 

(Visalî)  

 

Dirüz biz anı şeydür lā ke eşyā 

Cihāt-ı sitteden Allāh ħālį (İbn-i 

Bâlî) 

 

Ħudāya şeyǿ dinür ne şeyǿe beňzer 

Dinür źātı şeş cihetden oldı ħālį 

(MBT2) 

 

Diriz Allāha şeyǿ źāt lā-ke’l-eşyā 

Ve ol cihāt sitteden oldı ħālį (MBT3) 

 

Taňrımuz teǾālā[ya] dirüz nesne 

Ve lākin hiç nesne aňa meňzemese 

Teşbįh lafžı aňa daǾvį gelse 

Anıň źātı altı yönden ħālį imdi 

(MBT1) 

 

 biz Bārį teǾālāya tesmiye  نسمى هللا

iderüz 

یئاش   bį-mevcūd şeydür 

 lakin şeylere beňzer degildür  كاألشیا

 daħi Bārį teǾālāya źātdur deyü  وذاتا

tesmiye iderüz 

 altı cihetden berį  عن جھات الست خالى

olduġı ĥalde. (Darîr) 

 

Allāh teǾālāya ki şeyǿ-i ŝābit ve 

mevcūd tesmiye iderüz. Lākin ĥādis 

ve muĥtāc olan şeyler gibi degildür. 

Ve daħi Allāh teǾālāya śaġda ve 

śolda öňde ve artda üstde ve altda 

olmaķdan münezzeh źāt tesmiye 

iderüz. (MBT4) 
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 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Degildür źāta ġayrı ism’oldı bel Ǿayn 

Ki anlarda vürūdı hükme yoķ beyn 

Eśaĥ meźheb budur ķıldı bunı zeyn 

Baśįret ehli ħayr-ı āliň maķāli 

(Şem’î) 

 

Müsemmānıň degildür ism ġayrį 

Baśįret ehli böyle ķıldı seyri 

 

Anuň kim dįde-i bįnāsı vardur 

Elinde hüccet-i beyżāsı vardur (Sinan 

İzzî) 

 

Müsemmānın degildir ism ġayri 

Baśįret ehlinin budur maķāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi Ǿayne’l-müsemmā oldı ismi 

Olanlar ehl-i sünnet dir bu ķāli 

(Feyzî) 

 

Daħi olmaz ismi ġayr-ı müsemmā 

Baśįret ehlinüň Ǿindinde şāha 

(Visalî) 

 

Bilüň ismiyle birdür dir müsemmā 

Baśįret ehlini bu ħayr-ı āli (İbn-i 

Bâlî) 

 

İsim Ǿayn-ı müsemmādur dime ġayr 

Muħaķķıķlar ider taĥķįķ-i ħālį 

(MBT2) 

 

Müsemmānuň isim ġayrı degildür 

Baśįret ehli Ǿindinde kemālį (MBT3) 

 

Adanmışdan ayruķsı degül aňa ad 

Aňa yaňlış ad adayan cümlesi yād 

Aňa muŧiǾ bolmayanlar cümle 

murtad 

Baśret ehli aňa yaňlış śıfāt sanmaz 

imdi (MBT1) 

 

 Bārį teǾālānıň esmāları  ولیس االسم

degildür 

 źātınuň ġayrı degil belki  غیرا للمسمى

Ǿaynıdür 

 ķalb gözü açıķ  لدى أھل البصیرة خیر آل

olan muĥaķķiķler ķatında. (Darîr) 

 

Baśįret śāĥibleri ki ehl-i sünnet ve 

cemāǾatdür anlar Ǿindinde isim 

müsemmānuň ġayrı degildür. 

(MBT4) 
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 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Tenāhi vü taħayyur yoķ Ħudāya 

Degil terkib ü cüz olmaz sivāya 

Pes olmaz cevheri cism aňa māye 

Daħi yoķ küll ü baǾżıň iddiħāli (Şem’î) 

 

Degildür Ĥaķ teǾālā cevher ü cism 

Ki olmaz ĥażretine cüzǿ ü küll ism 

 

Münezzehdür cenāb-ı Ǿizz-i Ħallāķ 

Ki cism ü cevher ola aňa ıŧlāķ (Sinan 

İzzî) 

 

Degildir cevher ü cism ü Ǿaraż Ĥaķķ 

Degildir baǾż ü küll yoķ iştimāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Degildür Ĥaķ teǾālā cism ü cevher 

Degildür küll ü baǾż aňla maķāli 

(Feyzî) 

 

Ĥudā cevher degil hem cüz ü hem küll 

Daħi cism ü tebaǾǾużdan müberrā 

(Visalî) 

 

Degül cevher degül cism ol degül küll 

Degül hem baǾżu vü hem iştimāli (İbn-

i Bâlî) 

 

Ne cism ü ne Ǿaraz Rabbim ne cevher 

Degildür küll ü baǾż iştimāli (MBT2) 

 

Benim Rabbim cism-i cevher degildür 

Ne küll olur ve ne baǾż źü’ştimāli 

(MBT3) 

 

Ulu Taňrı cevher degül cisim degül 

Aňa cevher dimek lāyıķ degül 

Küllü baǾżu hergiz aňa lāyıķ degül 

Ulu Taňrı cisim cevherden birdin imdi 

(MBT1) 

 

 olmadı  وما إن

 taķsįm ķabul itmeyen cüzǿ  جوھر

 beni terbiye iden Ħāliķım  ربى

 daħi eczādan mürekkeb olmadı  وجسم

 daħi taķsįm ķabūl ider şey  وال كل

olmadı 

 daħi küllüň parçası olmadı  وبعض

 .cemįǾ kemālāt-ile mevśūfdur  ذو اشتمال

(Darîr) 

 

Rabbüm cisim degildür ve cevher 

degildür. Daħi Allāh teǾālā eczādan 

cemǾ olmış mürekkeb degildür. Ve 

daħi eczā śāĥibi olan mürekkebüň baǾzı 

ve cüzǿi degildür. (MBT4) 
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 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Vücūdı bį-tecezzį cüzǿüň el-ĥaķ 

Ķamu eźhānda ŝābitdür muĥaķķaķ 

Ki fażl ehli anı fehm itmege ĥaķ 

Ķılur noķtayla taǾbįr ü miŝāli (Şem’î) 

 

Şu cüzǿi kim tecezzįden ıraķdur 

Taśavvur eylemek zihn içre ĥaķdur 

 

O cüz kim cevher-i ferd oldı ismi 

Anuň mümkün-durur Ǿaķl içre ķısmı 

(Sinan İzzî) 

 

Tecezzįsiz bulınur cevher-i ferd 

Budur ĥaķ, lāgvdür ħāśmin cidāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Daħi cüzǿüň tecezzįsüz vücūdı 

Muĥaķķaķdur [bil] itme [sen] cidāli 

(Feyzî) 

 

Zihinde ĥaķ-durur cüzüň vücūdu 

Velį vaśf-ı tecezzįden muǾarrā 

(Visalî) 

 

Tecezzîsiz revādur kim ola cüz 

Münādį idesin kim ibn-i ħālį (İbn-i 

Bâlî) 

 

Tecezzįsiz vücūd-ı cevher-i ferd 

Muĥaķķaķdur ider iŝbāt müdāli 

(MBT2) 

 

O cüzǿ-i lā-yetecezzį olan cüz 

ǾAkılda ŝābit oldı ya’bni ħālį 

(MBT3) 

 

Ĥaķ-durur eźhān bölük bolmaķlıķı 

Geňez-dürür ķādir ķudret ķılmaķlıķı 

İstegil yā ŧāyım oġlı bolmaķlıķı 

Ayruķluķ[ı] śıfāŧınsız bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 Ǿaķıllarda  وفى األذھان

 ŝābitdür   حق

 taķsįm ķabūl itmeyen  كون جزء

cüzǿüň taśavvur olunması 

 ne ķadar taķsįm ķabūl  بال وصف التجزي

itmezse de 

 .ey benim dayım oġlı  یا ابن خالى

(Darîr) 

 

Aślā bölünmek ķabūl itmeyen cüzler 

bölünmeklik śıfātı ile Ǿaķıllarda 

ŝābitdür baǿżı cisimler böylece 

cüzǿlerden mürekkebdür. 

Ĥukemānuň heyūlā ve śūret 

didüklerinüň aślı yoķdur ħaŧādur. 

(MBT4) 
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 وما القرآن مخلوقا تعالى

 كالم الرب عن جنس المقال

Kelāmullāh  degildür emr-i maśnūǾ 

Degil hem śavt u ĥarfden lafž-ı 

mesmūǾ 

Kelāmı nefsidür olması memnuǾ 

Ĥaķ ehli içre nāsık cins ü ķāli (Şem’î) 

 

Kelāmullāh degildür Ǿāferįde 

Ki söz cennetden oldur bir güzįde 

 

Çü Ķurān nūrıdır źāt-ı ķadįmiň 

Ķadįm-i vaśfıdır Rabb-i kerįmiň 

(Sinan İzzî) 

 

Dime Ķurāna maħlūķ etme nisbet 

Ķalan aķvāle ol Ǿālį maķāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Dime Ķurāna maħlūķdur Ħudānuň 

Münezzehdür kelāmı er maķāli 

(Feyzî) 

 

Daħi Ķurān degildür cins-i maħlūķ 

Kelām-ı ĥaķ-durur aňla dilārā (Visalî) 

 

Dime Ķurāna maħlūķ itme nisbet 

Ķalan aķvāle ol Ǿāl-i maķāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Dime Ķurǿāna maħlūķ ile tenzįr 

Kelām-ı Ĥaķ degil cins-i maķāli 

(MBT2) 

 

Bu Ķur’ān kelām-ı maĥlūķ degildür 

Makāl cinsinden olmaz ķadri Ǿālį 

(MBT3) 

 

Ķurān Taňrı kelāmıdur bilgil taĥķįķ 

Kelāmu’llāh ġayra maħlūķ 

Ķurān içre var-durur nāsıħ mensūħ 

Rab kelāmı maķāl cinsinden degül 

imdi (MBT1) 

 

 Bārį teǾālā źātiyle ķāǿim  وما القرآن

olan kelām-ı nefsį olmadı 

 śoňradan yaradılmış  مخلوقا

 Ǿālį oldu  تعالى

 Bārį teǾālānuň kelām śıfātı  كالم الرب

 maħlūķ kelāmı miŝli  عن جنس المقال

olmadı. (Darîr) 

 

Ķurān-ı Ǿažįmü’ş-şān ki Allāh 

teǾālānuň kelām-ı nefsįsi ki maħlūk 

degildür. Śoňra olma degildür. 

Rabbü’l-Ǿālemįnüň źātiyle ķāǿimdür. 

Ezelįdür. Ebedįdür. Rabb teǾālānuň 

kelāmı insān kelāmınuň cinsinden 

olmaķ yaǾnį ĥarf ile ve śavt ile 

olmaķdan münezzehdür. Ĥurūfdan ve 

śūretden mürekkeb degildür. (MBT4) 
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لكن العرش فوق العرش ورب  

واتصال التمكن وصف بال  

Muvaffıķ olduġı Ǿarş üzre hemān 

Tevelli ve Ǿuluvvi vaśf ile dān 

Temekkün vaśfiyile gerçe nādān 

İder isnād vaśfa ittiśāli (Şem’î) 

 

Serįr-i Ǿarşdan aǾlādur Allāh 

Bu söz taĥķįķdür vallāh u billāh 

 

Egerçi ķablayubdur Ǿarşı źātı 

Temekkünden münezzehdür śıfātı 

(Sinan İzzî) 

 

Ve Rabbü’l-Ǿarş fevķa’l-Ǿarş diriz 

Velākin yoķ mekāna ittiśāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

ǾAle’l-Ǿarşi’stevā Rabb Ǿarşa 

Temekkünsiz daħi bį-ittiśāli (Feyzî) 

 

Ħudā Ǿarş üzredür Ǿarşdan münezzeh 

Temekkün hem tevaśśul olmaz 

ammā (Visalî) 

 

Ħudā fevķındedür Ǿarşıň velįkin 

Anuň yoķdur aňa hiç ittiśāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Ħudā fevķindedür Ǿarşuň velākin 

Yoķ anda hiç mesken ü ittiśāli 

(MBT2) 

 

O Ǿarşuň Rabbisi Ǿarş üzre Ǿālį 

Anuň yoķdur temekkün ü ittiśāli 

(MBT3) 

 

ǾArş issi ulu mālik Ǿarşdan Ǿāli 

Mekān viśāl śıfātından iźim ħālį 

Ol ħālıķdur cümle maħlūķ anıň ķulı 

Mekān viśāl ulaşmaķ bolmaz imdi 

(MBT1) 

 

 Ǿarş-ı Ǿažįmün Rabbisi  ورب العرش

 Ǿarşıň fevķindedür  فوق العرش

 şu ķadar var ki  لكن

 Ǿarş üzerinde sākin  بال وصف التمكن

olmaġ-ile degil 

 daħi Ǿarşa muttaśıl olmaġ-ile  واتصال

degildür. (Darîr) 

 

ǾArşuň Ħāliķı Rabb teǾālā Ǿarşıň 

fevķindedür. Lākin Ǿarşa ulaşıķ olup 

ve Ǿarşda sākin olmaķ maǾnāsıyle 

degildür. Belki Ǿarşıň ħālıķı ve ĥāfıžı 

olmaķ maǾnāsıyladur. (MBT4) 
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 وما التشبیھ للرحمن وجھا

 فصن عن ذاك أصناف األھالى

Şebįhi yoķ Ĥaķuň her dem ciĥānda 

Ķomaz teşbįhe yol Ǿaķlı ehl-i cānda 

Śaķın dįn ehlinüň her śınfın andan 

Ķamunıň tā ki ħayr ola maķāli 

(Şem’î) 

 

Mümāŝil yoķ aňa źāt u śıfatda 

Ki vaśfı bį-bedeldir her cihetde 

 

Anı teşbįh ķılmaķ vechi yoķdur 

Śaķın teşbihden kim ħavfı çoķdur 

(Sinan İzzî) 

 

Nažįr ü şibh ü niddi yoķ Ħudānın 

Śaķın teşbihden ol bį-miŝāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ħudā içün nažįr ü miŝl yoķdur 

Śıyānet eyle teşbihde ahālį (Feyzî) 

 

Daħi Raĥmān teşbįh eylemekden 

Śaķın sen sünnet ehli ey tüvana 

(Visalî) 

 

Degül teşbįhinüň vechi müvecceh 

Śaķınsun andan aśnāf-ı ahālį (İbn-i 

Bâlî) 

 

Degil Raĥmānı teşbih veche maǾķūl 

Maśūn oldular andan hep ahāli 

(MBT2) 

 

Ŧarįķ yoķdur şebįhi Raĥmāna aślā 

Maśūn ķıl andan aśnāf-ı ahālį 

(MBT3) 

 

Hiç nesneye benzemez ol iźim 

Raĥmān 

Birdin-dürür cümle Ǿaybdan hem ol 

subĥān 

Uşbu sözi ġalaŧ aydur ehl-i tuġyān 

Bidǿat ehli bölükinden saķlan imdi 

(MBT1) 

 

 beňzetmek olmadı  وما التشبیھ

 Bārį teǾālā içün  للرحمن

 ŧarįķ-i ĥaķķ olmadı  وجھا

 pek śaķın  فصن

 Bārį teǾālāyı bir şeyǿe  عن ذاك

beňzetmekden 

 ey ehl-i sünnet  أصناف األھالى

cemāǾati. (Darîr) 

 

Rabb teǾālāyı maħlūķātdan bir şeyǿe 

tesmiye itmek vech-i ĥaķķ degildür 

belki ħaŧādur ve küfürdür. Pes imdi 

ehl-i sünnet ve cemāǾat ehilleri siz 

daħi Rabb teǾālāyı şeyǿe tesmiye 

itmekden ĥaźer ķıluň. (MBT4) 
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 وال یمضى على الدیان وقت

 وأحوال وأزمان بحال

Ne evķāt u ne ezmānuna ācāl 

Ne ġayr-ı rāsiħ evśāf aǾnį aĥvāl 

Mürūr itmez ħudā üzre be-her ĥāl 

Ki ĥādiśle ķadįmüň yoķ diĥāli 

(Şem’î) 

 

Ħudā aǾlā-durur vaķt u zamāndan 

Müberrādur cenābı įn ü āndan 

 

Zamān u vaķt u ay u yıl cemįǾan 

Hemān bir lemĥadur bil daħi ednā 

(Sinan İzzî) 

 

Zamān ile zemįn ħallāķının yoķ 

Bilin māżį vü istiķbāl ü ĥāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ħudā üzre zamān u ĥāl geçmez 

Münezzehdür bulardan Rabb-i Ǿālį 

(Feyzî) 

 

Ĥaķ ķılmaz temażżį vaķt ü ezmān 

Daħi aĥvāl-i Ǿālemden muǾāllā 

(Visalî) 

 

Anuň üstine geçmez vaķt-i sāǾat  

Ki maśśıdür ya müstaķbel ya ĥāli 

(İbn-i Bâlî) 

 

Ħudā üzre zamān geçmez ki anda 

Ola müstaķbel ü ĥālin mecāli 

(MBT2) 

 

Mürūr itmez vaķit deyyān üzrine 

Ne aĥvāl ü ne ezmān eyyį ĥāli 

(MBT3) 

 

İźim ħālıķ üzre rūzger geçmez 

Ol deyyāndur ĥālden ĥāle dönmez 

Sünnį aňa hergiz yaňlış saġınç 

sanmaz 

Bundaķ śıfāt aňa revā degül imdi 

(MBT1) 

 

 geçmedi ve geçmez  وال یمضى

 Bārį teǾālā üzerinde  على الدیان

 hiçbir vaķit  وقت

 daħi bir ĥalde geçmedi  وأحوال

 daħi bir zamānda geçmedi  وأزمان

 hiçbir ĥāl ile. (Darîr)  بحال

 

Küllį kesbi Ǿameli ile cezālandıran 

Rabb teǾālā üzerine zamāndan bir 

cüzǿ gelüp geçmez. Ve daħi Rabb 

teǾālā üzere zamān ŧavįl mürūr itmez 

ve daħi ŝābit olmayan śıfatlar mürūr 

itmez yaǾnį gelüp giçmez vechlerden 

bir vech ile. (MBT4) 
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 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Müberrādır çün Allāh iştihādan 

Muĥāl aňa cüz olmaķ hem sivādan 

Münezzehdir pes evlād-ı nisādan 

Ünāsıdur olaruň ger ricāli (Şem’î) 

 

Zen ü ferzendden müstaġnį-dürür 

ĥaķ 

Yarışmaz aňa bu evśāf el-ĥaķ 

 

Tevellüdden berįdür źātı bį-çün 

TeǾāla şāne Ǿamme yeķūlūne (Sinan 

İzzî) 

 

Ħudānın yoķ nisā vü vālideyni 

Hem evlādın ināŝı vü ricāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Muķaddes bil nisādan bį-nažįr 

Müberrā bil veledden bį-miŝāl 

(Feyzî) 

 

Münezzehdür Ħudā ferzend ü zenden 

Aňa nisbet olunmaz hem-reh u zā 

(Visalî) 

 

Ġanįdür ol nisādan hem veledden 

Ki ola aňlaruň ināŝi vü ricāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Daħi müstaġnįdür Rabbim nisādan 

Daħi evlāddan ünŝāsı ricāli (MBT2) 

 

Ġanį maǾbūd ki zevcātden 

veled[d]en 

Ünāŝından źükūrundan ħālį (MBT3) 

 

Uġan Taňrı buňsuzduru[r] 

ciftlenmekden 

Berį-dürür ħuşavandan oġlandan 

ķızdan 

Hem andavuķ kimse önmiş degül 

andan 

Hem ol kimseden ŧoġmış degül imdi 

(MBT1) 

 

 benim Rabbimüň iĥtiyācı  ومستغن إلھى

yoķdur 

 Ǿavrata  عن نساء

 ķız evlāda  وأوالد إناث

 yāhud erkek evlāda. (Darîr)  أو رجال

 

Ve daħi irkek eger dişi evlādı 

olmaķdan ġanį ve münezzehdür. 

(MBT4) 
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 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Çün icābį vü selbį vaśfa śāĥib 

Özidür lābud oldı ferźü ġālib 

Degildür Ǿavn ü nuśret ġayre rāġıb 

Ķamudandur çü müstaġnį ve Ǿālį 

(Şem’î) 

 

Odur śulŧān-ı bį-aǾvān u enśār 

Ki ednā bendesidir çarħ-ı devvār 

 

ǾUluvv-i źāt-ile mevśūf oldur 

Sümuvv-i kadr-ile maǾrūf oldur 

(Sinan İzzî) 

 

Ħudānın ĥāceti yoķdur naśįre 

Ǿİānet istemez yoķ ittiķāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Münezzehdür bil muǾįnden źü’l-

celāli 

Teferrüd eyledi ol źü’l-meǾāli 

(Feyzî) 

 

Daħi emrinde zį-Ǿavn ü naśrdan 

Münezzehdür muķaddes Ĥaķ teǾālā 

(Visalî) 

 

MuǾįni vü naśįri yoķdur anuň 

Müsellemdür aňa cāh u meǾāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Münezzehdür şerįki yoķ vezįri 

Teferrüddedür ol śāĥib meǾāli 

(MBT2) 

 

O her muǾįn-i nāśırdan ġanįdür 

Teferrüdde vaĥįd ol zü’l-celāli 

(MBT3) 

 

Hem andavuķ ĥācet degül aňa arķa 

yarı 

Külli işe irer yiter ķudretleri 

Yaluňuz ķılur hem ķılduķı ĥükümleri 

Celįl dimek aňa lāyıķ-durur imdi 

(MBT1) 

 

 gine bunuň gibi iĥtiyācı yoķdur  كذا

 her bir yardım idiciye  عن كل ذى عون

 daħi her bir nuśret idiciye  ونصر

 Bārį teǾālānıň eşi ve dekdeşi  تفرد

yoķdur 

 ululuķ ve Ǿažamet śāĥibidür  ذوالجالل

 .śıfāt-ı Ǿāliyye śāĥibidür  و المعالى

(Darîr) 

 

Rabb teǾālā Ǿālemi yoķdan var 

itmekde ve aǾdāiǿ refǾ itmekde 

muǾįne muĥtāc degildür. Zįrā Rabb 

teǾālā cemįǾ kelimāt ve śıfāt-ı kemāl 

ve cemāl ile ve Ǿuluvv-i źātı ile 

münferid ve mevśūfdur. (MBT4) 



247 
 

یحیى ثم قھرا الخلق یمیت  

الخصال وفق على فیجزیھم  

Ķılur ķahrı yüzinden ħalķı ifnā 

Cezā içün hem ider śoňra iĥyā 

İdüb ķāmūya Ǿadl  ü ĥükmin icrā 

İder her birinüň vefķ-ı ħıśāli (Şem’î) 

 

Bu ħalkı öldürüb dirgüren oldur 

Ki yerlü yerine irgüren oldur 

 

Ħıśāline göre eyler cezāyı 

Kimine zecr ü kimine Ǿaŧāyı (Sinan 

İzzî) 

 

İmāte eyler eĥyāyı cemįǾan 

Yine iĥyā edüp eyler suāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Źevi’l-ervāĥı ķahren öldürür pes 

Cezā içün dirildür aňla ĥāli (Feyzî) 

 

Bu ħalķı öldürür hem diri ķılur 

Olur herkes ĥiśāliyle mücāžā (Visalî) 

 

Bu ħalķı öldürür girü dirildür 

Ħıśāline cezā ķılur ħıśāli (İbn-i Bâlî) 

 

İder ħalķı imāte soňra iĥyā 

Ķılar anları meczį-yi ħıśāli (MBT2) 

 

İder įmāte ķahren śoňra iĥyā 

Ķalır bu ĥalķ mücezziyü’l-ħıśālį 

(MBT3) 

 

Dükel ħalķı ķahrı birle öldürüci 

Ķādırlıķın ķāhırlıķın bildürüci 

Emir ķılıp yine giri dirildici 

EfǾālince ŝavāb iķāb virür imdi 

(MBT1) 

 

 Bārį teǾālā maħlūķātı  یمیت الخلق

öldürür 

 güci yetici olduġı ĥalde  قھرا

 bundan soňra  ثم

 gine dirildür  یحیى

 anlara cezā ider  فیجزیھم

الخصال على وفق   herkesiň ħaśletlerine 

göre. (Darîr) 

 

Rabb teǾālā cemįǾ maħlūķātı ķahrı ile 

öldürür. Soňra ķıyāmetde rūĥ 

cesetler ile dirildür. Pes dirildükden 

soňra dünyada işledükleri 

Ǿamellerine göre cezālan-durur ħayr 

ise ħayr ile, şerr ise şerr ile. (MBT4) 
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 ألھل الخیر جنات ونعمى

 وللكفار إدراك النكال

Virüp ħayr ehline cennāt-i Ǿužmā 

İderler anda Ǿıyş u nūş u naǾmā 

Velį idrāk olup küffāra meǿvā 

Ķılur anlara envāǾ-i nikāli (Şem’î) 

 

Virür ħayr ehline cennet ü niǾmet 

Velį küffāra eyler ķahr u niķmet 

 

Ķoyar ebrārı cennāt-ı naǾįme 

Śalar füccārı derkāt-ı ceĥįme (Sinan 

İzzî) 

 

Cihānda müslimūn niǾmetde küffār 

Dereklerde eder derk-i nikāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

MuŧįǾ içün cinān u hem niǾam var 

Çeker küffār dereklerde nikāli 

(Feyzî) 

 

Ŝevāb idenleriň cennet yeridür 

Daħi kāfirlere duzāĥ ola cā (Visalî) 

 

Ŝevāb yaĥşįnüň  cennet yamānuň 

Dereklerde göynümekdür nekāli 

(İbn-i Bâlî) 

 

Virür müǿminlere cennetde niǾmet 

İder küffāra ateşde nikāli (MBT2) 

 

Virir ħayr ehline cennāt-ı nuǾmā 

İder küffāra taǾźįb-i nikāli (MBT3) 

 

Ħayr ehline ucmaķ birge niǾmet 

birge 

Ucmaķ içre müǿminler dāyim raĥmet 

görge 

Kāfirlere Ǿaźāb üzre Ǿaźāb birge 

İkevlesi anda ebed ķalġa imdi 

(MBT1) 

 

 müǾmin olan kimse içün  ألھل الخیر

vardur 

 baġçeler vardur  جنات

 bir eĥadıň ħāŧırına gelmedik  ونعمى

dürlü niǾmetler vardur 

 įmānı olmayan kimseler içün  وللكفار

vardur 

 Ǿaźāb-ı elįme nāǿil olmaķ  إدراك النكال

vardır. (Darîr) 

 

Ehl-i Ǿibādet ehl-i ŧāǾat içün 

cennetler ve cennet niǾmetleri 

vardur. Kāfirler içün cehennemde 

Ǿukūbet ve Ǿaźāb çukurları vardur. 

(MBT4) 
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 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وما أھلوھما أھل انتقال

Fenā yoķdur ne nār u ne cahįme 

Ne cennāte ne andaġı naǾįme 

Olar hem daħi meǿvā olsa kime 

Muħalled ķalur itmez intiķāli (Şem’î) 

 

Behişt ü duzaħıň yoķdur fenāsı 

Beķā içün urulmuşdur bināsı 

 

Bularıň ehli bāķįdür hemįşe 

Biri ħoş birisi nā-ħoş maǾįşe 

 

Bularıň ehli bāķįdür müǿebbed 

Olurlar bes beķā üzre muħalled 

(Sinan İzzî) 

 

Fenā bulmaz ebed cennet cehennem 

Hem olmaz ehlinin hiç intiķāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Bihişt ü dūzaħıň yoķdur fenāsı 

Daħi ehlinüň olmaz intiķāli (Feyzî) 

 

Daħi cennet cehennem fāni olmaz 

Bularıň ehli de ey merd-i dānā 

(Visalî) 

 

Caĥįmüň hem cinānuň yoķ fenāsı 

Bularuň ehlinüň hem intiķāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Fenā olmaz ceĥįm ü cennete hiç 

Girenler anda itmez intiķāli (MBT2) 

 

Cehennem cennet aślā fānį degil 

Hem ehli itmez andan intiķāli 

(MBT3) 

 

Ucmaķ ŧamu ikevlesi fāni bolmaz 

Ucmaķ ehli ŧamu ehli naķil ķılmaz 

Ŧuġyān ehli ħilāf ķılur muŧįǾ bolmaz 

Sünnį ehli iǾtiķādı böyle imdi 

(MBT1) 

 

 cehennem ve içinde  وال یفنى الجحیم

olanlar ebedį fānį olmazlar 

 daħi cennet ve içindekiler  وال الجنان

ebedį fānį olmazlar 

 bu ikisinüň ehli degildür  وما أھلوھما

 mekānlarından çıķıcı  أھل انتقال

degildür. (Darîr) 

 

Cehennem ve daħi cennetler aślā 

fenāya gitmezler. Ve daħi ehl-i 

cennet ki müǿminler ve daħi ehl-i 

cehennem ki kāfirler yerlerinden 

intiķāl itmezler. (MBT4) 
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 یراه المؤمنون بغیر كیف

 وإدراك وضرب من المثال

Görür müǿminler ol śulŧānı ol dem 

Velį bį-irtisām-ı śūret ey Ǿamm 

Vuķūf-ı ĥaddsiz olmazsızın hem 

ŞuǾāǾ-ı āyn-ı rāǿinüň viśāli (Şem’î) 

 

Göriser anı müǿminler bilā-keyf 

Velįkin görmiyenlere zihį ĥayf 

 

Cemālin her ķaçan Ǿarż ide Raĥmān 

NaǾįm ehli olalar cümle ĥayrān 

(Sinan İzzî) 

 

Görürler müǿminūn Allāhı bį-keyf 

Velį idrāk olunmaz yoķ miŝāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ħudāyı müǿminūn bį-şek görürler 

Velį yoķ keyf ü idrāk ü miŝāli 

(Feyzî) 

 

Görür müǿmin olan Allāhı bį-keyf 

Velį idrāk ü emŝāl olmaz aślā 

(Visalî) 

 

Görür müǿminler anı lįkin anuň 

Ne keyfi var ne đarbı der miŝāli (İbn-

i Bâlî) 

 

Görür müǿmin Ħudāyı āħiretde 

Tekeyyüften o ruǿyet vaśf-ı ħālį 

(MBT2) 

 

Bilā keyfin vü idrākin ki müǿmįn 

Olan gö[r]dü cemāl-i bā-kemāli 

(MBT3) 

 

Diźār göre müǿminler nişesüzin 

Hiç gümansız göreler nicesüzin 

İdrāksuzın żarbsuzın miŝālsuzın 

Beňzemeklik aňa lāyıķ degül imdi 

(MBT1) 

 

 įmānı olan kimseler   یراه المؤمنون

görürler 

 hiçbir nesneye beňzetmeksiz  بغیر كیف

 ve daħi künh-i ĥaķįķatini  وإدراك

aňlamaķsız 

 eşyādan bir şeyǿe  وضرب من المثال

beňzetmeksiz. (Darîr) 

 

Müǿminler cennete varduķda Allāhu 

Ǿāžįmü’ş-şānı baş göziyle mekānsız 

cihetsiz śūretsiz görürler.Ve daħi 

cevānib-i eŧrāf ve fevķi iĥāŧasız ve 

şekilden ve renkden berį olmaķsızın 

görürler. (MBT4)
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 فینسون النعیم إذا رأوه

 فیا خسران أھل االعتزال

Likāsı k’oldı nuǾmānuň Ǿažįmi 

Anıňla unıdalar her naǾįmi 

Velį görmeye ol vech-i kerįmi 

Ķabūl iden tarįk-i iǾtiźāli (Şem’î) 

 

Çü cennet ehli göre ħażretini 

Unudalar naǾįmüň leźźetini 

 

Zihį ħusrān farįķ-i iǾtizāle 

Görülmezdür cemāl-i lā-yezāle 

(Sinan İzzî) 

 

Görenler cenneti eyler ferāmūş 

Görün ħusrān-i ehl-i iǾtizāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Görünce unudurlar niǾmeti heb 

ǾAcįb ħüsrānda ķaldı iǾtizāli (Feyzî) 

 

Görüp Ĥaķķı unudurlar cinānı 

Gürūh-ı muǾtezil diyeler eyvā 

(Visalî) 

 

Anı gördükde cennet çıķa gözden 

Görüň ħusrān-ı ehl-i iǾtizāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Geçerler ĥįn-i ruǿyetde naǾįmden 

Olur maĥrūm andan iǾtizāli (MBT2) 

 

Göricek unudurlar her niǾāmı 

O gün ĥüsrānda ehlü’l-iǾtizāli 

(MBT3) 

 

Diźār görip unıdalar niǾmetleri 

Andan üzre gördükleri rāĥatları 

Arta anda müǿminlerün ĥürmetleri 

Muǿtezili ziyānkār bola imdi 

(MBT1) 

 

 müǿminler unudurlar  فینسون

 cennetiň niǾmetlerini  النعیم

رأوهإذا    ķaçan Bārį teǾālāyı gördükde 

 ey nedāmet ve ey  فیا خسران

peşįmānlıķ 

 .muǾtezile ŧāǿifesi-çün  أھل االعتزال

(Darîr) 

 

Pes müǿmįnler Rabb teǾālāyı 

gördükde bu niǾmetüň kemāl-i 

leźźetinden sāir niǾmetleri unudurlar. 

Pes imdi ey ķavm ĥāżır oluň ehl-i 

iǾtizālüň bu niǾmetden ĥırmānına 

dünyāda inkār itdükleri içün. 

(MBT4) 
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افتراض ذو أصلح فعل إن وما  

التعالى ذى المقدس الھادى على  

Degil vācib ki ķulları-çün Allāh 

RiǾāyet ķıla aślaĥ fiǾli ol şāh 

Çi ger fażlıyla müǿmin luŧfuna rāh 

Bilür Ǿadliyle hem kibr ibtiźāli 

(Şem’î) 

 

Ħudāya vācib olmaz fiǾl-i aślaĥ 

Bunı böyle dimişlerdür muśarraĥ 

 

Çün oldur fāǾil-i muħtar ey yār 

Kimini yār eyler kimin aġyār (Sinan 

İzzî) 

 

Degildir vācibe ıślāĥ vācib 

Nice isterse ħalķ eyler fiǾāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ħudāya fiǾl-i  aślāĥ farż degildür 

Ĥükm kendisinüň olmaz hiç suǾāli 

(Feyzî) 

 

Degildür fiǾl-i aślāĥ farż u lāzım 

Ħudā üzre ki ide dāim inşā (Visalî) 

 

Degül aślaĥ aňa vācib kim oldur 

Muķaddes hādį vü ehl-i teǾāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Degildür fiǾl-i aślaĥ hiç vācib 

Muķaddes zü’l-celāle bil meǿāli 

(MBT2) 

 

Degil farż hādiye aślaĥ yaratmaķ 

Muķaddesdür münezzeh źį-teǾālį 

(MBT3) 

 

Bilmiş gerek lāzım degül ol Çalaba 

Kim ķul işin ķuluň dilegince ķıla 

Ol uludur lābüd anın ĥükmi bola 

Ķul ķulluġın ķılmış gerek imdi 

(MBT1) 

 

 olmadı  وما إن فعل

 kötü ħuylu insānı ıślāĥ eylemek  أصلح

 farż olmadı  ذو افتراض

 Bārį teǾālā üzerine  على الھادى

 öyle Allāh ki noķśān  المقدس

śıfātlardan berįdür 

 .śıfāt-ı Ǿulyā śāĥibidür  ذى التعالى

(Darîr) 

 

Ķuluň dįn ü dünyāsına nefǾlisin 

virmek degildür. ǾUluvv-i źāt ile 

cemįǾ naķāyıśdan ārį ve hidāyet ile 

muttaśıf olan Rabb teǾālā üzere. 

(MBT4)  
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 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Ķamuya farżdur kim her peyember 

İmānıyla biri ķalmaya münker 

Kirāmen kātibįn olan melekler 

Hem inüp çıķdıġına bi’t-tevvāli 

(Şem’î) 

 

Daħi farż oldı kim taśdįķ idesin 

Risālet emrini taĥķįķ idesin 

 

CemįǾ-i enbiyāya ĥaķ diyesin 

Ne kim anlar didi śıddıķ diyesin 

(Sinan İzzî) 

 

Bize farż oldı tasdįķ-i melāik 

Rusülde daħi yoķ kiźb iĥtimāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi taśdįķ-i rusl ü hem melāǿik 

Bize farż-ı Ǿayndur ey ahālį (Feyzî) 

 

Daħi lāzım inanmaķ enbiyāya 

Ve emlāke kim eyler fiǾl-i imlā 

(Visalî) 

 

Rusul taśdįķi vācib hem melekler 

Ki gelmekliklerinde yoķ tevāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Nebįler ü melāik cümlesine 

İnanmaķ farż vācib ķo cidāli (MBT2) 

 

Bize farż enbiyā vü Rusli taśdįķ 

Melekler hem mükerrem bi’n-nevāl 

(MBT3) 

 

Farįżadur lāzım-durur sünnįlere 

Hem sünnįler resūlini kirtü bile 

Firiştehlerün cümlesine muķır bola 

Her biriniň menziletin bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 farż-ı Ǿayındur  وفرض الزم

 cemįǾ peyġamberlere  تصدیق رسل

inanmaķ 

 daħi meleklere inanmaķ  وأمالك

 öyle melekler ki  كرام بالنوالى

maķbūllerdür dürlü Ǿaŧāyālarla. 

(Darîr) 

 

Resūlleriň ĥaķ resūl idügine įmān 

getürmek, inanmaķ herkese farż-ı 

Ǿayndur. Ve daħi ĥafaža meleklerine 

inanmaķ belki cemįǾ meleklere 

inanmaķ yaǾnį Rabb teǾālānuň 

nūrdan ħalķ itdügi melek ķullar 

vardur diyü inanmaķ herkese farż-ı 

Ǿayndur. (MBT4) 
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بالصدر المعلىوختم الرسل   

 نبى ھاشمى ذو جمال

MuǾalla-ķadr ü muĥtār u müǿeyyed 

Nebiyyü  hāşimį yaǾni Muĥammed 

Olubdur ħatm-i rusl ol nūr-ı sermed 

Ŧolupdur Ǿālem envār-ı cemāli 

(Şem’î) 

 

Daħi ħatm-i risālet Muśŧafādur 

Benį Hāşimįyy-i müctebādür 

 

Çü oldur ħātim-i mühr-i nübüvvet 

Ki mühr-i naķşıdur ħurşįd-i Ǿizzet 

(Sinan İzzî) 

 

Nebiyy-i Hāşimį ħatmü’r-Rusūldür 

Daħi miśbāĥdır nūr-ı cemāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Nebįler ħātemidür śadr-ı aǾžām 

Nebiyyi Hāşimį śāĥib cemāli (Feyzî) 

 

Risālet ħatm olupdur Muśŧafāda 

Nebįdir Hāşimį hem ħūb u rāǾnā 

(Visalî) 

 

Rusul ħatm-i Muĥammeddür ki 

Ǿālem 

Cemālin bedr ider anuň cemāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Resūller ħātemi śadr-ı muǾallā 

Nebiyyį hāşimįdür ol cemāli (MBT2) 

 

Nebįmiz Hāşimiyyi źį-cemālin 

Resūller ħātimi śadrü’l-muǾallā 

(MBT3) 

 

Yalavaçlar tamāmı ol Muśtafā 

Bayġambarlar görklüsi ol muctabā 

Hāşimįler yigreki ol muttaķā 

Aňa śadru’l-muǾallā dirler imdi 

(MBT1) 

 

  peyġamberleriň nihāyeti  وختم الرسل

 āħir zamān  بالصدر المعلى

peyġamberidür 

 ulu peyġamberdür  نبى

 Hāşim evlādındandur  ھاشمى

 güzellik śāĥibidür. (Darîr)  ذو جمال

 

Ve cemįǾ resūlleriň ħatemi cemįǾ 

maħlūķātuň efđāl ve muħtārı olan 

bizim nebįmüz Muĥammedü’l-

Muśŧafā sallallāhu teǾālā Ǿaleyhi ve 

sellemdür.  Hāşim ķabįlesinden 

gönderilmişdür güzel ve kāmil ħulķ 

śāĥibi nebįdür. (MBT4) 
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 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل

Muĥaķķaķ muķtedā-i enbiyā ol 

Reǿįs-i evliyāǿ vü aśfiyā ol 

Ķamudan fażl-ı dįn ehl içre maķbūl 

Ebeddür emrinüň yoġ iħtilāli (Şem’î) 

 

İmāmıdur cemįǾ-i enbiyānuň 

Ki tāc-ı Ǿizzetidür aśfiyānuň 

 

Nebįler serveri faħr-ı cihāndur 

Ki maķśūd-ı vücūd-ı kün-fe-kāndur 

(Sinan İzzî) 

 

İmām-ı enbiyā ser-tāc-ı Ǿālem 

Cihānda ol giderdi iħtilāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Bilā-şübhe imāmü’l-enbiyādur 

Śafįler tācıdur bį-iħtilāli (Feyzî) 

 

Muĥammeddur nebįler muķtedāsı 

Muĥammeddür daħi ser-tāc-ı aśfā 

(Visalî) 

 

İmām-ı enbiyā vü aśfiyādur 

Bu sözüň yoķdur hiç iħtilāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

İmām-ı enbiyā vü mürselįndür 

Śafįler tācıdur ol bedr-i Ǿālį (MBT2) 

 

CemįǾ-i enbiyā vü aśfiyānuň 

İmāmı ser-tācı bilā’ħtilāli (MBT3) 

 

Nebįlere imām boldı miǿrāc düni 

Ħılāfsuz kirtü bildi sünnį anı 

İźisinden diledi ümmetini 

Aňa tācü’l-aśfiyā dirler imdi (MBT1) 

 

 cümle peyġamberleriň  إمام األنبیاء

muķtedāsıdur 

 şübhesiz  بال اختالف

 śāliĥleriň başınuň  وتاج األصفیاء

tācıdur 

 şübhesiz. (Darîr)  بال اختالل

 

Şüphesiz cemįǾ enbiyānuň imāmıdur. 

Ve daħi cemįǾ evliyānuň źįnetidür. 

Ħalelsiz şüphesiz. (MBT4) 
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 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

Nitekim ķıldı dįni nesħ-i edyān 

Anıň maĥkūmıdur her cinn ü insān 

Belį bāķįdür anıň şerǾi her ān 

Olunca ĥaşre ħalķıň irtiĥāli (Şem’î) 

 

Anuň şerǾį-durur bāķį vü dāim 

Ķıyamet günleri olunca ķāim 

 

Anuňdur taħt-ı iķlįm-i şefāǾat 

Aňa peyrev olandur ehl-i ŧāǾat (Sinan 

İzzî) 

 

İlā-yevmi’l-ķıyāme şerǾi bāķį 

Anıň dįninden olmaz dehr ħālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Beķā üzre[durur] şerǾį be-her ān 

Olunca zā ķamunuň irtiĥāli (Feyzî) 

 

Daħi bāķį-durur şerǾi resūlüň 

Hemįşe tā olunca ĥaşr-i kübrā 

(Visalî) 

 

İdince şerǾunuň vardur beķāsı 

Ķıyamet günine ħalķ irtiĥāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Ķalur şerǾ-i şerįfi rūz-ı ĥaşre 

Ki nesĥ olmaz anuň yoķdur zevāli 

(MBT2) 

 

Anuň şerǾi cemįǾ evķātda bāķį 

Ķıyām-ı sāǾate dek yoķ źevāli 

(MBT3) 

 

ŞerįǾati Ǿala’d-devām bāķį-durur 

Anıň şerǾin tatmayanlar şāķį-durur 

Anıň şerǾi ķamulardan nāķį-durur 

Ķıyāmete göç bolunca ķala imdi 

(MBT1) 

 

 faĥr-i Ǿālemiň şerįǾati  وباق شرعھ

bāķįdür 

 her bir vaķitde  فى كل وقت

 ķıyāmet yaķın olup  إلى یوم القیامة

 müǿminler tükenüp Ķurān-ı  وارتحال

Ǿažįmü’ş-şān yer yüzünden 

ķalkıncaya dek. (Darîr) 

 

Śulŧān-ı kevneyn şerįǾati nesħ olmaz. 

Küllį vaķitde bāķįdür ķıyāmet 

gününe dek ve dār-ı fenādan dār-ı 

beķāya göçilene degin. (MBT4) 
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 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Olubdur emr-i miǾrāc[ı] muĥaķķaķ 

Muŧābıķdur vuķūǾa hem muśaddaķ 

K’anuňçüň naśś-ı aħbār-ı münemmaķ 

Ne varsa ŧaǾn u reddendür Ǿavāli 

(Şem’î) 

 

Daħi miǾrāc emridir muśaddaķ 

Ki olmuşdur nuśūś ile muĥaķķaķ 

 

Ki cevlān idüb ol ŧāvūs-ıǾarşı 

Temāşā eyledi Ǿarşı vü ferşi (Sinan 

İzzî) 

 

Muĥaķķaķ śıdķdır isrā vü miǾrāc 

Var anda naśś-ı aħbār-ı Ǿavālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi ĥaķdur bilā-reyb emr-i miǾrāc 

Anı müŝbitdür  aħbār-ı aǾvāli (Feyzî) 

 

Daħi miǾrācı ĥaķdur Muśtafānuň 

Aňa şāhid-durur Ķurānda Esrā 

(Visalî) 

 

Anuň miǾrācı ĥaķdur vardur anda 

Öküş aŝār u aħbār-ı Ǿavāli (İbn-i Bâlî) 

 

Ŝübūt-ı ķıśśa-i miǾrāc ĥaķdur 

Ki vardur anda aħbār-ı Ǿavāli 

(MBT2) 

 

Ĥużur-ı ĥażrete miǾrāc ĥaķdur 

Nüśūś-ı Ǿāliye anuň zevāli (MBT3) 

 

Ĥaķ biliben muŧįǾ bolġıl miǾrācını 

Ĥażretine ündedi iźim anı 

Güman gelmeň kirtü biliň buyruġını 

Bunuň üzre naśśı aĥbār delim imdi 

(MBT1) 

 

 ŝābitdür  وحق

 faħr-i Ǿālemįň göklere  أمر معراج

gitmesi 

 gerçekdür  وصدق

 miǾrāc ĥaķķında vardur  ففیھ

 maǾnāsı şüphesiz āyet-i kerįme  نص

vardur 

 daħi ĥadįs-i śaĥįĥler vardur  أخبار

 yalandan berį. (Darîr)  عوال

 

Śulŧān-ı kevneynüň Ǿaleyhi’s-selām 

Cebrāǿil’üň getürdigi Burāķa binüp 

azacuķ zamānda Mekke-i 

Mükerreme’den Ķudüs-i mübāreke 

varup cemįǾ enbiyālara imām olup 

namāz ķılup andan soňra semāvāta 

miǾrāc idüp seyr itmesi ĥaķdur ve 

gerçekdür. Źįrā miǾrāc ĥaķķında 

ħalelden ħālį deliller içünde śārih 

žāhir delįller vardur. (MBT4) 



258 
 

أمان لفى األنبیاء وإن  

وانعزال عمدا العصیان عن  

Kebāǿirden nebįler oldı maǾśūm 

Śaġāir sehv iledür ġayr-ı mevhūm 

Hem anlar bulmaduġı daħi maǾlūm 

Nübüvvet źirvesinde inǾizāli (Şem’î) 

 

Be-taĥķįķ enbiyā maśūnlardur 

Günāh-ı Ǿamdden maĥśūnlardur 

 

Bularıň Ǿizzeti dāimdür ey dost 

Bular maġz-ı cihāndur cümle-i post 

(Sinan İzzî) 

 

CemįǾ-i enbiyā maǾśūmlardır 

MaǾāśį Ǿamdi yoķ hem inǾizāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Nebįlerde meǾāśį Ǿamdi olmaz 

Daħi olmaz nübüvvet  inǾizāli 

(Feyzî) 

 

Biliň daħi nebįler oldu meǿmūn 

Günehdan hem Ǿazilden āşikāre 

(Visalî) 

 

Nebinün ķaśd-ile Ǿisyān olmaz 

Hem anuň her giz olmaz inǾizāli 

(İbn-i Bâlî) 

 

Nebįler Ǿamden Ǿiśyāndan emįndür 

Nübüvvetden bulunmaz inǾizāli 

(MBT2) 

 

Nebįler Ǿamden Ǿiśyāndan maśūndur 

Hem anlaruň yoķ aślā inǾizāli 

(MBT3) 

 

Bayġāmbarlar maǾzūlluķdan imin-

dürür 

Maǿśiyete ķaśd ķılmaķdan birdin-

dürür 

Her kim bunı taśdįķ bilse müǿmin-

dürür 

Bular anı bellü bildi bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 taĥķįķ peyġamberler  وإن األنبیاء

 maĥfužlardur  لفى أمان

 günah işlemeden  عن العصیان

 ķaśd-ile  عمدا

 daħi peyġamberlikden Ǿazl  وانعزال

olmazlar. (Darîr) 

 

CemįǾ nebįler ķaśd ile büyük günāh 

ve küçük günāh itmeden ve 

nebįliklerinden maǾzūl olmadan 

berįlerdür, emįnlerdür. (MBT4) 
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 وما كانت نبیا قط أنثى

 وال عبد وشخص ذو افتعال

Nübüvvet muķteźįdür vaĥyi isnād 

Daħi ıŧlāk hem bi’d-daǾvā işhād 

Pes urmazǾavrat u Ǿabd aňa bünyād 

Hem ol kim ide reǿy-i iftiǾāli (Şem’î) 

 

Dişilerden nebį gelmedi ķaŧǾā 

Daħi ķuldan ü yalancıdan aślā 

 

Bu minhāc üzre cārį oldı Ǿādet 

Teķāżā böyle ķıldı pes irādet (Sinan 

İzzî) 

 

Müenneŝ yā muĥanneŝ yā memālįk 

Nübüvvet mülkine olmadı vālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Nebį olmadı hergiz Ǿabd ü ünŝā 

Daħi şol kes ki işler bed fiǾāli (Feyzî) 

 

Nebį olmaz [hem] daħi cins-i zenden 

Daħi abd u daħi hem şaħś-ı ednā 

(Visalî) 

 

Dişi vü ķul nebį olmış degildür 

Daħi bir kişi kim var iftiǾāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Nebį hiç gelmedi Ǿabd ü nisādan 

Ne şaħś-ı seyyiǿ oldı ol kemāli 

(MBT2) 

 

Nebį olmadı aślā Ǿabd ü ünŝā 

Ve hem şol ki ola ķubĥ-ı fiǾāli 

(MBT3) 

 

Hiç bayġambar gelmedi dişilerden 

Ve ne daķı ķul bolup satılmışdan 

Ve ne daķı ŧarrār Ǿayyār kişilerden  

Bayġāmbarlar bu śıfātdan birdin imdi 

(MBT1) 

 

 peyġamber olmadı  وما كانت نبیا

 aślā  قط

 Ǿavratdan  أنثى

 daħi köleden  وال عبد

 daħi şol şaħıśdan olmadı ki  وشخص

 .sābıķa kötü ħuy śāĥibi ola  ذو افتعال

(Darîr) 

 

Aślā bir zamānda bir ħātun nebį 

olmamışdur. Ve daħi aślā bir köle ve 

bir kötü ħuylu ve yaramaz fiǾlli kes 

nebį olmamışdur. (MBT4) 
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 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Nübüvvet bulmamaķlıķda taĥaķķuķ 

Yoġ İskenderle Loķmānda teferruķ 

Ħuśūśa ĥükm iden ider taħalluķ 

Ĥaźer ķıl ķılma meşkūka cidāli (Şem’î) 

 

Daħi Loķmān ü Źü’l-ķarneyn-i meşhūr 

Nübüvvetle bular olmadı mezkūr 

 

Olar ĥaķķında śaķınġıl cedelden 

Delįlüň rūşen it nūr-ı Ǿamelden (Sinan 

İzzî) 

 

Degil Loķmān u Źü’l-ķarneyn maǾrūf 

Nübüvvetle  śaķın etme cidāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Nübüvvetle degil maǾrūf Loķmān 

Zü’l-ķarneyn böyle ķo cidāli (Feyzî) 

 

Daħi Loķmān u Zü’l-ķarneyn bilinmez 

Nebįdir ya degildir itme gavgā (Visalî) 

 

Nebi Loķmāna Zü’l-ķarneyne dime 

Dir-iseň di velekin ķo cidāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Degil Loķmān ü Źü’l-ķarneyn maǾrūf 

Ola anlar nebį itme cidāli (MBT2) 

 

Nebį oldıġı Źü’l-ķarneyn Loķmān 

Degil maǾlūm ki terk eyle cidāli 

(MBT3) 

 

Źü’l-ķarneyniň nebįligi bilinmedi 

Loķmān üzre bellü yāź ķılınmadı 

Hergiz bular bidǾat işde bulunmadı 

Bu söz üzre ŧartışmaķdan döngil imdi 

(MBT1) 

 

 ismiyle müsemmā olan źāt-ı  وذوالقرنین

şerįf 

 bilinmedi  لم یعرف

 peyġamber midür yoħsa Ǿādil  نبیا

pādişāh mıdur 

 gine bunuň gibi bilinmedi  كذا

 Loķmān ismiyle müsemmā olan  لقمان

źāt-ı şerįf peyġamber midür yoħsa 

veli’y-yullāh mıdur 

 ey sāǿil sen ĥaźer eyle  فاحذر

 çekişmekden. (Darîr)  عن جدال

 

Źülķarneyn ki İskender-i Rūmį’dür ve 

daħi Loķmān ĥażretleri nebį olduķları 

maǾlūm olmamışdur. Pes imdi sen daħi 

bunlar nebįlerdür diyü  daǾvā ve cidāl 

itmekden ĥaźer ķıl. (MBT4) 
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یتوىوعیسى سوف یأتى ثم   

 لدجال شقي ذى خبال

Semādan ine ǾĮsā rūy-ı ħāke 

Dürįşe neşr-i ĥükm-i şerǾi pāke 

Virüp Deccāl ehlini hem helāke 

Cihānda refǾ ola ħudǾa ħabāli 

(Şem’î) 

 

Gelüp ǾĮsā ide Deccāli maķtūl 

Hemįşe kāfiri Ĥaķ ide maħźūl 

 

Ezelden Ĥaķ anı ebter yaratdı 

Anuň-çün gözüni aǾver yaratdı 

(Sinan İzzî) 

 

İner ǾĮsā semādan şerǾimizle 

Şaķį Deccāle ķomaz ol mecāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

İner ǾĮsā yaķıncada semādan 

Olur anuňla Deccālüň zevāli (Feyzî) 

 

Muĥaķķaķdur gelir Įsā yaķında 

Şaķį Deccāli eyler mürde vü lā 

(Visalî) 

 

İner ǾĮsā vü Deccāli sünüler 

Cihāndan refǾ ider ehl-i ħabāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Gelür ǾĮsā ider Deccāli helāķ 

Olur emn ü emān üzre ĥavāli 

(MBT2) 

 

Gelür ĥażret-i ǾĮsā eyler ihlāl 

Şaķį Deccāl-i müfsidi đalāli (MBT3) 

 

ǾĮsā savcı gökden yire geldecidür 

Deccāl anıň elinden öldecidür 

Ol şaķįnüň süsin helāķ ķıldacıdur 

Yir yüzinden anıň şerrin savar imdi 

(MBT1) 

 

-Meryemiň oġlu ǾĮsā Ǿaleyhi’s  وعیسى

selām 

 yaķıncacıķda  سوف

 gelür  یأتى

 bundan śoňra  ثم

 öldürür  یثوى

 Deccāl ismiyle müsemmā olan  لدجال

kāfiri 

 öyle Deccāl ki cehennemlikdür  شقي

 envāǾi istidrāc ve dürlü fesād  ذى خبال

śāĥibidür. (Darîr) 

 

Śāĥib-i fesād olan Deccāl-i kāfiri 

helāk itmek içün ǾĮsā peyġamber āħir 

zamānda dördünci gökden yeryüzine 

inse gerekdür. (MBT4) 
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 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

Velįden geldi emr-i ĥarķ-ı Ǿādet 

Olardan yaǾnį ŝābitdür kerāmet 

Ki dünyā içre ol ehl-i saǾādet 

Bulubdur ĥaķdan envāǾ-ı nevāli 

(Şem’î) 

 

Kerāmātı velįnüň ĥaķdur ey cān 

Ki ermişdür bulara ĥaķdan iĥsān 

 

Dilerseň olasın ehl-i kerāmet 

Ħudānuň emrine ķıl istikāmet (Sinan 

İzzî) 

 

Kerāmāt evliyāya mevhibetdir 

Ħudā anlara verir bu nevāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Muĥaķķaķdur velįlerde kerāmet 

Olar lütfuyla buldılar viśāli (Feyzî) 

 

Kerāmāt-ı velį dünyāda ĥaķdur 

Kim anlardur Ħudādan ehl-i niǾmā 

(Visalî) 

 

Kerāmātı velįnüň olur işdür 

Virür ĥaķ evliyāya çoķ nevāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Velįlerden śudūr eyler kerāmāt 

Ki anlar ĥāvidür feyż ü nevāli 

(MBT2) 

 

Kerāmāt-ı velį dünyāda ĥaķdur 

Çün anlar oldular ehli’l-viśālį 

(MBT3) 

 

Velįleriň kerāmeti taśdįķ-durur 

Dünyā içre miŝāl bulara taĥķįķ-durur 

Ol bulara ħālıķdan tevfįķ-durur 

Her kime kim rūzı ķılsa bulur imdi 

(MBT1) 

 

 Ǿulemā-i Ǿāmilįnden  كرامات الولى

ħāriķ-i āde şey śādır olmaķ cāǿizdür 

 ol kimseniň ĥayātında  بدار دنیا

dünyāda iken  

 anlar  içün  لھا

 kerāmet śādır olmaķ vardır  كون

 anlar  فھم

 niǾmet śāĥibleridür. (Darîr)  أھل النوال

 

Dār-ı dünyāda Allāh teǾālānuň śāliĥ 

ķulları içün kerāmāt vardur. Pes imdi 

velįler ehl-i fażl ve ehl-i Ǿaŧādur. 

(MBT4) 
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 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

Şerefde olmadı hiçbir velįye 

Resūle efđal olmaķ yā Nebį’ye 

Belį şek yoķ ki metbūǾ-ı celįye 

İrişmez tābiǾįnüň intiĥāli (Şem’î) 

 

Nebįlerden velį efđal olımaz 

Olarıň ķurbını bunlar bulımaz 

 

Bu hergiz olmamışdur mā-meżādan 

Velįler efđāl ola enbiyādan (Sinan 

İzzî) 

 

Velį hergiz nebįden efđal olmaz 

Resūle rāciĥ olmaz intiĥāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Velįler efđal olmaz enbiyādan 

Nebįler ……..oldı belki Ǿālį 286 

(Feyzî) 

 

Velį olmaz mufażżal enbiyādan 

Resūlden hem şerefde itme daǾvā 

(Visalî) 

 

Velį fāżıl degildür enbiyādan 

Velįnüň yoķdur aňa ittihāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

                                                             

286  

Velį irmez nebįnüň rütbesine 

Ne miķdār olsa da fażl ü kemāli 

(MBT2) 

 

Velįler enbiyā ü rusle aślā 

Tefażżul eylemez bi-eyyį ĥāli 

(MBT3) 

 

Hergiz velį dehr içinde yiglenmedi 

Nebįlerden basa artuķluġı bilinmedi 

Her mürselden afżallıġı söylenmedi 

DaǾvet içre iźisine bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 efđāl olmadı  ولم یفضل

 hiçbir kerāmāt śāĥibi olan kimse  ولى

 aślā  قط

 cemįǾ Ǿömrinde  دھرا

 bir peyġamber üzerine  نبیا

 yāħud mürsel olan źāt-ı  أو رسوال

şerįfler üzerine 

 .Ǿömrinün nihāyetinde  فى انتحال

(Darîr) 

 

Zamānlardan bir zamānda aślā bir 

velį fāżıl olmadı bir nebį üzere bir 

şerāfetde. (MBT4)   
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جلى رجحان وللصدیق  

احتمال غیر من األصحاب على  

Ebū Bekr ol şeh-i śıddįķ-ı bāhir 

Ķamu śuĥb üzre boldı fażl-ı fāħir 

ǾUluvv-i ķadri  Ǿinde’llāh žāhir 

Ki yoķdur ġayra rücĥān iĥtimāli 

(Şem’î) 

 

Bu çār erkān ki din serverleridür 

Fażįlet kānunuň gevherleridür 

 

Muķaddem ĥażret-i śıddįk-ı ekber 

Ki oldur cümle-i aśĥāba server 

 

Mufażżaldur ķamūdan āşikāre 

Çü nūr-ı māhdur cemiǾ sitāre (Sinan 

İzzî) 

 

Ebū Bekr efđāl-i aśĥābdır bil 

Göňülde ķalmasın şekk iĥtimāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Daħi efđal-durur Śıddįķ ĥaķķan 

Ķamū aśĥābdan bį-iĥtimāli (Feyzî) 

 

Daħi śıddįķ içün rücĥān- ı vāżıĥ 

Olupdur cümle aśĥāb üzre ķaŧǾā 

(Visalî) 

 

Ebū Bekrüňdür aśĥāb içre rücĥān 

Ħılāfa bu sözüň yoķ iĥtimāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Velįler serveri śıddįķ-ı ekber 

Śaĥābe içre efđāl ķadr-i Ǿālį (MBT2) 

 

CemįǾ āl aśĥāb üzre śıddįķ 

Tereccüh eyledi bilā iĥtimāli 

(MBT3) 

 

Śahābeler ulusı fāżıl  Śıddįķ 

Ķamularınuň öründüsi şeyħu taĥķįķ 

Anuň fażlı artuķlıķın bilgil taĥķįķ 

İĥtimālsüz anıň fażlı artar imdi 

(MBT1) 

 

 Ebu Bekįr rađiyallāhü anhü  وللصدیق

içün vardır 

 efđaldür dimeklik  جحان

 ziyāde açıķdur  جلي

األصحاب لى   cümle aśĥāb üzerine  

 şübhesiz. (Darîr)  من غیر احتمال

 

Ebū Bekri’ś-śıddįķ rađıyallāhu Ǿanh 

ĥażretleri ŝevābınuň çoķlıġı ve Allāh 

teǾālānuň Ǿindinde maķāmınuň 

yüksekliği iǾtibāriyle aśĥāb üzere 

belki sāǿir nās üzere fażl-ı vāżıĥ 

vardur şeksiz. (MBT4) 
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 وللفاروق رجحان وفضل

النورین عالى على عثمان ذى  

ǾÖmer Fāruk-i rāh-i ĥaķķ u bāŧıl 

Olubdur fażl ile ǾOŝmāna fāżıl 

Ki śıddįķ olduġunda ĥaķķa vāśıl 

Ħilāfet anda boldı ibtihāli (Şem’î) 

 

İkinci yaǾnį Fārūķ-ı mükemmel 

Ki Źi’n-nūreynden oldur mufażżal 

 

Ol-idi mülk-i Ǿadlüň pādişāhı 

Ki şarķ u ġarbı ŧutmuşdı sipāhı 

(Sinan İzzî) 

 

ǾÖmer Fārūķ-i ĥaķdır ķadri oldu 

Anıň ǾOŝmān-ı Źi’n-nūreyne Ǿālį 

(Hoca Sadeddin) 

 

Daħi Fārūķ efđaldür bilā-şek 

Üçünciden ki Źi’n-nūreyn-i Ǿālį 

(Feyzî) 

 

Daħi Fāruķ olupdur menzilinde 

Muķaddem ĥażret-i Ośmāndan evlā 

(Visalî) 

 

Bu kez Fārūķuň oldı fażl-ı rücĥān 

Kim anıňidi baħtu cāh-ı Ǿālį (İbn-i 

Bâlî) 

 

Pes andan ĥażret-i Fārūķ efđal 

İder rütbe-i ǾOŝmān maķāli (MBT2) 

 

Pes andan Fārūķ içün fażl-ı rücĥān 

O Źi’n-nūreyn ǾOŝmān üzre Ǿālį 

(MBT3) 

 

Andan basa rucĥān-durur haŧŧāb oġlı 

ǾĀlem içre maǾrūf-durur anuň fażlı 

ǾOŝmān üzre artuķ-durur anuň fażlı 

ǾĀlem içre aňa Fārūķ dirler imdi 

(MBT1) 

 

 ǾÖmer rađiyallāhü anhü içün  وللفاروق

vardır 

 efđaldür dimeklik  رجحان

 daħi ululuķ  وفضل

 rađiyallāhü anhünüň  على عثمان

üzerine 

 öyle ǾOŝmān ki iki nūr  ذى النورین

śāĥibidür 

 anuň daħi ķadri Ǿālįdür. (Darîr)  عالى

 

ǾÖmer-i Fāruķ ĥażretleri-çün 

ǾOŝmān rađiyallāhu Ǿanhu źį’n-

nūreyn üzere fażl-ı rücĥānı vardur. 

(MBT4) 
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 وذو النورین حقا كان خیرا

الكرار فى صف القتال من  

Ĥayānıň kāni Źü’n-nureyn ǾOŝmān 

ǾAliyyü’l-Mürteżādan buldı rücĥān 

Ĥadįŝ ile k’aňın içün didi levkān 

Anı tafđįl ider ħayru’l-ehālį (Şem’î) 

 

Üçünci yaǾnį Źi’n-nūreyn-i ekrem 

Ki ol kerrārdan oldı mükerrem 

 

Ol-idi cāmiǾ-i ayāt-ı Ķurān  

Ol-idi rāfiǾ-i rāyāt-ı iĥsān (Sinan 

İzzî) 

 

Yine ǾOŝmān mufażżaldir ǾAlįden 

Ki eyler münhezim śaff-i ķıtāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Ve Źi’n-nūreyn efđaldür ǾAlįden 

Ki Kerrār idi der śıfāt ķıtāli (Feyzî) 

 

Pes andan oldu Oŝmān ümmet 

ǾAliden eylemekde adl ü taķvā 

(Visalî) 

 

Bu kez ǾOŝmāna döndi ol śıfātlar 

Bu kez Kerrāra kim ķıldı ķıtāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Bu Źi’n-nūreyn ĥaķķan kāne ħayran 

ǾAli üzre ki Kerrārü’l-ķıtāli (MBT3) 

 

Anda[n] basa Ǿādil-dürür ibnü Ǿaffān 

Künyeti Źį’n-nūreyn adı ǾOŝmān 

Rucĥān fażlı artuķ-durur ol ǾAlįden 

Muśāf içre ķıŧl[i] anuň yigrek imdi 

(MBT1) 

 

 iki nūr śāĥibi olan  وذو النورین حقا كان

ǾOŝmāň 

 efđal oldı  كان خیرا

 tekrār idici ǾAli rađiyallāhü  من الكرار

anhüden 

 .küffār ile dögüşür iken  فى صف القتال

(Darîr) 

 

ǾOŝmān źį’n-nūreyn ĥażretleri ĥaķķā 

ħayırlı oldı ķıtāl-i śaff-ı aǾdā üzerine 

çoķ rücūǾ ve hücūm iden ĥażret-i 

ǾAlį rađiyallāhu teǾālā Ǿānhdan  

(MBT4) 

  



267 
 

 وللكرار فضل بعد ھذا

 على األغیار طرا ال تبال

ǾAli kim oldı rüccāǾu’l-ķıtāl ol 

Bulardan śoňra’nuňdur fażl-ı maķbūl 

Ķamu fażl ehli anuňla varır yol 

Bu tafđįlinde olmasın mebālį (Şem’î) 

 

Daħi kerrār yaǾnį şāh-ı merdān 

Ķalan aśĥāb üzere buldı rücĥān 

 

Ki ol bābıydı şehristān-ı Ǿilmüň 

Ki źātı kānı-yidi Ǿilm ü ĥılmüň 

(Sinan İzzî) 

 

Ķalan aśhābdan efđal ǾAlįdir 

Bu tertįb üzre söyle lā-tubāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi Kerrār içün bir rücĥān vardur 

Ķalan aśĥāb üzre bį-muĥāli (Feyzî) 

 

Daħi kerrārıň oldu fażl u cāhı 

Bulardan ġayrı aśĥāb üzere aǾlā 

(Visalî) 

 

Ķalan aġyār üzere eger rücĥān 

Bu sözi söylerim ben lāübāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Bulardan śoňra efđaldür ǾAlįden 

Diger aśĥābdan olmaz miŝāli 

(MBT2) 

 

Pes andan śoňra Kerrār oldı fāżıl 

CemįǾ-i ġayrılardan lā-tübāli 

(MBT3) 

 

Andan basa Esedu’llāh ǾAlį kerrār 

Cihān içre maǾrūfdurlar ol sibeh-dār 

Anuň fażlı ayruķ üzre delim artar 

Ķayġurmaġıl mādam fadlın ayıd 

imdi (MBT1) 

 

 ǾAli rađiyallāhü anhü içün  وللكرار

vardur 

 efđal olmaķlıķ  فضل

 bu üçünden śoňra  بعد ھذا

 ġayri aśĥāb üzerine  على األغیار

 cemiǾsi üzerine  طرا

 aślā şek yoķdur. (Darîr)  ال تبال

 

Bu üç ħalįfeden śoňra ĥazret-i ǾAlį 

içün sāǿir śaĥābe ve nās üzere 

tefażżul vardur. Sen daħi tafđįl 

itmekde ol.  (MBT4) 
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 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Daħi śıddįķa yaǾnį ǾĀişe dān 

Bulubdur ĥażret-i Zehrāya rücĥān 

Velį ħaśletleriň baǾżındadur ān 

Ki bunıň daħi var efđal ħilāli (Şem’î) 

 

Daħi Śıddįķanuň baǾżı cihetde 

Vüfūr-ı Ǿilm ü fażlı maǾrifetde 

 

Var-idi fażlı Zehrā üzre yaķįn 

Beyānı böyle ķıldı ehl-i tebyįn 

(Sinan İzzî) 

 

Peyem-ber duħteri Zehrādan efzūn 

Denir śıddįķanıň baǾżı ħiśāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi Śıddįķanuň rücĥānı vardur 

Di Zehrā üzere baǾżı ħıśāli (Feyzî) 

 

Daħi śıddıķadur baǾżı ĥiśālde 

Mükerrem Ĥażret-i Zehrādan eclā 

(Visalî) 

 

Yegidi ħulķı Zehrā baǾżısından 

İňen Sıddıķanuň baǾżı ħıśāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Daħi Śıddįķanuň  Zehrāya fażlı 

Olur baǾżı ħaśāilde mecāli (MBT2) 

 

Tereccüĥünde Śıddįķa vü Zührā 

Tevaķķuf eslem oldu kes maķāli 

(MBT3) 

 

Śıddānı Zehrā üzre rucĥān bilgil 

Anuň rucĥān erdügine muķır gelgil 

Sünnet ehli ķavline muŧįǾ bolġıl 

ǾAyişe fażlı Fāŧıma üz[re] artuķ imdi 

(MBT1) 

 

 ǾĀişe rađiyallāhü anhā içün  وللصدیقة

vardur 

 tercįĥ olmaķlıķ  الرجحان

 ey ŧālib-i ĥaķ olan kişi sen bil  فاعلم

 Fāŧıma rađiyallāhü anhā  على الزھراء

üzerine 

 .baǾżı ħaśletlerde  فى بعض الخالل

(Darîr) 

 

Belki ĥażret-i ǾĀişeǿ-i śıddįķa içün 

Fāŧıma zehrā ĥażretleri üzere baǾżı 

ħaśletde fażl vardur. (MBT4) 
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 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Yezįde öldüġünden śoňra ümmet 

Recā-i Ǿafv idüp itmedi laǾnet 

Meger anlar k’ola mikŝār-ı hüzǿet 

Daħi taĥrįż-i şerde ĥadde ġāli 

(Şem’î) 

 

Yezįde öldüğünden śoňra laǾnet 

Degildür lįk şān-ı ehl-i ġaflet 

 

Velį fiǾlin gören ehl-i nažarlar 

Didiler yaraşur dāħi beterler (Sinan 

İzzî) 

 

Yezįde baǾde mevtin laǾnet etmez 

Meger ol kim ola igrāda ġāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Yezįde laǾnet olmaz baǾde fevt 

Meger iġrāda olan mikŝār u Ǿālį 

(Feyzî) 

 

Pes-i merg eyleme laǾnet Yezįde 

RücūǾ itmiş ola andan mebādā 

(Visalî) 

 

Ölmeden śoň Yezįde laǾnet itmez 

Meger ol kim ola mikŝār ü ġāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Yeźįde itmedi laǾnet meger kim 

Olan aġrāsına mikŝār-ı ġali (MBT2) 

 

Yezįde laǾnet olmaz baǾde mevtin 

Meger şunlar idi ki ola ġālį (MBT3) 

 

Ölümden śoňra Yezįde laǾnet ķılma 

Artuķ söylep igen ĥadden daşra 

gelme 

Lecüc ķılıp kimse birle düşman 

bolma 

Lecüc birle düşmanlıķ artar imdi 

(MBT1) 

 

 laǾnet itmedi  ولم یلعن

 MuǾāviyeniň oġluna  یزیدا

 öldükten śoňra  بعد موت

 çoķ söyleyicilerden ġayrı  سوى المكثار

 ŧalmada  فى اإلغراء

 söze. (Darîr)  غال

 

Mevtden śoňra Yezįd’e bir kes laǾnet 

idemez illā heźāyānı çoķ söyleyüp 

nāsı şerre ķandıranlar laǾn ider. 

(MBT4) 
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اعتبار ذو المقلد وإیمان  

كالنصال الدالئل بأنواع  

Cibāl ehli gözi bį-fikr u ferdur 

Ĥaķı bilmekde müǿmin bā-ħaberdür 

Delāǿil var ki dįni muǾteberdür 

Ķılur ķaŧǾ ile kim seyfiň niśāli 

(Şem’î) 

 

Efāżıl içre bu söz müştehirdür 

Ki įmān-ı muķallid muǾteberdür 

 

Delįl-i ķāŧıǾ çün tiġ-ı bürrā 

Ķomamışdur bu yerde şübhe ķaŧǾā 

(Sinan İzzî) 

 

Ķabūl-i Ĥaķdır įmān-ı muķallid  

Delāil var buna nāfiź niśāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Muķallid kimseniň įmān śaĥįĥdür 

Delāil var buňa miŝālü’n-niśāli 

(Feyzî) 

 

Muķallįdiň imānı muǾteberdir 

Delāǿil çoķ-durur çün seng-i ħāra 

(Visalî) 

 

Muķallid müǿmin olur bu sözüň var 

Delįli kim ķavāŧıǾdur niśāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Śaĥįĥ didiler iǾmān-ı muķallid 

Delāǿilden küsürātı anı niśāli 

(MBT2) 

 

Muķallidiň įmānı muǿteberdür 

Nüśūś-ı ķāŧıǾ-ile seyf miŝāli (MBT3) 

 

Her kimiň ki boynında bolsa tavķ-ı 

įmān 

Ol musulmān erdügine yoķdur 

gümān 

Įmān ŧartılmış ķılıca beňzer tamām 

Bunuň üzre delāyiller delim imdi 

(MBT1) 

 

 taķlįd idiciniň taśdįķi  وإیمان المقلد

 śaĥįĥdür muǾteberdür  ذو اعتبار

 dürlü edilleler ile  بأنواع الدالئل

 keskįn ķılıçlar gibi. (Darîr)  كالنصال

 

Muķallidüň cemįǾ erkān-ı İslāmı 

delįlsiz bilüp iǾtiķād iden kimsenüň 

įmānı śaĥįhdür. İstidlāli terk itmekle 

günāhkār olursa da. Muķallidüň 

įmānı śaĥįĥdür diyü ĥükm keskin 

ķılıca beňzer delįller ile ŝābitdür. 

(MBT4) 
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بجھل عقل لذى عذر وما  

واألعالى األسافل بخالق  

Śabį ger bāliġ ola çünki Ǿāķil 

Degil Ǿözr olmaķ Allāhını cāhil 

Gerek k’anı bile maħlūķa cāǾil 

Esāfildür olardan ger eǾālį (Şem’î) 

 

Kişi kim bilmeye ol rāzıķını 

Zemįn ü āsumānuň ħālıķını 

 

Anuň cehli degildür hiç maǾzūr 

Buňa źāhib olubdur reǿy-i cumhūr 

(Sinan İzzî) 

 

Degildir cehl ile maǾźūr Ǿāķil 

Eger çözmezse ġafletden Ǿiķāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Daħi maķbūle geçmez Ǿözr-i Ǿāķįl 

Cehāletde Ħudā-yı źü’l-Celāli 

(Feyzî) 

 

Cehāletde ķalan źi-Ǿaķlıň Ǿözrin 

Ķabūl itmez Ħudāyı pest übālā 

(Visalî) 

 

Ne Ǿaķlı olana Ǿöźr ola cehli 

Ki kimdür [hem] esāfil hem eǾāli 

(İbn-i Bâlî) 

 

Nice maǾzūr bilmez-ise Ǿāķil 

O Rabbü’l-Ǿālemįn-i zü’l-celāli 

(MBT2) 

 

Zevil Ǿaķla cehil Ǿözr olmaz aślā 

Bu Ǿālem ħālıķın bilmezse ħālį 

(MBT3) 

 

ǾÖźür degül Ǿāķıllara cāhıllıġı 

Tapdur ana bālıġlıġı Ǿaķıllıġı 

Ĥüccet degül hergiz ana ġāfıllıġı 

Ol Ħālıķa inanmaķlıķ gerek imdi 

(MBT1) 

 

 bahāne olmadı  وما عذر

 idrāk śāĥibleri içün  لذى عقل

 bilmedikleri  بجھل

 yerleriň ve  بخالق األسافل واألعالى

gökleriň ħālıķı olan Bārį teǾālāyı. 

(Darîr) 

 

Her bir Ǿaķıl śāĥibleri çün yerleri ve 

gökleri ħalķ iden Rabb teǾālāyı 

śıfātları ile bilmekde maǾzūr 

olamazlar yaǾnį Ǿöźürleri maķbūl 

olup Ǿāķāidden ħalāś olamazlar. 

(MBT4) 
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 وما إیمان شخص حال یأس

االمتثالبمقبول لفقد   

ǾAźābu’llāhı taǾyįn bolduġı dem 

Degildür şaĥśıň įmānı müsellem 

Anıňçün kim o ĥāletden muķaddem 

Bulunmamışdur emre imtisāli 

(Şem’î) 

 

Daħi įmān-ı  yeǿs olmadı maķbūl 

Anuň ĥükmü bu veche oldı menķūl 

 

Çü emr-i ħālıķa olmadı münķād 

Revādur cānına enkāl ü inkād (Sinan 

İzzî) 

 

Degil įmān-ı yeǿs elbette maķbūl 

Çü yoķ įmānda emre imtiŝāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Yeǿs ĥālinde maķbūl olmaz įmān 

Zįrā evvel yoġidi imtiŝāli (Feyzî) 

 

Daħi meǿyūs olan şaħśıň imānı 

Ķabūl olmaz işit bį-bāk u pervā 

(Visalî) 

 

Degildür ĥāl-i yeǿs įmān-ı maķbūl 

Ki bulunmadı emriň imtiŝāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Kişinüň yeǿs ĥālindeki įmānı 

Degil maķbūl yoķdur imtiŝāli 

(MBT2) 

 

Kişi ĥāl-i yeǿisde itse įmān 

Ķabūl olmaz o terk it imtiŝāli 

(MBT3) 

 

Ķorķu birle ayıdalar įmān degül 

Ol kāfir idügüne gümān degül 

MuŧiǾ bolmadın hem įmān tamām 

degül 

Ol Çalaba muŧįǾ bolmaķ gerek imdi 

(MBT1) 

 

 bir kimseniň įmānı  وما إیمان شخص

olmaz 

 ĥayātdan ümįdini kesdikden  حال یأس

soňra 

 muǾteber olmaz  بمقبول

 įmān getürecek vaķit elden  لفقد االمتثال

gitdügi içün. (Darîr) 

 

Şiddet ĥālinde sekerāt-ı mevtde 

įmāna gelen kesüň įmānı maķbūl 

degildür. Rabb teǾālāya iŧāǾāti 

olmadıġiçün. (MBT4) 
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 وما أفعال خیر فى حساب

 من اإلیمان مفروض الوصال

ǾIbāduň ķılduġı ŧāǾāt ü iĥsān 

Ĥisāb olunmaz įmānından ey cān 

Bu mefrūż olduġı ĥāletde k’imān 

Olıcaķ yoķ Ǿamelden intibāli (Şem’î) 

 

Daħi efǾāl-i ħayr ey yār-i mesǾūd 

Bular įmāndan olmadı maǾdūd 

 

ǾAmel pįrāyesidür ehl-i dįnüň 

Emel sermāyesidür ġāfilįnüň (Sinan 

İzzî) 

 

Degil aǾmāl-i ħayr įmanda dāħil 

Egerçi farż ise anıň viśāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

ǾAmeller cüz degildür įmāndan aślā 

Velį yoķdur anlaruňsuz nevāli 

(Feyzî) 

 

Degil efǾāl-i ħayr hem cüzǿ-i imān 

Didiler ehl-i sünnet böyle cānā 

(Visalî) 

 

Degil įmānı aǾmāl ider įmān 

Ki farż ola aňa anuň viśāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Degil įmāndan bil ħaber cüzǿ-i 

maĥsūb 

Kişinüň ķıldıġı śulĥ-ı fiǾāli (MBT2) 

 

ǾAmel cüz olmaz įmāndan ĥisābda 

Ki maǾrūż olmadı aňa viśāli (MBT3) 

 

Ħayratlarda įmāndan yig hiç yoķ-

durur 

Įmānumuz cümlemüzden 

artuķdur[ur] 

Ķurān içre delāyiller hem çoķdur[ur] 

Ĥisāb içre įmān fażlı artuķdur[ur] 

(MBT1) 

 

 aǾmāli śāliĥa olmadı  وما أفعال خیر

 śayıdan  فى حساب

 taśdįķ eylemede  من اإلیمان

 yanaşdırması farż  مفروض الوصال

olmadı. (Darîr) 

 

EfǾāl-i ĥasene įmāna muķārin olduġı 

ĥālde įmāndan cüzǿ degildür. 

(MBT4)  
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 وال یقضى بكفر وارتداد

 بعھر أو بقتل واختزال

Kebāǿir irtikābiyle ibāde 

Ne küfr ĥükm olınur ne irtidāde 

Degil küfr itse yaǾnį bi’l-irāde 

Zinā vü ķatl ü ķaŧǾ-ı Ǿużvā mālį 

(Şem’î) 

 

Kebāir işlese bir ehl-i millet 

Anuň küfrine ĥükm itmez şerįǾat 

 

Zinā vü ķatl u ķaŧǾ-ı baǾż-ı aǾżā 

Bularla kāfir olmaz kişi ĥāşā (Sinan 

İzzî) 

 

Deňilmez kāfir ü mürted  aňa kim 

Zināsı var ya ķatl ü iħtizāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi küfr-ile ĥükm olmaz o şaħśa 

Ki zānįdür ya ķatl ya iĥzāli (Feyzî) 

 

Degil kāfir daħi mürted kim eyler 

Zinā vü ķatl-i nefsi bį-muĥābā 

(Visalî) 

 

Zinā vü ķatl-ile ĥükm itme küfre 

Sür ol yola firār-ı ihtizāli (İbn-i Bâlî) 

 

Ķażā-yı irtidād-ı küfr yoķdur 

İderse Ǿahr ü ķaŧl ü iħtizāli (MBT2) 

 

Kebįre mūcib-i küfr degildür 

Źįnā gibi vü ķatl ü iĥtizāli (MBT3) 

 

Ķatil ķılan fısķ işleyen zinā ķılan 

Gendüzüni güneh içre muşır dutan 

Aňa murtad didükleri zinhar yalan 

Sünnį aňa kāfir ĥükmin  ķılmaz imdi 

(MBT1) 

 

 ĥüküm olunmaz  وال یقضى

 įmānı gitdi deyü  بكفر

 daħi dįn-i islāmdan çıķdı deyü  وارتداد

 źįnā itmekle  بعھر

 yāhud nā-ĥaķ yere adam  أو بقتل

öldürmek-ile  

 .daħi bir użvunı kesmek-ile  واختزال

(Darîr) 

 

Zinā ile ve bi-ġayr-ı ĥaķķın ķatl ile 

ve māl ġaśb itmekle kāfirdür ve 

mürteddür diyü ĥüküm olunmaz 

meger kim ĥalel iǾtiķād ider ise. 

(MBT4) 
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دھر بعد ارتدادا ینو ومن  

انسالل ذا حق دین عن یصر  

Żamįrinde kişi ger ķıla niyyet 

Ki mürted ola anı vaķtde ber vaķt 

Çıķar dįninden ol sāǾatde elbet 

Bulundı çün ki Ǿazm-i intiżāli 

(Şem’î) 

 

Kişi kim irtidāda ide niyyet 

Yaķįn kāfir olur bį-şek ü şübhet 

 

Olub reh-i hidāyetden mübāǾad 

Ķalur çāh-ı đalālet içre sermed 

(Sinan İzzî) 

 

O kim ātįde eyler küfre niyyet 

O dem dįninden eyler insilāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

O kim ķaśd itdi lā-ĥaķda irtidāde 

Olur fį dįnden [artık] insilāli (Feyzî) 

 

Şu men kim ide niyet irtidāda 

Hemān dem çıkdı dinden oldu tersā 

(Visalî) 

 

Kişi kim niyyet ider irtidāda 

Hemān dem buldı ĥaķdan ıżlāli (İbn-

i Bâlî) 

 

İden niyyet ki śoňra ola mürted 

İder fi’l-ĥāl dįnden insilāli(MBT2) 

 

Gelincek günde küfre niyyet itse 

Bu sāǾat dinden olur inǾizāli (MBT3) 

 

Her kimse kim bir nice vaķt müǿmin 

bolsa 

Andan girü murtadlıġa niyyet ķılsa 

Niceme kim küfür lafžın yād ķılsa 

Kāfir bolur ĥaķ dįninden çıķar imdi 

(MBT1) 

 

 bir kimse  ومن

 niyyet eylese  ینو

 mürted olmaķlıġa  ارتدادا

 niçe yıldan śoňra  بعد دھر

 olur  یصر

  İslām dįninden  عن دین حق

 o sāǾat çıķmış olur. (Darîr)  ذا انسالل

 

Bir kes gelecek zamānda kāfir 

olmaġa niyet ve Ǿaźim ve ķaśd itse 

fi’l-ĥāl kāfir olup dįn-i ĥaķdan 

çıķmış olur. (MBT4) 
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 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Ħaŧāsız iħtiyār-ile gerek ķul 

Diline lafž-ı küfr üzre vire yol 

Anı küfr olmaya śansa daħi ol 

Olur kāfir çün itdi iġtifāli (Şem’î) 

 

Çü dilden kelme-i küfr ola cārį 

Degil icbār-ile bil ihtiyārı 

 

Virir dįnin cehālet birle bāda 

Revāc-ı naķd-i vaķtini kesāda 

 

Meger kim eyleye tecdįd-i įmān 

Ki įmānını ibķā ide Sübĥān (Sinan 

İzzî) 

 

O kim cehl ile ŧavǾan söyleye küfr 

Olur din reddi anıň iġtifāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

O kim dir iǾtiķādsız küfri tevǾān 

Gider dini sebeb-i iġtifāli (Feyzî) 

 

Daħi elfāž-ı küfr imānı zā’il 

Dime itmez rıżāňla ĥāşā ĥāşā (Visalî) 

 

Diyen tavǾile lafž-ı küfri kāfir 

İder anı anuň ol iǾtiķāli (İbn-i Bâlî) 

 

Dise muħtār-ı küfri iǾtiķādsız 

Olur kāfir ħabersiz dįn-i sāli (MBT2) 

 

Bi-tavǾin iǾtiķādsız lafž-ı küfri 

Dise dįni ider selb iġtifāli (MBT3) 

 

Kim söylese iǾtiķādsuz küfür sözi 

Ol kişinüň ĥaķ dininden döner yüzi 

Śoluķ ĥalde kāfir bolur anıň özi 

Ġaflet birle laǾnet yola girür imdi 

(MBT1) 

 

 küfür söylemek  ولفظ الكفر

 ne ķadar inanmazsa da  من غیر اعتقاد

 kendi iħtiyāriyle  بطوع

 söyleyen kimseniň islāmını  رد دین

giderir 

 ġafleti sebebiyle. (Darîr)  باغتفال

 

Rıżāsıyla elfāž-ı küfür telaffuž itmek 

maǾnāsına iǾtiķād itmezse de 

küfürdür ve dįnden rücūǾdur ġaflet 

ile el-Ǿiyāźu billāh teǾālā. (MBT4) 
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 وال یحكم بكفر حال سكر 

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Dinilmez kāfir ol mest ü tebāhe 

Ki bį-fikr ire fuĥş u laġ u kemāhe 

Dir olsa yaǾni küfri bi’l-bedāhe 

Çü bį-Ǿakl oldı yoķ dįni ziyānı 

(Şem’î) 

 

Şu serĥoş kim ide ġafletle hezyān 

Anuň küfrine ĥükm olmaya ey cān 

 

Ki ol ġāfil olubdur kendüzinden 

Ne lāzım geldügün bilmez sözinden 

(Sinan İzzî) 

 

Olunmaz mest-i bį-temyįz ikfār 

Sayılur lāgve anıň irticāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi tekfįr olınmaz ĥāl mesnede 

Kelāmı laġv olan bā-irticāl (Feyzî) 

 

Degil kāfir daħi ĥāl-i sekrde 

Kim itse elfāž-ı küfrü fāş u iħvā 

(Visalî) 

 

Olunmaz küfr-ile ĥükm esrüge kim 

Anuň var her işinde irtiĥāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Ķażā-yı küfr yoķdur ser-ĥoşa ger 

O ĥalde dise herze irtiĥāli (MBT2) 

 

Kişi tekfįr olunmaz sekr-i ĥālde 

Dise heźyān-ı laġvi bi’rticāli (MBT3) 

 

Esrük kişi küfür ħaŧā söyledügi 

Esrüklikde laġıv ġalaŧ beňzedduġı 

Hem ol ĥālde herze heźyān yaňılduġı 

Anıň üzre küfür ĥükmi bolmaz imdi 

(MBT1) 

 

 ĥüküm olunmaz  وال یحكم

 kāfir oldı deyü  بكفر

 serĥoşlıġı vaķitde  حال سكر

ىبما یھذ   küfür söylemekle 

  daħi ŧalmaġıle  ویلغوا

 serĥoşlıġı sebebiyle. (Darîr)  بارتجال

 

Sekrān olan kes keyif ĥālinde fikirsiz 

yāve ve fuħş elfāž-ı küfür söylemek 

kāfir diyü ĥüķüm olunmaya. (MBT4)
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 وما المعدوم مرئیا وشیئا 

یمن الھالل ىلفقھ الح ف  

Degil merǿįyy-i ĥaķ maǾdūm 

mümkin 

Hem aňa şey dimez ĥaķ dįn-i muĥśin 

Ķılupdur ehl-i ĥaķ bu ĥükme muǾlin 

Žuhūrı gelmedi māh-ı hilāli (Şem’î) 

 

Çü maǾdūma denilmez şeyǿ ü merǿį 

ǾIyāndır māh-ı nevde işbu maǾnį 

 

Nitekim rüǿyete olmaya ķābil 

Diyemez şeyǿ ü merǿį aňa Ǿāķil 

(Sinan İzzî) 

 

Degildir şeyǿ ü merǿį emr-i maǾdūm 

Görür mi bedr kimse nev hilāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi maǾdūm degildür şeyǿ ü merǿį 

Yaķįn taĥśįl-çün fikr it hilāli (Feyzî) 

 

Daħi maǾdūm degildür şeyǿ-i merǿį 

ŞuǾā-ı meh gibi hem oldu pįrā 

(Visalî) 

 

Dimek cāǿiz degül maǾdūma nesne 

Delįl-içün ki llāyiĥdür hilāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Degil maǾdūm görile ola bir şeyǿ 

Ki lāh anda tedķįķ-i hilāli (MBT2) 

 

Görünmez maǾdūm olan hem digil 

şeyǿ 

[Ki] vāżıħdur hilāl oldı miŝāli 

(MBT3) 

 

Nesne degül görünü-durur degül 

maǾdūm 

Hiç nesneye meňzedilmez anı 

mefhūm 

Bu söz aślı āşkaredür bellü maǾlūm 

Tamām yaķtu yiňi ay deg görünür 

imdi (MBT1) 

 

 yoķ olan şeyǿ  وما المعدوم

 görinür olmadı  مرئیا

 daħi mevcūd olmadı  وشیئا

 Ǿilmi  لفقھ

 bize aşikār oldı  الح

یمن الھالل ىف    doġacaķ ayıň 

görünmesinden. (Darîr) 

 

Dünyāya gelmeyen nesne ve daħi 

dünyāya gelen gelmezden evvel şeyǿ 

degildür yaǾnį ŝābit degildür ve Rabb 

teǾālāya merǿį degildür. Hilāl-i 

mübārek ŧoġmaķsızın bize 

görünmedügi gibi. (MBT4) 
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كشیئٍ  و غیران المكون ال  

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Muġayir oldı įcād ile mevcūd 

Müsebbebe sebebdir ħalķ-ı maǾbūd 

ǾAmā-i cehl refǾ itmekse maķśūd 

Baśįret Ǿaynine ķıl iktiĥāli (Şem’î) 

 

Çü tekvįnüň mükevven ġayri oldı 

Muġayyirdür dimeklük ħayri oldı 

 

Ki tekvįn-i naǾtıdur ħallāķ-ı cānuň 

Mükevven vaśfıdür ħalķ-ı cihānuň 

 

Dilerseň diķķat ire sözlerüňe 

Baśįret sürmesin gözlerüňe (Sinan 

İzzî) 

 

Mükevven ġayr-ı tekvįndir degil 

Ǿayn 

Bunuňla Ǿaynüne et iktiĥāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi tekvįn mükevvinle maǾnāsı 

Olubdur it bunuňla iktiĥāli (Feyzî) 

 

Mükevvin hem degil mānend-i 

tekvįn 

Bu sözle cism-i bānį ile bįnā (Visalî) 

 

Degil tekvįn mükevvin şeyǿ-i vāĥid 

Muġāyir birbirine al kihāli (MBT2) 

 

Mükevvin ġayr tekvįn ġayr dirler 

İkisi bir degildür tut maķāli (MBT3) 

 

Boldurduġına meňzemes ol 

boldurġacı 

Göňülleri Ǿaķlı birle ŧolŧurġucı 

Hem bolandan ayru degül boldurġucı 

Sürme birle gözüň ya ķıyas ķılġıl 

imdi (MBT1) 

 

 başķa başķadur  و غیران

 maħlūķāt  المكون

 ikisi bir şeyǿ degildür   الكشیئٍ 

 Bārį teǾālānıň tekvįn  مع التكو ین

śıfātıyla 

 sen bu  mesǿeleyi ŧut  خذه

 .ķalb gözine sürme içün  ال كتحال

(Darîr) 
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 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Ĥelāle nitekim erzāķ dirler 

Ĥarāma daħi rızķ adın virirler 

 

Bu söze eylemez inkārı illā 

Şular kim ola ŧabǾında meǾādā 

(Sinan İzzî) 

 

Ĥelāl ile ĥarāme biz deriz rızķ 

Ķabūl etmezse ger bu ķįli ķālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ĥelāl gibi ĥarāma rızķ direm 

Kerih görür kelāmım gerçi kāli 

(Feyzî) 

 

Ĥarām olur kişinüň rızķı ĥıl tek 

Maķālümni kerih görürse ķāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Ĥarāma rızķ ıŧlāķ[ı] śaĥįĥdür 

Ĥelāl gibi ider redd anı ķāli (MBT2) 

 

Ĥarām taĥķįķ ĥelāli gibi rızķdur 

Bunı inkār ider ola ķavm ķāli 

(MBT3) 

 

Ĥelālde yoķ düz-dürür ĥarāmdaġı 

Sünnį ehli mekrūh görür meger bāġı 

ŞerįǾata baķıban saķlanmaķ ding saġı 

Ol bāġįya muǾtezili dirler imdi 

(MBT1) 

 

 taĥķįķ ĥarām  وإن السحت

 rızķdur  رزق

  ĥelāl gibi  مثل حل

  ne ķadar kötü gelürse de  وإن یكره

ىمقال   benim sözüm 

 her bir buġuż idici muǾtezile  كل قال

ŧāǿifesine. (Darîr) 

 

Ĥelāl rızķ olduġı gibi ĥarām daħi 

rızķdur ki ol kesüň ġıdāsıdur. Gerçi 

ehl-i đalāl olanlaruň sözleri buňa 

muħālif ise de. (MBT4)
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 ودنیانا حدیث والھیولى

 عدیم الكون فاسمع باجتذال

Heyūlātıň vücūdı yoķ Ǿabeŝdür 

Cihān eczāsı birle pes ĥadeŝdür 

Ħudānıň śunǾıdır ger cemǾu besdür 

İşit şād-ile ķıl ĥaķda hāli (Şem’î) 

 

Heyūlā iǾtibārından güźer ķıl 

Hüviyyet Ǿālemine bir sefer ķıl 

 

Gözüne tā görünse nūr-ı lāhūt 

Ki andan rūşen olmışdur bu nāsūt 

(Sinan İzzî) 

 

Muķarrerdir ĥudūŝ-i mā-sivā’llāh 

Heyūlā yoķdur etme geç ħayāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Ve źį-ĥadeŝdür Ǿālem velākin 

Heyūlā var diyene olma nālį (Feyzî) 

 

Daħi dünyā-durur ĥādiŝ heyūlā 

Vücūdu ħod Ǿademdir eyle ıśfā 

(Visalî) 

 

Ķıdem yoķ Ǿāleme hem yoķ heyūlā 

Bu sözü dinleyüp it ictiźāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Bu Ǿālem ĥādiŝ ü zuǾm-ı heyūlā 

Mücerred felsefįnüň keŝr ħayāli 

(MBT2) 

 

Bu dünyā mükrehen maĥlūķāt 

olubdur 

Heyūlāya vücūd yoķ duy maķāli 

(MBT3) 

 

Bu dünyāyı ĥaķįķat fāni biliň 

Bāķį ķalan buyruġına muŧįǾ boluň 

MaǾdūm erdiň şükür ķılıp şaķılġıl 

Heyūlįler ķavli ħaŧā bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 bizim sākin olduġumuz  ودنیانا

mekānlar 

 śoňradan yaradılmışdur  حدیث

 sefįhlerüň ķadįmidür  والھیولى

didikleri şey 

 heyūlānıň yoķluġıdur zirā  عدیم الكون

ehl-i sünnet ķatında ķadįm olan 

ancaķ Bārį teǾālānıň źātı śıfatlarıdur 

 bu kelāmı pek diňle  فاسمع

 ķalb ķulaġiyle. (Darîr)  باجتذال

 

Bizim dünyāmuz ki Allāh teǾālānuň 

źātı ve śıfātından ġayrı nesneler 

cümle yoġiken var olmışdur. 

Ĥukemā ŧāǿifesinüň heyūlā didükleri 

nesnenüň aślı yoķdur. Pes imdi ey 

müǿmin sürūr-i ķalb ile ķulaķ ŧut. 

(MBT4) 
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 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Müǿeŝŝirdür ķamu müǿminde daǾvāt 

Bulur nefǾ andan aĥyā vü ger emvāt 

Velį nefy ider ol teǿŝįrler amā 

Ĥaķ üzre iĥtiyār iden đalāli (Şem’î) 

 

DuǾānuň var-durur teǿŝįr-i tāmı 

Egerçi nefy ider gümrāh-ı Ǿāmı 

 

DuǾā dürri-durur dürc-i ķabūlüň 

DuǾā dürrisidür burc-ı vüśūlüň 

 

DuǾā eyvān-ı ķudsüň rehberidür 

DuǾā cevlān-ı insüň şehberidür 

 

DuǾādur pişvāy-ı ehl-i ħalvet 

DuǾādur reh-nümā-yı ehl-i selvet 

(Sinan İzzî) 

 

DuǾānın var teǿŝįr-i belįgi 

Anı nefy eyler ol kim var dalāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

DuǾānuň var-durur teǿŝįri bį-ĥad 

Anı nefy eyleyendür ehl-i iĥvā 

(Visalî) 

 

Eŝer ķılur duǾā teǿŝįr-i bāliġ 

Ķo sen nefy iden aśĥāb-ı đalāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

DuǾā içün olur teǿŝįr-i bāliġ 

İder nefyin pesend iden đalāli 

(MBT2) 

 

DuǾālarıň ķatı te’sįri vardur 

Anı inkār ider ehl-i đalāli (MBT3) 

 

Eŝerlenmiş duǾālar ķabūl bolur 

Hem diriye hem ölüye şerfįǾ bolur 

Żalāl ehli duǾāyı nāf[i] bulur 

Nefyi bilen kimselerden bolmaň imdi 

(MBT1) 

 

 Bārį teǾālādan ĥācet isteyen  وللدعوات

kimseler içün 

 menfaǾat vardır  تأثیر

 ziyāde açıķdur  بلیغ

 taĥķįķ  وقد

 duǾānuň fāǿidesini redd iderler  ینفیھ

 ehl-i bidǾat ve  أصحاب الضالل

muǾtezile olan kimseler. (Darîr) 

 

Śāliĥ ve müǿmin olan kimsenüň 

śaġlarına ve ölülerine duǾālarınuň 

teǿŝįri ve nefǾ-i Ǿažįmi vardur ve 

rūĥlarına ŝevāb ulaşdurmaķ ve 

anlardan Ǿuķūbeti defǾ içün. Đalālet 

śāĥibi olanlar duǾālarınuň nefǾi 

yoķdurlar. (MBT4) 
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  ربى توحید عن جداثالا وفى

بالسئوال شخص كل سیبلى  

Kebįr ü ger śaġįr ehl-i ķubūra  

Gele iki melek andan žuhūra 

Mehābet birle ķarşusında ŧura 

Ķıla tevĥįd ü dįninden suǿāli (Şem’î) 

 

Suǿāl-i ķabr kim rāz-ı nihāndur 

Ħudādan ķullarına imtiĥāndur 

 

SaǾįd olanlara maĥż-ı keremdür 

Şaķį olanlara Ǿayn-ı elemdür (Sinan 

İzzî) 

 

Meķābirde bi-emri’llāh melekler 

Ederler dįn-i medfūndan suāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Mezār içinde tevĥįd-i Ħudādan 

Melekler her kese ider suǿāli (Feyzî) 

 

Daħi ķabr içre tevĥįd-i Ħudādan 

Suǿāl olur cemįǾ pįr ü bernā (Visalî) 

 

Sin içinde Ħudā kimdür Resūl kim 

Diyü senden idiserler suǿāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Ķubūrda cümleye tevĥįd-i ĥaķdan 

Nekįr ü münker eylerler suǿāli 

(MBT2) 

 

Ķabirde tevĥid-i Rabden  nebįden 

İderler her bir eşħāśa suǿāli (MBT3) 

 

Ġur içre Rabdan suvāl sordacılar 

Ħās u Ǿām ķamu ol sorı gördeciler 

Bir niceler geňez cevāb virdeciler 

Dükel şaħśı suvāl birle sınar imdi 

(MBT1) 

 

جداثالوفى ا   ķabirlerde 

 Bārį teǾālāyı birlemede  عن توحید ربى 

 yaķıncacıķda mübtelā olurlar  سیبلى

 her bir insān  كل شخص

 śorulmaġa. (Darîr)  بالسئوال

 

Herkes ķabre girdükde Rabb 

teǾālānuň vaĥdāniyetinden suǿāl 

olunup imtiĥān olsalar gerekdür. 

(MBT4) 
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ضا عبوللكفار والفساق   

لعافعذاب القبر من سوء ال  

CemįǾ ehl-i küfr ü baǾżı fāsıķ 

Ki tevbeyl’olmadı ġufrāna lāyıķ 

ǾAźāb-ı ķabr olur anlara lāĥıķ 

Anın-çün k’itdiler sūǿ-i fiǾāli (Şem’î) 

 

Dahį küffār ü baǾżı ehl-i Ǿiśyān 

ǾAźāb-ı ķabrden olur perįşān 

 

Perįşānlıķ ki görse anı merdüm 

Daħi dünyāda ķılmazdı tenaǾǾüm 

(Sinan İzzî) 

 

Ķamu küffāra baǾż-ı ehl-i fısķa 

ǾAźāb-ı ķabr olur yāvuz fiǾāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi küffār ü baǾżı fāsıķ içün 

ǾAźāb-ı ķabr olur ezyed fiǾāli (Feyzî) 

 

CemįǾ kāfir[lere] baǾżı Ǿuśātā 

ǾAźāb-ı ķabr olur ez-fiǾl-i faĥşā 

(Visalî) 

 

Ķamu küffār u baǾżı ehl-i fısķa 

ǾAźāb-ı ķabr olur yāvuz fiǾāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

ǾAźāb-ı ķabr olur küffāra baǾżı 

ǾUśāt-ı iķtiżā-yı bed-fiǾāli (MBT2) 

 

Daħi küffāra fussāķa ķabirde 

ǾAźāb muķteżį sebeb sūǿ fiǾāli 

(MBT3) 

 

Kāfirler buldacıdur gör Ǿaźābı 

Hem fāsıķlar gördeci ol Ǿiķābı 

Cümle hāś Ǿām bilmek gerek bu 

ĥisābı 

Yavuz Ǿamel gūr Ǿaźābın arturur 

imdi (MBT1) 

 

 įmānı olmayanlarıň cümlesi  وللكفار

içün vardur 

 daħi müǿmin fāsıķlarıň  والفساق

ضاعب    baǾżısı içün vardur 

 ķabriň içinde şiddet ve  عذاب القبر

miĥnet  

لعافمن سوء ال   kötü işler içün. (Darîr) 

 

Ķabre varan kāfirler ve baǾżı fāsıķlar 

kem fiǾillerinden Ǿaźāb olunmaları 

ĥaķdur. (MBT4) 
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 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Çü var her mümkine ķudret  Ħudāda 

Pes ider cümle maǾdūmı iǾāde 

Ĥisāb ol günde hem ĥaķdır Ǿibāde 

İdüň terk ictināb idüb vebāli (Şem’î) 

 

Ĥisāb-ı ħalķ baǾde’l-baǾŝ ĥaķdur 

Bu söze cümle Ǿālem göz ķulaķdur 

 

Dilerseň rāhilüň ola sebükbār 

MaǾāśįden özüňi śaķla ey yār (Sinan 

İzzî) 

 

Ĥisābu’n-nās baǾde’l-baǾŝ ĥaķdır 

Śaķın kesb etme esbāb-ı vebāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

Ĥisāb olmaķ baǾŝden śoňra ĥaķdur 

Pes imdi terk idiň külli vebāli (Feyzî) 

 

Ĥisāb olmak baǾŝden śoňra ĥaķdur  

Pes eylemek iĥtirāz ez-fiǾl-i perhā 

(Visalî) 

 

Ķoparup bizden alurlar ĥisābı 

Üzerňüze ķabūl itmeň vebāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Dirilür nās ider Mevlā ĥisābı 

Ĥaźer ķıl mürtekib olma vebāli 

(MBT2) 

 

Muħāseb-i nās ĥaķdur lede’l-baǾŝ 

Śaķın kesb eyleme vezd-i vebāli 

(MBT3) 

 

Ķopduġından śoňra ĥisāb ĥaķ-durur 

Eygülere ĥisāb var Ǿaźāb yoķ-durur 

Ulu kiçiye şol ĥisāb ĥaķ-durur 

Saķluķlaruň ķurtar imdi (MBT1) 

 

 bu insānıň dünyāda  حساب الناس

işledikleri şeylerden suǿāl olunması 

 ölüp de yine dirildikden  بعد البعث

śoňra 

 ŝābitdür  حق

 siz olun  فكونوا

 śaķınmaķ üzere  بالتحرز

 günāh olan şeylerden. (Darîr)  عن وبال

 

Her kes rūĥları ve cesedleri ile 

dirildükden śoňra efǾāli ve 

aķvāllerinden suǿāl ve ĥisāb 

olunmaları ĥaķdur. Pes imdi ey 

müǿminler suǿāl olunacaķ kem 

ķavillerden ve kem fiǾillerden ĥaźer 

idüň. (MBT4) 
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 ویعطى الكتب بعضا نحو یمنى

 وبعضا نحو ظھر والشمال

Mekātib k’oldı aǾmāl anda muǾlem 

Śaġından śolına aħyāra ol dem 

Velį eşrāra iǾŧāya cihet hem 

Olısar cānibi žahr u şimāli (Şem’î) 

 

Gele mektūbu baǾżıň śaġ ķolundan 

Kiminüň arķasından ya śolundan 

 

Ezelden her ne kim yazmışsa ħāme 

Beyān eyleye bir bir anı nāme (Sinan 

İzzî) 

 

Kütüb vermekde bedǿ olur kiminiň 

Yemįni, kiminiň žahr ü şimāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Kimine defteri śaġından virilür 

Žahir kimine kimine şimāli (Feyzî) 

 

Daħi baǾżeň verilür śaġ yanından 

Kitābı baǾżınuň śolundan iǾtā 

(Visalî) 

 

Bitiler virile kim arķasından 

Kimi śuna yemįn kimi şimāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Kitābını alur baǾżuň yemįni 

Kiminüň cānib-i žuhr u şimāli 

(MBT2) 

 

Kitābıň baǾżısı śaġdan virilür 

Vü arķadan vü śoldan suǿāli (MBT3) 

 

İźim Cabbār biti virge emir ķılġa 

Bir niceler aķ biti saġından alġa 

BaǾźılarġa ķara biti soldun bolġa 

BaǾżılarġa arķasından birge imdi 

(MBT1) 

 

 dünyāda ĥafaža  ویعطى الكتب

meleklerinüň yazdıġı kitāblarıň 

virilmesi 

 baǾżı kimselere  بعضا

 śāġ cānibinden  نحو یمنى

 ve baǾżısına  وبعضا

 arķası ardından  نحو ظھر

 .daħi baǾżısına śol cānibinden  والشمال

(Darîr) 

 

ǾAmelleri defteri baǾżı kimse ki 

müǿmin ve muŧiǾlerdür śaġ 

cāniblerinden virilse gerekdür. Ve 

daħi baǾżı kimselere ki kāfirler ve 

Ǿāśįlerdür arķasından ve śolundan 

virilse gerekdür. (MBT4) 
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ىوحق وزن أعمال وجر  

 على متن الصراط بال اھتبال

ǾAmel kim nįk ü bed ħalŧ ider insān 

Anıň veznine ĥaķdır anda mįzān 

Daħi cisr-i ceĥįm üzr’ehl-i keyhān 

Tefāvüt birle ķılar insilāli (Şem’î) 

 

Daħi ŝābit-durur mįzān-ı aǾmāl 

Ki vezn eyleyiserler ķįl eğer ķāl 

 

Daħi ĥaķdur śırāŧ üzre mürūruň 

Śaķın kim çāresi yoķdur ġurūruň 

(Sinan İzzî) 

 

ǾAmeller vezni ĥaķdır hem śırāŧı 

Geçer müǿminler olmaz ihtibāli 

(Hoca Sadeddin) 

 

ǾAmeller vezn olunmaķ ĥaķdur[ur] 

hem  

Śırāŧı giçmesi bį-ihtibāli (Feyzî) 

 

Daħi hem ĥaķ-durur tevźįn-i aǾmāl 

Daħi geçmek śırāŧı tįz ü tenhā 

(Visalî) 

 

ǾAmel vezneylemek köpri gerilmek 

Olısar yoķdur anuň ihtibāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

ǾAmeller vezn olur hem köpri üzre 

Yürürler ayaġıň yoķ ihtibāli (MBT2) 

 

ǾAmeller vezni ĥaķdur hem śırāŧdan 

Mürūr ider bu nās bilā‘htibāli 

(MBT3) 

 

Ķul Ǿameli terāzuya dartıldacı 

Geňsiz bolup śırāŧ üzre yörütdeci 

Ĥasāneti aġan kişi ķurtuldacı 

Gümansuz bayıķ-durur bilgil imdi 

(MBT1) 

 

 elbetde ŝābitdür  وحق

 ķıyāmet güni ħayırlarıň ve  وزن أعمال

şerleriň ŧartılması 

ىوجر   daħi yürünülmesi 

 cehennem üzerine  على متن الصراط

ķurılacaķ köpri üzerinden 

 şübhesiz. (Darîr)  بال اھتبال

 

Ħayr ve şer Ǿamelleri çekmek 

ĥaķdur. Ve daħi cehennem üzere 

ķurılan śırāŧuň üstünden iħtiyārsız 

yürümek ĥaķdur. (MBT4) 
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 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

Ĥaķ ehlinden ķıyām itdikde sāǾat 

Günāh ehline  mercuǾdur şefāǾat 

Olursa daħi itdügi isāǾat 

Ǿİžāmda ulu ŧaġlarıň miśāli (Şem’î) 

 

Ümįź oldur ki ehl-i ħayr u ŧāǾat 

Kebāir ehline ide şefāǾat 

 

Ne deňlü çoġ olursa kūħ-ı Ǿiśyān 

Çü ez-luŧf ire ola kāha yeksān 

 

İlāhi saǾi ķıl āşufte ĥāli 

Kemāl-i raĥmetiňden ķılma ħālį 

(Sinan İzzî) 

 

ŞefāǾatle bi-iźni’llāh olur maĥv 

Kebāir ķılsa pür deşt ü cibāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Kebāir ehline ĥaķdur şefāǾat 

ŞefįǾ olur evlāda źü-kemāli (Feyzî) 

 

Daħi eyler şefāǾat ħayr-ı ümmet 

Kebāir ehline mānend-i küh-hā 

(Visalî) 

 

Umar her ħayruň ehlinden şefāǾat 

Kebāǿir kim görür kiçi cibāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

ŞefāǾati umulur ehl-i ħayrın 

Kebāǿir ehline ķıl ictiźāli (MBT2) 

 

ŞefāǾat umaruz ehl-i ħayırdan 

Kesįre śāĥibine itme cidāli (MBT3) 

 

Dünyā içre Ǿaśılıķda bolanlar[a] 

Gendü nefsin bidǾat işke salanlar[a] 

Daġ aġırınca ulu yazuķ ķılanlara 

Ħayrāt ehli şafāǾat ķıla imdi (MBT1) 

 

 ķıyāmet güni recā olunur  ومرجو

 śāliĥleriň yardım  شفاعة أھل خیر 

itmesi 

 büyük günāh śāĥibleri  ألصحاب الكبائر

içün  

 ŧaġlar gibi. (Darîr)  كالجبال

 

Rabb teǾālānuň iźin virdügi kimseler 

ki enbiyā ve evliyā ve Ǿulemā ve 

śuleĥādur ŧaġlar gibi büyük günāhları 

olan kimselere şefāǾat itmeleri 

ĥaķdur. (MBT4)  
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انكون و للجنات والنیران  

 علیھا مراخوال خوال

Ezelde şimdide cennāt ü virān 

Bular mevcūd olupdur eyle ižǾān 

İkisi üzre itmişdür cereyān 

Bilā şübhe ezmān-ı ĥāli (Şem’î) 

 

Yaratdı śāniǾ-i Ǿālem iki ev 

Biri pür žulmet ü birisi pür đav 

 

Birisi menbaǾıdur her śafānuň 

Birisi mecmaǾıdur her cefānuň 

 

Birinüň adı olmuş ħuld-ı Ǿālā 

Birinüň yādı olmuş nār-ı kübrā 

 

Birinde leşker-i ebrār ħurrem 

Birinde maǾşer-i füccār pür ġam 

 

Yaradaldan buları emr-i faǾǾāl 

Geçüpdür bunlar üzre çoķ meh ü sāl 

(Sinan İzzî) 

 

Bu gün mevcūddur cennāt u nįrān 

Geçürdür andan aĥvāl-i ħavālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Cinān ü nārun el-ān var vücūdı 

Daħi māżįde böyle aňla ĥāli (Feyzî) 

 

Bu anda cennet ü nįrān vardur 

Gir anlara aĥvāl-i ħavālį (MBT2) 

 

Daħi cennet cehennem şimdi vardur 

Mürūr itdi aňa sįnin-i ħālį (MBT3) 

 

Ucmaķ ŧamu ikevlesi śoňra boldı 

Ķādir anı ķudret birle śoňra ķıldı 

Sünnį ehli muŧįǾ boldı muķır geldi 

İkevlesi ĥalden ĥāle döner imdi 

(MBT1) 

 

 cennetler içün  و للجنات

 ve daħi cehennem içün  والنیران

 şimdiki ĥalde mevcūd olmaķ  كون

vardır 

 anlarıň üzerinden  علیھا

 geçdi  مر

 bir alay yıllar ki  اخوال

 ħālį vaķitlerde. (Darîr)  خوال
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  فضل الجنات ىف الناس دخول

ىاألمال أھل یا الرحمن من  

ǾAŧāyāya yārın nāsıň vuśūli 

Cināne fażl-ı raĥmāndur duĥūli 

Dü dār içre umar raĥmet ĥuśūli 

Hem envāǾi niǾam ehl-i emāli  

(Şem’î) 

 

NaǾįme girmesi ħalķuň Ǿaŧādur 

Ħudādan kim ol muǾŧį-i hedādur 

 

Anuň fażlıyla bular cenneti nās 

Ve ger ni nice nās ü nice nesnās 

 

Çü irdi fażl-ı Rabbü’l-Ǿālemįnden 

Münevver oldı cān nūr-ı yaķįnden 

 

Çün açdı feyż-i ebvābını  Ħallāķ 

Pür oldı raĥmet āŝārıyla āfāķ (Sinan 

İzzî) 

 

Duħūl-i nās cennāta keremdir 

O Raĥmāndan eyā ehl-i meǾālį (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ĥaķuň fażlıyladur nāsuň duħūlı 

Cinān içre eyā śāĥib emālį (Feyzî) 

 

Daħi ŧāǾat-durur esmār-ı imān 

Duħūl-i cennet olur luŧf-ı Mevlā 

(Visalî) 

 

Cināna  girmeniň ancaķ bunı bil 

Olur fażl-ı İlāhiyle menāli (MBT2) 

 

Duħūl-i cennet ancaķ fażl-ı Raĥmān 

ǾAmel ile digil ehlü’l-emālį (MBT3) 

 

 insānıň girmesi  دخول الناس

الجنات ىف   cennetlere 

  Ǿaŧādur  فضل

 Bārį teǾālādan  من الرحمن

ىیا أھل األمال   ey Ħudānıň raĥmetini 

umucular. (Darîr) 

 

Emālį risālemizüň beyān itdügi üzere 

iǾtiķād iden ķarındaşlar ehl-i 

cennetüň cennete dāħil olmaları 

Rabb teǾālānuň fażlı ve keremiyledür 

yoħsa ķul cennete müsteĥaķ olup 

Bārį teǾālāya vācib olmaġile 

degildür. (MBT4)  
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 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Kebāǿir ehli k’ola anda įmān 

Ħulūd ile degildir ehl-i nįrān 

Yaluňuz yaǾni şūm ženbile insān 

Bu yoķdur k’ola teǿbid ihtibāli 

(Şem’î) 

 

Mükerrerdür ki müǿminler müǿeyyed 

Degillerdir Ǿaźāb içre muħalled 

 

Hezārān şükr Rabbü’l-Ǿālemįne 

Ki fażlın yār ķıldı müǿminįne (Sinan 

İzzî) 

 

Muķįm olmaz Ǿaźāb içinde müǿmin 

Günahla görse dār-ı iştiǾāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ebed nār içre ķalmaķ müǿmin olan 

Kebįre şūm ile az[dur] vebāli (Feyzî) 

 

Daħi aśĥāb-ı įmān bāķį ķalmaz 

Cehennemde muħalled rūz-ı ferdā 

(Visalî) 

 

Kişi kim vardur anda źerre įmān 

Ebed ķalmaz günahdan iştiǾāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Mukįm ķalmaz saǾirde ehl-i įmān 

Günāhınca yanar ider riśāli (MBT2) 

 

Daħi müǿmin olan Ǿaśį ceh įmdür 

Muħalled ķılmaz anı sū-i ĥāli 

(MBT3) 

 

Įmān issi ŧamu içre muķįm bolmaz 

Muķįm ķala didükleri revā bolmaz 

Yazuķ şuġli įmāna ziyān ķılmaz 

Kāfirler ebed anda ķala imdi (MBT1) 

 

 taśdįķ śāĥibi olan kimse  وذو اإلیمان

 ebedį bāķį ķalmaz  ال یبقى مقیما

الذنب مبشو   kötü günāhlar sebebiyle 

دار اشتعال ىف   Ǿalev śāĥibi olan 

cehennemde. (Darîr) 

 

Įmān śāĥibi ki įmānile ölmüşlerdür 

günāhlarınuň şeǿāmeti sebebiyle 

cehennemde ebedį ķalmazlar. 

(MBT4) 
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 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Sirācü’d-dįn buyurdı raĥmetu’llāh 

Ki tevĥįde geyürdim nažm-ı dil-hāh 

BedįǾu’ş-şeklidir ke’s-siĥr ki efrah 

Bulur ityān-ı miŝle iġtiķāli (Şem’î) 

 

Çü ķıldım nažm-ile tevĥįdi tezyįn 

Muvaĥĥidler işidüb didi taĥsįn 

 

Geyürdüm ķāmet-i inşāya bir ŧon 

Ki görse maĥv ola dibā vü eksūn 

 

MeǾānį vü bedįǾįnüň beyānı 

Degildür lįk siĥr-i cāvidānį (Sinan 

İzzî) 

 

Geyürdüm nažm-ile tevĥįde bir ŧon 

Gören görür anı siĥr-i ĥalāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Didim tevĥįde bir nažm-ı bedįǾi 

SimāǾ iden śanur siĥr-i ĥelāli (Feyzî) 

 

Bedįu’ş-şekl-ile tevĥįde ħılǾat 

Giyindürdüm nitekim sihr-i aħfā 

(Visalî) 

 

Geyürdüm nažm-ile tevĥįde bir ŧon 

Ki oldur var-ise siĥrüň ĥalāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Bu nažmı eyledüm tevĥįde ilbās 

BedįǾü’ş-şekldür siĥr-i ĥalāli 

(MBT2) 

 

Źehį tezyįn olundı nažm-ı tevĥįd 

ǾAcįbü’ş-şekl olub siĥr miŝāli 

(MBT3) 

 

Tevĥįd üzre uşbu nažmı ħoş düzdüm 

Ve hem Ǿaceb şekil birle ħoş 

getürdüm 

Aňlar erseň Ǿaķıllara hūş ķoyurdum 

Ĥāl işi var Ĥālıķa [?] meňzer imdi 

(MBT1) 

 

 taĥķįķ  لقد

 ben geydirdüm  ألبست

 iǾtiķād idecek mesāǿil içün  للتوحید

 bir dizilmiş kelām ki  نظما

 anuň śūreti pek açıķdır  بدیع الشكل

 helāl idici keskin siĥir  كالسحر الحالل

gibi. (Darîr) 

 

Taĥķįķ biz tevĥįd içün teǿlįf itdügüm 

risāleme bir zįnet geydürdim ki 

şeklinüň 292 abible bir eĥad 

getürmemişdür. Siĥr-i ĥelāle beňzer. 

(MBT4) 
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القلب كالبشرى بروح ىیسل  

الروح كالماء الزالل ىویحی  

Feraĥ virir dile rāĥatle Ǿumrā 

Niteki ityān-ı mabūb-ıla büşrā 

Hem ider cehlle ölmüş cānı iĥyā 

Nebātı nitekim śayfuň ŧalāli (Şem’î) 

 

Śafā-baħş-ı dil ü büşrā-i cāndur 

Ĥayāt-efzāy çün āb-ı revāndur 

 

Bu sözi naķş idüň cān ħatemine 

Süleymān mühri gibi her nigįne 

(Sinan İzzî) 

 

Verir selvet beşāret gibi  ķalbe 

Eder iĥyā-yı rūh āb-ı zülāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Virür ķalbe sürūrı ĥaşrde gibi 

Dirildür ķalbi gūyā kim zevāli 

(Feyzî) 

 

İderler ķalbi selli Raĥāt-ile 

Daħi rūĥu ider zinde vü iĥyā (Visalî) 

 

Ĥazįn aĥvāl-i şāź ider dirildür 

Nider anı gören āb-ı zülāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Tesellį vü feraĥ virir ķulūba 

Ĥayāt-ı ruĥdur iç āb-ı zilāli (MBT2) 

 

Virir ķalbe tesellį rūh-i büşrā 

İder ihyā-i rūĥ āb u źülāli (MBT3) 

 

Uşbu tevĥįd müǿmin gönliň 

sevündürür 

Raĥmetden beşāret ķılmış gibi 

güvendürür 

Canları şāźi ķılıp ķıvan-durur 

Susuz ĥalden ŧaŧlu śuya meňzer imdi 

(MBT1) 

 

القلب ىیسل   hidāyet isteyen kimsenüň 

ķalbini şerĥ ider 

 dostdan gelen müjde gibi  كالبشرى

 sürūr ile  بروح

الروح ىویحی   cehil marażıylaölmüş 

rūĥları dirildür 

 nįsān yaġmurı yer yüzüni  كالماء الزالل

nebātāt ile yeşertdüġi gibi. (Darîr) 

 

Risālemüň nažmı ķalbe feraĥ virür 

ħayırlı ħaber ķalbe rāĥat virdügi gibi. 

Ve daħi rūĥ mevt-i cehilden dirildür. 

Ŧatlu arı śu yeri dirildügi gibi. 

(MBT4) 
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ا فیھ حفظا واعتقادافخوضو  

 تنالوا جنس أصناف المنال

ŞürūǾ idüp pes ey ehl-i saǾāde 

Dürişüň bunda ĥıfž-ı iǾtiķāde 

Vesįledür çü bu cümle murāda 

Bulasız ĥaķdan envāǾi menāli (Şem’î) 

 

Bu deryā içre ger ġavvāś olasız 

ǾAcāib ħāś cevherler bulasız 

 

Şular kim himmet idüb ķıla ezber 

Ola tevĥįd ehli içre server 

 

Dilerseň iresin hırz-ı emāna 

Bunı taǾvįz ķıl bāzū-yı cāna (Sinan 

İzzî) 

 

Pes anı iǾtikād ile edin ĥıfž 

Bulasız tā ki aśnāf-ı menāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Pes eyleň iǾtiķād ile anı ĥıfž 

Ki ĥattā bulasız dürlü menāli (Feyzî) 

 

Pes imdi saǾyidüň ĥıfžına aňun 

Size vāśıl ola nice aǾtāyā (Visalî) 

 

Kıluň ĥıfž anı aňa ki iǾtiķādı 

Bulasız cins-i aśnāf-ı meŝāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

Müfādın iǾtiķād u ezber iden 

Olur ĥāvį nice dürlü nevālį (MBT2) 

 

ŞāriǾ eyle ħıfžı iǾtiķāde 

Ki taĥśįl ķıl nice dürlü nevāli 

(MBT3) 

 

Bes giriň anıň içre ezber ķılıp 

Ve hem iǾtiķādın dürüst bulup 

Diňleniň siz türlü türlü taĥmet bulup 

BidǾat ehli sizden saçlu ķala imdi 

(MBT1) 

 

 siz dālın  فخوضوا

 śu ĥavżına teşbiye olan kitābıň  فیھ

içine 

 terkįbini ezberlemek ile  حفظا

 daħi maǾnāsına inanmaġ-ile  واعتقاد

 tā ki siz nāǿil olasız  تنالوا

 nāǿil olacaķ ehl-i  جنس أصناف المنال

sünnet ve cemāǾat gürūhuna. (Darîr) 

 

Pes imdi ey müǿmin ŧālib-i ĥaķ 

olanlar bu risālenüň nažmını eźber 

idüp maǾnāsına iǾtiķād itmek üzere 

şurūǾ idüň. Allāh teǾālānuň fażlı ile 

nice envāǾ-ı Ǿaŧāya ve niǾmetlere 

ulaşasıňuz. (MBT4) 
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 وكونوا عون ھذا العبد دھرا 

حال ابتھال ىبذكر الخیر ف  

Bu nažmıň şükrine kim itdim iĥsān 

Oluň bu Ǿabde źikr-i ħayra miǾvān 

Dileň bir vaķt benim-çün Ǿafv-ı 

ġufrān 

İdicek Rabbiňüze ibtihāli (Şem’î) 

 

İdüň himmet ki bu üftāde-zār 

DuǾā-yı hayr-ıla aňıla her bār (Sinan 

İzzî) 

 

Bu Ǿabdi źikr-i ħayr ile edin yād 

DuǾāda eyledikde ibtiĥāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Daħi bir dem bu Ǿabde nuśret ile 

DuǾā-yı ħay-iledür ibtihāli (Feyzî) 

 

Daħi nāžır oluň bu Ǿabda dāǿim 

DuǾā-yı ħayr-ile ez-zār-ı dilhā 

(Visalî) 

 

DuǾā birle bu ķula yardım eylen 

İdüb ĥaķ dergehinde ibtiĥāli (İbn-i 

Bâlî) 

 

MuǾįn ol ħayr ile źikr it bu Ǿabdi 

Ķaçan itseň duǾā vü ibtihāli (MBT2) 

 

Bu Ǿabde Ǿavn idiň her bār duǾāda 

Anı ħayr ile yād it bi’btihāli (MBT3) 

 

Rūzgerince uşbu ķula ķıluň yārı 

Ķıluň hemişa eygü duǾāları 

Her ĥāl içre ķılsaňız ķılıň ħayrı 

Bu bendeyi duǾā birle aňıň imdi 

(MBT1) 

 

 siz oluň  وكونوا

 şu muśannifiň  عون ھذا العبد

yardımında 

 vaķitlerden bir vaķitde  دھرا

 Bārį teǾālādan maġfiret  بذكر الخیر

recā itmek-ile 

حال ابتھال ىف   münācātıňız vaķtinde. 

(Darîr) 

 

Bu risālemüzden istifāde iden 

müǿminler baǾżı evķātda bu faķįre 

Ǿavn eyleň. Rabbiňüze tażarruǾ ve 

niyāz itdügi ĥālde Allāh teǾālā 

raĥmet ve maġfiret eyleye diyü duǾā 

itmekile. (MBT4) 
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 لعل هللا یعفوه بفضل

المآل ىویعطیھ السعادة ف  

DuǾā-yı ħayrıňız şāyet Ħudāya  

İrgüre fażl-ile Ǿafv-ı Ǿaŧāya 

Varulduġunda tā rūz-ı cezāya 

Vire fevz-i Ǿažįme iħtilāli (Şem’î) 

 

Ümįźim var ki ol luŧf ıssı ĥażret 

Günāhın Ǿafv idüb vire saǾādet 

 

Niŝār eyleyüb envāǾ-i Ǿaŧāyı 

ŞefiǾ ide cemāl-i Muśŧafāyı (Sinan 

İzzî) 

 

Ola kim Ǿafv ede Mevlā günāhın 

Ola maħtūm saǾd ile meǾāli (Hoca 

Sadeddin) 

 

Ola kim fażlı-y-ıla [afv-ı] raĥmān 

Ola ħayr u saǾādetle meǿāl (Feyzî) 

 

Ħudā luŧfundan ide Ǿafv-ı noķśān 

Daħi vire saǾādet rūz-ı Ǿuķbā (Visalî) 

 

Aňa ĥaķ fażl idüp Ǿafv idüp andan 

Ola kim ĥayr anuň ola malı (İbn-i 

Bâlî) 

 

Anı Ǿafv eylesün fażlıyla Mevlā 

SaǾādetle vire ĥüsn ü meǾāli (MBT2) 

 

Umaruz afv ide fażliyle Allāh 

SaǾādet vire hem maķām-ı Ǿālį 

(MBT3) 

 

Kim ol Taňrı anı Ǿafuv ķıla 

Fażlı birle raĥmetin rūzi ķıla 

Śoň nefesde įmāndan ayırmaya 

Įmān içün yavlaķ ķorķu gerek imdi 

(MBT1) 

 

 Bārį teǾālādan recā iderem  لعل هللا

 bu muśannifiň ķuśūrunı Ǿafv  یعفوه

eyleye 

 kerem-i lüŧfundan  بفضل

  vire  ویعطیھ

 įmān-ile āħirete gitmegi  السعادة

المآل ىف   Ǿömrinüň āħirinde muśannif 

merĥūm der ki. (Darîr) 

 

Recā iderem ki Allāh teǾālā kendü 

lüŧfundan sizüň ħayr duǾāňuz 

bereketiyle taķśįrātımuzı Ǿafv eyleye. 

Ve daħi recā iderem ki kendi 

fażlından sizüň ħayr duǾāňuz 

bereketiyle bu ĥaķįri saǾādet-i 

ebediyyeye nāǿil ķıla. (MBT4) 
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عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

Benim-çün her ki eyyāmında bir vaķt 

DuǾā-i raĥmet ile ķıla şevķat 

Ķamu Ǿömrinde k’ola vusǾ-ı ŧākāt 

DuǾāsına ķıluram iştiġāli (Şem’î) 

 

Beni her kim aňub yād eyler ise 

DuǾā-yı ħayr-ile şād eyler ise 

 

Derūnun rūşen itsün nūr-ı Ǿirfān 

Birūnun gülşen itsün nūr-ı iĥsān 

(Sinan İzzî) 

 

Benim her dem duǾā-yı ħayrım olur 

O kim bir gün baňa ola duǾālı (Hoca 

Sadeddin) 

 

DuǾācım demādem şol kimse kim 

Baňa bir kez duǾā ola maķāli (Feyzî) 

 

SaǾādet vire Ħudā yā cümlemize 

Viśālįye daħi der cism-i can-hā 

 

DuǾā idem aňa miķdār-ı ŧāǾat 

DuǾā ide bize ķurben ve buǾdā 

(Visalî) 

 

Bizi bir gün duǾā birle iňen yād 

Müdām aňar anı ol İbn-i Bālį (İbn-i 

Bâlî) 

 

DuǾāda cehd idem dāǿim aňa kim 

Benim-çün bir duǾāda açsa bālį 

(MBT2) 

 

DuǾām cehd ile her bār şunlaradur 

İde bir kez deǾālisin ħālį (MBT3) 

 

DuǾā ķılam rūzgerim boluġınca 

İźim tevfįķ rūzi ķılduġınca 

Cihān içre menim cānım bolduġınca 

Her kim baňa bir gün duǾā ķılsa imdi 

(MBT1) 

 

 taĥķįķ ben  و اني

 cemįǾ Ǿömrümde  الدھرا

 duǾā ider oldum  ادعو

عىسكنھ و   gücüm yetdügi miķdārı 

 şol kimse içün ki  لمن

 maġfiret ile  بالخیر

  günlerde bir gün  یوما

 taĥķįķ  قد

 benüm içün maġfiret recā  دعالى

eyleye. (Darîr) 

 

Ve daħi ey müǿmin ķarındaşlarım 

Ǿömrüm olduķça ŧāķatüm miķdārı 

duǾā iderim baňa günlerden bir gün 

ħayr duǾā idene. (MBT4) 
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2.1.Kaside-i Emâlî Tercümelerinde Aruz Problemleri 

Kaside-i Emâlî’nin 10 manzum tercümesinin sekizi Kaside-i Emâlî’nin 

vezni olan mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün kalıbıyla, Mustafa b. Muhammed’e ait 

tercüme ise mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-mefâ‘îlün kalıbıyla yazılmıştır. MBT1 

diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen tercüme hece ölçüsüyle yazıldığı için 

değerlendirmeye alınmamıştır. İnceleme yapılırken; hece eksikliği ya da 

fazlalığından kaynaklanan problemler, imâle ve zihaf yapmaktan kaynaklanan 

problemler ve kelime veya okuyuş değişikliği yapılarak düzeltilebilen aruz 

problemleri olmak üzere üç başlık altında değerlendirilmiştir. 

2.1.1.Hece Fazlalığı veya Eksikliğinden Kaynaklanan Aruz Hataları  

 Tercümelerin bazı mısralarında hece eksikliğinden ya da hece 

fazlalığından kaynaklanan aruz hatalarına rastlanmıştır. Bu hatalar anlamı 

korumak maksadıyla yapılmış olabileceği gibi müstensih hatasından da 

kaynaklanmış olabilir.  

2.1.1.1.Hece Fazlalığından Kaynaklanan Aruz Hataları 

Bu hataların bazıları tek hece fazlalığından oluşurken bazıları da birden 

çok hecenin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Aşağıda bu iki duruma örnek 

olan beyitler ayrı başlıklar altında incelenmiştir. 

2.1.1.1.1.Tek Hece Fazlalığı  

Şem’î tercümesine ait aşağıdaki dörtlüğün ilk mısrasında hece 

fazlalığından kaynaklanan aruz problemi vardır. “iĥtiyārıyla” kelimesi “iĥtiyārla” 

şeklinde düzeltilerek hata giderilmiş olur.  

Bed u nįk iĥtiyārıyla oldı çün var 

VuķūıǾ ħayr u şerri oldı ħāstār 

Velį rāżı degil nehy itdi tekrār 

Ǿİķāb įcāb iden her sū-i ĥāli (Şem’î) 

 

Mütercimi bilinmeyen tercümeye (MBT2) ait aşağıdaki beytin ikinci 

mısrasında hece fazlalığı bulunmaktadır. “źātı” kelimesindeki “-ı” eki atılarak 
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vezin düzeltilebilir fakat “Allah’ın zâtı” kastedildiği için mütercim anlam için 

aruzdan feragat etmiştir denilebilir. 

Ħudāya şeyǿ dinür ne şeyǿe beňzer 

Dinür źātı şeş cihetden oldı ħālį (MBT2) 

 

Mütercimi bilinmeyen tercümenin (MBT3) aşağıdaki beytinin ikinci 

mısrasında hece fazlalığından kaynaklanan aruz problemi vardır. “ü” bağlacı 

mısradan çıkarılarak hata düzeltilebilir.  

O Ǿarşuň Rabbisi Ǿarş üzre Ǿālį 

Anuň yoķdur temekkün ü ittiśāli (MBT3) 

 

Buna benzer bir durum aşağıdaki Şem’î tercümesinde de vardır. 

Dinilmez kāfir ol mest ü tebāhe 

Ki bį-fikr ire fuĥş u laġ u kemāhe 

Dir olsa yaǾni küfri bi’l-bedāhe 

Çü bį-Ǿakl oldı yoķ dįni ziyānı (Şem’î) 

İkinci mısradaki iki bağlaçtan biri çıkarılarak vezin düzelmiş olur. Kalan 

“u” bağlacında ise imale yapılmalıdır. 

 

ǾAmeller cüz degildür įmāndan aślā 

Velį yoķdur anlaruňsuz nevāli (Feyzî) 

Feyzî’ye ait tercümenin yukarıdaki beytinin ilk mısrasında “degildür” 

kelimesinden kaynaklanan aruz problemi vardır. Söz konusu kelime “degil” 

şeklinde yazılarak aruz düzeltilmiş olur. Bu düzeltme anlamda bir değişikliğe yol 

açmadığı için aruz probleminin müstensih hatasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

 

O kim ķaśd itdi lā-ĥaķda irtidāde 

Olur fį dįnden [artık] insilāli (Feyzî) 

Yine Feyzî’ye ait yukarıdaki beytin ilk mısrasındaki “ĥaķda” 

kelimesindeki “-da” ekinden kaynaklanan aruz problemi vardır. Bu ek çıkarılarak 

aruz düzeltilebilir. Yine Feyzî’ye ait tercümenin aşağıdaki beyitlerinde de benzer 

problem vardır. 
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Kimine defteri śaġından virilür 

Žahir kimine kimine şimāli (Feyzî) 

İlk mısradaki “śaġından” kelimesi “śaġdan” şeklinde düzeltilerek aruz 

hatası giderilmiş olur. Bu düzeltme anlamı bozmamaktadır. 

 

Münezzehdür bil muǾįnden źü’l-celāli 

Teferrüd eyledi ol źü’l-meǾāli (Feyzî) 

İlk mısradaki “münezzehdür” sözcüğündeki “-dür” eki atılarak vezin 

düzeltilmiş olur. 

 

ŞefāǾat umaruz ehl-i ħayırdan 

Kesįre śāĥibine itme cidāli (MBT3) 

Mütercimi bilinmeyen bir tercümeye (MBT3) ait olan yukarıdaki beytin 

ilk mısrasında hece fazlalığı bulunmaktadır. Büyük günah almına gelen “kesįre”, 

“kesįr” yapılarak aruz düzeltilebilir fakat bu değişiklik anlamı bozmaktadır. 

Mütercim anlamı bozmak yerine vezin konusunda fedakarlık yapmıştır. 

 

Şebįhi yoķ ĥaķuň her dem ciĥānda 

Ķomaz teşbįhe yol Ǿaķlı ehl-i cānda 

Śaķın dįn ehlinüň her śınfın andan 

Ķamunıň tā ki ħayr ola maķāli (Şem’î) 

 Şem’î tercümesine ait yukarıdaki dörtlüğün ikinci mısrasında aruz gereği 

hece fazlalığı bulunmaktadır. “yol” kelimesi çıkarıldığında vezin düzelmektedir. 

 

Ħudāya fiǾl-i  aślāĥ farż degildür 

Ĥüküm kendisinüň olmaz hįç suǾāli (Feyzî) 

 Yukarıdaki beytin ikinci mısrasında aruzu bozan bir fazla hece 

bulunmaktadır, “hiç” kelimesinin atılmasıyla sorun giderilmektedir. 

 

 



301 
 

2.1.1.1.2.Birden Çok Hece Fazlalığı  

 Aşağıdaki beyitlerde ise birden çok hece fazlalığından kaynaklanan aruz 

problemleri bulunmaktadır. 

Daħi źātıyla ķātımdur kelamı Ĥaķ teǾālānuň 

Ķadįmdür sonradan olma degil ki ħalķ olmuş ola Ķur’ān 

(Mustafa b. Muhammed) 

Muhammed b. Mustafa’ta ait tercümenin yukarıdaki beytinin ikinci 

mısrasında iki hecenin fazla olmasından dolayı aruz kusurludur. Diğer 

tercümelerden farklı olarak 4 (mefâ‘îlün) ile yazılan tercümede kalıbın ikinci 

tefilesinde problem bulunmaktadır. “olma” kelimesi çıkarılarak hata giderilmiş 

olur. Söz konusu değişiklik ile anlamda bir daralma olsa da bozulma ya da 

değişme yoktur. 

 

Ġanįdür ol nisādan hem veledden 

Ki ola aňlaruň ināŝi vü ricāli (İbn-i Bâlî) 

İbn-i Bâlî tercümesine ait olan yukarıdaki beytin ikinci  mısrasında 2 hece 

fazlalığından kaynaklanan aruz kusuru vardır. “ola” sözcüğü çıkarılarak bu hata 

giderilmiş olur. Benzer bir problem aşağıdaki mütercimi bilinmeyen başka bir 

tercümede de (MBT2) vardır. 

 

Śaĥįĥ didiler iǾmān-ı muķallid 

Delāǿilden küsūrātı anı niśāli (MBT2) 

İkinci mısradaki “anı” kelimesi çıkarıldığında veznin düzeldiği 

görülmektedir.Yine aynı tercümenin aşağıdaki beytinde benzer bir durum söz 

konusudur. 

 

Degil įmāndan bil ħaber cüzǿ-i maĥsūb 

Kişinüň ķıldıġı śulĥ-ı fiǾāli (MBT2) 

İlk mısradaki “ħaber” sözcüğü çıkarıldığında med yapılan “-mān” ekiyle 

birlikte vezin düzelmektedir. 
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2.1.1.2.Hece Eksikliğinden Kaynaklanan Aruz Hataları 

 Hece fazlalığından kaynaklanan aruz problemleri olduğu gibi hece 

eksikliğinden kaynaklanan aruz problemleri de bulunmaktadır. Bu hataların 

bazıları tek hece eksikliğinden kaynaklanırken bazıları da birden fazla hecenin 

eksik olmasından kaynaklanmaktadır. 

2.1.1.2.1.Tek Hece Eksikliği  

Tek hece eksikliğinden kaynaklanan aruz problemlerinin olduğu beyitler 

aşağıda gösterilmiştir. 

Olubdur emr-i miǾrāc[ı] muĥaķķaķ 

Muŧābıķdur vuķūǾa hem muśaddaķ 

K’anuňçüň naśś-ı aħbār-ı münemmaķ 

Ne varsa tan u reddendür Ǿavāli (Şem’î) 

Şem’î tercümesine ait yukarıdaki dörtlüğübn ilk mısrasındaki “miǾrāc” 

kelimesine “-ı” hecesi getirilerek kelime “miǾrācı” yapıldığında aruz kusuru 

giderilmektedir. 

 

Nebį olmaz [hem] daħi cins-i zenden 

Daħi abd u daħi hem şaħś-ı ednā (Visalî) 

Visâlî tercümesine ait yukarıdaki beytin ilk mısrasında hece eksikliği 

aruzu bozmaktadır. “hem” sözcüğünü ekleyerek beyti “Nebį olmaz daħi hem cins-

i zenden” şeklinde düzenleyerek aruz problemini giderebiliriz. İkinci mısradaki 

“hem” sözcüğünden dolayı “hem…hem” bağlacı beyte gayet uygun düşmektedir 

fakat elimizdeki iki nüshada da ilk mısrada “hem” kelimesi yoktur. 

 

Görünmez maǾdūm olan hem digil şeyǿ 

[Ki] vāżıħdur hilāl oldı miŝāli (MBT3) 

Mütercimi bilinmeyen tercümelerden birine (MBT3) ait yukarıdaki beytin 

ikinci mısrasında hece eksikliği bulunmaktadır. Ayrıca mefâ‘îlün tefilesinden 

dolayı ilk hece açık olmalıdır. Mısranın başına getirebileceğimiz “ki” bağlacı ile 

hem hece eksikliği giderilmiş olur hem de tefile gerektiği gibi açık hece ile 

başlamış olur. 
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ǾAmeller vezn olunmaķ ĥaķdur[ur] hem 

Śırāŧı giçmesi bį-ihtibāli (Feyzî) 

Feyzî tercümesine ait yukarıdaki beytin ilk tercümesinde aruz bakımından 

yine bir hece eksiktir. Bu eksikliği “ĥaķdur” kelimesini “ĥaķ-durur” şeklinde 

düzenleyerek giderebiliriz. Benzer bir kusur yine Feyzî’ye ait aşağıdaki beyitte de 

görülmektedir. 

 

Ebed nār içre ķalmaķ müǿmin olan 

Kebįre şūm ile az[dur] vebāli (Feyzî) 

Beytin ikinci mısrasındaki “az” kelimesi “azdur” yapılarak problem 

giderilebilir. 

 

Ne Ǿaķlı olana Ǿöźr ola cehli 

Ki kimdür [hem] esāfil hem eǾāli (İbn-i Bâlî) 

İbn-i Bâlî tercümesine ait yukarıdaki beytin ikinci mısrasında hece 

eksikliği bulunmaktadır. Mısraya “ki kimdür [hem] esāfil hem eǾāli” şeklinde 

“hem” kelimesi ilave edildiğinde vezin düzelmektedir. 

Ĥarāma rızķ ıŧlāķ[ı] śaĥįĥdür 

Ĥelāl gibi ider redd anı ķāli (MBT2) 

MBT2 diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen tercümeden alınan 

yukarıdaki beytin ilk mısrasındaki hece eksikliği “ıŧlāķ” kelimesine getirilen “-ı” 

hecesiyle giderilebilir. 

2.1.1.2.2.Birden Fazla Hece Eksikliği  

 Aşağıdaki beyitlerde ise birden fazla hece eksikliğinden kaynaklanan aruz 

problemlerinin olduğu görülmektedir. 

 

Daħi cüzǿüň tecezzįsüz vücūdı 

Muĥaķķaķdur [bil] itme [sen] cidāli (Feyzî) 
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Feyzî tercümesinin yukarıdaki beytinin ikinci mısrasında aruz bakımından 

iki hece eksiktir. İkinci mısraya “muĥaķķaķdur [bil] itme [sen] cidāli” şeklinde 

“bil” ve “sen” kelimeleri eklenerek aruz kusuru giderilebilir. 

 

Ola kim fażlı-y-ıla [afv-ı] Raĥmān 

Ola ħayr u saǾādetle meǿāli (Feyzî) 

Yine Feyzî’ye ait yukarıdaki beytin ilk mısrasında da “fażlı-y-ıla” 

kelimesinden sonra aruz bakımından sırasıyla bir kapalı bir açık hece eksiktir. 

Bahsedilen kısma “afv” kelimesi getirilerek “afv-ı Raĥmān” tamlamasıyla 

eksiklik giderilebilir. 

 

Bu įmāndan Ǿibāretdir derūndan iǾtiķād itmek 

Çü nažm oldı işāretdir ki ĥıfž [anı] ola āsān  

(Mustafa b. Muhammed) 

Mustafa b. Muhammed tercümesinin yukarıdaki beytinin ikinci mısrasında 

da iki hece eksiktir. Mısra “Çü nažm oldı işāretdir ki ĥıfž [anı] ola āsān” şeklinde 

“anı” kelimesinin eklenmesiyle düzeltilebilir. Aynı tercümeye ait aşağıdaki 

beyitte benzer durum söz konusudur. 

 

Daħi bir kimse ķaśd itse ki küfri itmege icrā 

Hemān derĥāl olur pes andan [artık] selb olur įmān 

(Mustafa b. Muhammed) 

İkinci mısrada iki hece eksikliği görülmektedir. 4 (mefâ‘îlün) ile 

oluşturulan veznin ilk iki tefilesi ve son tefilesi sorunsuzdur. Üçüncü tefile için 

“andan” kelimesinden sonra iki kapalı hece gelmelidir. Ancak ilk hece ünlü ile 

başlamalıdır ki “-dan” hecesi ile vasl yapılarak tefilenin ilk hecesi açık duruma 

gelebilsin. “Hemān derĥāl olur pes andan [artık] selb olur įmān” şeklinde “artık” 

kelimesi ya da şekil olarak benzeri bir kelime eklenerek problem düzeltilmiş olur. 

Aynı örneği aşağıda Feyzî tercümesine ait beyitte de görmekteyiz. 

 

O kim ķaśd itdi lā-ĥaķda irtidāde 

Olur fį dįnden [artık] insilāli (Feyzî) 
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İkinci mısrada mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün veznine göre ilk tefile ve son 

tefile sorunsuzdur. İkinci tefile için “dįnden” kelimesinden sonra iki kapalı hece 

gelmelidir. Ancak ilk hece ünlü ile başlamalıdır ki “-den” hecesi ile vasl yapılarak 

tefilenin ilk hecesi açık duruma gelebilsin. “Olur fį dįnden [artık] insilāli” 

şeklinde “artık” kelimesi ya da şekil olarak benzeri bir kelime eklenerek problem 

düzeltilmiş olur. 

2.1.2.İmâle ve Zihaf Yapmaktan Kaynaklanan Aruz Hataları 

Tercümeler aruz bakımından incelenirken imâle ve zihaflara da 

rastlanmıştır. Tespit edilen zihafların tamamı belirtilmiştir. Türkçede uzun ünlü 

olmaması ve imâlelerin çoğunun da anlamla ilişkili olması sebebiyle tercümelerde 

karşılaşılan imâlelerin tamamı buraya alınmamıştır. Ayrıca “vü”, “ü” gibi 

bağlaçlarda yapılan imaleler ile terkip “-i”sine yapılan imâleler burada 

belirtilmemiştir. Bunların dışında okumayı çok zorlamayan imâleler de 

belirtilmemiştir. Aşağıda bunların dışındaki imâle ve zihaf örneklerine yer 

verilmiştir. 

2.1.2.1.Hem İmâle Hem Zihaf Kaynaklı Aruz Hataları 

Aşağıdaki beyitte hem imâle hem de zihaf yapılarak aruz hatası meydana 

gelmiştir. 

 

Bu Ķur’ān kelām-ı maĥlūķ degildür 

Makāl cinsinden olmaz ķadri Ǿālį (MBT3) 

Mütercimi bilinmeyen tercümelerden birine (MBT3) ait yukarıdaki beytin 

ilk mısrasında yer alan “kelām” kelimesinde kalıp gereği ilk hecenin kapalı ikinci 

hecenin açık olması gerekirken kelimede tam tersi bir durum vardır. Bu nedenle 

ilk hecede zorlama bir imâle ile ikinci hecede zihaf uygulanmıştır. 

 

2.1.2.2.İmâle Kaynaklı Aruz Hataları 

Eski Türk Edebiyatında imâle sıklıkla uygulanmaktadır ve büyük bir aruz 

kusuru olarak görülmemektedir. Fakat bazı hecelere uygulanan imâle okumayı 

zorlaştırmaktadır. 
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Muvaffıķ olduġı Ǿarş üzre hemān 

Tevelli vü Ǿuluvvi vaśf ile dān 

Temekkün vaśfiyile gerçe nādān 

İder isnād vaśfa ittiśāli (Şem’î) 

Yukarıdaki Şem’î tercümesine ait dörtlüğün ilk mısrasında yer alan 

“hemān” kelimesinin ilk hecesi ile ikinci mısradaki “ile” kelimesinin ikinci 

hecesinde okumayı zorlaştıran imâle söz konusudur. Çünkü fe‘ûlün tefilesi gereği 

son iki hece kapalı olmalıdır. 

 

2.1.2.3.Zihaf Kaynaklı Aruz Hataları 

Uzun bir heceyi kısa yapmaya denilen zihaf divan edebiyatında çok sık 

başvurulan bir uygulama olmadığı gibi önemli bir aruz kusuru olarak 

algılanmaktadır. Tercümelerde tespit edilen zihaf örnekleri aşağıda yer 

almaktadır. 

 

Ķamuya farżdur kim her peyember 

Įmānıyla biri ķalmaya münker 

Kirāmen kātibįn olan melekler 

Hem inüp çıķdıġına bi’t-tevvāli (Şem’î) 

Şem’î tercümesine ait yukarıdaki beytin ikinci mısrasında zihaf vardır. 

Aruz gereği açık hece ile başlaması gereken mısra “įmān” kelimesiyle başladığı 

için ilk hece kapalıdır. Uzun okunan “i” sesi kısaltılarak zihaf yapılmıştır.  

 

Degil kāfir daħi ĥāl-i sekirde 

Kim itse elfāž-ı küfr fāş u iħvā (Visalî) 

 Visâlî tercümesine ait yukarıdaki beytin ikinci mısrasında ikinci hecesi 

uzun olan “elfāž” kelimesinin mezkûr hecesi zihaf yapılarak kısa okunduğunda 

vezin düzelmektedir. 

 

Görünmez maǾdūm olan hem digil şeyǿ 

[Ki] vāżıħdur hilāl oldı miŝāli (MBT3) 



307 
 

 MBT3 diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen tercümeden alınan 

yukarıdaki beyitte ikinci tefilenin ilk hecesi tekabül eden “-dūm” hecesi açık hece 

olmalıdır. Kendisinden sonra gelen “olan” kelimesi ünlü ile başladığı için vasl 

yapılsa da hece uzun ünlü ile bitmektedir. Bu nedenle bahsi geçen hecede zihaf 

söz konusudur. 

 

2.1.3.Kelime ya da Okuyuş Değişikliği Yapılarak Düzelebilen Aruz 

Hataları 

Tercümelerin bazı beyitlerindeki aruz hatalarının kelime ya da okuyuş 

değişikliği ile giderilebildiği görülmektedir. Mütercimi bilinmeyen tercümelerden 

birine (MBT2) ait aşağıdaki beytin ikinci mısrasında aruz problemi 

bulunmaktadır. mefâ‘îlün-mefâ‘îlün-fe’ûlün kalıbıyla yazılan mısranın ikinci 

tefilesi açık hece ile başlamalıdır. Zihaf yapılarak geçiştirilebilecek bu aruz 

hatasına sebep olan “mesken” kelimesi benzer bir anlama sahip “mekân” kelimesi 

ile değiştirildiği takdirde de vezin düzelmektedir.  

Ħudā fevķindedür Ǿarşuň velākin 

Yoķ anda hįç mesken ü ittiśāli(MBT2) 

 

 Feyzî tercümesine ait aşağıdaki beytin ikinci mısrasında hece fazlalığından 

kaynaklanan vezin kusuru bulunmaktadır. Altı hecesi olan “miŝālü’n-niśāli” 

tamlaması, beş heceli “miŝlü’n-niśāli” tamlamasına dönüştürülerek hem anlam 

bozulmamış olur hem de vezin kurtarılmış olur. 

Muķallid kimseniň įmān śaĥįĥdür 

Delāil var buňa miŝālü’n-niśāli (Feyzî) 

 

 Mustafa b. Muhammed tercümesine ait aşağıdaki beytin ikinci mısrasında 

ise “subĥāne’llezį” kelimesi “subūĥāne’llezį” şeklinde okunduğu takdirde hem 

hece sayısı bir tane artırılmış hem de ilk hece açık hale getirilmiş olmaktadır. 

Böylelikle vezin düzelmektedir. Divan şiirinde iktibas yapılan bazı ayet ve 
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hadislerde okuyuş değişikliği yapılarak kelime aruz veznine uygun hâle 

getirilebilmektedir. 287 

Daħi miǾrācı da ĥaķdur bilā-şek iderüz taśdįķ 

Subĥāne’llezį esrā gelübdür şānına fermān 

(Mustafa b. Muhammed) 

 

Kaside-i Emâlî’nin aruz vezni ile yazılan dokuz tercümesinde tespit 

ettiğimiz aruz kusurları üç ana başlık altında yukarıda sıralanmış, yapılabilecek 

düzeltmeler belirtilmiştir. Konuya daha hâkim olabilme ve tercümeler arasında 

kıyaslama yapabilme adına konu ile ilgili aşağıda bir tablo oluşturulmuştur. 

 

Diler ħayrı vü şerri lākin yoķdur 

Rıżāsı küfr-i źenbe bil muĥāli (Feyzî) 

 Feyzî tercümesine ait yukarıdaki beytin ilk mısrası vezin gereği ( . + +) 

şeklinde bitmelidir. “lākin” kelimesi aynı anlamdaki “lįk” kelimesi ile 

değiştirildiğinde ve bu heceye med yapıldığında aruz kusuru giderilebilir. 

 

2.1.4.Kelimelerin Yerleri Değiştirilerek Düzeltilebilen Aruz 

Problemleri 

Tercümelerde yer alan aruz kusurları farklı şekillerde giderilmeye 

çalışılmıştır. Aşağıdaki örneklerde kelimelerin yerleri değiştirilerek mütercim 

tarafından kullanılan kelimelere müdahale etmeden aruz kusuru 

giderilebilmektedir. 

Ķalan aġyār üzere eger rücĥān 

Bu sözi söylerim ben lāübāli (İbn-i Bâlî) 

Yukarıdaki İbn-i Bâlî tercümesine ait beytin ilk mısrasında aruz 

problemleri görülmektedir. “üzere” ve “eger” kelimelerinin yerleri 

değiştirildiğinde aruz büyük ölçüde düzelmektedir. Bu işlemden sonra “üzere” 
                                                             
287  İsmail Hakkı Aksoyak konuyla ilgili bir makalesinde bu tür uygulamalara Divan şairleri 
tarafından başvurulduğunu ifade ederek şu örneği verir : Niyazî’ye ait “Rabbi ernî ol zebân-ı aşk 
idi/Lî-ma’allâh ol zebân-ı aşk idi” şeklindeki beyitte Bakara Suresi 260. ayette geçen “Rabbi erinî” 
ifadesi heceye uygun hale getirilmek için “ernî” şeklinde telaffuz edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. 
İ. Hakkı Aksoyak, “Osmanlı Şairlerinin “Aruz Tasarrufları” ve Araştırmacıların Gereksiz 
Müdahaleleri”, Turkish Studies, S 3/6, (Güz 2008) ss. 387-403. 
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kelimesindeki ilk iki hece kapalı yapılarak imale uygulaması ile aruz problemi 

tamamen giderilmiş olur. 

Ĥayātı kendüden źātiyle ķāǿim 

Müdebbirdür ömüri ħalķa dāǿim 

Ķadri anuň ķamu aĥvāle Ǿālim 

Cihāna ŧoludur ķahr u celāli (Şem’î) 

Yukarıdaki dörtlüğün üçüncü beytinde “kadri” kelimesinden dolayı ilk 

hece kapalıdır. Fakat vezin gereği mısra açık hece ile başlamalıdır. Mısrada 

“ķadri” kelimesi ile “anuň” kelimesini yerleri değiştirilerek aruz problemi 

giderilebilir. Böylelikle mısra “anuň ķadri ķamu aĥvāle Ǿālim” şeklini almaktadır.  

 

Tablo-1: Tercümelerde Aruz ile İlgili Problemler 

Tercüme 
Hece 

Eksikliği/Fazlalığı 

İmâle/

Zihaf 

Kelime/ 

Okuyuş 

Değişikliği 

Kelimelerin 

Yerlerinin 

Değiştirilmesi 

Toplam 

Hoca Sadeddin - - - - - 

Şem’î 4 2 - 1 7 

Sinan İzzî - - - - - 

Feyzî 10 - 2 - 12 

Visâlî 1 1 - - 2 

Mustafa b. 

Muhammed 
3 - 1 - 4 

İbn-i Bâlî 2 - - 1 3 

MBT2 3 1 1 - 5 

MBT3 3 1 - - 4 

Toplam 26 5 4 2 37 
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 Tablo incelendiğinde Sinan İzzî ile Hoca Sadeddin tercümelerinin aruz 

yönünden dikkat çekici kusurları olmadığı görülmektedir. Mezkûr tercümelerde 

imâle örneklerine rastlansa da, bunların okuyuşu zora sokmayan makul imâleler 

olduğu görülmektedir. Bu nedenle bahsedilen iki tercüme aruz yönünden gayet 

başarılıdır denilebilir. 

 En fazla aruz probleminin görüldüğü tercüme Feyzî’ye ait olan tercümedir. 

Beşi hece fazlalığı, beşi ise hece eksikliği olmak üzere hece sayısı ile ilgili 10 

problem bulunmaktadır. Hece fazlalığıyla ilgili problemlerin tamamı tek hece 

fazlalığından kaynaklanmaktadır. Hece eksikliğinden kaynaklanan problemlerin 

ikisi tek, üçü ise birden fazla hece eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Tercümede 

bir zihaf uygulamasına rastlanmıştır. Bir kelime ise aynı kök ve anlamda başka bir 

kelime ile değiştirildiğinde veznin düzeldiği görülmektedir. 

 Aruz problemlerinin fazla görüldüğü bir diğer tercüme Şem’î tercümesidir. 

Toplam 7 aruz probleminin tespit edildiği tercümede, problemlerinin üçü tek hece 

fazlalığından kaynaklanmaktadır. Bunların dışında okuyuşu zorlaştıran bir imâle 

ve iki zihaf uygulamasının görüldüğü tercümede bir yerde de med yapılan hecede 

oluşan kısa hecede imâle yapılmıştır. 

 Aruz kusurunun fazla görüldüğü bir diğer tercüme MBT2 diye 

adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen tercümedir. Toplam 6 kusurun tespit 

edildiği tercümede hece fazlalığından kaynaklanan 3 kusur bulunmaktadır. Ayrıca 

iki beyitte med yapılan hecede oluşan kısa hecede imâle yapılmıştır. Bir beyitte 

ise vezni bozan kelime benzer bir kelime ile değiştirildiği takdirde aruz 

düzelmektedir. 

 Tüm tercümelerde dikkat çekici toplam 38 aruz problemi tespit edilmiştir. 

Tercümelerde ağırlıklı olarak yapılan aruz kusurları hece eksikliği ya da 

fazlalığından kaynaklanmaktadır. Bu türde 25 kusurun tespit edildiği tercümelerde 

10 yerde de imâle veya zihaf uygulaması bulunmaktadır. 2 yerde kelime, 1 yerde 

de kelimenin okunuşu değiştirildiğinde aruz probleminin giderildiği 

görülmektedir. 
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2.2.Kaside-i Emâlî Tercümelerinin Çeviri Açısından Değerlendirilmesi 

Kaside-i Emâlî tercümelerinde genel olarak kaynak metne sadık kalınmaya 

çalışılmıştır. Fakat bazı kelime ve ifadeler, Türkçede kullanılmamasına rağmen, 

gerek kafiyeyi gerekse vezni korumak adına aynen kullanılmıştır. Bazı beyitlerde 

ise kaynak metindeki anlamın dışına çıkıldığı görülmüştür. Bu nedenlerden dolayı 

tercümelerde tespit edilen çeviri hususlar  

- Bir veya daha fazla kelimenin aynen alınması,  

- Çeviri yanlışlığı,  

- Bir veya daha fazla kelimenin tercüme edilmemesi, olmak üzere üç 

başlık altında toplanmıştır. 

 

2.2.1.Bir veya Daha Fazla Kelimenin Aynen Alınması ile İlgili 

Kusurlar 

Kaside-i Emâlî tercümelerinde ağırlıklı olarak karşılaşılan çeviri kusuru, 

bazı Arapça ifadelerin tercümelerde de aynen kullanılmasıdır. Türklerin 

İslamiyet’i benimsemesinin ardından Türkçeye Arapça ve Farsçadan birçok 

kelimenin girdiği bilinmektedir. Bu başlık altında tercüme kusuru olarak alınan 

kelime ya da kelime grupları Türkçeye yerleşmiş olan Arapça kelime veya kelime 

grupları değildir. Burada kusur olarak alınanlar fesahatle ilgili metinlerde garabet 

diye tabir edilen, sık kullanılmadığı için alışılmamış veya manası herkes 

tarafından bilinmeyen kelime ve tabirlerin bir ibarede kullanıldığı ifadelerdir.288 

Konunun daha iyi anlaşılması için Mücahit Kaçar tarafından hazırlanan doktora 

tezinde yer alan iki beyit örneği aşağıda sunulmuştur.289 

Nefsi ger tıfl gibi ihmâl ider iseñ ol büyür  
Şîr sevdâsında men‘ eylerseñ olur münfatım 

“Nefsini çocuk gibi ihmal edersen yine süt sevdasında büyür. 
Ama zamanında sütten kesersen o da kesilir”. Beyitteki 
munfatım kelimesi Bürde kasidesinde geçmektedir ve Kemal 
Paşazâde de “sütten kesilmiş anlamında” kullanılan bu kelimeyi 
beyitte aynen korumuştur. Fakat Türkçeye yerleşmediği için pek 

                                                             
288 M. Ali Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi: Belagat, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 40. 
289  Mücahit Kaçar, İbn-i Kemâl Dîvânı’nın İncelenmesi (Nazım Bilgisi-Belâgat-Üslûp ve Dil 
Özellikleri-Muhtevâ), (Basılmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul, 2010, s. 218. 
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bilinmeyen bu kelimenin kullanılması beyitte garabete sebep 
olmaktadır. 

Baş egmez oldı bize ol turre-i müca‘ad   
İklîm-i hüsn içinde olalı şâh-ı sermed 

“Sevgili güzellik ülkesinin sultanı olduğundan beri, o kıvrım 
kıvrım olan saçının perçemi bize baş eğmez” Arapçadaki ca‘d 
kelimesinden türetilen ve “kıvırcık, kıvrılmış, lülelenmiş” 
anlamlarına gelen müca‘ad kelimesi edebiyatımızda sıkça 
kullanılan ve bilinen bir kelime değildir.  

Bu iki örneğe uygun olarak tespit edilen tercüme kusurları aşağıda 

sıralanmıştır. İncelenen eserler tercüme oldukları için burada kusur olarak 

adlandırdığımız ifadelerin alıntı olarak adlandırılması kanaatimizce doğru 

olmayacaktır. 

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Bu ķul tevĥįd içün oldu źāt-ı pāk 

Direm bir nažma-ilen kim ke’l-leālį (Feyzî) 

Feyzî Tercümesine ait yukarıdaki beyitte “ke’l-leālį” ifadesi Arapça 

metinden olduğu gibi alınmıştır. “İnci gibi, inciye benzer” anlamlarına gelen 

ifadede geçen “leâl/inci” kelimesi her ne kadar Türkçe şiirlerde kullanılıyorsa da 

bu kelimenin Türkçede kullanılmayan “ke/gibi” edatıyla birlikte aynen alınması 

anlamayı zorlaştırmıştır. Aşağıdaki beytin tercümelerinde de aynı durum söz 

konusudur. Türkçede sık kullanılan “eşyâ” kelimesi, “lâ/değil” ve “ke/gibi” 

kelimeleriyle birlikte Arapçada yeni bir ifade oluşturmuştur. Bu yeni ifadenin 

aynen alınması anlamayı zorlaştırmıştır. Aşağıdaki üç ayrı tercümeye ait üç 

beyitte “Allah eşya gibi değildir” anlamındaki ifâde Arapça şekliyle (lā-ke’l-eşyā) 

aynen alınmıştır. Bu ifadenin Türkçede kullanımı bulunmamaktadır. 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

Diriz şeyǿ Ĥaķķa lākin lā-kel-eşyā 

Hem oldı şeş cihetden oldı ħālį (Feyzî) 

 

Dirüz biz anı şeydür lā-ke eşyā 
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Cihāt-ı sitteden Allāh ħālį (İbn-i Bâlî) 

 

Diriz Allāha şeyǿ źāt lā-ke’l-eşyā 

Ve ol cihāt sitteden oldı ħālį (MBT3) 

 

Aşağıdaki beyitte yer alan “źü’ştimāl” ifadesi Türkçede 

kullanılmamaktadır. “Zü’l-celâl, zî-hayat” gibi kullanımlar olsa da “içine almak, 

kapsamak” anlamındaki “iştimâl” kelimesi ile sahiplik bildiren “zâ/zû/zî” ön 

ekinin birlikte kullanıldığı “źü’ştimāl/ źü’l-iştimāl” gibi ifadeler Türkçede yer 

almamaktadır. 

 

 وما إن جوھر ربى وجسم

 وال كل وبعض ذو اشتمال

Benim Rabbim cism-i cevher degildür 

Ne küll olur ve ne baǾż źü’ştimāli (MBT3) 

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

Tecezzîsiz revādur kim ola cüz 

Münādį idesin kim ibn-i ħālį (İbn-i Bâlî) 

 

O cüzǿ-i lā-yetecezzį olan cüz 

ǾAkılda ŝābit oldı ya’bni ħālį (MBT3) 

 Yukarıdaki mütercimi bilinmeyen iki tercümeye ait iki ayrı beyitte “ibn-i 

ħālį” ifadesi aynen kullanılmıştır. Türkçede bu haliyle kullanımı olmayan ifade 

diğer tercümelerde ya hiç çevrilmemiş ya da “dayım oğlu” şeklinde tercüme 

edilmiştir. 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

Ve Rabbü’l-Ǿarş fevķa’l-Ǿarş diriz 

Velākin yoķ mekāna ittiśāli (Hoca Sadeddin) 
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 Hoca Sadeddin tercümesine ait yukarıdaki beyitte “ve Rabbü’l-Ǿarş 

fevķa’l-Ǿarş” ifadesi Arapça metinde olduğu şekliyle aynen alınmıştır. “Arşın 

sahibi olan Allah arşın üzerindedir” anlamındaki bu ifade beyitte tercüme 

edilmemiştir. 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Bize farż enbiyā vü Rusli taśdįķ 

Melekler hem mükerrem bi’n-nevāli (MBT3) 

 MBT3 diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen tercümeye ait 

yukarıdaki beyitte yer alan “bi’n-nevāli” ifadesi Türkçede kullanılmamasına 

rağmen Arapça beyitte yer aldığı şekliyle aynen alınmıştır. Mütercim kafiyeyi 

uydurmak adına kolaylığa gitmiş olabilir. 

 

 وختم الرسل بالصدر المعلى

 نبى ھاشمى ذو جمال

Resūller ħātemi śadr-ı muǾallā 

Nebiyyį hāşimįdür ol cemāli (MBT2) 

  

Nebįmiz Hāşimiyyi źį-cemālin 

Resūller ħātimi śadrü’l-muǾallā (MBT3) 

 Yukarıdaki iki beyitte de kaynak metinde geçen kelimeler dışında kelime 

kullanılmamıştır. Bu kelimelerin bazıları Türkçede kullanılmaktadır fakat metne 

topluca bakıldığında anlamın çok net olmadığı, Arapça beyit ile Türkçe 

tercümesinin çok da farklı olmadığı görülür. 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Şu men kim ide niyet irtidāda 

Hemān dem çıkdı dinden oldu tersā (Visalî)  



315 
 

 Visalî tercümesine ait yukarıdaki beyitte yer alan Arapça “men” ifadesi 

“kişi, kimse” manasındadır. Türkçede kullanımayan bu kelime kaynak metindeki 

şekliyle alınmıştır. 

 

 وباق شرعھ فى كل وقت

 إلى یوم القیامة وارتحال

İlā-yevmi’l-ķıyāme şerǾi bāķį 

Anıň dįninden olmaz dehr ħālį (Hoca Sadeddin) 

 Hoca Sadeddin tercümesinden alınan yukarıdaki beyitte yer alan “İlā-

yevmi’l-ķıyāme” ifadesi Arapça beyitteki şekliyle aynen alınmıştır. “Kıyâmet 

gününe dek” şeklinde Türkçeye aktarabileceğimiz ifadede yer alan “yevm/gün” ve 

“kıyame/kıyâmet” kelimeleri Türkçede kullanılmaktadır. Fakat harf-i cer olan 

“dek, değin, kadar” gibi anlamlara gelen “ilâ” ifadesi Türkçede 

kullanılmamaktadır. 

 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Bu Źi’n-nūreyn ĥaķķan kāne ħayran 

ǾAli üzre ki Kerrārü’l-ķıtāli (MBT3) 

 MBT3’te yer alan yukarıdaki beyitte Arapça “Źi’n-nūreyn ĥaķķan kāne 

ħayran” ifadesi hiç çevrilmeden tercümede aynen yer almaktadır. 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Yezįde baǾde mevtin laǾnet etmez 

Meger ol kim ola igrāda ġāli (Hoca Sadeddin) 

 Hoca Sadeddin tercümesine ait yukarıdaki beyitte “öldükten sonra” 

anlamındaki “baǾde mevtin” ifadesi Türkçede kullanılmamasına rağmen 

tercümede Arapçadaki şekliyle aynen kullanılmıştır. Ayrıca “igra” ve “gali” 

ifadeleri de Türkçede kullanılmamasına rağmen çevirisi yapılmadan tercümede 

aynen yer almıştır. Aynı beytin aşağıdaki tercümelerinde de benzer durum söz 

konusudur.  
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Ölmeden śoň Yezįde laǾnet itmez 

Meger ol kim ola mikŝār ü ġāli (İbn-i Bâlî) 

 

Yeźįde itmedi laǾnet meger kim 

Olan aġrāsına mikŝār-ı ġali (MBT2) 

 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ĥisābu’n-nās baǾde’l-baǾŝ ĥaķdır 

Śaķın kesb etme esbāb-ı vebāli (Hoca Sadeddin) 

 Hoca Sadeddin tercümesinin yukarıdaki beytinin ilk mısrası Arapça beytin 

ilk mısrasıyla neredeyse tamamen aynıdır. “İnsanların öldükten sonra tekrar 

dirildiklerinde yaptıklarından hesaba çekilmeleri gerçektir” şeklinde Türkçeye 

aktarabileceğimiz ifade tercüme edilmeden aynen alınmıştır. 

 Aynı beyte ait aşağıdaki iki ayrı tercümede de tercüme kusuru 

bulunmaktadır. Şem’î tercümesine ait aşağıdaki dörtlükte “eşi, benzeri olmayan 

bir şekilde” anlamındaki “bedįǿü’ş-şekl” ifadesi ile “sihir gibi/sihire benzer” 

anlamındaki “ke’s-siĥr” ifadesi Türkçede kullanılmamaktadır. Arapça beyitte yer 

alan halleriyle aynen kullanılmıştır. Aynı beytin MBT2’de yer alan tercümesinde 

de “BedįǾü’ş-şekl” ve “siĥr-i ĥalāl” ifadeleri Arapçada kullanıldıkları şekliyle 

kullanılmıştır. 

 لقد ألبست للتوحید نظما 

 بدیع الشكل كالسحر الحالل

Sirācü’d-dįn buyurdı raĥmetu’llāh 

Ki tevĥįde geyürdim nažm-ı dil-hāh 

BedįǾü’ş-şeklidir ke’s-siĥr ki efvah 

Bulur ityān-ı miŝle iġtifāli (Şem’î) 

  

Bu nažmı eyledüm tevĥįde ilbās 

BedįǾü’ş-şekldür siĥr-i ĥalāli (MBT2) 
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2.2.2.Çeviri Yanlışlığı ile İlgili Kusurlar 

Kaside-i Emâlî tercümelerinde zaman zaman yanlış çeviriler yapıldığı da 

tarafımızca tespit edilmiştir. Bu yanlışlıkların tespiti için o beyte yapılan her bir 

tercüme diğerleri için referans alınarak doğrulama yoluna gidilmiştir. 

Belirlediğimiz tercüme kusurları aşağıda sebepleriyle birlikte izah edilmiştir.  

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

Didi tevĥįd içün o abd-i mevlā 

Emālį nažmını incüden āǾlā (Visalî) 

 Kaynak metne ait yukarıdaki beyitte “inci gibi/inciye benzer” anlamındaki 

 Visalî tercümesinde “incüden āǾlā” şeklinde tercüme edilmiştir. Kaynak ,”كالاللى“

metinde Emâlî nazmı inciye benzetilirken, tercümede inciden daha iyi, daha güzel 

diye tarif edilmiştir. 

 

 ولیس االسم غیرا للمسمى

 لدى أھل البصیرة خیر آل

Daħi Ǿayne’l-müsemmā oldı ismi 

Olanlar ehl-i sünnet dir bu ķāli (Feyzî) 

 Kaynak metinden alınan yukarıdaki beyitte yer alan “kalp gözü açık 

olanlar” manasındaki “أھل البصیرة” ifadesi, tercümede “ehl-i sünnet” şeklinde 

çevrilmiştir. 

 

 وال یفنى الجحیم وال الجنان

 وما أھلوھما أھل انتقال

Daħi cennet cehennem fāni olmaz 

Bularıň ehli de ey merd-i dānā (Visalî) 

Kaynak metne ait yukarıdaki beyitte cennet ve cehennemin fani olmadığı 

ve bunların ehli olan kimselerin de yer değiştirmeyeceğinden bahsedilmektedir. 

Fakat Visalî tercümesine ait aşağıdaki beyitte çeviri yanlışlığı bulunmaktadır. 

Tercümedeki “Daħi cennet cehennem fāni olmaz” mısrası anlam bakımından 

kaynak metindeki ilk mısraya karşılık gelmektedir. Fakat “Bularıň ehli de ey 
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merd-i dānā” mısrasından cennet ve cehennemin fena bulmayacağı gibi onların 

ehli olan kimselerin de fena bulmayacağı anlamı çıkmaktadır. Ancak kaynak 

metinde ifade edilen, cennet ve cehennem ehli olan kimselerin yer 

değiştirmeyeceğidir. 

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Daħi lāzım inanmaķ enbiyāya 

Ve emlāke kim eyler fiǾl-i imlā (Visalî) 

 

Ķamuya farżdur kim her peyember 

İmānıyla biri ķalmaya münker 

Kirāmen kātibįn olan melekler 

Hem inüp çıķdıġına bi’t-tevvāli (Şem’î) 

 

Resūlleriň ĥaķ resūl idügine įmān getürmek, inanmaķ herkese farż-ı Ǿayndur. Ve 

daħi ĥafaža meleklerine inanmaķ belki cemįǾ meleklere inanmaķ yaǾnį Rabb 

teǾālānuň nūrdan ħalķ itdügi melek ķullar vardur diyü inanmaķ herkese farż-ı 

Ǿayndur. (MBT4) 

 Aynı beyte ait yukarıdaki üç ayrı tercümede tercüme ile ilgili problem 

bulunmaktadır. Beyitte genel olarak peygamberlere ve meleklere inanmanın dinin 

gereği olduğu belirtilmektedir. Hangi melekler olduğuna dair bilgi yoktur. Fakat 

beyitte yer alan كرام ifadesinden dolayı olsa gerek, Visâlî tercümesinde “Ve 

emlāke kim eyler fiǾl-i imlā” mısrası Kirâmen Kâtibîn diye adlandırılan yazıcı 

meklere işaret etmektedir. Şem’î tercümesinde ise “Kirāmen Kātibįn” ifadesi 

aynen geçmektedir. Fakat kaynak metinde böyle bir ifade yoktur. Ayrıca MBT4 

diye adlandırdığımız mütercimi bilinmeyen mensur tercümede “ĥafaža 

meleklerine inanmaķ” ifadesi yer almaktadır. Yine bu ifade de kaynak metinde 

yer almamakta, tüm meleklere inanmanın farz olduğu belirtilmektedir. 

 

 إمام األنبیاء بال اختالف

 وتاج األصفیاء بال اختالل
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İmām-ı enbiyā ser-tāc-ı Ǿālem 

Cihānda ol giderdi iħtilāli (Hoca Sadeddin) 

Hoca Sadeddin tercümesine ait yukarıdaki beyitte çeviri yanlışlığı 

bulunmaktadır.  “Asfiyânın başının tacı” anlamındaki ifade tercümede “ser-tāc-ı 

Ǿālem” şeklinde kullanılmıştır. Ayrıca ilk mısrada mealen “Hz. Peygamber tüm 

peygamberlerin imamıdır. Buna ihtilaf (şüphe/görüş ayrılığı) yoktur” ifadesi yer 

almakdır. Fakat  bu ifade tercümede, Hz. Peygamber’in dünyadaki ihtilali 

(karışıklığı, düzensizliği) giderdiği şeklinde çevrilmiştir. 

 

 وحق أمر معراج وصدق

 ففیھ نص أخبار عوال

Ĥużur-ı ĥażrete miǾrāc ĥaķdur 

Nüśūś-ı Ǿāliye anuň zevāli (MBT3) 

 Kaside-i Emâlî’nin asıl metnine ait yukarıdaki beyitte “mirac hadisesinin 

hak ve gerçek olduğu, bu konuda doğru haberlerin olduğu” belirtilir. Fakat 

tercüme beyitteki “Nüśūś-ı Ǿāliye anuň zevāli” ifadesinin kaynak metinde yeri 

olmadığı gibi bu cümlede ne anlaşılması gerektiği de muğlaktır. 

 

 وذوالقرنین لم یعرف نبیا

 كذا لقمان فاحذر عن جدال

Źülķarneyn ki İskender-i Rūmį’dür ve daħi Loķmān ĥażretleri nebį olduķları 

maǾlūm olmamışdur. Pes imdi sen daħi bunlar nebįlerdür diyü  daǾvā ve cidāl 

itmekden ĥaźer ķıl. (MBT4) 

 Mütercimi bilinmeyen mensur tercümeden alınan yukarıdaki bölümde 

tercüme ile ilgili problem bulunmaktadır. Kaynak metinde ifade edildiği üzere 

“Hz. Zülkarneyn ile Hz. Lokman’ın peygamber olup olmadıkları bilinmemektedir. 

Bu konu hakkında münakaşa etmekten uzak durulması gerekmektedir.” Fakat 

tercümede “bu isimler peygamberdir diye tartışmaktan uzak dur” denilmektedir. 

Kaynak metinde geçen ifadeden Hz. Zülkarneyn ile Hz. Lokman’ın peygamber 

olup olmadıkları hakkında yönlendirici bir ifade olmamasına rağmen, tercümede 

peygamber olmadıkları yönünde anlam çıkmaktadır. 
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 كرامات الولى بدار دنیا

 لھا كون فھم أھل النوال

 Ǿulemā-i Ǿāmilįnden ħāriķ-i āde şey śādır olmaķ  كرامات الولى

cāǿizdür 

  ol kimseniň ĥayātında dünyāda iken  بدار دنیا

 anlar  içün  لھا

 kerāmet śādır olmaķ vardır  كون

 anlar  فھم

 niǾmet śāĥibleridür. (Darîr)  أھل النوال

Yukarıda tercümesi yapılan beyitte geçen “ولى /evliya” ifadesi 

Abdurraham Darîr’e ait tercümede “Ǿulemā-i Ǿāmilįn” şeklinde  çevrilmiştir. Fakat 

“ilmiyle amel eden kimseler” manasına gelen “Ǿulemā-i Ǿāmilįn” tamlaması ile 

 .evliya” ifadesi birbirinden farklı anlamlar içermektedir/ ولى“

 

 ولم یفضل ولى قط دھرا

 نبیا أو رسوال فى انتحال

 Kaside-i Emâlî’nin orijinal metnine ait yukarıdaki beytine ve bu beytin 

diğer tercümelerine baktığımızda genel olarak “Hiçbir evliyanın bir peygambere 

karşı şerefte üstünlüğü yoktur” anlamı çıkmaktadır. Fakat Abdurrahman Darîr 

tarafından yazılan aşağıdaki tercümede farklılık tespit edilmiştir. 

 efđāl olmadı  ولم یفضل

 hiçbir kerāmāt śāĥibi olan kimse  ولى

 aślā  قط

 cemįǾ Ǿömrinde  دھرا

 bir peyġamber üzerine  نبیا

 yāħud mürsel olan źāt-ı şerįfler üzerine  أو رسوال

 Ǿömrinün nihāyetinde. (Darîr)  فى انتحال

  Kelime kelime yapılan bu tercümede فى انتحال  ifadesi “Ǿömrinün 

nihāyetinde” anlamında kullanılmıştır. Diğer tercümelerin hiç birinde “ömrün 

nihayeti/ölüm anı” ile ilgili bir ifade olmadığı gibi çoğu tercümede “şeref/fazilet” 
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ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Fakat Darîr tercümesinde “şeref/fazilet” konusu 

yoktur. 

 

 ولم یلعن یزیدا بعد موت

 سوى المكثار فى اإلغراء غال

Pes-i merg eyleme laǾnet Yezįde 

RücūǾ itmiş ola andan mebādā (Visalî) 

 Kaynak metne ait yukarıdaki beyit “Yezid’e ölümünden sonra çok 

söyleyicilerden başkası lanet etmedi” anlamındadır. Beyitte çok söyleyicilerden 

kastın, çok konuşarak insanları şerre yönelten kimseler olduğu diğer 

tercümelerden anlaşılmaktadır. Visâli tercümesine ait yukarıdaki beytin ilk 

mısrası kaynak metinle alakalıdır fakat ikinci mısra ilgisizdir. Tercümenin ilk 

mısrasında ölümünden sonra Yezide lanet edilmemesinden bahsedildiğine göre 

ikinci mısrada “çok söyleyicilerden başka” anlamını karşıyan bir ifade yer 

almalıydı. Fakat ikinci mısradaki “RücūǾ itmiş ola andan mebādā” ifadesi eksik 

kalan kısmın çevirisi olmadığı gibi başka bir konudan bahsetmektedir. 

 

 وللصدیقة الرجحان فاعلم

 على الزھراء فى بعض الخالل

Tereccüĥünde Śıddįķa vü Zührā 

Tevaķķuf eslem oldu kes maķāli (MBT3) 

 Yukarıdaki beyitte de tercüme kusuru bulunmaktadır. “Bazı durumlarda 

Hz. Âişe’nin Hz. Fatıma üzerine üstünlüğü vardır” şeklinde ifade edebileceğimiz 

Arapça beyit MBT3’te farklı şekilde tercüme edilmiştir. Tercümeye göre Hz. Âişe 

ile Hz. Fatıma’nın birbiri üzerine üstünlüğü konusunda konuşulmaması 

gerekmektedir. 

 

 ومن ینو ارتدادا بعد دھر

 یصر عن دین حق ذا انسالل

Şu men kim ide niyet irtidāda 

Hemān dem çıkdı dinden oldu tersā (Visalî)  
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 Yukarıdaki Arapça beyte göre “bir kimse dinden çıkmaya niyet ettiği an 

dinden çıkmış olur.” Fakat Visâlî tercümesinde “çıkdı dinden oldu tersā” diyerek 

dinden çıkmaya niyet eden birinin “Tersa/Hristiyan” olacağı belirtilmektedir. Bu 

nedenle tercümede kusur vardır denilebilir. 

 

 وإیمان المقلد ذو اعتبار

 بأنواع الدالئل كالنصال

Muķallįdiň imānı muǾteberdir 

Delāǿil çoķ-durur çün seng-i ħāra (Visalî) 

Visalî tercümesine ait yukarıdaki beyitte “mukallidin imanının sahih 

olduğu, bunun ispatı olarak sert kaya gibi sağlam deliller olduğu” belirtilir. Fakat 

kaynak metinde kendisine benzetilen “nisâl/keskin kılıç”, “seng-i hâra/sert, 

sağlam kaya” şeklinde tercüme edilmiştir. 

 

 وما عذر لذى عقل بجھل

 بخالق األسافل واألعالى

Ne Ǿaķlı olana Ǿöźr ola cehli 

Ki kimdür [hem] esāfil hem eǾāli (İbn-i Bâlî) 

 Yukarıdaki beyitte “esâfil ve eâli” Allah’ın “sefil veya yüce” yarattığı 

şeyler anlamında kullanılmaktadır ve “her şeyi yaratan Allah” maksadıyla dile 

getirilmiştir. Fakat İbn-i Bâlî tercümesinden alınan yukarıdaki beytin ilk 

mısrasında “Akıl sahibi kimselerin cahilliği o kişilerin özrü olamaz” dedikten 

sonra ikinci mısrada “akıl sahibi kimselerin” sıfatı olarak “Ki kimdür esāfil hem 

eǾāli” ifadesi kullanılmıştır. Beyit yanlış tercüme edilmiştir. 

 

 ورب العرش فوق العرش لكن

 بال وصف التمكن واتصال

ǾAle’l-Ǿarşi’stevā Rabb Ǿarşa 

Temekkünsiz daħi bį-ittiśāli (Feyzî) 

 Feyzî tercümesine ait yukarıdaki beytin ilk mısrasında tercüme 

yapılmamış, yerine Kur’ân’da birkaç kez geçen bir ifadeden290 iktibas yapılmıştır. 

                                                             
290 “Rahman arşa kurulmuştur.” A’râf 7/54., Hadid 57/4., Ra’d 13/2., Secde 32/4., Tâhâ 20/5. 
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Fakat kaynak metindeki “arşın sahibi olan Allah arşın üstündedir” manasındaki 

ifadenin karşılığı, “Allah arşın üzerine kurulmuştur/Allah arşı kuşatmıştır” 

mealindeki ayet olarak anlaşılmıştır. 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Kişi ĥāl-i yeǿisde itse įmān 

Ķabūl olmaz o terk it imtiŝāli (MBT3) 

 Kaynak metnin yukarıdaki beyti “ümitsizlik(ölüm zamanı gelince) halinde 

imana gelen kişinin imanı, imanı uygulayacak vakti kalmadığı için kabul olmaz” 

manasına gelmektedir. Fakat MBT3’te, bahsi geçen kişilerin imanının niçin kabul 

olmayacağı söylenmemekte, kişilerin yeis halinde imana gelmemeleri ifadesi 

anlaşılmaktadır.  

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

 Yukarıdaki beyitte mealen “dağlar gibi büyük günahları olanlar için ehl-i 

hayrın şefaat etmesi umulur” denilmektedir. Fakat aşağıdaki iki tercümede farklı 

şekilde ifade edilmiştir. 

ŞefāǾatle bi-iźni’llāh olur maĥv 

Kebāir ķılsa pür deşt ü cibāli (Hoca Sadeddin) 

 Hoca Sadeddin tercümesine ait yukarıdaki beyitte “şefaat sayesinde 

Allah’ın izniyle dağlar ve çöller dolusu günahlar mahvolur” denilmektedir. 

Kaynak metindeki anlamı karşılamamaktadır 

ŞefāǾat umaruz ehl-i ħayırdan 

Kesįre śāĥibine itme cidāli (MBT3) 

 Yukarıdaki beyitte ise uğraşmak, tartışmak anlamındaki “cidāl” kelimesi 

yer almaktadır. Fakat kaynak metinde buna karşılık bir ifade yoktur. Günahların 

büyüklüğünü belirtmek adına “cibāl/dağ” benzetmesi yapılmıştır. Yani tercümede 

“büyük günah sahibi kimselerle tartışma” ifadesi kaynak metnin yanlış 

anlaşılmasından kaynaklanmış olabilir. 
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انكون والنیرانو للجنات   

 علیھا مراخوال خوال

Bu anda cennet ü nįrān vardur 

Gir anlara aĥvāl-i ħavālį (MBT2) 

 Kaynak metinden alınan yukarıdaki beyitte “cennet ve cehennemin 

önceden beri var olduğu şimdi de varlığının devam ettiği” belirtilmektedir. Fakat 

tercümede cennet ve cehennemin var olduğu söylendikten sonra “gir anlara aĥvāl-

i ħavālį” denilerek cennet ve cehennem girileceği söylenmektedir. Kanaatimizce 

beyit yanlış tercüme edilmiştir. 

2.2.3.Bir Veya Daha Fazla Kelimenin Tercüme Edilmemesi İle İlgili 

Kusurlar 

Kaside-i Emâlî tercümelerinin bazılarında, kaynak metinde yer alan kelime 

veya kelime gruplarından bazıalrının tercüme edilmediği görülmektedir. Böyle 

durumlarda beytin genel anlamının verilip verilmediği tarafımızca kontrol 

edildiğinde, aşağıda incelenen beyitlerde tercüme edilmeyen kelimelerden dolayı 

beytin anlamında bir eksiklik olduğu görülmüştür. Aşağıda bu beyitler tek tek ele 

alınarak incelenmiştir.  

 

 یقول العبد في بدۀ األمالى

 لتوحید بنظم كالاللى

 Kaynak metnin ilk beyti olan yukarıdaki beyit “Bu kul tevhid konusunda 

inci gibi dizdiği Bedü’l-Emâlî adlı manzumunda der ki:” anlamına gelmektedir. 

Şair bu beyitte eserin ismini vermektedir. Fakat aşağıdaki Sinan İzzî tercümesine 

ait beyitler ile MBT1’ten alınan dörtlükte eserin isminden bahseden herhangi bir 

ifade yoktur. 

Ķul eydur mebde-i imlālarında 

Cevāhir nažm idüp inşālarında 

 

Dirüb tevĥįd çün bir nice gevher 

Getürdi nažma çün dürr-i münevver (Sinan İzzî) 

 
Bu żaǾįf ķul uśūl aydur umįź başlar 
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Ĥaķ ehlinden bidǾat ehlin seçer ŧaşlar 

Uşbu işi ululara sorup işler 

Tevĥįd nažmını incü gibi düzer imdi (MBT1) 

 

 نسمى هللا شیئا ال كاألشیا

 وذاتا عن جھات الست خالى

 Yukarıdaki beyitte mealen “Allah’ı şey olarak adlandırırız, fakat Allah 

bildiğimiz diğer eşyalar gibi değildir. Aynı zamanda Allah’ı zat olarak da 

adlandırırız fakat altı yönden beridir.” Denilmektedir. Fakat aşağıdaki Visalî 

tercümesinde “altı yön” ifadesi yer almamaktadır. Çeviri yönünden eksiklik 

vardır. 

Ħudā şeydür degil mānden-i eşyā 

Daħi źātı cihetdendür müberrā (Visalî)  

 

 وفى األذھان حق كون جزء

 بال وصف التجزي یا ابن خالى

 Yukarıdaki beyitte “dayı oğlu/dayımın oğlu” anlamında “ابن خال” ifadesi 

yer almaktadır. Bu ifadenin olup olmaması anlamı değiştirmemekle birlikte ifade 

aşağıdaki 7 tercümede hiç yer almamıştır. 

Vücūdı bį-tecezzį cüzǿüň el-ĥaķ 

Ķamu eźhānda ŝābitdür muĥaķķaķ 

Ki fażl ehli anı fehm itmege ĥaķ 

Ķılur noķtayla taǾbįr ü miŝāli (Şem’î) 

 

Şu cüzǿi kim tecezzįden ıraķdur 

Taśavvur eylemek zihn içre ĥaķdur 

 

O cüz kim cevher-i ferd oldı ismi 

Anuň mümkün-durur Ǿaķl içre ķısmı (Sinan İzzî) 

 

Tecezzįsiz bulınur cevher-i ferd 

Budur ĥaķ, lāgvdür ħāśmin cidāli (Hoca Sadeddin) 



326 
 

 
Daħi cüzǿüň tecezzįsüz vücūdı 

Muĥaķķaķdur [bil] itme [sen] cidāli (Feyzî) 

 

Zihinde ĥaķ-durur cüzüň vücūdu 

Velį vaśf-ı tecezzįden muǾarrā (Visalî) 

 
Aślā bölünmek ķabūl itmeyen cüzler bölünmeklik śıfātı ile Ǿaķıllarda ŝābitdür 

baǿżı cisimler böylece cüzǿlerden mürekkebdür. Ĥukemānuň heyūlā ve śūret 

didüklerinüň aślı yoķdur ħaŧādur. (MBT4) 

 

 ومستغن إلھى عن نساء

 وأوالد إناث أو رجال

Ve daħi irkek eger dişi evlādı olmaķdan ġanį ve münezzehdür. (MBT4) 

Yukarıdaki “Allah’ın eşe, kız ve erkek evlada ihtiyacı yoktur” mealindeki 

beytin tercümesinde çeviri eksikliği bulunmaktadır. Tercümede “Allah’ın evlada 

ihtiyacı olmadığı” belirtildiyse de “eşe ihtiyacı olmadığı” manasında bir ifade 

bulunmamaktadır. 

 

 كذا عن كل ذى عون ونصر

 تفرد ذوالجالل وذو المعالى

Ħudānın ĥāceti yoķdur naśįre 

Ǿİānet istemez yoķ ittiķāli (Hoca Sadeddin) 

 

Daħi emrinde zį-Ǿavn ü naśrdan 

Münezzehdür muķaddes Ĥaķ teǾālā (Visalî) 

 “Azamet ve ululuk sahibi olan Allah tekdir. Onun yardımcıya ihtiyacı 

yoktur” anlamındaki kaynak metne ait yukarıdaki Arapça beytin yine yukarıda 

sıralanan iki tercümesinde çeviri eksikliği bulunmaktadır.  Tercümelerde kaynak 

metne ait ikinci mısrada yer alan “Allah’ın birliği ve yüceliğini” ifade eden 

kısımların çevirisi bulunmamaktadır. 
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یحیى ثم قھرا الخلق یمیت  

الخصال وفق على فیجزیھم  

İmāte eyler eĥyāyı cemįǾan 

Yine iĥyā edüp eyler suāli (Hoca Sadeddin) 

 

Źevi’l-ervāĥı ķahren öldürür pes 

Cezā içün dirildür aňla ĥāli (Feyzî) 

 Kaynak metne ait yukarıdaki beyit “Allah yarattıklarını kahrı ile öldürür, 

sonra da diriltir ve herkesi kendi yaptıkarına göre cezalandırır” anlamındadır. Bu 

beytin Hoca Sadeddin ve Feyzî tercümelerine ait yukarıdaki beyitlerinde “Allah  

herkesi kendi yaptıkarına göre cezalandırır” anlamındaki kısmının çevirisi 

bulunmamaktadır.  

 

 وفرض الزم تصدیق رسل

 وأمالك كرام بالنوالى

Daħi farż oldı kim taśdįķ idesin 

Risālet emrini taĥķįķ idesin 

 
CemįǾ-i enbiyāya ĥaķ diyesin 

Ne kim anlar didi śıddıķ diyesin (Sinan İzzî) 

 Kaside-i Emâlî’ye ait yukarıdaki beyitte peygamberlere ve melaike-i 

kirama inanmanın farz olduğu belirtilir. Fakat Sinan İzzî’ye ait yukarıdaki 

tercümede peygamberlerden bahsedilirken meleklerden bahsedilmemektedir. 

Beytin neredeyse yarısının tercümesi eksiktir. 

 

یاء بال اختالفإمام األنب  

 وتاج األصفیاء بال اختالل

Muĥammeddur nebįler muķtedāsı 

Muĥammeddür daħi ser-tāc-ı aśfā (Visalî) 

 Visalî tercümesine ait yukarıdaki beyitte, kaynak metinde yer alan “ إمام

 ”ifadesi ise “ser-tāc-ı aśfā ”تاج األصفیا“ ,”ifadesi “nebįler muķtedāsı ”األنبیاء

tamlaması ile karşılanmaktadır. Ancak “şüphesiz, ihtilafsız” anlamlarındaki “ بال
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 ifadelerini karşılayan bir sözcük bulunmamaktadır. Bu nedenle ”بال اختالل  / اختالف

tercümenin bu beytinde çeviri eksikliği bulunmaktadır. 

 

یتوىوعیسى سوف یأتى ثم   

دجال شقي ذى خبالل  

Gelüp ǾĮsā ide Deccāli maķtūl 

Hemįşe kāfiri Ĥaķ ide maħźūl 

 

Ezelden Ĥaķ anı ebter yaratdı 

Anuň-çün gözüni aǾver yaratdı (Sinan İzzî) 

 

İner ǾĮsā yaķıncada semādan 

Olur anuňla Deccālüň zevāli (Feyzî) 

 

Gelür ǾĮsā ider Deccāli helāķ 

Olur emn ü emān üzre ĥavāli (MBT2) 

 Kaynak metinden alınan yukarıdaki beyitte Hz. İsa’nın gökten inip 

kötülükler yapan Deccal’i öldüreceğinden bahsedilmektedir. Deccal için 

kullanılan “شقي / şakî” sıfatının yukarıdaki üç tercümede çevirisi yapılmamıştır. 

 

الولى بدار دنیاكرامات   

 لھا كون فھم أھل النوال

 “Evliyaların dünyada keramet göstermeleri gerçektir. Onlar fazilet sahibi 

kimselerdir” şeklinde Türkçeye aktarabileceğimiz kaynak metne ait bu beytin 

aşağıdaki 4 tercümesinde çeviri eksikliği vardır. 

Kerāmāt evliyāya mevhibetdir 

Ħudā anlara verir bu nevāli (Hoca Sadeddin) 

 

Muĥaķķaķdur velįlerde kerāmet 

Olar lütfuyla buldılar viśāli (Feyzî) 

 

Kerāmātı velįnüň olur işdür 
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Virür ĥaķ evliyāya çoķ nevāli (İbn-i Bâlî) 

 

Velįlerden śudūr eyler kerāmāt 

Ki anlar ĥāvidür feyż ü nevāli (MBT2) 

 Hoca Sadeddin, Feyzî ve İbn-i Bâlî tercümeleri ile Mütercimi bilinmeyen 

tercümeye (MBT2) ait yukarıdaki beyitlerde “بدار دنیا” ifadesinin karşılığı olan 

velilerin dünyada keramet göstermeleri ifadesi bulunmamaktadır. Tercümelerde 

yer almayan “dünya” ifadesi çeviri eksikliğinin göstergesidir. 

 

بجھل عقل لذى عذر وما  

واألعالى األسافل بخالق  

Degildir cehl ile maǾźūr Ǿāķil 

Eger çözmezse ġafletden Ǿiķāli (Hoca Sadeddin) 

Kaside-i Emâlî’nin aslî metnine ait yukarıdaki beyit “Yerleri ve gökleri 

yaratan Allah’ı bilmemek akıl sahipleri için mâzeret değildir” anlamına 

gelmektedir. Ancak Hoca Sadeddin’e ait ilgili beytin tercümesinde “Yerleri ve 

gökleri yaratan Allah’ı bilmemek” ifadesinin karşılığı yoktur. Bu kısmın çevirisi 

beyitte eksik kalmıştır. 

 

 وما إیمان شخص حال یأس

 بمقبول لفقد االمتثال

Daħi meǿyūs olan şaħśıň imānı 

Ķabūl olmaz işit bį-bāk u pervā (Visalî) 

 Visalî tercümesine ait yukarıdaki beyitte “yeis halindeki kimsenin imanı 

kabul olmaz” anlamı verilmiştir. Fakat kaynak metinde niçin kabul olmadığı 

bilgisi mealen “iman ettiği Allah’a itaat imkânı olmadığı için” şeklinde 

açıklanarak verilmesine rağmen tercümede böyle bir ifade yer almamaktadır. Bu 

yönüyle beyitte çeviri eksikliği bulunmaktadır. 

 

 ولفظ الكفر من غیر اعتقاد

 بطوع رد دین باغتفال

Daħi elfāž-ı küfr imānı zā’il 
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Dime itmez rıżāňla ĥāşā ĥāşā (Visalî) 

 Visalî’ye ait tercümenin “Haşa! Kendi rızanla (inanmaksızın) küfür ifade 

eden sözler söylemek insanı dinden çıkarmaz deme” şeklinde nesre 

çevirebileceğimiz bu beytinde tercüme eksikliği bulunmaktadır. Kaynak metinde 

“inanmaksızın küfür ifade eden sözler söyleyen kimsenin bu gafletinden dolayı 

dinden çıkacağı” belirtilmektedir. Fakat gafletin kişinin dinden çıkmasına sebep 

olacağına dair bir ifade tercümede yer almamaktadır. Sadece insanlara bu konuda 

uyarıda bulunmaktadır. Bu yönüyle beyitte çeviri yanlışlığı olduğu dahi 

söylenebilir. Fakat anlamı kısmen karşıladığı için bu başlık altında 

değerlendirilmesi uygun görülmüştür. 

 
ال یحكم بكفر حال سكر و  

ویلغوا بارتجال ىبما یھذ  

Daħi tekfįr olınmaz ĥāl mesnede 

Kelāmı laġv olan bā-irticāl (Feyzî) 

 Kaynak metinden alınan yukarıdaki beyitte “sarhoşluk halindeki kişinin 

sarhoşluğu sebebiyle  söylediği sözlerden dolayı kafir diye hükmedilemeyeceği” 

ifade edilmektedir. Fakat Feyzî tercümesine ait yukarıdaki beyitte önemli bir 

husus olan “sarhoşluk halinde” ifadesi yer almamaktadır. Bu ifadenin yer 

almaması çeviri eksikliğine sebep olmaktadır. 

 

  ربى توحید عن جداثالا وفى

بالسئوال شخص كل سیبلى  

Suǿāl-i ķabr kim rāz-ı nihāndur 

Ħudādan ķullarına imtiĥāndur 

 

SaǾįd olanlara maĥż-ı keremdür 

Şaķį olanlara Ǿayn-ı elemdür (Sinan İzzî) 

 

Meķābirde bi-emri’llāh melekler 

Ederler dįn-i medfūndan suāli (Hoca Sadeddin) 
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 Yukarıdaki kaynak metne ait beyit “Herkes kabirde Allah’ın birliğinden 

sual olunacaklardır” anlamına gelmektedir. Sinan İzzî ve Hoca Sadeddin 

tercümelerine ait yukarıdaki beyitlerde ise “kabirde insanların sorguya çekileceği” 

belirtilse de “Allah’ın birliğinden sorguya çekileceği ayrıntısı verilmemiştir. 

Çeviri eksiktir. 

 

 ومرجو شفاعة أھل خیر 

 ألصحاب الكبائر كالجبال

 “Dağlar gibi büyük günahları olanlar için hayır ehli kimselerin şefaat 

etmesi ümit edilir” şeklinde Türkçeye aktarabileceğimiz beytin aşağıdaki 

tercümelerinde çeviri eksikliği bulunmaktadır. 

Kebāir ehline ĥaķdur şefāǾat 

ŞefįǾ olur evlāda źü-kemāli (Feyzî) 

 Feyzî tercümesine ait bu beyitte birkaç çeviri eksikliği bulunmaktadır. 

Öncelikle günah sahibi kimselere şefaat edecek “ehl-i hayr” ifadesi yer 

almamaktadır. Ayrıca şefaat edilmesinin “ümit edilmesi” ifadesi de 

bulunmamaktadır. Bunlardan başka büyük günahlar için “dağlar gibi” benzetmesi 

yapılmamıştır. Sinan İzzî tercümesi ile mütercimi bilinmeyen tercümenin (MBT2) 

aşağıdaki beyitlerinde de “dağlar gibi” benzetmesi eksiktir. 

Ümįź oldur ki ehl-i ħayr u ŧāǾat 

Kebāir ehline ide şefāǾat (Sinan İzzî) 

 

ŞefāǾati umulur ehl-i ħayrın 

Kebāǿir ehline ķıl ictiźāli (MBT2) 

 

 وذو اإلیمان ال یبقى مقیما 

دار اشتعال ىالذنب ف مبشو  

Daħi aśĥāb-ı įmān bāķį ķalmaz 

Cehennemde muħalled rūz-ı ferdā (Visalî) 

 Kaynak metinden alınan yukarıdaki beyitte mealen “Günah sahibi 

müminler cehennemde ebedî kalmazlar” denilmektedir. Yani mümin olanlar 

günahları olsa dahi cehennemde günahları miktarı kalsa da bu ebediyen değildir. 
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Fakat Visalî tercümesinde “günahları sebebiyle/günahları yüzünden” anlamını 

karşılayan ifadeler bulunmamaktadır. 

 

 فخوضوا فیھ حفظا واعتقادا

 تنالوا جنس أصناف المنال

Bu deryā içre ger ġavvāś olasız 

ǾAcāib ħāś cevherler bulasız 

 

Şular kim himmet idüb ķıla ezber 

Ola tevĥįd ehli içre server 

 

Dilerseň iresin hırz-ı emāna 

Bunı taǾvįz ķıl bāzū-yı cāna (Sinan İzzî) 

 

Pes imdi saǾy idüň ĥıfžına aňun 

Size vāśıl ola nice aǾtāyā (Visalî) 

 Kaside-i Emâlî’nin aslî metnine ait yukarıdaki beyit “Bu nazmı manasına 

itikad ederek ezberleyin ki güzelliklere ulaşasınız” anlamına gelmektedir. Fakat 

Sinan İzzî ve Visalî tercümelerine ait yukarıdaki beyitlerde “itikad” kısmı 

yukarıdaki tercüme beyitlerde yer almamaktadır. 

 

عىسو انیالدھرادعوكنھ و  

 لمن بالخیر یوما قد دعالى

 Kaside-i Emâlî’nin dua beyti olan bu beyitte el-Ûşî mealen “Bana dua 

edene ben de ömrüm oldukça dua ederim” demektedir. Sinan İzzî tercümesine ait 

aşağıdaki beyitlerde ise “ben de ömrüm oldukça dua ederim” anlamını karşılayan 

ifade bulunmamaktadır. Beyitler tercüme bakımından bu yönüyle eksiktir. 

Beni her kim aňub yād eyler ise 

DuǾā-yı ħayr-ile şād eyler ise 

 

Derūnun rūşen itsün nūr-ı Ǿirfān 

Birūnun 332abibl itsün nūr-ı iĥsān (Sinan İzzî) 
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Aşağıdaki beytin tercümesi ile ilgili tercümelerin neredeyse tamamında 

problem olduğu düşünülmektedir.  

 وما إن فعل أصلح ذو افتراض

 على الھادى المقدس ذى التعالى

 Beyitte problemin temelini oluşturan ifade “fi‘l-i aslah” ifadesidir. İfade 

tercümelerin çoğunda kaynak metinde olduğu şekliyle verilmiş, bazı tercümelerde 

ise ifadeye farklı anlamlar yüklenmiştir. Konuyu kavramak adına fi’l-i aslah 

meselesi hakkında aşağıda kısaca bilgi verilecektir. 

 “Kullar için en uygun, en faydalı” anlamına gelen aslah, Mutezile 

inancından ortaya çıkan ve vücûb esasına dayanan bir kavramdır. Mutezileye göre 

vücûb, “kulların dünya ve ahiret mutluluğuna erişmeleri için gerçekleştirmeleri 

gereken fiilleri yaratmanın Allah’a vâcip olması şeklinde” tanımlanmaktadır.291 

Buradan hareketle Mutezile’ye göre, kul için aslah (en uygun/en faydalı) olan şeyi 

yapmak Allah’a vaciptir. Hatta Mutezile imamlarından Ebu’l-Hüzeyl’e göre, 

Allah kulları için yarattığı ortamdan daha uygun (aslah) olanı yaratmaya muktedir 

değildir.292 Fakat bu iddialar, ehl-i sünnet inancına uygun değildir.293 Ehl-i sünnet 

akâidine göre, tüm fiillerin yaratıcısı ve fâil-i muhtar olan Allah için herhangi bir 

fiili yapmasının vacip ya da zorunlu olması söz konusu olamaz. 

 Yukarıda yapılan açıklamalardan hareketle aşağıda yer alan beyitlerdeki 

tercüme kusurlarının tespiti daha kolay olacaktır. 

 

Degil vācib ki ķulları-çün Allāh 

RiǾāyet ķıla aślaĥ fiǾli ol şāh 

Çi ger fażlıyla müǿmin luŧfuna rāh 

Bilür Ǿadliyle hem kibr ibtiźāli (Şem’î) 

 

Ħudāya vācib olmaz fiǾl-i aślaĥ 

Bunı böyle dimişlerdür muśarraĥ 

                                                             
291 Salih Sabri Yavuz, “Vücûb”, DİA, c. XLIII, s. 135. 
292 Anvi İlhan, “Aslah”, DİA, c. III, s. 495. 
293  Konu ile ilgili bilgi için ayrıca bk. Ömer Türker, “İlahî Fiillerin Nedenliliği Sorunu: 
Gazzâlî’nin Meseleye Yaklaşımı ve Katkısı”,  İslam Araştırmaları Dergisi, 17, (2007), ss. 1-24. 
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Çün oldur fāǾil-i muħtar ey yār 

Kimini yār eyler kimin aġyār (Sinan İzzî) 

 

Ħudāya fiǾl-i  aślāĥ farż degildür 

Ĥükm kendisinüň olmaz hiç suǾāli (Feyzî) 

 

Degildür fiǾl-i aślāĥ farż u lāzım 

Ħudā üzre ki ide dāim inşā (Visalî) 

 

Degül aślaĥ aňa vācib kim oldur 

Muķaddes hādį vü ehl-i teǾāli (İbn-i Bâlî) 

 

Degildür fiǾl-i aślaĥ hiç vācib 

Muķaddes zü’l-celāle bil meǿāli (MBT2) 

 

Degil farż hādiye aślaĥ yaratmaķ 

Muķaddesdür münezzeh źį-teǾālį (MBT3) 

 

 Yukarıda sıralanan tercümelerde “aślaĥ” ve “fiǾl-i aślaĥ” ifadeleri tercüme 

edilmeden kaynak metinde olduğu şekliyle yer almaktadır. Bunun problemli bir 

kullanım olduğunu düşünmekteyiz. Zira beytin esasını oluşturan bu ifadenin 

tercüme edilmesi, anlaşılırlığı artıracağı gibi mütercimin beyti doğru anlayıp 

anlamaaycağını da bize göstermiş olur. Nitekim bu ifadeyi aynen almayıp, ne 

anladıklarını tercüme yoluyla gösteren mütercimlerden üç tanesi bu ifadeyi 

tamamen farklı anlamışlardır. 

 

Degildir vācibe ıślāĥ vācib 

Nice isterse ħalķ eyler fiǾāli (Hoca Sadeddin) 

 

Cenāb-ı Bārįye vācib degildür ķuluň ıślāĥı 

Bize belki hidāyetdür Ǿaŧā eylediği įmān (Mustafa b. Muhammed) 



335 
 

 

 olmadı  وما إن فعل

 kötü ħuylu insānı ıślāĥ eylemek  أصلح

 farż olmadı  ذو افتراض

 Bārį teǾālā üzerine  على الھادى

 öyle Allāh ki noķśān śıfātlardan berįdür  المقدس

 śıfāt-ı Ǿulyā śāĥibidür. (Darîr)  ذى التعالى

 

 Yukarıdaki Hoca Sadeddin ve Mustafa b. Muhammed tercümelerinden 

alınan iki beyitte ve Abdurrahman Darîr tercümesinde ise “fiǾl-i aślaĥ” meselesine 

hiç değinilmemiştir. “Aślaĥ” ifadesi “ıślāĥ” olarak algılanmış olmalıdır ki “kulun 

ıslah edilmesi” manasında tercüme edilmiştir. 

 Aşağıdaki beyitte de tercümelerin tümü için sözkonusu edilebilecek bir 

tercüme problemi göze çarpmaktadır.  

 

 و غیران المكون الكشیئٍ 

 مع التكو ین خذه ال كتحال

Beyitte yer alan المكون kelimesi bazı tercümelerde “yaratılan” manasındaki 

“mükevven”, bazı tercümelerde ise “yaratan” manasındaki “mükevvin” olarak 

tercüme edilmiştir. Mütercimler arasında böyle bir tercüme ayrılığı olduğu için bu 

beyte ait tüm tercümeler ve izahları aşağıda verilmiştir. 

 

Çü tekvįnüň mükevven ġayri oldı 

Muġayyirdür dimeklük ħayri oldı 

 

Ki tekvįn-i naǾtıdur ħallāķ-ı cānuň 

Mükevven vaśfıdür ħalķ-ı cihānuň 

 

Dilerseň diķķat ire sözlerüňe 

Baśįret sürmesin gözlerüňe (Sinan İzzî) 

 

Mükevven ġayr-ı tekvįndir degil Ǿayn 



336 
 

Bunuňla Ǿaynüne et iktiĥāli (Hoca Sadeddin) 

 

Mükevven ġayrı tekvįn ġayrı dirler 

İkisi bir degildür tut maķāli (MBT3) 

 

 Yukarıda yer alan Sinan İzzî, Hoca Sadeddin tercümeleri ile mütercimi 

bilinmeyen tercümeden (MBT3) alınan beyitlerde المكون ifadesi “yaratılan 

anlamındaki “mükevven” olarak alınmıştır. Bu tercümelere göre Allah’ın bir şeyi 

yaratması manasındaki “tekvîn” ile Allah’ın yarattığı şey manasındaki 

“mükevven” birbirinin aynı değildir. Yine aşağıdaki Şem’î ve Abdurrahman Darîr 

tercümelerinde kaynak metindeki ifade “mükevven” anlamına gelen farklı 

kelimelerle tercüme edilmişlerdir.  

 

Muġayir oldı įcād ile mevcūd 

Müsebbebe sebebdir ħalķ-ı maǾbūd 

   ǾAmā-i cehl refǾ itmekse maķśūd 

Baśįret Ǿaynine ķıl iktiĥāli (Şem’î) 

 Şem’î, “mükevven”in karşılığı olarak “mevcūd” ifadesini kullanmıştır. 

 

 başķa başķadur  و غیران

 maħlūķāt  المكون

 ikisi bir şeyǿ degildür   الكشیئٍ 

 Bārį teǾālānıň tekvįn śıfātıyla  مع التكو ین

 sen bu  mesǿeleyi ŧut  خذه

 ķalb gözine sürme içün. (Darîr)  ال كتحال

 Darîr’in “yaratılanlar, yaratılmış olanlar” manasındaki “maħlūķāt” 

ifadesini kullanması “mükevven” kelimesini tercüme ettiğini göstermektedir. 

Aşağıdaki Visalî tercümesinden alınan beyit ile mütercimi bilinmeyen 

tercümeden (MBT1) alınan dörtlükte المكون ifadesi “yaratan” manasındaki 

Mükevvin olarak alınmıştır. Bu tercümelere göre Allah’ın bir şeyi yaratması 

manasındaki “tekvîn” ile Allah’ın yaratma sıfatı “mükevvin” birbirinin aynı 

değildir. 
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Mükevvin hem degil mānend-i tekvįn 

Bu sözle cism-i bānį ile binā (Visalî) 

 Visalî tercümesine ait nüshalarda tercüme beyitler harekelendirilmemiş 

olsa da, kaynak metinde hareke kullanıldığı için kelimenin “mükevvin” olduğu 

açıkça görülmektedir. Ayrıca “bānį” ve “binā” ifadeleri de bu durumu 

kesinleştirmektedir. 

 

Boldurduġına meňzemes ol boldurġacı 

Göňülleri Ǿaķlı birle ŧolŧurġucı 

Hem bolandan ayru degül boldurġucı 

Sürme birle gözüň ya ķıyas ķılġıl imdi (MBT1) 

MBT1’te de yine “boldurduġına meňzemes ol boldurġacı” mısrasından 

“Allah’ın yarattığı şeye benzememesi anlaşılmaktadır. Yani المكون ifadesi 

“Mükevvin” olarak alınmıştır. 

Aşağıdaki beyitlerde ise “mükevvin” mi yoksa “mükevven” mi olduğu 

ayrımı yapılamamaktadır. Mütercimi bilinmeyen tercümeye (MBT2) ait elimizde 

tek nüsha bulunmaktadır. Bu nüshada hem kaynak metne yer verilmemiş hem de 

tercümede hareke kullanılmamıştır. Ayrıca beyitte ifadelerden herhangi birine 

yöneltici başka kelimeler de bulunmamaktadır. Bu nedenlerden dolayı mütercim 

tarafından hangi ifadenin anlaşıldığı belirlenememektedir.  

Degil tekvįn mükevvin/mükevven şeyǿ-i vāĥid 

Muġāyir birbirine al kihāli (MBT2) 

 

 Feyzî tercümesinin de elimizde tek nüshası bulunmaktadır. Bu nüshada yer 

alan kaynak metinde ve tercümede hareke kullanılmaması sebebiyle mütercimin 

kelimeyi “mükevvin” mi yoksa “mükevven” mi anladığı anlaşılamamaktadır. 

Beyitte de bu ayrımı yapabileceğimiz başka ifadeler bulunmamaktadır. 

Daħi tekvįn mükevvinle/mükevvenle maǾnāsı 

Olubdur it bunuňla iktiĥāli (Feyzî) 
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 Tercümeler arasında yukarıda belirtildiği gibi bir görüş ayrılığı 

bulunmasının yanı sıra İbn-i Bâlî, MBT4 ve Mustafa b. Muhammed 

tercümelerinde yukarıdaki beytin tercümesine yer verilmemiştir. Belki de mezkûr 

tercümelerde bu beyte yer verilmemesinin sebebi beyit ile ilgili yukarıda 

bahsedilen belirsizliktir. 

 

Tablo-2: Tercümelerdeki Çeviri Problemleri294 

Tercüme 

Bir veya Daha Fazla 
Kelimenin Aynen 
Alınması ile İlgili 

Kusurlar 

Çeviri 
Yanlışlığı ile 

İlgili 
Kusurlar 

 

Bir veya Daha 
Fazla 

Kelimenin 
Tercüme 

Edilmemesi ile 
İlgili Kusurlar 

Toplam 

MBT1 - - 1 1 

Hoca Sadeddin 4 3 6 13 

Şem’î 2 1 1 4 

Sinan İzzî 1 - 8 9 

Feyzî 3 2 6 11 

Visâlî 2 6 8 16 

İbn-i Bâlî 4 1 1 6 

MBT2 4 1 3 8 

MBT3 7 4 - 11 

Darîr - 3 - 3 

MBT 5 - 2 2 4 

Toplam 27 23 36 76 

                                                             
294  Tekvîn/Mükevvin/Mükevven meselesinin tartışıldığı beytin tercümelerinden hiç biri hangi 
kullanımın doğru olduğu anlaşılamadığından bu tabloya alınmamıştır. 
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 Kaside-i Emâlî tercümelerinde çeviri kusurları hakkında tercümeler 

arasında kıyaslama yapılabilmek ve genel bir yargıya varabilmek için tespit 

ettiğimiz çeviri kusurları tablo olarak yukarıda gösterilmiştir.  

 Tarafımızca çeviri yönünden en fazla kusur tespit edilen tercüme Visalî’ye 

ait tercümedir. Visalî tercümesinde toplam 16 beyitte çeviri kusuruna 

rastlanmıştır. Bunlardan 2 tanesi bir veya daha fazla kelimenin Arapçada 

kullanıldığı şekliyle aynen kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 6 beyitte 

tercümedeki anlam kaynak metnin anlamıyla farklılık göstermektedir. 8 beyitte ise 

bir veya daha fazla kelime çeviride eksik kalmıştır. 

 Çeviri kusurunun fazla olduğu bir başka tercüme ise Hoca Sadeddin 

tercümesidir. Kusur tespit edilen 13 beytin dördünde Türkçede kullanılmayan 

Arapça kelime veya kelime grupları tercümede aynen yer almıştır. Beyitlerin 

üçünde kaynak metindeki anlam tercümeye yanlış aktarılmıştır. 6 beyitte ise bazı 

kelime ya da kelime gruplarının tercümesi yapılmamıştır. 

Bunlardan başka Feyzî tercümesinde ve MBT3 diye adlandırdığımız 

mütercimi bilinmeyen tercümede 11’er beyitte tercüme kusuru tespit edilmiştir. 

En az çeviri kusuruna rastlanılan tercüme ise MBT1 diye adlandırdığımız 

mütercimi bilinmeyen tercümedir. Tercüme ile ilgili tespit ettiğimiz tek kusur 

kaynak metinde ilk beyitte yer alan eserin ismi ile ilgili ifadenin tercümede yer 

almamasından kaynaklanmaktadır. Bu tercümeden başka Abdurrahman Darîr 

tercümesinde 3, Şem’î tercümesinde ve MBT4 diye adlandırdığımız mütercimi 

bilinmeyen mensur tercümede ise 4’er beyitte çeviri hatasına rastlanmıştır. 

Bir veya daha fazla kelimenin aynen alınması ile ilgili en fazla kusurun 

rastlandığı tercüme mütercimi bilinmeyen tercümedir (MBT3). Bu başlık altında 

MBT3’te 5 beytin tercümesi kusurludur. Yine aynı başlık altında MBT1, MBT4 

ve Abdurrahman Darîr tercümelerinde çeviri bakımından kusura rastlanmamıştır. 

Çeviri yanlışlığının en fazla yapıldığı tercüme ise 6 beyitle Visalî 

tercümesidir. Sinan İzzî tercümesi ve MBT1’te hiçbir beyitte çeviri ile ilgili 

kusura rastlanmamıştır.  
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Bir veya daha fazla kelimenin çevirisinin yapılmadığı tercümelerde ise 

Sinan İzzî tercümesi ile Visalî tercümesi 8’er beyitle ön plana çıkmaktadır. Hoca 

Sadeddin ve Feyzî tercümelerinde de 6’şar beyitte bir veya daha fazla kelimenin 

çevirisi yapılmamıştır. MBT3 ve Abdurrahman Darîr tercümelerinde bu başlık 

altında kusura rastlanmamış, Şem’î tercümesi ile İbn-i Bâlî tercümesinde birer 

beyitte kusur tespit edilmiştir. 

Tüm tercümelerde toplam 76 beyitte tercüme kusuru tespit edilmiştir. Bu 

kusurlardan 27’si bir veya daha fazla kelimenin Türkçede kullanılmamasına 

rağmen Arapçadaki halleriyle aynen kullanılmasından kaynaklanmaktadır. 23 

beytin çevirisi yanlış yapılmış, kaynak metinle tercüme arasında anlam 

bakımından tutarsızlık görülmektedir. Tercüme kusurlarının yarısına yakını (36) 

ise kaynak metinde yer alan bir veya birden fazla kelimenin tercümede 

karşılığının bulunmaması ile ilgilidir. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İslam inanç eseslarını anlatmak maksadıyla akait-nâme türü ortaya 

çıkmıştır. Türk edebiyatında da görülen akait-nâmeler, edebiyatımızda telif ve 

tercüme şekilleriyle karşımıza çıkmaktadır. Kolay ezberlenebilir olması sebebiyle 

Türk İslam edebiyatında manzum akait-nâmeler çok rağbet görmüştür. Manzum 

bir akait-name olan Kaside-i Emâlî’nin İslam coğrafyasında çok sayıda tercüme 

ve şerhleri bulunmaktadır. Türk Edebiyatında ise 10’u manzum, 2’si ise mensur 

olmak üzere toplam 12 Türkçe tercümesi bulunmaktadır. Ayrıca eserin 12 adet de 

Türkçe şerhi tespit edilmiştir. Bu nedenle Kaside-i Emâlî’nin Türk edebiyatına 

önemli etkisinin olduğu söylenebilir. 

 İncelediğimiz eserlerde, 67 beyitten oluşan Kaside-i Emâlî’nin tercümeleri 

64-67 beyit arasındadır. Aşağıdaki tabloda tercümesi yapılan beyit sayıları 

gösterilmiştir. 

 

         Tablo-3: Tercümelerdeki çevirisi yapılan beyit sayıları 

Tercümenin Adı 
Tercümesi 

Yapılan Beyit 
Sayısı 

MBT1 66  
Hoca Sadeddin 67 
Şem’î 66 
Sinan İzzî 67 
Feyzî 66 
Visâlî 65 
İbn-i Bâlî 64 
MBT2 66 
MBT3 67 
Abdurrahman Darîr 67 
MBT4 65 

 

Çevirisi yapılmayan beyitlerin bazı tercümelerde aynı beyitler olduğu 

görülmektedir. Aşağıdaki tabloda çevirisi yapılmayan beyitler ve hangi 

tercümelerde bulunmadıkları gösterilmiştir. 
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         Tablo-4: Tercümelerdeki Çevirisi Yapılmayan Beyitler 

Tercümesi Yapılmayan Beyitler Beytin Yer 
Almadığı Tercüme 

Beytin Arapçası Beytin Türkçe Meali 

 وذو النورین حقا كان خیرا

 من الكرار فى صف القتال

Hz. Osman-ı Zinnureyn de, 
dönüp dönüp savaşan Hz. 
Ali’den hayırlıdır.  

MBT2 

ىو غیران المكون الكشن  

كتحالمع التكو ین خذه ال   

Allâhın yaratma sıfatıyla 
yarattığı aynı şey değildir. 
Bu meseleyi de kalp gözüne 
sürme olarak al. 

İbn-i Bâlî 

MBT4 

 وإن السحت رزق مثل حل 

كل قال ىوإن یكره مقال  

Bazıları bu sözümü hoş 
görmese de şüphesiz ki 
haram da helal gibi rızıktır. 

Visalî 

 وللدعوات تأثیر بلیغ

 وقد ینفیھ أصحاب الضالل

Duaların apaçık bir tesiri 
vardır ancak dalalette 
olanlar bunu kabul etmiyor. 

Feyzî 

 و للجنات والنیرانكون

 علیھا مراخوال خوال

Cennet ve cehennemin her 
ikisi de şu anda vardır. 
Üzerinden çok uzun zaman 
geçse de  önceden de vardı. 

İbn-i Bâlî 

MBT4 

Visalî 

من الجنات فضل  ىدخول الناس ف

ىالرحمن یا أھل األمال  

Ey Allahın rahmetini 
umanlar! İnsanların cennete 
girmesi Rahman olan 
Allah’ın fazlındandır. 

MBT1 

İbn-i Bâlî 

 

İlk sıradaki ve 4. sıradaki beyitlerin birer tercümede çevirisi bulunmazken 

2. ve 6. sıradaki beyitlerin ikişer tercümede çevirisi bulunmamaktadır. 5. sıradaki 

beytin ise üç tercümede birden çevirisi yoktur. Çalışmamızın ikinci bölümünde 

işaret ettiğimiz çevirisi ve anlaşılması problemli bazı beyitlerin bile yukarıdaki 

nüshalarda tercüme edilmiş olması, bu beyitlerin mütercimlerin kullandığı 

nüshada bulunmadıkları için tercüme edilmedikleri ihtimâlini güçlendirmektedir.   

Çoğu tercümenin yazılış tarihleri hakkında bilgiye rastlanmamıştır. 

Çalışmamızda yer alan tercümelerin bazılarının diğerlerine göre farklı özellikler 

taşıdıkları tespit edilmiştir. Aşağıda bu tercümlerin diğer tercümelerden farklı olan 

yönleri belirtilmiştir. 

Dil özellikleri incelendiğinde tercümelerin en eski tarihli olanı, Şinasi 

Tekin tarafından makale olarak yayınlanan mütercimi bilinmeyen tercümedir 
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(MBT1). Bu tercüme aynı zamanda tespit edilen tercümeler içinde hece ölçüsüyle 

yazılan tek tercümedir. Arkaik kelimelerin de kullanıldığı tercüme çeviri 

hususiyetleri açısından en başarılı tercüme olarak dikkati çekmektedir. Dörtlükler 

halinde yazılan tercümenin diğer tercümelerden farklı olan başka bir özelliği ise  

imdi redifli olmasıdır. Tercümenin ölçü ve kafiye açısından kaynak metinle bir 

benzerliği bulunmamaktadır. 

Dörtlükler halinde yazılan bir diğer tercüme Şem’î tercümesidir. 

Tercümenin bir çok kaynakta Prizrenli Şem’î’ye ait olduğu belirtilerek ciddi bir 

yanlışa gidilmiştir. Eserin toplan 13 nüshası tespit edilmiştir. Eser bu yönüyle en 

fazla rağbet gören Kaside-i Emâlî tercümesi olmuştur. 

Şeyhülislam Hoca Sadeddin tarafından yapılan tercüme Kemal Edip 

Kürkçüoğlu tarafından makale olarak hazırlanmıştır. 67 beytin tercümesinin yer 

aldığı eserde Kürkçüoğlu, 

ً علیھ   وما المقتول مقطوعا

 بال ریب ایا اھل یلمقال

şeklinde yer alan beytin tercümesinin yapılmadığı, bu beytin tercümesinin Hafız 

Refi Efendi’nin  

Ecel ķaŧǾ eylemez ķātil bilā-şekk 

Ĥaķįķat ehliniň budur maķāli 

şeklindeki neşrinden alındığını söyler. Bu beyitle birlikte tercümede 68 beyit yer 

almaktadır. Ancak diğer tercümelerin hiçbirinde bu beyit yer almamaktadır.  

 Sinan İzzî tercümesinde 67 beytin çevirisi yine beyitler halinde yapılmıştır. 

Her beytin 1-5 beyit arasında çevirisi bulunmaktadır. Beyitler yer yer şerh özelliği 

de göstermektedir. Kullanılan kafiye ve kafiye örgüsü bakımından kaynak metinle 

farklılık göstermektedir. Beyitler kendi içinde kafiyelidir. Eser bu yönüyle diğer 

tercümelerden ayrılmaktadır. 

Mustafa b. Muhammed tercümesi de birkaç açıdan diğer tercümelerden 

farklıdır. Aruz ile yazılan tüm tercümeler kaynak metinle aynı vezinde 

yazılmışken bu tercüme mefâîlün- mefâîlün- mefâîlün- mefâîlün kalıbıyla 

yazılmıştır. Kafiyesi de farklı olan tercüme –ân (آن ) kafiyesiyle yazılmıştır. Eserin 



344 
 

tek nüshası tespit edilmiştir. Nüshada kaynak metne yer verilmemiştir. Tercümede 

serbest çeviri yapıldığı söylenebilir. Örneğin kaynak metne ait bazı beyitlerle ilgili 

hiç tercümeye rastlanmamışken, bazı beyitlere karşılık gelen birden fazla beyit 

bulunmaktadır. Yine kaynak metne ait birden fazla beyit karışık şekilde bir veya 

birden fazla beyitle tercüme edilmiştir. Eser bu yönüyle de diğer tercümelerden 

ayrılır. 

Abdurrahman Darîr tercümesi kelime çevirisi yapılması yönüyle diğer 

tercümelerden ayrılır. Eserde 67 beytin tercümesi yer almaktadır. Tek nüshası 

tespit edilmiştir. 

MBT4 diye adlandırdığımız tercüme, mensur bir tercümedir. Kelime 

çevirisi yapılan Abdurrahman Darîr tercümesi dışında mensur olan tek tercümedir. 

Eserde 65 beytin tercümesi yer almaktadır. Bazen beyit bazen mısra olarak 

tercüme edilmiştir. 

Manzum tercümelerde genel olarak kaynak metnin aruz veznine uyulduğu 

görülmektedir. Sadece yukarıda da belirttiğimiz gibi Mustafa b. Muhammed 

tercümesinde farklı bir aruz vezni kullanılmıştır. MBT1 diye adlandırılan 

mütercimi bilinmeyen tercümede ise hece vezni kullanılmıştır. Aruz yönünden en 

başarılı tercümeler Hoca Sadeddin ve Sinan İzzî tercümeleridir. En fazla aruz 

kusuru tespit edilen tercüme ise Feyzî tercümesidir. 

Çeviri hususunda en kusursuz tercüme MBT1 diye adlandırdığımız 

mütercimi bilinmeyen tercümedir. Sadece bir beytin tercümesinde problem tespit 

edilmiştir. Abdurrahman Darîr tercümesi ile MBT4 diye adlandırdığımız 

mütercimi bilinmeyen tercümenin ise mensur olmalarının sağladığı avantajla 

çeviri husunda gayet başarılı oldukları görülmektedir. Şem’î tercümesi de yine 

başarılı tercümelerdendir. Aşağıdaki tabloda tercümeler çeviri ve aruz problemleri 

açısından karşılaştırılmıştır.  
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Tablo-5: Tercümelerdeki çeviri ve aruz problemlerinin karşılaştırılması295  

Tercüme Aruz Çeviri 

MBT1 X 1 

Hoca Sadeddin 0 13 

Şem’î 7 4 

Sinan İzzî 0 9 

Feyzî 12 11 

Visalî 2 16 

Mustafa b. Muhammed 4 X 

İbn-i Bâlî 3 6 

MBT2 5 8 

MBT3 4 11 

Abdurrahman Darîr X 3 

MBT4 X 4 

TOPLAM 37 76 

 

 Tablodan hareketle aruz yönünden gayet başarılı olan Hoca Sadeddin, 

Sinan İzzî ve Visalî tercümelerinin çeviri husunda o kadar başarılı olmadıkları 

görülmektedir.  

 Manzum tercümelerin kafiye açısından incelendiğinde genel olarak kaynak 

metnin “lâm” harfli kafiyesine uydukları görülmektedir. MBT1’de dörtlüklerin ilk 

üç mısrası kendi içinde kafiyeli, dördüncü mısralar ise imdi rediflidir. Sinan İzzî 

tercümesinde beyitler kendi içinde kafiyelenmiştir. Visalî tercümesi yine kaside 

nazım şeklinde olduğu gibi “-â” sesiyle kafiyelenmiştir. Yine kaside nazım 

şeklinde olduğu gibi kafiyelenen Mustafa b. Muhammed tercümesi ise “-ân” 

hecesiyle kafiyelenmiştir. Aşağıda kaynak metinde kafiye için kullanılan 

kelimelerin tercümelerde de aynen kullanılma sayılarını ve oranlarını gösteren bir 

tablo yer almaktadır. 

 
                                                             
295  Tabloda aruz sütununda “x” ile gösterilenler hece vezniyle yazılan tercüme ile mensûr 
tercümelerdir. Çeviri sütununda “x” ile gösterilen Mustafa b. Muhammed tecümesi serbest çeviri 
olarak değerlendirildiğinden bu bölüme alınmamıştır. 
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Tablo-6: Tercümelerdeki kafiyelerin kaynak metindeki kafiye için kullanılan 

kelimelerle benzerliği 

Tercüme 
Tercümesi 

Yapılan 
Beyit Sayısı K

el
im

e 

O
ra

n(
%

) 

K
el

im
e 

G
ru

bu
 

O
ra

n(
%

) 

To
pl

am
 

O
ra

n(
%

) 

MBT1 66 - 0 - 0 - 0 
Hoca Sadeddin 68 40 59 11 16 51 75 
Şem’î 66 36 55 4 6 40 61 
Sinan İzzî 67 - 0 - 0 - 0 
Feyzî 66 36 55 4 6 40 61 
Visâlî 65 - 0 - 0 - 0 
Mustafa b. Muhammed 66 - 0 - 0 - 0 
İbn-i Bâlî 64 46 72 9 14 55 86 
MBT2 66 32 48 7 22 39 60 
MBT3 67 23 34 13 19 36 54 

 

Tabloya göre kaynak metnin kafiyesi olan “lâm” harfli kafiyenin 

kullanıldığı tercümelerde, hem anlamı vermek hem aruzu uydurmak hem de 

kafiyeyi uydurmak adına kaynak metinde kullanılan kelime ya da kelime grupları 

tercümelerde büyük ölçüde aynen kullanılmıştır. Kaynak metnin kafiye örgüsüyle 

aynı kafiye örgüsüne sahip tercümelerde kafiye için kullanılan kelimeler ile 

kaynak metinde kafiye için kullanılan kelimeler arasında % 50’den fazla aynîlik 

bulunmaktadır. İbn-i Bâlî tercümesinde, çevirisi yapılan 64 beytin 55’inde kafiye 

için kaynak metindeki kâfiye kelimelerinin aynısı kullanılmıştır. Bu oran % 86’ya 

tekabül etmektedir. Hoca Sadeddin tercümesinde bu oran % 75 iken, Şem’î ve 

Feyzî tercümelerinde % 61, MBT2’te % 60, MBT3’te % 54’tür. 

Hoca Sadeddin, Feyzî, İbn-i Bâlî tercümeleri ile mütercimi bilinmeyen iki 

tercüme (MBT2, MBT3) aruz ve kafiye örgüsü bakımından hem kaynak metinle 

hem de birbirleri ile aynîlik göstermektedir. Bu tercümelerde kafiye için 

kullanılan kelimeler de büyük ölçüde aynıdır. (bk. Tablo-6) Bu durum, 

bahsettiğimiz beş tercümenin aruz, kafiye ve nazım şekli bakımından kaynak 

metne sadık kalarak anlamı tam olarak verme çabasının sonucu olarak 

açıklanabilir. Ancak bazı tercümelerin birbiri arasındaki benzerlik yukarıda 

bahsettiğimiz tüm bu sebeplerle izah edilemeyecek kadar fazladır. Örneğin 

kaynak metne ait aşağıdaki beytin tercümeleri olan Feyzî ve Visalî 
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tercümelerinden alınan iki beytin ilk mısraları birebir aynıdır. Mezkur 

tercümelerin diğer beyitlerinde bu denli bir benzerlik bulunmadığı için, aşağıdaki 

mısraların benzerliği tesadüf olarak adlandırılabilir. 

 حساب الناس بعد البعث حق

 فكونوا بالتحرز عن وبال

Ĥisāb olmaķ baǾŝden śoňra ĥaķdur  Ĥisāb olmak baǾŝden śoňra ĥaķdur  

Pes imdi terk idiň külli vebāli  Pes eylemek iĥtirāz ez-fiǾl-i perhā 

(Feyzî)      (Visalî) 

 

Ancak Hoca Sadeddin tercümesi ile İbn-i Bâlî tercümesini 

inecelediğimizde tesadüfle açıklanamayacak kadar çok benzerlik tespit edilmiştir. 

Bu benzerlik İbn-i Bâlî Tercümesi başlığı altında gösterilmiştir. 

Tezimizde Kaside-i Emâlî’nin tespit ettiğimiz 12 tercümesi incelenmiştir. 

Giriş bölümünde belirttiğimiz şerhler tezimize dahil edilmemiştir. Tez çalışmaları 

esnasında şerhlerin bazılarının 20, bazılarının 100 varak civarında olduğunu tespit 

ettik. Bu şerhlerin metinlerinin araştırmacılar tarafından neşredilmesi hatta  

karşılaştırmalı incelemelerinin yapılmasıyla Kaside-i Emâlî’nin Türk 

Edebiyatındaki yerinin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyoruz.  
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SÖZLÜK 

-A- 

aĥvāl: (hal c.) haller, vaziyetler. 

aĥyā: (hayy c.) diri olanlar, canlılar. 

aħyār: (hayyir c.) hayırlılar. 

aķdem: daha önce, daha ileri. 

aķvāl: (kavl c.) sözler, kaviller. 

Ǿala’d-devām: daima, sürekli. 

Ǿām: umûmi, herkese ait. 

Ǿamm: amca. 

andavuķ: ayrıca. 

aǾmāl: (amel c.) ameller, işler. 

aǾmāl-i śāliĥā: Allah’ın rızasına 

uygun iyi ve hayırlı işler. 

aǾnį: yâni, demek ki, bundan gâye. 

Ǿaraż: işaret, iz, alamet. 

Ǿarş: gök, gökyüzü, taht. 

aślaĥ: en iyi, en sâlih. 

aşkere: âşikâr, besbelli, ortada. 

Ǿaŧā: bağışlama, af. 

Ǿavām: herkes, halk tabakası. 

Ǿavn: yardım, imdat.  

Ǿayyār: arsız, edebsiz 

ayruķsı: ayrı, farklı, değişik. 

Ǿazl: işinden çıkarma, yol verme. 

azmān: gereğinden fazla büyümüş, 

çok iri. 

-B- 

bāġį: hain. 

bāhir: belli, açık, besbelli. 

bālıġlıķ: baliğ olmak, bülüğa ermek, 

olgunlaşmak. 

bāliġ: yetişmiş, olgun yaşına gelmiş, 

aklı kemale ermiş. 

baǾde: sonra. 

bayıķ: kesinlikle, muhakkak. 

bāźişahlıķ: büyüklük, ululuk. 

bed u nįk: kötü ve iyi. 

bedāhe: apaçıklık, apaçık. 

bedįǾ: eşi benzeri olmayan, sözün 

lafız ve mana yönünden güzel 

olması. 

bedǿ: başlayış, başlama. 

behre: pay, hisse, kısmet. 

belį: evet. 
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bes: kafi, yeter, yetişir. 

beyn: iki şeyin arası, iki şeyin ortası. 

Bį-çün: emsalsiz (Allah). 

birdin: -den uzak olmak, münezzeh, 

berî. 

birle: ile, birlikte. 

biti: kitap, yazma, yazılmış olan şey. 

Boldurġucı: Yaratıcı, Yaratan 

(Allah). 

bolmaķlıķ: var olmak, varlık. 

buġż: nefret, kin, sevmeme. 

bundaķ: bunun gibi, böyle. 

bünyād: temel, esas, yapı, bina. 

büşrā: müjde, sevinç. 

-C- 

cānib: yan, yön, cihet, taraf. 

cāǾil: yapan, işleyen, eden. 

ceĥįm: cehennem. 

cemmā: boynuzsuz koyun. 

cibāl: (cebel c.) dağlar 

cidāl: sözle mücadele, ateşli 

konuşma, kavga. 

cihet: yan, yön, taraf. 

cinān: (cennet c.) cennetler. 

cisr: köprü. 

civān: cevan, taze, genç. 

-Ç- 

Çalap: Tanrı, Allah. 

çıġan: zavallı, fakir. 

-D- 

daķı: bir de, hem de. 

đalāl: sapıklık, sapma. 

dān: dâne, tâne. 

daǾvāt: (duâ c.) duâlar, niyazlar. 

dār: yer, mekan, konak. 

daşra: dışarı, dışarısı. 

dāyim: daima, her zaman. 

dehr: zaman, çok uzun zaman, 

dünya. 

delāǿil: (delil c.) deliller, ispatlar. 

delim: çok, fazla. 

dereke: aşağı inecek şekilde 

basamak, en aşağı kat. 

derk: anlama, anlayış, en aşağı kat, 

dip. 

dil-hāh: gönül talebi, gönül arzusu. 
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duĥūl: içeri girme, içeri dahil olma. 

dü: iki. 

dükel: tüm, bütün, tamamı, hepsi. 

dün: gece, akşam. 

dürr: inci, inci tanesi. 

-E- 

ebter: faydasız şey, 

eczā: (cüz c.) cüzler, parçalar, 

kısımlar. 

edille: (delil c.) deliller, işaretler. 

edyān: (din c.) dinler. 

efđal: daha faziletli, daha layık, daha 

iyi. 

efǾāl: (fiil c.) fiiller, işler, ameller. 

efvāh: (fevh c.) ağızlar, ağıza benzer 

her türlü delikler. 

eĥad: bir, tek. 

eĥālį: (ehl c.) ahali, halk, umum. 

eħibbā: (habib c.) habibler dostlar, 

sevgililer. 

ehl-i ķubūr: kabir ehli, ölüler. 

ekmel: mükemmel, en kâmil. 

eksūn: mendil. 

elįm: acı veren, acıtan, ağrıtan. 

emri’llāh: Allah’ın emri, ölüm. 

emvāt: (meyyit c.) meyyitler, ölüler. 

envāǾi: (nev‘ c.) neviler, çeşitler, 

türler. 

envār: (nur c.) nurlaer, ışıklar, 

aydınlıklar. 

eǾālį: (a‘lâ c.) itibarı ve şerefi yüksek 

zatlar. 

esāfil: (esfel c.) esfeller, sefalet 

çekenler, pek adi ve bayağı kimseler. 

eŝerlen- : etkin, etkili. 

esrük: sarhoş olmuş kimse. 

eşrār: (şerir c.) şerirler, azılılar, 

kötülük edenler. 

evķāt: (vakit c.) vakitler, zamanlar. 

evśāf: (vasf c.) vasıflar, sıfatlar. 

eygü: iyi, güzel, faydalı. 

eyyām: (yevm c.) devirler, günler. 

eyyį: hangi 

eźhān: (zihin c.) zihinler, anlamayı 
meydana getiren duygular.  

ezyed: eziyet. 

-F- 

fāħir: şanlı, şerefli, mükemmel. 
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fāiķ: üstün, üstünde, diğerinden daha 

değerli ve üstün. 

fāsıķ: Allah’ın emirlerini tanımayan, 

sapkın, günah işleyen. 

fāżıl: (fadıl) fazilet sahibi, üstün 

kimse. 

fehm: anlayış, anlama. 

fer: ışık, parlaklık, zinet, süs. 

ferāmūş: hatırdan çıkarma, unutma. 

fevķ: üst, üst taraf, yüksek derece. 

fevķa’l-Ǿarş: arşın üstünde 

fevz: galiplik, üstünlük, zafer. 

Selamet, kurtuluş. 

firişte: melek 

-G- 

Ġaffār: günahları örten, günahları 

bağışlayıcı, kulların günahları 

bağışlayıcı Allah. 

ġalat: yanlış, hata. 

ġāli: değerinden çok daha pahalı 

olan. 

ġanį: zengin, kimseye muhtaç 

olmayan. 

gedā: fakir, küsmesiz, dilenci. 

gendü: kendi, kendisi. 

geňez: rahat, zahmetsiz, kolay. 

geňsiz: kayıtsız, rahat. 

görklü: güzel, gösterişli. 

göynümek: yanmak 

ġufrān: Cenâb-ı Allah’ın günahları 

affedip örtmesi. 

ġur: mezar, kabir. 

güman: zan, tahmin, şüphe. 

-H- 

ħabāl: bozulma, düzensizlik, sıkıntı, 

üzüntü. 

ĥadeŝ: yeni olan, yeni ortaya çıkan 

şey. 

ĥālet: hal, keyfiyet, nitelik, durum. 

ħaślet: huy, ahlak, yaratılıştan olan 

tabiat. 

ħāstār: istekli, isteyen. 

ĥaşr: toplama, bir araya getirme, 

ölüleri diriltip mahşere çıkarma, 

kıyamet. 

ħavāś: (hass, hassa c.) hassalar, 

keyfiyetler, muhterem olanlar, saygın 

olanlar. 

ĥaźer: sakınma, çekinme, kaçınma. 

hemişā: sürekli, daima, sık sık. 
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hergiz: her zaman, daima. 

herze: saçmalık, saçmalama, safsata. 

ĥıfž: erbet etmek, hatırda tutmak. 

ħilāfet: birinin yerini tutma, halifelik. 

ħilāl: ra, aralık, zaman aralığı 

ĥįn: an, zaman. 

ħudǿa: oyun, hile, aldatma. 

ĥudūŝ: sonradan ortaya çıkma. 

ħulūd: ebedilik, devam üzere olmak. 

ħuşavan: kadın. 

ĥüccet: kanıt, delil, şahit. 

-I- 

ıŧlāk: salıvermek, serbest bırakmak, 

affetmek. 

ǾIyş: ekmek, gıda. 

-İ- 

Ǿiānet: yardım. 

Ǿibād: kullar, Allah’ın kulları. 

ibtihāl: yalvarıp yakarma. 

ibtiźāl: bir şeyi hor kullanma. 

icābį: müsbet, lazım, gerekli. 

icrā: yerine getirmek, bir işi 

yürütmek. 

ictināb: çekinmek, sakınma, uzak 

olmak. 

iddiħāl: girme, duhul etme, dâhil 

olma. 

ifnāǿ: yok etmek, tüketmek. 

iftiǿāl: iş yapma, iş edinme. 

igen: çok, gayet, pek, ziyade. 

igrā: rağbet ettirme. 

iġtifāl: gafil olma, gaflet. 

iħbār: haber vermek, haber almak. 

ihtibāl: şüphe, tereddüt. 

iĥtifāl: kalabalıkla yapılan merasim, 

tören. 

iħtilāl: bozukluk, karışıklık, 

düzensizlik. 

iħtitām: tamamlanma, sona erme. 

iĥyā: diriltmek. 

Ǿiķāb: şiddetli azab, eziyet, ceza. 

ikevlesi: ikisi de, ikisi birded, hepsi. 

iktiĥāl: göze sürme çekme. 

imāte: öldürmek. 

imin: emin. 

imtisāl: numune kabul etmek, 

uymak. 
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ināŝ: (ünsa c.) kadınlar, kızlar. 

Ǿinde’llāh: Allah yanında, Allah 

katında. 

iňen: pek, çok 

indimāl: yaranın iyi olması, 

kapanma. 

infiśāl: azledilme, yerinden edilme. 

inĥilāl: çözülüp ayrılma, dağılma. 

inǾām: nimet verme, ihsan etme. 

inǾizāl: bir tarafa çekilme, tek başına 

kalma. 

insilāl: gizlice uzaklaşma.  

intiĥāl: şeref, şerafet. 

inŧāf: kabahat yükleme. 

iǾtidāl: bir şeyde veya halde ifrat 

veya tefrite düşmemek. 

iǾtiźāl: Mu’tezile mezhebi. 

iǾŧā: vermek, bahşetmek, ihsan 

etmek. 

irgür-: ulaşmak, erişmek. 

irtidād: din değiştirerek mürted 

olmak, İslam dininden çıkmak. 

irtiĥāl: ölmek, bir yerden başka yere 

göçmek. 

irtikāb: kötü bir iş yapma, kötü bir 

işe girişme. 

irtisām: resmolma, remi yapılma. 

isāǾat: kötülükte bulunma, kötü iş 

yapma. 

isnād: bir nesneye veya bir şeye 

dayanmak. 

issi: sahip, sahibi. 

istidrāc: derece derece ilerleme. 

işhād: şahit gösterme, delil getirme. 

iştiġāl: bir işle uğraşmak. 

iştihā: iştek, meyil. 

ittikāl: Allah’a tevekkül etme. 

ittiśāl: ulaşmak, bitişmek. 

ityān: delil getirmek. 

iźi: Allah, Rabb. 

Ǿižām: (azim c.) büyükler, yüceler. 

ižǾān: anlayış, akıl, kavrayış. 

-K- 

ķabįĥ: çirkin, kötü. 

ķaçan: nasıl. 

ķadįm: eski zaman, başlangıcı 

olmayan. 
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ķāl: söz, laf. 

ķamu: hepsi, bütünü, tamamı. 

ķāǿim: ayakta duran, mevcut. 

ķavāfį: (kafiye c.) kafiyeler. 

ke’s: içi dolu kap, çanak. 

kebāǿir: (kebire c.) büyük günahlar. 

kem-ter: aciz, fakir, itibarsız. 

kerįm: her şeyin iysi, faydalısı. 

keyhān: dünya, arz. 

ķıvandur-: sevindirmek, mutlu 

etmek. 

ķıyām: ayakta durmak, ayağa 

kalkmak. 

kiçi: ufak, küçük. 

kilk: kalem. 

Kirāmen Kātibįn: insanların iki 

tarafında bulunup günahlarını ve 

sevaplarını yazan meleklerin adı. 

kitü: doğru, hakiki, gerçek. 

kiźb: yalan, yalan söyleme. 

ķoyur-: etkilemek, tesir etmek. 

küffār: (kafir c.) kafirler, Hak din 

olan İslamı inkar edenler. 

künh-i ĥaķįķat: hakikatin özü, 

hakikat hazinesi. 

kūħ-ı Ǿiśyān: isyan dağı 

künyet: lakab, ad, soyad, künye. 

kütüb: (kitab c.) kitaplar. 

-L- 

lā-büd: lazım, gerek, gerekli.  

lāc: açık, çıplak 

laġ: latife, şaka, oyun. 

laġıv: biliçsizce söylenmiş söz, çirkin 

söz. 

lāĥıķ:  yetişen. Ulaşan, erişen. 

lecüc: zahmetli, zor, sıkıntılı. 

leǿālį: (leal c.) inciler. 

likā: kavuşmak, rast gelip 

karşılaşmak. 

-M- 

maĥfūž: hıfzolunmuş, saklanmış. 

maķāl: söz, lakırdı. 

maǿdūm: mevcut olmayan, yok olan. 

maśnuǿ: sanatla yapılan, yapılmış. 

māye: esas, temel. 

medfūn: defnedilmiş, gömülmüş. 
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mefrūż: farz kılınmış, farz haline 

gelmiş. 

mehābet: heybet, azamet. 

meķābir: (kabr c.) kabirler, mezarlar. 

mekātib: (mekteb c.) mektepler, 

okullar. 

memālįk: (memluk c.) köleler, kullar. 

memdūd: uzatılmış, yayılmış olan. 

memnuǾ: yasak, men edilmiş.  

menāl: nail ve sahip olunan şey. 

menim: benim. 

meǿvā: mekan, varılacak yer, 

mesken. 

mercuǾ: geri döndürülmüş olan. 

merǾį: riayet eden, hükmü geçen. 

mesrūr: sevinçli, sürurlu. 

mest: sarhoş, aklı başında olmayan. 

meşkūk: şühpeli, kendisinden şüphe 

edilen. 

metbūǿ: kendisine uyulan.  

mevhibe: ihsan, sevgi, hediye. 

mevhūm: aslı olmayıp evham 

mahsulü olan, vehim.  

mevśūf: vasıflandırılmış, bir sıfatla 

tavsif edilmiş olan. 

mikŝār: çok konuşan, sözü uzatan, 

geveze. 

miǿvān: ahaliye yardım eden, halka 

yardımı çok olan kimse. 

miśbāĥ: lamba. 

muġayir: aykırı, uymaz, gayrı. 

muĥābā: korku, havf. 

muĥaķķiķ: hakikati araştırıp bulan. 

muĥāl: imkansız, gerçekleşmesi 

mümkün olmayan, batıl, boş söz. 

muĥanneŝ: korkak, alçak, 

kadınlaşmış erkek. 

muķtedā: kendisine uyulan, önde 

giden. 

muķteźį: gerekli, lazım. 

muǾalla: yüksek, yüce. 

muǾlem: belirtilmiş, işaretlenmiş. 

muǾteber: itibar gören, beğenilen. 

muǾtezile: Aklına güvenerek ve “kul, 

fiilinin hâlikıdır” demekle hak 

mezheblerden ayrılan bir fırka. 

Bunlar dalâlet fırkalarının 

birincisidir. Vâsıl İbn-i Atâ nâmında 

birisi buna sebeb olmuştur. Bu kişi 
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Hasan Basri Hazretlerinin talebesi 

iken, günah-ı kebireyi işleyen bir 

kimsenin ne mü’min ve ne de kâfir 

olmayıp, tövbesiz âhirete giderse 

ebedi cehennemde kalacağını 

söyleyerek hocasından ayrılmıştır. 

İtizal etmiştir. Mu’tezile tâifesi: 

“İnsanlar kendi ef’âl-i ihtiyâriyelerini 

halkederler” diyerek, bu fiillerde 

kaza ve kaderin tesirini inkâr ederler. 

Kendilerine kaderiyeciler de 

denmektedir. 

muśaddaķ: doğruluğu onaylanmış 

olan. 

muśannif: sınıflandıran, tasnif eden. 

muttaśıl: bitişik, aralıksız, hiç 

durmadan. 

muŧābıķ: uygun, uyan, muvafık. 

Muvaffıķ: başarıya ulaştıran Allah. 

müberrā: beri, müstesna, temiz, 

noksansız. 

müctebā: seçilmiş, kıymetli, ihtiyar 

olunmuş. 

Müdebbir: ilmi ile her şeyin akıbetini 

ihata edip ona göre hikmetle iş yapan 

Allah. 

müenneŝ: dişi, kadın. 

müneźźeh: tenzih edilmiş, kusur ve 

noksanlardan uzak. 

münker: inkar edilmiş olan. 

müǿeŝŝir: tesir eden, iz bırakan. 

müǿeyyed: teyit edilmiş, onaylanmış. 

mürted: irtidat eden, İslam dininden 

dönen. 

Mürteżā: beğenilmiş, seçilmiş, Hz. 

Peygamber’in bir sıfatı. 

mürūr: geçip gitme, sona erme. 

müsellem: teslim edilmiş, doğruluğu 

herkesçe kabul edilmiş. 

müsemmā: isimlendirilen, ad 

verilmiş olan. 

müstaġnį: kimseden bir menfaat 

beklemeyen, bir şey istemeyen. 

müsteǿān: kendisinden yardım 

beklenen, yardım istenen. 

-N- 

nādān: cahil, bilmez. 

nāfiź: içine işleyen. 

nāǿil ol-: muradına ermek. 

naǿįm: uyuyan, uyumakta olan. 

naǿmā: rahatlık, nimet, minnet. 
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nās: insanlar, insanlık. 

naśįr: nusret eden, zafer veren, 

yardımcı. 

naśś: katîlik, açıklık, kesinlik. 

nebāt: bitki, toprakta biten, yetişen 

her şey. 

nehy: yasak etmek, men etmek. 

nekāl: şiddetli azap, inkence. 

nesħ: feshetme, kaldırma, hükümsüz 

bırakma. 

nevāl: baht, talih, kısmet. 

nicemen: ne kadar olursa olsun. 

nikāl: ateşli kömür parçası. 

nįrān: (nur ve nâr c.) nurlar, ışıklar, 

ateşler. 

nisā: kadın. 

niśāl: kargı ok gibi şeylerin ucunda 

bulunan sivri demirler. 

nişe: neşe, şenlik. 

nuśret: yardım. Allah’ın yardımı. 

nūş: içen, içici. 

-Ö- 

öň-: yücelmek, yükselmek, ortaya 

çıkmak. 

öründü: seçilmiş, seçilen. 

-R- 

rāġıb: isteyen, rağbet eden. 

rāh: yol, tutulan yol. 

rāǾi: gözetleyen ve koruyan kimse. 

rāsiħ: temeli kuvvetli, güçlü. 

refǾ: yüceltme, yukarı kaldırma. 

ricāl: (recül c.) erkekler, er kişiler. 

riǾāyet: uymak, tabi olmak. 

rişte-i can: can ipliği. 

rūz-ı cezā: ceza günü, hesap günü, 

mahşer.  

rücĥān: üstünlük, yükseklik.  

rābıķ: geçici, geçmiş, geçen. 

-S- 

śabį: küçük çocuk. 

śaff-i ķıtāl: savaşa katılanlar, 

savaşanların safı. 

śaġāir: (sagire c.) küçük günahlar. 

saġınç: fikir, düşünce. 

saķluķ: önlem almak. 

sāǿil: saldıran, saldırgan.  

sāǿir: bir şeyden geri kalan. 
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savcı: peygamber, nebi. 

śayf: yaz, yaz mevsimi. 

sebāt: kararlı olmak. 

sehv: hata, yanlış, yanılma.  

selbį: nefye mensup olan, nefiy ile 

alakalı. 

selvet: gönül rahatı. 

sermed: daimî, sürekli.  

ser-tāc-ı ǿālem: alemlerinin başının 

tacı, Hz. Peygamber. 

Śıddān: sıddıķa, Hz. Fatıma. 

Śıddįķ: Hz. Ebubekir.  

Śıddįķa: Hz. Fatıma. 

sibeh-dār: atlı, binici, atlı asker. 

siĥr: sihir, büyü. 

sivā: başka, gayrı, diğer. 

śuĥb: sabah vakti, sabah. 

sū-i ĥāl: kötü hal, kötü davranış. 

sūǿ-i fiǿāl: kötü fiiller. 

suvāl: sual, soru. 

sü: ordu, asker. 

-Ş- 

Şāfį: hastaya şifa veren Allah. 

şebįh: benzer, benzeyen. 

şehenşāh: şâhenşâh, padişahların 

padişahı. 

şek: şüphe. 

şet: açlıktan veya hastalıktan dolayı 

acı duymak. 

şimāl: sol, sol taraf, kuzey. 

şūm: hayırsız kişi. 

şuǾā: ışık, ziya, aydınlık. 

şürūǾ: başlamak. 

tābiǾįn: Hazret-i Muhammed’i sağ 

iken görmüş olan mü’minlerle yani 

Ashabla görüşmüş ve onlardan ders 

almış olan sâlih müslümanlar. 

-T- 

tafđįl: bir şeyi üstün kılmak, birisini 

ötekinden mühim görmek. 

taĥaķķuķ: bir şeyin doğruluğunun 

meydana çıkması.  

taħalluķ: ahlaklanma, iyi huy edinme. 

taħayyür: beğenip seçmek. 

tap: yeter, yeterli, kafi. 

tarįk: yol. 

tavķ: boyuna takılan ziynet, 

gerdanlık. 



366 
 

tebāh: mahvolmuş, yıkılmış, bozuk. 

tebid: ebedileştirme, sonsuzlaştırma. 

tecezzį: parçalara ayrılma ve 

bölünme.  

tefāvüt: iki şey arasındaki fark, 

uygunsuzluk.  

tefrįķ: birbirinden ayırmak, seçmek. 

temekkün: mekanlanmak, yerleşmek. 

temyįz: ayırma, ayrılma, seçme. 

tenāhi: son bulma, bitme.  

teǿŝįr-i belįg: iyi şekilde etki etmek. 

terādüf: birbiri peşinden gitmek. 

terazu: terazi, mizan. 

tesmiye: isimlendirme, ad verme.  

tevālį: uzayıp gitmek, devam etmek. 

tevfįķ: uygun düşürme, uydurma. 

ŧamu: cehennem. 

ŧāǾāt: Allah’ın emirlerini yerine 

getirme. 

ŧarįķ-i ĥaķķ: doğru yol. 

ŧarrār: yağmacı, soyguncu. 

ŧavǿan:  kendi isteğiyle isteyerek. 

ŧayı: annenin erkek kardeşi, dayı. 

ŧolŧurġucı: dolduran. 

-U- 

Uġan: Allah, Tanrı. 

Ǿuķde: düğüm, karışık, zor iş. 

Ǿuluvv: büyüklük, yükseklik. 

ǾUlyā: pek büyük, pek yüce. 

umįz: ümit. 

Ǿumrā: bir kimsenin mülkünü bir 

kimseye “Ömrüm oldukça veya senin 

ömrün oldukça sana i‘tâ ettim, ölsen 

yine benim olsun” demesi. 

Ǿužmā: en büyük. 

-Ü- 

üftāde: düşmüş, fakir çaresiz. 

ünās: halk, insanlar. 

ünde-: çağırmak, yakarmak, yardım 

istemek, dua istemek. 

-V- 

vālideyn: anne ile baba. 

vāśıl: ulaşan, erişen, kavuşan. 

vażǾ: koyma, konulma. 

ve’d-duǿā: dualarımız sizinle 

birliktedir. 

vech: yüz, çehre, surat. 
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vesįle: bahane, sebep, fırsat. 

viśāl: vasıl olma, kavuşma. 

vuśūl: ulaşma, erişme, varma. 

-Y- 

yād: anma, hatırda tutma. 

yaķdu: mükemmellik, ihtişam. 

yalavaç: yalvaç, peygamber, nebi. 

yavlaķ: çok, fazla, gayet. 

yāź: yād, hatırlamak, anımsamak. 

yevmi’l-ķıyāme: kıyamet günü. 

yig: yeğ, iyi, daha iyi. 

yigrek: iyi, daha iyi. 

yiňi: yeni. 

yörütdeci: yürüten 

-Z- 

zā: şu, bu. 

žāhir: görünen, aşikar olan. 

žahr: arka, sırt. 

żarbsuzın: benzersiz, eşsiz. 

zebān: dil, lisan, lügat. 

ženb: suç, günah, kabahat. 

zevāl: zail olma, sona erme. 

zeyn: zinet, süs, süslemek. 

zįb: zinet, süs, süslemek. 

Źü’n-nureyn: iki nur sahibi. Hz. 

Osman. 
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Şem’î Tercümesi  
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hüdai Efendi Koleksiyonu, No. 886,  vr. 1b-12a. 
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Sinan İzzî Tercümesi 
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Şehid Ali Paşa Koleksiyonu, No. 1391, vr. 1b-9a. 
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Feyzî Tercümesi 
Millî Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, No. 06 Mil Yz A 1113/1, vr. 3a-9a. 
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Visalî Tercümesi 
Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz A 908/3, vr. 12b-17a. 
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Mustafa b. Muhammed Tercümesi 
Millî Kütüphane, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Ktp., No. 06 Hk 4646/12, vr. 
159a-161a. 
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İbn-i Bâlî Tercümesi 
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., No. T6638, vr. 1b-8a. 
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Mütercimi Bilinmeyen Tercüme (MBT2) 
Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Ktp., Türkçe Yazmaları bölümü, No. 13/4. 
Vr. 63b- 65b. 
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Mütercimi Bilinmeyen Bir Tercüme (MBT3) 
Millî Kütüphane Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu, No. 06 
Hk 1615, vr. 5a-8a. 
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Abdurrahmân ed-Darîr Tercümesi 
Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Tırnovalı Katalogu, No. 1052. 
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Mütercimi Bilinmeyen Bir Tercüme (MBT4) 
Amasya Yazma Eser Ktp., No. BA 01462/02, vr. 95a-100a. 
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ÖZET 

 Bu çalışma, İslam edebiyatında önemli bir yere sahip olan Kaside-i 

Emalî’nin Türkçe tercümeleri hakkındadır. Manzum bir akait-nâme olan bu eser 

Türk edebiyatında ilgi görmüş, tercüme ve şerhleri yapılmıştır. 

Kasidenin 12 Türkçe tercümesi tespit edilmiştir. Bu tercümelerden on 

tanesi manzum, ikisi ise mensûrdur. Tercümeler, transkribe edilerek günümüz 

alfabesine aktarılmıştır. Sonrasında tercümeler aruz açısından incelenmiş, aruz 

kusurları tespit edilmiştir. Daha sonra tercümeler, çeviri hususiyetleri açısından da 

incelenmiştir. 

Tercümeler arasında aruz ve çeviri yönünden karşılaştırma yapılmış, elde 

edilen veriler tablolarda gösterilmiştir. 

Bu çalışmayı yapmamızdaki amacımız Türk edebiyatına etkisi tespit edilen 

Kaside-i Emâlî’nin önemine vurgu yaparak tercümelerini bir arada sunmaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Kaside-i Emâlî, Ali b. Osman el-Ûşî, Tercüme, Akait-nâme 
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ABSTRACT 

This study is about Turkish translations of Kaside-i Emâlî which has an 

important place in Islamic literature. This kaside attracted attention in Turkish 

literature which is a poetic akait-nâme. Translations and interpretations of this 

kaside was made lots of times. 

12 translations of this kaside were made firm. 10 of these translations are 

poetic, two of them are prose. Translations were made transcription to modern 

Turkish alphabet. Then translations were analyzed in terms of aruz wezni and 

specialties of translation. The data which are the results of the analyses showed in 

tables. 

The aim of this study is showing the importance of Kaside-i Emâlî in 

Turkish literature with all translations of it. 

 

Key Words: Kaside-i Emâlî, Ali b. Osman el-Ûşî, Tercüme, Akait-nâme 
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ÖZ GEÇMİŞ 

 20.11.1987 tarihinde Denizli Acıpayam’a bağlı Ucarı Köyünde dünyaya 

geldi. İlköğretim eğitimini Ucarı Köyü İlkokulu ile Acıpayam Atatürk İlköğretim 

Okulunda tamamladı. 2002 yılında başladığı Acıpayam (Yabancı Dil Ağırlıklı) 

Lisesindeki eğitimini 2006 yılında tamamlayarak aynı yıl Karadeniz Teknik 

Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı. 2010 yılında lisans 

eğitimini tamamlayarak Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türk Dili ve 

Edebiyatı Ana Bilim Dalında yüksek lisans eğitimine başladı. 2013 yılından beri 

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 

araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

 


