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MÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR KIRK HADİS TERCÜMESİ 

 

Atila GÖKDEMİR 

ÖZET 

Hz. Peygamber’in doğumu, isimleri, sûreti, mucizeleri, gazaları, 

hicreti, sözleri, Mirâcı ve âhirete irtihali ile ilgili hususlar Türk-İslâm edebiyatı 

sahasında farklı edebî türlerin teşekkülüne zemin hazırlamıştır. Bu edebî 

türlere mebnî olarak kaleme alınan eserler Hz. Muhammed’in hayatının her 

safhasını detaylı bir şekilde ihtiva etmektedir.  Manzum kırk hadis tercümeleri 

de bu çerçevede meydana gelen türlerden birisidir. 

Çalışmamıza konu olan manzum kırk hadis tercümesi, müellifi tespit 

edilemeyen ve on fasıldan oluşan elli dört varaklık bir manzûmenin son 

bölümüdür. Hâzâ Kitâbü’r-Risâle şeklinde isimlendirilen eserin ilk dokuz 

faslında bahsedilen konularla ilgili olarak kırk iki hadis zikredilmiştir. Bu 

kısım, Yazıcıoğlu Ahmed Bican’ın Envâru’l-Âşıkîn adlı eserinden esinlenerek 

te’lif edilmiştir. Eserin ilk dokuz faslında âlemin yaratılışı, cennet, cehennem, 

küçük ve büyük günahlar, namazın, salâvatın ve Kur’an okumanın önemi, 

ilmin ve âlimlerin fazileti gibi hususlar ele alınmıştır. Son fasıl ise müstakil bir 

kırk hadis tercümesi olup Hz. Peygamber’in nasihatlerinin ağırlıkta olduğu 

çeşitli konularla ilgili kırk hadis, ikişer beyitle manzum olarak tercüme 

edilmiştir. Araştırmalarımıza göre tek nüshası olan eser, Müslüman Türklerin 

edebî zevk ve üslubunun ortaya konulması açısından önemli bir örnektir. 

Anahtar Kelimeler: Kırk Hadis, Manzum Hadis Tercümesi, Envâru’l-

Âşıkîn. 

 

A FORTY HADITH IN-VERSE WHOSE AUTHOR IS UNKNOWN 

ABSTRACT 

The works that were written in the field of Turkish-Islamic literature 

consist of the life of Prophet Muhammad in detail. The birth of the Prophet, 

his names, physical appearence, miracles, wars, hejrah, words, miraj and death 
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provided new literary genres to be formed. Forty hadith in-verse is a literary 

genre that was formed within this scope. 

The forty hadith in-verse on which we studied is the last chapter of a 

poetic work whose author is unknown and that involves forty four pages. The 

poetic work was named as Hâzâ Kitâbü’r-Risâle and forty two hadith were 

mentioned in the first nine chapter. The first nine chapters were written based 

on Yazıcıoğlu Ahmed Bican’s Envâru’l-Âşıkîn. In the first nine chapter, 

creation of the universe, paradise, hell, big and little sins, the importance of 

pray, recitation of Quran, importance of science are mentioned. The last 

chapter is a seperate forty hadith in-verse. It involves forty hadith about the 

advises of Prophet Muhammad. Each hadith was translated into Turkish with 

two verses. The work has only one copy in libraries. It is an important sample 

that reveals the literary pleasure and style of Muslim Turks. 

 

GİRİŞ 

Hz. Muhammed (s.a.v.), İslâm peygamberi olmasının tabii bir neticesi 

olarak bu din etrafında teşekkül eden edebiyatımızda kendisine en fazla yer 

verilen ve hakkında en çok eser kaleme alınan kişilerin başında gelmektedir. 

Hz. Muhammed’in doğumu, gazaları, Mirac’ı, hadisleri, fiziksel özellikleri 

başta olmak üzere hayatının her safhası çeşitli edebî türlerin teşekkülüne 

zemin hazırlamıştır. Hz. Muhammed’in hadisleri üzerine bina edilen türlerden 

birisi de kırk hadis tercümeleridir. İslâm’ın temel kaynaklarından olan 

hadisler, kaleme alınan şiirlerde iktibas veya telmih yolu ile kullanılmışlar, 

bunun yanı sıra müstakil bir edebî tür olarak kırk hadis türünün oluşumuna da 

vesile olmuştur. Ekseriyetle kırk adet hadisin bir araya getirilmesi ile oluşan 

edebî tür, edebiyatımızda Türk milletinin manevî yaşamına yön verecek kadar 

mühim eserlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sûretle kaleme alınan 

eserler, müelliflerin en fazla rağbet gösterdiği türlerden biri hâline gelmiş ve 

Müslüman Türk milletinin de yüzyıllar boyunca ilgisine mazhar olmuştur. 

Manzum kırk hadis tercümesi türündeki eserler, genellikle sanatsal 

kaygılardan uzak, irfanî bilgiyi yaymaya ve Hz. Muhammed’in sözleri vasıtası 

ile okuyucuya ahlakî öğütler vermeye dönük çalışmalardır. “Kırk hadis”in 

yanı sıra “çihil hadis”, “hadis-i erbain” gibi adlarla da anılan bu tür, yüzyıllarca 

Müslüman Türk müellifler tarafından çok fazla rağbet görmüştür. Öyle ki, 

birçok meşhur şair, divanlarının yanında birer de manzum kırk hadis tercümesi 

kaleme almışlardır1.  

Kırk Hadis türü eserlerin ilk örnekleri, h. II. asrın son yarısında basit 

derlemeler şeklinde ortaya çıkmıştır. Arap edebiyatında bu türün ilk örneğini 

                                                 
1 Abdülkadir Karahan, “Kırk Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ankara, 2002, C. 25, s. 470-473. 
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veren Abdullah b. el-Mübârek el-Hanzalî’dir2. Eser, mensur olarak kaleme 

alınmış olup Arap edebiyatında Kırk Hadis türünün manzum örnekleri çok 

fazla bulunmamaktadır. Nevevî’nin Kırk Hadis’i, bu türün Arap 

edebiyatındaki en meşhur örneğidir. Molla Câmî’nin Farsça olarak kaleme 

aldığı manzum Kırk Hadis tercümesi de türünün önemli ve özgün örnekleri 

arasındadır. Şair ezberlemesi kolay olan hadisler içerisinden kırk tanesini 

seçmiş ve Farsçaya birer kıt’a ile tercüme etmiştir. Câmî’nin Kırk Hadis 

Tercümesi Ali Şîr Nevâî’den başlayarak Fuzûlî, Nâbî gibi birçok şairimiz 

tarafından Türkçeye aktarılmıştır3. İslâm medeniyeti içerisinde yer alan bu üç 

millet de edebî tür olarak kırk hadise rağbet etmişse de kırk hadisler en fazla 

Müslüman Türk müellifler arasında revaç bulmuştur4. 

Hicrî II. yüzyıldan itibaren ilk ürünleri derleme şeklinde görülmeye 

başlanan Kırk Hadis tercümeleri daha sonraki dönemlerde önemli ölçüde 

yaygınlık kazanmış ve bağımsız bir edebî tür hâlini almıştır. Muhaddisler 

başta olmak üzere birçok kimse, kırk hadis türünde eserler verme çabası 

içerisine girmiştir. Kırk hadis literatürü incelendiğinde müellifleri eser telifine 

sevk eden birtakım sebeplerin bulunduğu görülmektedir5. Manzum kırk hadis 

tercümelerinin yazılma sebeplerinin başında hiç şüphesiz Hz. Peygamber’in 

“Ümmetim içinde din emirlerine dair kırk hadis ezberleyeni Allah Teâla 

fakihler ve âlimler zümresi arasında haşreder. Ben kıyamet gününde ona 

şefaatçi olurum. Ona cennetin dilediğin kapısından gir denilir. Âlimler 

zümresi ile yazılır, şehitler zümresi ile dirilir, şefaatim ona hak olur.”6 

meâlindeki zayıf, hatta mevzu olduğu kabul edilen rivâyet gelmektedir7. 

Meşhur olan bu rivayetin dışında hadisin diğer bir tariki olarak zikredilen 

“Ölümünden sonraya kırk hadis bırakan kimse cennette benim arkadaşımdır.”8 

şeklindeki rivâyet de müellifleri kırk hadis derlemeye teşvik eden saiklerden 

birisidir. Hz. Peygamber’in hadislerindeki bu müjdelere nail olmak arzusu ile 

çok sayıda kırk hadis türü eser kaleme alınmıştır. Mezkûr rivayetlerin yanı sıra 

Hz. Peygamber’in şefaatine nail olmak, cehennem azabından korunmak, 

okuyanların hayır dualarını almak, Hz. Peygamber’in ruhaniyetine tevessül 

etmek, sıkıntıları unutmak, faydasız geçen zamanı telafi etmek, İslâm dinine 

ve Müslümanlara hizmet etmek, dostların ve talebelerin ricasını yerine 

getirmek, hadis ilminde ve edebiyatta behresi olduğunu göstermek, âlimler 

                                                 
2 Kettânî, er-Risâletü’l-Mustatrafe, çev. Yusuf ÖZBEK, İz Yayıncılık, İstanbul, 1994, s.193. 
3 Ahmet Sevgi, “Molla Câmî’nin Erbain’i ve Türkçe Manzum Tercümeleri”, Selçuk Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Konya, 1999, S. 6, s. 1; Âlim Yıldız, “Sirâcî’nin Manzum Kırk Hadis 
Tercümesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.15, S. 1, s. 128. 
4 Abdülkadir Karahan, “a.g.m.”, C. 25, s. 470.  
5 Selahattin Yıldırım, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları, Dârü’l-Hadis, İstanbul, 2000. s.19. 
6 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Lübnan-Beyrut, 1988, c.2, s. 246, Hadis no: 2465; Beyhakî, Şuabü’l-İmân, 

Talebü’l-İlm, 7, II, 270, Hadis no: 1727.  
7 İ. Hakkı Ünal, “İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği ve Şeyh Hâmid-i Velî’nin Hadîs-i Erbaîn 
Şerhi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 39, s. 137-140. Ünal, bu çalışmasında bu 

rivayeti, hadis ilmi kıstasları bakımından uzunca tahlil etmiştir. 
8 İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-Mütenâhiye, Beyrut 1983, I-II, c. 1, s. 125. 
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arasında görülmek, ders tekrarlarında istifade edilmek, şahsî görüşlerini 

açıklamak, padişah veya devlet ricalinin iltifatına nail olmak, hastalıktan 

kurtulmak gibi sebeplerden ötürü de bu edebî türde eserler verilmiştir9. 

Kırk hadis tercümeleri çok farklı konuları muhtevasında 

barındırabilmektedir. Eserlerin bir kısmı müstakil bir konu ile ilgili telif 

edilmiş olmakla birlikte, farklı konuların bir arada yer aldığı tercümeler de 

mevcuttur. Hz. Peygamber, âli ve ashabı, Kuran’ın fazileti, İslâm’ın şartları, 

tasavvuf ve tarikat, uhrevî meseleler, ilim, âlim, siyaset, hukuk, cihad, içtimaî 

ve ahlakî hayat, bir kavim ya da şehrin fazileti, tıp, mizah, latife ve hüsn-i hat 

gibi mevzular bu tür eserlerin muhtevasını oluşturabilmektedir10. Kırk hadis 

tercümeleri, şekil bakımından incelendiğinde ise mensur, manzum ve hem 

mensur hem manzum olmak üzere üç farklı tarzda tertip edilmiştir. Mensur 

olanların bir kısmı hem tercüme hem şerh iken manzum tercümelerde 

genellikle tercüme bir kıt’a ile yapılır. Hadis metni bu kıtadan önce veya sonra 

verilir. Bunun dışında az da olsa metin ve tercümenin aynı kıtada verildiği de 

görülmektedir. 

1. Eserin Adı ve Müellifi 

İncelememize konu olan manzum kırk hadis tercümesi “Hâzâ 
Kitâbü’r-Risâle” başlığını taşıyan 54 varaklık bir eserin son faslını 

oluşturmaktadır. Kırk adet hadisin manzum olarak tercüme edildiği bu fasıl, 

“Onuncu Fasıl Âhar Bahir Üzerine Hadislerdür” şeklinde adlandırılmıştır.  

Eserin müellifinin ismi ya da mahlası ile ilgili olarak herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır. Ancak ferağ kaydında, Mustafa bin Abdullah adında bir 

müstensih tarafından h. 976 senesi Cemaziyelevvel ayında istinsah edildiği 

bilgisi yer almaktadır. Eserin muhtevasından yola çıkılarak müellif hakkında 

sınırlı sayıda da olsa birkaç husus tespit edilmiştir. Bu hususlardan en önemlisi 

müellifin eseri kaleme aldığı dönemde İstanbul’da ikamet etmekte olduğudur. 

Zira eserde müellif, kırk hadisin yer aldığı kısımdan önceki dokuzuncu fasılda 

deniz kenarında ikamet edenlerin hesapsız cennete girecekleri ile ilgili hadisi 

açıklarken, kendisinin iki kenarında deniz olan İstanbul’da ikamet ettiğini 

söylemekte ve bu nedenle Allah’a şükretmektedir: 

Hamd’ü lillÀh şehr-i İstanbuldayız 

Ki iki kenÀrında bile deñiz 11 

                                                 
9 Abdülkadir Karahan, İslâmî Türk Edebiyatı’nda Kırk Hadis, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

Ankara, 1991, s. 5-18; Müzahir Kılıç, “Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler”, Atatürk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 18, Erzurum 2001, s. 93. 
10 Karahan, İslâmî Türk Edebiyatı’nda Kırk Hadis, s. 31-38. 
11 Manzum Hadis Tercümesi, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz. A 5237/1, 

Varak No: 46b. 
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Müellifin, eserin ilk dokuz faslı için ağırlıklı olarak Yazıcıoğlu 

Ahmed Bîcan’ın XV. yüzyılda kaleme aldığı Envâru’l-Âşıkîn adlı eserini 

temel kaynak almasından12 ve kendisinin yaşadığı yer hakkında İstanbul adını 

kullanmasından hareketle İstanbul’un fethinden sonra, XVI. asır ve sonrasında 

yaşadığını söylenilebilir. 

Müellifle ilgili diğer husus ise, Sünnî inanışı benimsemiş olmasıdır. 

Müellif, kırk hadis faslından önce yer alan dördüncü fasılda dervişlerin 

özellikleri hakkında bilgi verirken ehl-i sünnet ve’l-cemâat olmak Hz. 

Peygamber’in sünnetine ittiba etmek, hem kavlen hem fiilen Sünnî olmak gibi 

hususiyetleri zikretmektedir: 

Bil ki dervìşlük didükleri müdÀm 

Maèlÿm olsun kim saña imdi tamÀm 

Oldur ehl-i sünnet cemÀèat ola 

Hem faúrına rÀøı her sÀèat ola 

Seyyidü’l-kevneyn Rasÿlu’llÀh ol 

Daòı tÀbiè aãóÀbına ola ol 

Daòı Sünnì ola ol kişi úavlen 

Daòı Sünnì ola ol kimse fièlen13 

2. Eserin Nüshaları ve Şekil Özellikleri Hakkında 

İncelediğimiz kırk hadis tercümesinde kullanılan nazım şekli 

mesnevidir. Bilindiği üzere mesneviler konularına göre eğitici, öğretici ve 

yönlendirici yanı ağır basan (dinî, tasavvufî, ahlâkî, belli alanda bilgi veren, 

kahramanlık teması işleyen mesnevîler), edebî değeri ağır basan ve yaşanılan 

hayatı merkeze alan mesnevîler olmak üzere üç ana kategoriye ayrılabilir14. 

İncelediğimiz eser 80 beyitten müteşekkil olup eğitici, öğretici ve yönlendirici 

yönü ağır basan ahlâkî mesnevîler kategorisine dâhil edilebilir.  

                                                 
12 Ferağ kaydının bulunduğu varakta, eserin telifinde ekseriyetle Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan’ın Envârü’l-

Âşıkîn adlı eserinden faydalanıldığına dair bir ibare bulunmaktadır. Manzumenin ilk dokuz faslı ile 
Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan’ın Envarü’l-Aşıkîn adlı eserinin karşılaştırılması yapılmış, manzumede yer 

alan hadisler ile hadisleri izah ederken yer verilen olayların büyük çoğunluğunun Envarü’l-Aşıkîn’den 

alındığı tespit edilmiştir. Bkz. Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envârü’l-Âşıkîn, Semerkand Yayınları, 
İstanbul, 2015. 
13 Manzum Hadis Tercümesi, Ankara Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Mil Yz. A 5237/1, 

Varak No: 27a. 
14 İsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili Dergisi, Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara 1986, S. 415-416-417, s. 432-450; M.A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-

Ölçü-Kafiye, Gökkubbe Yayınları, İstanbul, 2013, 7. Baskı, s.80-82; Mustafa Çiçekler, “Mesnevî”, 
DİA, Ankara, 2004, c. 29, s. 321; Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergah 

Yay., İstanbul, 2003, s.59; Saraç, a.g.e., s. 79-80; Ahmet Kartal, Doğu’nun Uzun Hikayesi Türk 

Edebiyatı’nda Mesnevî, Doğu Yayınevi, İstanbul, 2014, 147-159. 
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Müellif, eserini aruzun “FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün” 

kalıbı ile kaleme almıştır.  

Kim ki dünyÀda óarìr giydi dir ol òayr’ul-beşer 

Áòiretde giymez ol böyle bil iy ãÀóib-kerem 

Kütüphane kataloglarında yapılan taramalar neticesinde incelemize 

konu olan kırk hadisin tek nüshasına ulaşılabilmiştir. Dolayısı ile başka bir 

nüsha ile karşılaştırılarak değerlendirme imkânı bulunamamıştır. Eser, Ankara 

Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 06 Mil Yz. A 5237/1 demirbaş 

numarasına kayıtlı manzûmenin 49b-54a varakları arasında yer almaktadır. 

Siyah meşin bir cilt içerisinde yer alan eserin kapakları kâğıt kaplı ve harap 

hâldedir. Ayrıca şirazesi de dağınıktır. 195x133 - 195x90 mm. ebadında, 

suyolu filigranlı kâğıt üzerine, harekeli Nesihle çift sütuna 13 satırlı 

yazılmıştır. Eserin yapraklarında rutubet lekesi bulunmaktadır. Başlık ve 

hadislerde kırmızı, metinde ise siyah mürekkep kullanılmıştır. Daha önce de 

belirtildiği üzere sonunda yer alan ferağ kaydına göre eser, Mustafa bin 

Abdullah adında bir müstensih tarafından h. 976 (m. 1569) senesinin 

Cemaziyelevvel ayında istinsah edilmiştir. Kütüphane kayıtlarında eserin 

1984 senesinde Onur Çukurkent’ten alındığı şeklinde bir ibare mevcuttur15.  

Eserin başı: 

ONUNCI FAäIL ÁHAR BAÓİR ÜZERİNE ÓADÌæLERDÜR (èas.)  

İnne HÀõihi’l-úulÿbe TeãaddÀ KemÀ Tuãaddi’u’l- óadíde Fe Úíle YÀ 

Rasÿla’llah Ve MÀ CilÀhÀ Fe ÚÀle TilÀvetü’l-Úur’Àni Ve Õikru’l-mevt 

Şöyle buyurmışdur ol úalb derdine dermÀn ùabíb  

Açılur úalbler demir açıldugı gibièayÀn 

Eserin sonu: 

Vir bize dünyÀda iyilik Àòirette hem-çünÀn  

Daòı bizi ateş èaõÀbından úurtar yÀ Raóím  

Temmet Haõihi’l-kitÀbü Bi-hamdi’llÀhi Ve èAvnihi Ve Óüsni 

Tevfíúihi 

3. Eserin Dil ve Üslup Özellikleri  

Çalışmamıza konu olan Kırk Hadis Tercümesi’nin dikkati çeken en 

önemli özelliği, müellifinin eserde edebî ve sanatsal kaygılardan uzak, sade, 

anlaşılır ve yalın bir dil kullanmış olmasıdır. Öyle ki, daha evvel de belirtildiği 

üzere XVI. yüzyılda yazılmış olabileceğini tahmin ettiğimiz eserin dili, 

                                                 
15http://www.yazmalar.gov.tr/eser/manz%C3%BBm-had%C3%AEs-tercemesi/132787   Son Erişim 

Tarihi: 14.06.2017 

http://www.yazmalar.gov.tr/eser/manz%C3%BBm-had%C3%AEs-tercemesi/132787
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günümüz okuyucusu tarafından bile rahatlıkla anlaşılabilecek bir sadeliğe 

sahiptir. Dinî-didaktik bir yapı arz eden eser, çoğunluğu sade ve anlaşılır 

Türkçe kelimelerin yanı sıra, yazıldığı devrin ve sonrasının Müslüman Türk 

toplumu tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek kelimeleri ve terkipleri ihtiva 

etmektedir. Eserde uzun ve karmaşık söz kalıpları, anlaşılması güç tamlamalar 

hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Aşağıda yer alan örnek beyitler de, bu 

söylediklerimizi destekler mahiyettedir. 

Ádemüñ cisminde bir et buyurmışdur Rasÿl 

Ol ki pÀk oldı úamu cismi anuñ pÀúdur hemÀn 

Cìfedür dünyÀ daòı diyü buyurmışdur Rasÿl 

Aña her kim ùÀlib oldıysa olupdur ol kilÀb 

İnsanları dünyevî ve uhrevî konularda bilgilendirmeyi ve uyarmayı 

konu edinen bu eseri, nasihatnâme türü içerisinde de değerlendirebiliriz. 

Nasihatnâme türü eserlerin genel özelliği; muhatabını bilgilendirirken, 

yazıldığı dönemin toplumu tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek, edebî 

kaygıların ikinci planda kaldığı ve anlatılmak isteneni en sade ve yalın şekilde 

ifade edebilecek söz ve söz kalıplarının kullanıldığı eserler olmalarıdır16. Bu 

zaviyeden bakıldığında incelediğimiz eser de edebî kaygılardan uzak üslûbu, 

yalın söz ve söz gruplarının yoğunluğu, en mühimi de ibadet ve muamelatla 

ilgili olarak Müslüman Türklere yapılan tavsiyeleri barındırması hasebiyle 

nasihatnâme türüne önemli bir örnek teşkil etmektedir. 

4. Eserin Muhteva İncelemesi 

Daha önce de belirtildiği üzere, incelememize konu olan kırk hadisin 

de yer aldığı 54 varaktan müteşekkil manzume 10 fasıldan ibarettir. Müellif, 

fasılların her birini farklı şekilde adlandırmıştır. Bu adlandırmalar şu 

şekildedir: 

- Faãl-ı Evvel èÁlem Kaçdur Maòluú Olan Evvel Nedür Anı BeyÀn 

İder 

- Faãl-ı æÀnì Evúat-ı Òamsenüñ æevÀbından ve RiyÀ ve Naãuó Tevbesi 

Nedür Anı BeyÀn İder 

-Faãl-ı æÀliå GünÀh-ı KebÀyiri Daòı GünÀh-ı äaàÀyiri BeyÀn İder 

- Faãl-ı RÀbiè Peyàamberüň Naãìóatinden ve Faúirliú Fazìletinden ve 

Baèøı AóvÀlden BeyÀn İder 

- Faãl-ı ÒÀmis Õikru’llÀhuň Faøìletinden Daòı Úur’Ànuň ve äalavÀtuň 

Faøìletinden BeyÀn İder 

                                                 
16 Ayrıntılı bilgi için bkz. İskender Pala, “Nasihatnâme”, DİA, Ankara, 2006, C. 32, s. 408-409.  
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- Altıncı faslın ilk kısmının eksik olmasından dolayı müellif 

tarafından nasıl adlandırıldığı bilinmemektedir. 

- Faãl-ı SÀbiè Cenneti BeyÀn İder èAle’l-İòtiãÀr 

- El- Faãlu’å-æÀmin Fì BeyÀn-ı Cehennem èAle’l-İcmÀl 

- Ùoúızıncı Faãıl ÚıyÀmet Güni Ne Olısar Daòı äırÀt Úöprüsin ve 

Òavøı BeyÀn İder èAle’l-İcmÀl 

ONUNCI FAäIL ÁÒAR BAÓİR ÜZERİNE ÓADÌæLERDÜR 

Eserin onuncu ve son bölümü çeşitli konularla ilgili olarak seçilmiş 

kırk hadisten müteşekkildir. Bu bölümde yer alan hadislerden 30 tanesi 

Buhârî, Müslîm, Tirmizî, Ebû Dâvûd gibi muhaddislerin eserlerinde yer alan 

hadislerdir. 5 hadis Aclûnî’nin Keşfü’l-Hafâ adlı eserinde mevcuttur. 5 tane 

hadis ise hadis kaynaklarında tespit edilememiştir. Görüldüğü üzere eser, 

çoğunluğu sahih hadis kaynaklarında yer alan hadisler seçilmek suretiyle tertip 

edilmiştir. Müellif, bu bölümü “Onuncı Fasıl Áòar Baóir Üzerine Óadiålerdür” 

şeklinde adlandırmıştır. İlk dokuz fasıl Ahmed Bîcan’ın Envâru’l-Âşıkîn 

isimli eserinden hareketle telif edilmiş olmakla beraber, onuncu fasıl müellifin 

kendi kaleminden çıkmış müstakil manzum bir hadis tercümesidir. Klâsik 

hadis tercümesi geleneğine uygun olarak hadislerin öncelikle Arapça 

metinlerine yer verilmiş, akabinde her bir hadis iki beyit ile açıklanmıştır. 

Müellif, hadisleri nazma çekerken ilk beyitte Arapça hadisin Türkçe anlamını 

vermeye gayret göstermiş, ikinci beyitte ise ilgili hususta okuyucuya nasihatte 

buunmuştur. Eserde yer alan kırk hadisler belli bir konuda olmayıp bir 

Müslümanın günlük hayatta karşılaşabileceği ibadet ve muamelat ile ilgili 

çeşitli hususları ihtiva etmektedir. Bunlardan bir kısmı Müslümanların 

bireysel yaşamlarında dikkat etmesi gereken birtakım hususlarda nakledilen 

hadisler olmakla birlikte, sosyal yaşamlarında da büyük önem arz eden 

konularla ilgili hadislere de yer verilmiştir. Bireysel yaşamla ilgili olarak 

namaz kılmak, Kur’an okumak, ilim öğrenmek, kibir, kalp temizliği, nefse 

muhalefet etmek, gaflet, iyi niyet, ipek elbise giymek, dünyanın fani olması 

gibi hususlar ele alınmıştır. Müslümanların sosyal yaşamı ile ilgili olarak ise 

alışverişte hile yapmamak, insanlara faydalı olmak, mahlûkata merhametli 

davranmak, mazlumun duasından sakınmak, Allah’ın sevdiklerini sevmek, 

kardeşlik hukuku, kafirlere benzememek, cemaatle namaz hususlarındaki 

hadisler zikredilmiştir. Bunların dışında resim yapmak, münafığın alametleri, 

evde köpek beslemek, kabir ehlinden yardım talebinde bulunmak, ölen yakının 

arkasından ağlamak hakkında rivayet edilen hadislere de yer verildiği 

görülmektedir.  
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MANZUM KIRK HADİS TERCÜMESİ’NİN 

TRANSKRİPSİYONLU METNİ 

 

ONUNCI FAäIL ÁÒAR BAÓİR ÜZERİNE ÓADÌæLERDÜR 

İnne Haõihi’l-úulÿbe TeãaddÀ KemÀ Tuãaddi’u’l-óadìde Fe Úìle YÀ 

Rasÿla’llah Ve MÀ CilÀhÀ Fe ÚÀle TilÀvetü’l-Úur’Ànì Ve Õikru’l-mevt17 

FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün 

Şöyle buyurmışdur ol úalb derdine dermÀn ùabìb 

Açılur úalbler demir açıldugı gibièayÀn 

Eyitdiler yÀ Rasÿla’llÀh úalbi açan nedür         

Didi Úur’Ànı tilÀvet mevti añmaúdur her Àn 

İnne Fì Cesedi’bn-i Ádem Lemuêàatün İõÀ äalaóat e’l-cesedü 

Küllühÿ Ve İõÀ Fesedet Fesede’l-cesede Küllühÿ ElÀ Ve Hiye Úalbuhÿ18 

Ádemüñ cisminde bir et buyurmışdur Rasÿl  

Ol ki pÀk oldı úamu cismi anuñ pÀúdur hemÀn 

Şöyle kim pÀk olmaya murdÀr olur cümle cisim  

Úalbdür ol buyurdılar pÀk idegör sen de her Àn 

Sellimÿ èAle’l-yehÿdi Ve’n-naãÀrÀ Ve LÀ Tüsellimÿ èAle’l-yehÿdi 

Min ümmetì19 Ve Úìle YÀ Rasÿla’llÀh Me’l-yehÿdü Fì Ümmetike ÚÀle 

Yestemièÿne’l-eõÀne Ve’l-iúÀmete Ve LÀ Yaóêurÿne’l-cemÀèate20 äadaúa 

Viriñüz Yehÿd NaãÀrÀ üzerine selÀm 

Yahÿdì ümmetim üzre virmeñ dir Faòr-i cihÀn 

Didiler Yahÿdì ümmetüñ kimdür didi Rasÿl 

CemÀèate gelmeye işidür iúÀme eõÀn 

                                                 
17 “Şüphesiz kalpler de demirlerin paslandığı gibi paslanır. Cilası ise Kur’an okumak ve ölümü 

anmaktır.” Kaynaklarda böyle bir hadis tespit edilememiştir. 
18 “İnsan vücudunda bir et parçası vardır o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozuk olduğunda bütün 

vücut ifsat olur. İyi bilin ki, işte o et parçası kalptir.”  Buhârî, Îman, 39. 
19 Metinde “mine’l-ümmetì” şeklinde yanlış yazım mevcuttur.  
20 “Yahûdi ve Hıristiyanlara selâm veriniz. Ama ümmetimin yahûdilerine selâm vermeyiniz.” Dediler 

ki: 'Onlar kimdir ey Allah'ın Rasûlü?' Buyurdu ki: “Ezanı ve ikameti duyup da cemaate 

gitmeyenlerdir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 1, s. 520. 
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Ra’eytü Mektÿben Fì BÀbi’l-cenneti Men ÒÀlefe Hüve Fi’l-cenneti 

Me’vÀhü Ve Men EùÀèa Hüve Fi’n-nÀri Me’vÀhü21 äadaúa Rasÿlu’llÀh 

Didi MièrÀc gicesinde Faòr-i èÀlem MuãùafÀ 

Görmüşem Cennet úapusunda yazılmışdur revÀn 

Şol ki muòÀlif hevÀsına yiri Cennet iken 

Ol ki hevÀsına uydı yeri nÀr olur hemÀn 

ÚÀle (èas.) Kün Fi’d-dünyÀ Keenneke áarìbün Ev èÁbiru Sebìlin Ve 

èUdde Nefseke Min AãóÀbi’l-úubÿr22 Nuúile Mine’l-MeşÀriú 

Siz àarìb gibi oluñ dÀyim bu dünyÀda èayÀn 

Ya geçici yolcı gibi oluñuz úılmañ úarÀr 

Daòı aãhÀb-ı úubÿrdan nefsüñüz eyleñ òisÀb 

Böyle buyurdı Rasÿl naãióatinde bil iy yÀr 

èAlÀmetü’l-münÀfiúi æelÀåün İõÀ Tekelleme Keõibe Ve İõeétümine 

ÒÀne Ve İõÀ Vaèade Aòlefe23 Mine’l-MeşÀriú 

Üç èalÀmet var münÀfıúda dimişdür ol Óabìb 

Biri bu ki kiõb ider söylese idi bì-gümÀn 

Biri daòı ol ki emìn olsa òıyÀnet ide 

Durmaya èahdine hergiz budur üçünci èayÀn 

ÚÀle èAleyhi’s-selÀm LÀ Yedòulu’l-melÀéiketü Beyten Fìhi Kelbün 

Ve äÿratün24 äadaúa 

Úanàı evde kim ola ãÿretle kelb didi Rasÿl 

MelÀéike ol eve hìç girmez bilsünler hemÀn 

Nefs kilÀbından ãaúın kim ol ulu putdur saña 

Úalbüñ evini dem-À-dem pÀk idegör her zamÀn 

ÚÀle èAleyhi’s-selÀm Küllü Muãavvirin Fi’n-nÀri25 äadaúa Rasÿl 

                                                 
21 “Cennetin kapısında yazılmış olduğunu gördüm ki kim nefsine muhalif olursa yeri cennettir, kim de 

nefsine uyarsa yeri cehennemdir.” Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanmamıştır. 
22 “Dünyada bir garip veya bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden say.”  Buhârî, Rikak, 2. 
23 “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, ona güvenildiği zaman hıyanet eder ve 
söz verdiği zaman yerine getirmez.” Buhârî, Îman, 24. 
24 “İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez.” Buhârî, Bed’il-Halk, 27. 
25 “Bütün ressamlar cehennemdedir.” Müslîm, Libas, 99. 
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Kim ki muãavvir ola ãÿret düze didi Nebì 

èÁúıbet düzdügi ãÿret aña ateşdür müdÀm 

Áòiretde daòı andan her biri cÀn isteye 

Key ãaúın taãvìr düzmek Óaúúa yaraşur tamÀm 

èAleyhi’s-selÀm Men Lebise’l-óarìra fi’d-dünyÀ Lem Yelbishu Fi’l-

Àòirati26 äadaúa 

Kim ki dünyÀda óarìr giydi dir ol Òayr’ul-beşer 

Áòiretde giymez ol böyle bil iy ãÀóib-kerem 

Sözini kim ùutdı buldı ol ãırÀtu’l-mustaúìm 

Anuñla òÿrıla àılmÀn ola uçmaúda maórem 

ÚÀle Rasÿlu’llÀh ed-DünyÀ Cìfetün ÙÀlibuhÀ KilÀbün27 

Cìfedür dünyÀ daòı diyü buyurmışdur Rasÿl 

Aña her kim ùÀlib oldıysa olupdur ol kilÀb 

Bu söz onlar içündir dìnin bu dünyÀya ãatar 

èÁúıbet anlar çekerler nÀruñ içünde èaõÀb 

ÚÀle äalla’llÀhu èAleyhi Ve Sellem ed-DünyÀ Sicnü’l-mü’mini ve 

Cennetü’l-kÀfiri28 

Mü’minüñ zindÀnı dünyÀdur buyurmışdur Rasÿl 

Nitekim kÀfire dünyÀ cennet oldı bì-gümÀn 

áam yime el virmediyse sen de bu dünyÀ içün 

Çünki bunuñ devleti bir Àn ola ancak hemÀn 

el-Mü’minÿne LÀ Yemÿtÿne Bel Yünúalÿne Min DÀri’l-fenÀéi İlÀ 

DÀri’l-beúÀéi29 

Mü’minler ölmezler hergiz didi SulùÀn-ı enbiyÀ 

Bil ki geçdiler fenÀdan buldılar dÀr-ı beúÀ 

Áòiret yaraàını gör saña sen gerek ise 

                                                 
26 “Dünyada ipek giyen onu ahirette asla giyemez.” Müslîm, Libas, 2. 
27 “Dünya bir cîfedir, onun talipleri ise köpeklerdir.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 1, s. 492. 
28 “Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetidir.” Müslîm, Zühd, 1. 
29 “Müminler ölmezler onlar fani muvakkat olan dünya evinden baki ve ebedi olan ahiret evine göç 

ederler.” Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanılmamıştır.  
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Yoòsa ãoñra peşìmÀnlıú fÀyide úılmaz saña 

Ve ÚÀle (èas.) Lev èAlimtüm MÀ Aèlemu Le-êaóiktüm Úalìlen Ve 

Le-bekeytüm Keåìran30 

Şöyle kim ben bildügüm siz bilseñüz didi Rasÿl 

Az gülüp çoú aàlamaú eylerdüñüz siz her zamÀn 

İmdi àÀfil yürüme dünyÀda gülme sen müdÀm 

DÀyimÀ aàla ki andan gülesiniz iy cüvÀn 

ÚÀle (èas.) Men Yüridu’llÀhu Bihi Òayran Yufeúúihu Fi’d-dìn31 

Òayır virmek dilese Óaú kimseye didi Óabìb 

EvvelÀ èilm içre anı èÀlim ü dÀnÀ ider 

Kendü sevdÀsına AllÀh úoya ol ùÀèat idüp 

äoñra anuñ yirini Óaú cennet-i meévÀ ider 

Ve ÚÀle (èas.) Òayru’n-nÀsi Men Yenfeèu’n-nÀse32 

NÀsuñ òayırlısı oldur kim buyurmışdur Rasÿl 

NÀsa nÀfiè ola her-bÀr olmaya anda ziyÀn 

Bu óadìåle èÀmil ol var èÀúil (ü) dÀnÀ iken 

Olasın sevgüli Óaúúuñ olma àafletde bir Àn 

Ve ÚÀle (èas.) Şerrü’n-nÀsi Men Yeêurru’n-nÀse33 äadaúa 

Faòr-i èÀlem didi nÀsuñ yaramazıdur müdÀm 

Şol kişi kim nÀsa øarÀrı doúunur iy gedÀ 

İmdi ãaúın nÀsı incitdüñ ise sen tevbe úıl 

Ola kim ãuçuñ úabÿl eyleye senüñ de ÒudÀ 

ÚÀle (èas.) İróamÿ Men Fi’l-arêi Yeróameküm Men Fi’s-semÀéi34 

Yirde àarìb olana raóm eyleñüz didi Rasÿl 

TÀ ki gök ehli size raóm eyleyeler dÀyimÀ 

Yaèni tesbìó ide melÀéike şefúatlü úula 

                                                 
30 “Benim bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlardınız.” Tirmizî, Zühd, 9. 
31 “Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde fakih kılar.” Buhârî, İlm, 13. 
32 “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır.” Buhârî, Meğâzî, 35. 
33 “İnsanların en şerlisi insanlara zarârı dokunanıdır.” Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanılmamıştır. 
34 "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin Tirmizî, Birr, 16. 
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Vireler åevÀbını oña úabÿl ide ÒudÀ 

ÚÀle Rasÿlu’llÀh äalla’llÀhu èAleyhi Men Lem Yeróam Lem 

Yuróam35 äadaúa 

Òalúı esirge seni Óaú raóm ide dir ol Nebì 

Kim ki şefúatlü ola esirgeyici Haúúdur oña 

Şol kim esirgemeye Óaú úullarını ôulm ide 

Ol muúarrerdür ki raómet itmeye AllÀh aña 

ÚÀle (èas.) İtteúi Min DuèÀi’l-maôlÿmi Velev ÚÀne KÀfiran äaóóa36 

Faòr-i èÀlem didi úorú maôlÿm duèÀsından tamÀm 

Şöyle kim kÀfir de ise eyleme hergiz izÀ 

İmdi ãaúın kimseyi incidme hìç nÀ-óaú yere 

Zìra maôlÿm óaúúını ôÀlimden alur ol ÒudÀ 

ÚÀle èAleyhi’s-selÀm el-Óubbu Li’llÀh Ve’l-buàêu Li’llÀh37 äadaúa 

Óaúú içün sev Óaúú içün buàø eyle buyurdı Rasÿl 

Anları kim sevesin ya buàø idesin iy hümÀm 

Yaèni sevdügüñ senüñ hìç àaraø içün olmaya  

Daòı buàø itdügüñe hìç àaraø olmaya müdÀm 

ÚÀle (èas.) el-Müslimü Eòu’l-müslimi38 äadaúa Rasÿl 

Müslim olan Müslimüñ birÀderi didi Nebì 

ZìrÀ mü’min úarındaşuñdur úamu dìnde èayÀn 

Ne ki kendüñe ãanursañ öyle ãan mü’minlere 

Sen de Óaúúuñ olasın sevgüli úulı bì-gümÀn 

ÚÀle (èas.) Men KÀne Fì ÓÀceti Aòìhi KÀna’llÀhu (fì) ÓÀcetihi39 

Kim ki bürÀzeri óÀcetinde bulunsa müdÀm 

AllÀh anuñ óÀcetinde bulına didi Rasÿl 

                                                 
35 “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” Buhârî, Edeb, 18. 
36 “Kâfir dahi olsa, mazlumun duasından sakınınız.” Buhârî, Zekât, 1. 
37 “Allah için sev, Allah için buğz et.” Ebû Dâvûd, Sünnet, 3. 
38 “Müslüman, Müslümanın kardeşidir.” Buhârî, Mezâlim, 3. 
39 “Kim müslüman kardeşinin bir sıkıntısını giderirse, Allah Teâlâ o kimsenin sıkıntılarından birini 

giderir.” Buhârî, Mezâlim, 3. 
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İmdi óÀcetinde bulun herkesüñ úÀdir iseñ 

TÀ ki AllÀh óÀcetüñ senüñ her dem ide úabÿl 

ÚÀle Rasÿlu’llÀh äalla’llÀhu èAleyhi Ve Sellem İnne’l-èayne 

Óaúúun40 äadaúa 

Úorú yavuz göz çünki óaúdur böyle buyurdı Óabìb 

Her neye kim baúsa yavuz göz oña ider eåer 

Zeyn idüp gösterme kendüñi hemÀn kimseye 

TÀ yavuz gözden saña irişmeye hergiz øarar 

ÚÀle’n-Nebiyyü èAleyhi(’s-selÀm) Men Teşebbehe Bi-úavmin 

Fehüve Minhüm41 äadaúa 

Kim ki kendin beñzede bir úavme buyurdı Rasÿl 

Ol kişi onlardan olur böyle bilsünler hemÀn 

Key ãaúın başuña alma kÀfirüñ kisvetini 

TÀ ki kÀfir olmayasın olma àÀfil her zamÀn 

ÚÀle Rasÿlu’llÀh äalla’llÀhu LÀ Yedòulu’l-cennete ÚÀnet42 

Şol ki müéminler içinde dÀyimÀ söz ùaşıya 

Cennete girmez deyü buyurdı ol şems-i cihÀn 

Yaèni dimekdür ki àammÀz ola nemmÀm ola ol 

İşi fitne ola aña olmaya cennet mekÀn 

ÚÀle’n-nebiyyü (èas.) LÀ Yedòulu’l-cennete ÚÀùièu raómin43 

Kim ki úaùè-ı raóm ide girmez muúarrer cennete 

Raóm idüp ümmete dir Peyàamber-i Àòir zamÀn 

Yaèni her kim aúrabÀsın ãıla úılmaz terk idüp 

Raómet itmeye oña Óaú şöyle bileler èayÀn 

LÀ Yedòulu’n-nÀra Men ÚÀne Fì Úalbihi MiåúÀle Óabbetin Mine’l-

ìmÀn44 Nuúile mine’-İóyÀ 

                                                 
40 “Şüphesiz nazar haktır.” Müslîm, Selâm, 42. 
41 “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.” Ebû Dâvûd, Libas, 4. 
42 “Söz taşıyan cennete giremez.” Buhârî, Edeb, 50. 
43 “Akrabalık bağlarını kesip koparan kimse Cennete giremez.” Buhârî, Edeb, 11. 
44 “Kalbinde zerre kadar iman bulunan kimse cehenneme girmez.” Müslîm, Îman, 147. 
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NÀra girmez bu muúarrerdür didi ol dìni pÀk 

Her kimüñ úalbinde miåúÀl zerre ìmÀndan ola 

Úoma tevÀøuè eyle hem òayrı sen èÀúil iseñ 

DÀyimÀ esirge anları ki miskìnden ola 

Ve ÚÀle (èas.) Ve LÀ Yedòulu’l-cennete Men KÀne Fì Úalbihi 

MiåúÀle Óabbetin Min Òardelin Min Úibrin45 mine’l-İóyÀ 

Cennete girmez diyü buyurdı SulùÀn-ı EnbiyÀ 

Her kimüñ úalbinde miåúÀl ôerre kibr ola tamÀm 

İmdi kibirden ãaúın varise úalbüñden çıúar 

äÀfi eyle kendüñi pek görme kimseden müdÀm 

ÚÀle Ene Mina’llÀhi Ve’l-enbiyÀéu Minnì Ve’l-èarşu Minnì Ve’l-

Kürsiyyü Minnì46 

Ben ÒudÀ nÿrundanım buyurdı Óabìb-i ÒudÀ 

EnbiyÀ benden daòı hem èarş (u) kürsì bì-gümÀn 

Yaèni evvel rÿóuma AllÀh tecellì eyledi 

äoñra ol nÿrdan yaratdı ne ki var gizlü èayÀn 

Lì Maèa’llÀhi Vaútün LÀ Yeseèÿ Fìhi Melekün Muúarrabün Ve LÀ 

Nebiyye Mürselün47 

Óaúúıla benümle vardur bir zamÀn didi Rasÿl 

äıàmaz onda ne melek-i muúarreb ne mürsel nebì 

Bu sözi dimezdi èaled’devÀm iy yüzi aú 

Òalvetinde söyleridi böyle añla ol Nebì 

ÚÀle (èas.) İtteúÿ FirÀsete’l-mü’mini Li-ennehü Yenôuru Bi-nÿri’llÀhi 

TeèÀlÀ48 Nuúile Mine’l-Müslim BuóÀrì 

Müéminüñ ferÀsetinden úorúuñuz didi Rasÿl 

ZìrÀ Óaú nÿriyle naôar eyler anlar her zamÀn 

                                                 
45 “Kalbinde hardal tanesi kadar kibir olan kimse cennete giremez.” Müslîm, Îman, 147. 
46 “Ben Allah’tanım. Peygamberler bendendir. Arş bendendir. Kürsi bendendir.” Kaynaklarda böyle 

bir hadise rastlanılmamıştır. 
47 “Benim Allah Teâlâ ile beraber olduğum öyle bir vakit vardır ki, benimle birlikte o vakit içine ne bir 

mukarreb melek ne de bir mürsel nebi sığar.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 2, s. 173-174. 
48 “Müminin ferasetinden sakınınız. Zira o Allah'ın nuruyla bakar.” Tirmizî, Tefsir, 15. 
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Müémin ol ìmÀn getüre Óaúúa kemÀl-i ãıdúile 

Cennet-i aèlÀ ola tÀ ki saña her dem mekÀn 

ÚÀle (èas.) Yuóşerü’n-nÀsü Yevme’l-úıyÀmeti èAlÀ NiyyÀtihim49 

Óaşr olur niyyetleri üzre bu nÀs didi Rasÿl 

Şol úıyÀmet güni kim úopsa gerekdür bì-gümÀn 

İmdi niyyetiñi òayrile tamÀm eyle tamÀm 

Olmaya şer niyyetüñ kim bulmayasın sen ziyÀn 

ÚÀle’n-nebiyyü (èas.) es-äalÀtü èÌmÀdü’d-dìn50 Nuúile Mine’l-ÌóyÀ 

Namaz dìnüñ diregidür didi ol ãÀóib-kerem 

Úılagör vaútiyle efêal ola aèmÀlüñ senüñ 

Daòı melekler åevÀbı hem yazılur bì-gümÀn 

Şöyle kim beş vaúti dürüst eger úılursañ senüñ 

ÚÀle (èas.) İõÀ Teóayyertüm Fi’l-umÿri Fe’staèìnÿ Min Ehli’l-

úubÿr51 

Bir umÿrda óayret alsa sizi añla her zamÀn 

Maúbere ehlinden isteñ yardım idüñ duèÀ 

TÀ ki úabul eyleye dilegüñüz Perverdi-gÀr 

Ümmetin esirgeyüp buyurmuşıdı MuãùafÀ 

ÚÀle’n-nebiyyü èAleyhi’s-selÀm en-Nefsü Hiye äanemü’l-ekber52 

Nefs ulu putdur dir ol Óabìb-i Rabbü’l-èÀlemìn 

Kendüñi andan ãaúın kim úılmasun seni óelÀk 

Şöyle kim sen viresin her ne ki isterse müdÀm 

èÁúıbet yoldan çıúarur ol ider seni helÀk 

Men Cemeèa’l-mÀle Bi’l-óayli Óabbeten Óabbeten Yuhliku’llÀhu 

TeèÀlÀ Úubbeten Úubbeten53 

                                                 
49 “Kıyamet günü insanlar niyetleri üzere haşrolunurlar.” Ebû Dâvûd, Cihad, 87 
50 “Namaz dinin direğidir.” Buhârî, Îman, 2; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 2, s. 31. 
51 “İşlerinizde şaşkınlığa düştüğünüz zaman kabir ehlinden yardım isteyiniz Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c. 
1, s. 85. 
52 “Nefis en büyük puttur.” Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanılmamıştır. 
53 “Allah hile ile mal biriktirenin malını helak eder.” Kaynaklarda böyle bir hadise rastlanılmamıştır. 
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Óìle idüp óabbe óabbe cemè iden mÀldan kişi 

Úubbe úubbe Óaúú helÀk eyler dir Óabìb-i ÒudÀ 

Óìle ile cemè olan mÀl nice dünyÀda helÀk 

Ancılayın cemè iden her ôarar èuúbÀda bula 

ÚÀle Rasÿlu’llÀh (èas.) İnne’l-meyyite Le-èuõõibe Li-bukÀ’i Ehlihi54 

Meyyit èaõÀb oluna deyu buyurmuşdır Rasÿl 

Ol zamÀn kim anuñ-içün aàlaya ehli müdÀm 

İmdi aàlama ziyÀde meyyit üstinde her Àn 

RÀôı ol Óaúú emrine ne ki gelürse iy hümÀm 

ÚÀle’n-Nebiyyü äalla’llÀhu èAleyhi Ve Sellem ed-Dìnü Fi’n-

naãìóati55 

Dìn naãìóatde dir ol Rasÿl-i Rabbü’l-èÀlemìn 

Óaú sözi diñle úabul eyle ùutagör dÀyimÀ 

Kim naãìóat diñleyüp dìnüñ úavì ola senüñ 

Hem saña raómet naôarı ile naôar ide ÒudÀ 

LÀ Uóãì åenÀ’e èAleyke KemÀ Eåneyte èAlÀ Nefsike56 

LÀ uóãì didi münÀcÀtında ol òayru’l-enÀm 

Yaèni ben saña åenÀ idemedüm yÀ RabbenÀ 

Kendü nefsüñ üzerine åenÀ itdügüñ gibi 

Óaúúa nisbet bu èacz maúÀmıdur dostum aña 

RabbenÀ ÁtinÀ Fi’d-dünyÀ Óaseneten Ve Fi’l-Àòireti Óaseneten Ve 

ÚınÀ èAõÀbe’n-nÀr57 

YÀ İlÀhì saña óamd ü èaczimüz bildüñ hemÀn 

Óamdümüz hep bir nefes şükri degüldür yÀ Kerìm 

Vir bize dünyÀda iyilik Àòirette hem-çünÀn 

                                                 
54 “Ölü, ailesinin ağlaması sebebiyle kabirde azaba duçar olur.” Buhârî, Cenâiz, 33. 
55 “Din nasihattir.” Buhârî, Îman, 42. 
56 “Sana hakkıyla senâ (övgü) etmem mümkün değildir; ancak sen kendini hakkıyla bildiğin için, kendi 
kendine senâ edersin.” Müslîm, Salât, 222. 
57 “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.” 

Müslîm, Zikr, 26; Ebû Dâvûd, Salât, 381. 
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Daòı bizi ateş èaõÀbından úurtar yÀ Raóìm 

Temmet HÀõihi’l-kitÀbü Bi-hamdi’llÀhi Ve èAvnihi Ve Óüsni 

Tevfìúihi 

 

SONUÇ 

Türk-İslâm edebiyatı sahasında Hz. Muhammed’in hadislerinin 

tercümesi şeklinde çok sayıda mensur ya da manzum eser kaleme alınmış, 

ekseriyetle edebî ve sanatsal kaygılardan uzak bulunan bu eserler vasıtası ile 

Müslüman Türklerin ibadet ve muamelata dair yaşantılarına katkı sağlanmaya 

çalışılmıştır. Hz. Peygamber’in nasihatlerinin duyurulması, farzların ve Hz. 

Peygamber’in sünnet-i seniyyesinin öğretilmesi, Müslüman Türk halkının 

bireysel ve sosyal yaşamında yapması gerekenler hakkında bilgilendirilmesi 

ve irfanî bilginin toplum nezdinde yaygınlaştırılması maksadıyla kaleme 

alınan manzum kırk hadis tercümelerinden birisi de incelememize konu olan 

eserdir. Manzum hadis tercümesi türündeki eserlerin en fazla telif edildiği 

XVI. yüzyıla ait olduğunu düşündüğümüz eser, hacim itibari ile küçük, ancak 

ihtiva ettiği hadislerin verdiği mesajlar itibari ile Müslümanlar için önemli bir 

çalışmadır. Eser, edebî ve sanatsal kaygılardan tamamen uzak, Müslüman 

Türklere manevî yaşantılarında faydalı olacak hususlarda nasihat vermeyi 

amaçlamış olup Türk-İslâm edebiyatı içerisinde önemli edebî türlerden olan 

kırk hadis türüne katkı sağlamıştır. Eserde yer alan hadisler Osmanlı 

toplumunun dünya ve ahiret hayatına bakışı ile bireysel hayatlarında ve 

kişilerarası ilişkilerinde önem verdikleri hususlar hakkında da ipucu vererek 

Osmanlı toplumunun inanç dünyası ve zihniyetini ortaya koyması bakımından 

da dikkate değer bir görünüm arz etmektedir. 
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