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Özet
Arap edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Hârirî’nin
Makâmat adlı eserinin çeşitli dönemlerde Türkçeye çevirileri yapılmıştır.
Tâhir Selâm Muhammed Beg, Ahmed Hamdi Şirvânî, Manastırlı Dâniş
Ahmed Efendi ve Sabri Sevsevil eserin tamamını, Roma sefâreti imamı
Hâşim Velî ise eserin kısmı çevirisini yapmış ve 1326 yılında İstanbul’da
yayınlamıştır.
Hâşim Velî Makâmât’la Hâlis Efendi sayesinde tanışmış, onun tavsiye ve
emriyle kitabın mukaddime ile birinci, üçüncü, on birinci ve yirminci
makamelerini tercüme etmiştir. Yaptığı tercümeyi hemen basamayan
Hâşim Velî bunun sebebi olarak da Makâmât’ın sıkıyönetim uygulayan
önceki dönemin birçok kusurunu açık bir şekilde ortaya koymasını ve
bundan dolayı yönetimin bu esere izin vermeyecek olmasını gösterir.
Basımı için uygun bir vaktin gelmesini bekleyen Hâşim Velî 1910 yılında
büyük bir hevesle işe koyulduğunu belirtmektedir. Hâşim Velî’ye göre
Harîrî’nin Makâmât’ı edebiyat çevreleri tarafından şöhreti yakinen bilinen
bir eser olmakla birlikte belâgat ve fesâhat üzerine düzenlenmiş
kitapların en iyilerinden biridir. Arapçanın meziyetlerini, anlaşılması güç,
kapalı ve gizli tutulan yönlerine vakıf olmak ve özellikle belâgat ve fesâhat
mucizesi olan Kur’an-ı Kerim’in lâtif nükte ve ince manalarını anlamak
isteyenlerin derin bir düşünce ile Makâmât’ı incelemeleri zorunludur.
Bu çalışmada sahip olduğu sanatsal söyleyiş ile Arapça eserler arasında
ayrı bir önemi olan Makâmât adlı eserin Roma Sefareti İmâmı Hâşim Velî
tarafından yapılan kısmi tercümesi Latin harflerine aktarılmış ve tercüme
hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.
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ROME EMBASSY IMAM HASHIM VELI’S TRANSLATION OF
MAKAMAT-I HARIRI
Abstract
Turkish translation of Hariri’s work so named Makamat which is
considered to be one of the most important works in Arabic literatüre
have been made in various periods. Complete translation is made by
Tahir Selam Muhammed Beg, Ahmed Hamdi Sirvani, Manastirli Danis
Ahmed Efendi and Sabri Sevsevil while the partial translation of the work
was made by Rome Embassy Imam Hasim Veli and published in 1326 in
Istanbul.
Hasim Veli met with Makamat by Halis Efendi, and translated the
introduction, first, third, eleventh and twentieth makames of the book
with his advice and order. Hasim Veli stated that Makamat reveals many
flaws of the previous period of authoritarianism clearly and that is why
the management would not let this work to be published which is the
reason why he could not publish the translation immediately. Hasim Veli
waiting for an appropriate time for the publication states that he started
to work with a great enthusiasm in 1910. According to Hasim Veli,
Hariri’s Makamat is one of the best books arranged on rhetoric and
fluence while it is a work with a fame known well by the literature circles.
For the people who want to have a grasp of the virtues, hard to
understand, closed and confidential aspects of Arabic and to understand
subtle wit and overtones of Quran which is especially a rhetoric and
fluent miracle, examination of Makamat with a deep thought is
mandatory.
In this study, partial translation of the work of Makamat which has a
separate important among the Arabic works with its artistic utterance by
Rome Embassy Imam Hasim Veli transferred to Latin alphabet and made
a general assessment of the translation.
Keywords: Hariri, Translation of Makamat, Hashim Veli.

Giriş
Bir toplumun tarihini, kültürünü veya yaşama dair genel anlamda bakış açılarını edebî
metinler sayesinde daha yakından görebilmek mümkündür. Özellikle tarihî bulguların yetersiz
kaldığı durumlarda geçmişte yaşanan hadiselerin ayrıntılarına ulaşabilmek ve toplumda derin
izler bırakan bu hadiselerin vicdanlardaki izdüşümlerini görebilmek için edebî metinlere
başvurulmaktadır. Toplumun hafızasını kayıt altına alan bu eserler sadece anlam ve bilgi
yığını eserler olmayıp aynı zamanda dönemin sanat ve estetik seviyesini gösteren önemli
kaynaklardır. Bir dilin güzelliklerini en iyi gösteren ve inceliklerini ortaya koyan bu ürünler
söz konusu dilin ulaştığı seviye ve toplumun kültür düzeyini de görmemize yardımcı
olmaktadır. Sözgelimi Köktürk Kitabeleri Türk toplumunun tarihî hakkında ciddi veriler
sunarken sahip olduğu üslûp ile Türk dilinin o yüzyıldaki gelişimini ve ifade kabiliyetini de
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ortaya koymaktadır. Aynı şeklide İran edebiyatının şaheseri olan Şehnâme, İran‟ın tarihini
geleceğe taşırken Farsçanın asıl kimliğini bulmasına ve bu dilin anlatım imkânlarını
zenginleştirmesine katkı sağlamıştır. Her toplumun sahip olduğu bu tarz şâheserler adeta
yazıldıkları dönemin kültür ve estetik birikimini sergileyen bir dil müzesi işlevi görmektedir.
Arapçanın da tarihi serüveni içinde ortaya konulan çok sayıda eser bu dilin ifade sınırlarını
daha derinlere taşımış ve imkânlarını genişletmiştir. Bu eserlerden biri de XI. yüzyılda Hârîrî
tarafından yazılmış olan Makâmât adlı eserdir.
Makâmât‟ın tarih içindeki yerinin ve öneminin daha yakından görülebilmesi için
Hârirî‟nin eserini yazdığı XI. yüzyıla gelinceye kadar Arap edebiyatındaki dönüşüm ve
gelinen seviyenin ortaya konulması uygun olacaktır.
1. XI. Yüzyıla Kadar Arap Edebiyatına Genel Bir Bakış
İlkçağlardan itibaren konuşulan ve köklü bir dil olan Arapçanın zaman içinde oluşan
edebiyatına bakıldığında karakteristik özelliğe sahip bazı dönemlere sahip olduğu
görülmektedir. Arap edebiyatının seyrinde farklılaşma ve kırılmaları sağlayan aynı zamanda
Arap toplumunun edebiyata bakışına tesir eden bu dönemleri İslamiyet öncesi Câhiliye
dönemi, Hz. Peygamber ve dört halife dönemi, Emevîler ve Abbâsîler dönemleri şeklinde
sıralamak mümkündür.
İslâmiyet‟in kabulünden önce Arap edebiyatında şiir ağırlıklı bir edebiyat göze
çarpmaktadır. Bunda Arap toplumunun şiire olan tutkularının önemli bir payı söz konusudur.
Cahiliye döneminde yapılan Ukaz panayırlarında en güzel şiirlerin Kâbe‟nin duvarına
asılması geleneği Arap toplumunun şiire olan düşkünlüğünü ve şiire ayrı bir önem verildiğini
gösteren önemli bir ayrıntıdır. Furat‟a (1996: 64) göre şiir, câhiliye devrinde en hâkim edebî
nevidir. Bu devir insanının bulunduğu ortam, şiirin her sahada yaşamasına ve sosyal hayata
hâkim olmasına zemin hazırlamıştır. Bu yüzden erkek, kadın, genç, ihtiyar, efendi hatta köle
şiir söylemiş, duygu ve düşüncelerini bu yolla nakletmiştir. Şiire karşı bu düşkünlüğün
temelinde yaradılışın da büyük payı olmalıdır. Cahiliye döneminde Arapların şiire olan
ilgilerini yaradılış ve ortamla yakın ilişkili olması özellikle ortamın edebiyat ve sanat
faaliyetlerine yön veren özelliği dikkate alındığında üzerinde durulması gereken bir konudur.
Çetin‟in (1991: 286) cahiliye döneminde şairin ve şiirin ne kadar önemli olduğuna dair
verdiği bilgiler de o dönem Arap yarımadasındaki ortamı açıkça göstermektedir: “Kabile veya
kabileler birliğinin sözcüsü olarak siyasî müzakerelere katılan heyetlerde şairin yeri ve
vazifesi vardı. Kabile, hayatının, hissiyatının, geçmişteki övünülecek şeylerinin, zaferlerinin,
düşmanlarına karşı beslediği kin ve intikamın, onları küçültücü hicivlerin, etrafını çeviren
tabiatın en güzel ifadesini şairin sihirli sözlerinde bulur ve bütün bunları ondan beklerdi. Bu
sebeple de onun şiirinin korunmasına ve yayılmasına çalışırdı. Bilhassa seyyidin (reis) bu
sihirli ve tesirli silâhla mücehhez olması kabile için büyük bahtiyarlıktı. Bu kabileden şair
çıktığı zaman bayramlarda, düğünlerde olduğu gibi şenlik düzenlenir, ziyafet verilirdi. Çünkü
mânevî değerlerin koruyucusu olan büyük şairler yetiştirmiş olmak onlar için gurur ve şeref,
buna karşılık şairlerden mahrum bulunmak, sadece bahtsızlık değil aynı zamanda utanç ve
ayıplanma vesilesiydi.”

TURUK
International Language, Literature and Folklore Researches Journal
2015, Year 3, Issue 6
Issn: 2147-8872

- 213 -

Orhan Kaplan

www.turukdergisi.com

Cahiliye döneminde kabilenin şan ve şerefinin şiirle temsil edilmesi şiiri ve şairliği
popüler bir uğraşı haline getirmekle birlikte şiirle uğraşmanın bir zorunluluk ve yaşam biçimi
haline geldiğini de göstermektedir. Arapların şiire olan düşkünlüğüne başka sebepler
sıralamak mümkündür. “a. Uçsuz bucaksız çöl ortamında hayatın sürdürülmesi için katlanılan
meşakkatler. b. Düşmanına karşı sağlanan üstünlüğün, kahramanlığın şiirle perçinleme isteği,
c. Şiiri besleyen, teşvik eden ve toplumun belli başlı müşterek sesi ve dili haline gelmesini
sağlayan muhitlerin varlığı, d. Şairler kabilesinin üzerinde hassasiyet ve ihtimamla eğildiği
hasletlerin temsilcisi konumunda olması, e. Kabilenin geçmişteki kahramanlıklarını dile
getiren şairin bu başarıların unutulmasını önlemesi (Furat, 1996: 64-65).”
İslâmiyet‟in kabulünden sonra da şiire doğrudan getirilen bir yasağın olmaması yeni
şairlerin yetişmesini sağlamıştır. Hz. Peygamber tarafından bizzat teşvik edilen Kab bin
Züheyr, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Revâha gibi sahabe şairlerin varlığı şiirin meşru bir
zemine oturmasını sağlamıştır. Şu„arâ Sûresi‟nin 224.-227. âyetlerinde de hangi şâirlerin
kabul gördüğü kesin bir dille ifade edilmiştir: “Şairlere gelince, onlara da sapıklar uyarlar.
Onların her vadide başıboş dolaştıklarını ve gerçekte yapmadıkları şeyleri söylediklerini
görmedin mi? Ancak iman edip iyi işler yapanlar, Allah‟ı çok çok ananlar ve haksızlığa
uğratıldıklarında kendilerini savunanlar başkadır (TDV: 2007).” Kur‟an-ı Kerim ve
Açıklamalı Meâli)” Müslüman şairlerin Kuran-ı Kerim‟de teşvik edilmesi ve kendisine
sunulan kasideden sonra Hz. Peygamber‟in Kab bin Züheyr‟e hırkasını hediye etmesi şiire ve
şaire bakışı olumlu yönde etkilemiştir.
Hz. Peygamber ve dört halife döneminden sonra Emevîler ve Abbasiler döneminde de
ortaya konulan eserler Arapçanın kendi kimliğini bulma ve olgunlaşma sürecinde ciddi
katkıları söz konusudur. Sınırların gelişmeye başladığı Emeviler döneminde dikkati çeken bir
husus “cemiyetin zevklerini tam anlamıyla ifade etmesi için bedevî hayatın kaba ve sert
kelimelerinin tasfiye edilmesiydi. Ayrıca Câhiliye devri şiirinde gördüğümüz üzere,
sevgilisinin kabilesinden kalan izler üzerinde ağlama gibi şeyler yerine aşk duyguları
geçmişti. Yeni şairler arasında sevgilisini içinde gizleyenler olduğu gibi açığa vuranlar, hatta
sevgilisiyle buluşmalarını söyleyenler bile vardı (Furat, 1996: 144-145)”. Yiğit‟e (1995: 96)
göre “Arap şiiri Emevîler zamanında dinî, siyasî ve sosyal gelişmelerden etkilenerek yeni
temalar ve yeni yönelişler kazanmıştır. Şiiri etkileyen önemli sosyal gelişmelerden biri,
fethedilen topraklarda Müslüman Araplarla diğer ırklardan olan ve ekseriyeti İslâm dinini
yeni kabul eden toplulukların bir arada yaşamasıdır. Arap dilini öğrenen ve bu dille konuşup
yazmaya başlayan bu topluluklar vasıtasıyla Arap şiirine önceki kültür ve medeniyetlerinden
yeni mefhumlar girmiştir. Bu dönemde şiirin bütün nevilerinde tesirini gösteren diğer bir
husus da dinî motiftir. Cihat için yazılan şiirlerden çölü anlatan şiirlere kadar her türde İslâmî
motifler bulunmaktadır. Öte yandan bu dönemdeki siyasî rekabet ve çalkantılar da canlı bir
şekilde şiire yansımıştır.” Emevîler döneminde kazanılan topraklar ve ganimetlerle müreffeh
bir hayatın kapıları aralanmasının da şiire etkileri olmuştur. Furat‟a (1996: 144) göre
mûsıkinin hâkim olduğu bazı muhitlerde, hayatı sadece bu yönleriyle, hatta biraz da hafif
duygularla terennüm eden şairlerin çoğalmaya başladığı görülmektedr. Böylece mûsıkînin
körüklediği aşırı sevinç ve eğlence dalgası içinde bazı şâirler, şarkıcıların da yardımı ile aşk
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mevzûlarını işlemişlerdir. Vezinlerin kısa şekillerinin kullanılması da şarkıcılara kolayca
işlenecek güfteler vermek düşüncesinden gelmektedir.
Abbâsîler devri ise Arap dili ve edebiyatı alanlarındaki çalışmalar bakımından çok
verimli geçmiştir. “Bir yandan farklı bir coğrafyada yeni bir devletin kuruluşu; diğer yandan
toplumu teşkil eden unsurların Arap, İran, Aram ve Süryan gibi farklı kültürlerle bağlı
milletlerden teşekkül etmesi Arap edebiyatını renklendirmiştir (Furat, 1996: 145)”. “Önceleri
Kur‟ân-ı Kerîm ve hadisin inceliklerini anlamak gayesiyle başlayan filolojik ve edebî
araştırmalar, zamanla müstakil birer ilim dalı halini almış, çeşitli dilciler Arap kabileleri
arasında dolaşarak Arap edebiyatına esas teşkil edecek malzemeyi toplayıp tesbit etmeye
başlamışlardı… Bu devrin önde gelen şâirlerinden bazıları şunlardır: Beşşâr b. Bürd, Ebû
Nüvâs, Ebü‟l-Atâhiyye, İbnü‟l-Mu„tez, Ebû Temmâm, Dîkülcin, Buhtürî, İbnü‟r-Rûmî,
Ebü‟t-Tayyib el-Mütenebbî, Ebû Firâs el-Hemedânî, İbn Hânî, Ebü‟l-Alâ el-Maarrî, İbnü‟lFâriz, Bahâ Züheyr ve İbn Zeydûn (Yıldız, 1988: 41)” Bu dönemde “Zühdü ve İslâmî değer
hükümlerini terennüm edenler, kurulan yeni devletin müdafaasını omuzlamış siyasî şâirler,
şiirlerinin mevzularını kendi düşünce ve duygularının teşkil ettiği şâirler, şiirlerinde her türlü
prensipten uzak bir hayat anlayışını hatta zındıklık gibi bağlı oldukları ırktan tevârüs ettikleri
din dışı görüşleri dile getirenler de vardı (Furat, 1996: 145)”.
Abbasîler döneminde dikkat çeken bir diğer husus nesir alanında yaşanan gelişmelerdir.
Özellikle secîli yazma geleneğinin bu dönemde de devam ettirildiği görülmektedir. Bu tarzın
önemli isimleri arasında Ebû Bekr el-Hârezmîi Bedîuzzamân Hemedânî, İbn Fâris, Ebû
Hayyân Et-Tevhîdî, Eş-Şerîf Er-Razî, Es-Seâlibî, İbn El-Enbârî, Reşîdudîn Vatvât, Sekkâkî,
Yâkut El-Hamevî ve Harîrî sayılabilir. Makame türünün yaygınlaşması da bu dönemlere denk
gelmektedir. “Kabile toplantısı anlamına gelen mâkâme bir tür olarak, Emevîler ve Abbâsîler
döneminde halifelerin, dindar kimselerin (zuhhâd) ağzından dinî hikâyeler için dinlemek için
yaptıkları toplantıları ifade ediyordu. O tarihî seyri içinde karşımıza şifâhî hikâye, dilenci
hitâbesi gibi hüviyetlerle çıkmıştı. Ancak X. Asırdan itibaren bünyesinde lisânî, dinî ve sosyal
konulara yer veren, yer yer şiirle desteklenmiş ve müseccâ bir nesirle kaleme alınmış tenkidi
bir hikâye veya hitâbe halini almıştır (Furat, 1996: 289).” Bu türde özellikle Harîrî‟nin yazmıs
olduğu Makâmât sonraki dönemlere etkisi bakımından oldukça önemli bir eser olarak kabul
edilmektedir. Secîli ve sanatkârane nesrin yaygınlaştığı böyle bir dönemde Harîrî makame
yazma geleneğinine de yeni bir nefes vererek bu türün geniş kitlelere ulaşmasını sağlamıştır.
2. Harîrî ve Makâmât Adlı Eseri
Arap edebiyatında makameleriyle şöhret kazandığından Sahib el Makâmât diye de
anılan Harîrî 446 (1054) yılı civarında Basra yakınındaki Meşan kasabasının Benî Harâm
mahallesinde doğmuştur. Ailesi ve kendisi ipek ticaretiyle meşgul olduğu için İbnü‟l-Harîrî
veya daha çok Harîrî nisbesiyle tanınmıştır. İyi bir tahsil aldığı bilinmektedir. Onun tahsilinin
sonunda dînî ilimlerde olduğu kadar dil ve edebiyatta da kendisini kabul ettirecek kadar
yetişmiştir. Kaynaklarda görülen istihbarat âmirliği vazifesine ne zamana başladığı
bilinmiyor. Ancak o, bu vazifesinin uzun süre elinde tuttuğu gibi kendisinden sonra oğulları
da aynı vazifeyi halife el Muktefî (530-555/1136-1160)‟ye kadar sürdürecektir. Onun bu
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resmi vazifesi yanında dil ve edebiyata dair çalışmalarını da bir arada yürüttüğü
anlaşılmaktadır (Kılıç, 1997: 191, Furat, 1996: 299-300).
Kılıç‟ın (1997: 191) verdiği bilgilere göre güçlü bir zekâ ve hâfızaya sahip olan Harîrî
İslâmî ilimlerle sarf, nahiv, aruz-kafiye, şiir, ahbâr ve ensâbın yaygın olduğu Basra kültür
muhitinde yetişip çeşitli alanlarda otorite sayılan hocalardan çok iyi bir öğrenim görmüştür.
“Mert, faziletli, dürüst ve iffetli bir kişiliğe sahip olan Harîrî ipek ticareti yapması, geniş bir
hurma bahçesine sahip olması ayrıca bir resmî görevi bulunması sebebiyle müreffeh bir hayat
yaşamış, yardım severliğiyle tanınmış, el-Makâmât‟ında cimrilere şiddetle hücum etmiştir.
Harîrî, 6 Receb 516 (10 Eylül 1122) tarihinde Basra‟da vefat etmiştir. Basra kadılığı yapan
Ziyâülislâm Ubeydullah ile Necmeddin Abdullah adlarında iki oğlunun bulunduğu
bilinmektedir (Kılıç, 1997: 191)”
Harîrî‟nin en önemli eseri Makâmât‟tır. Eserin ismi Arap edebiyatında sohbet yazısı,
makale, hikâye anlamına gelen makame kelimesinin çoğuludur. 50 kısa hikâyenin bulunduğu
eserdeki Makameler olayın geçtiği yerin adını almaktadır. (Halebiyye, Semerkandiyye,
Bağdadiyye, Mekkiye vb.) “O elli makameden oluşan bu eserine 495 (1011) yılında şu andaki
tertipte 48. sırada bulunan el-Makame el- Harâmiyye‟yi yazmakla başlamıştı. Bunu bir
rivayete göre vezir Enûşirvân b. Hâlid‟e sunmuş, onun pek beğenerek yeni makameler
yazmasını istemesi üzerine eldeki eser vücût bulmuştu (Furat, 1996: 300).” “Fesahat ve
belâgatın en parlak örneklerinden sayılan eser makame çığırını açan Bedîüzzaman elHemedanî‟yi birçok bakımdan aşmış, Arap edebiyatının en yetkili şahsiyetleri, Harîrî‟den
önce ve sonra makāme türünde onun gibi bir sanatkâr gelmediğini söylemişlerdir. (Kılıç,
2003: 414)” Harîrî eserde özellikle Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin halk önünde yaptığı konuşmalarda
belagatin bütün hünerlerini sergileyerek bu alandaki yekinliğini açıkça ortaya koymaktadır.
Vezirin kendisinden Bedîüzzamân‟ın eseri gibi bir eser yazmasını rica etmesiyle işe
koyulan Harîrî, mukaddime bölümünde eseri hakkında değerlendirmeler de yapmıştır. Hâşim
Velî‟nin yapmış olduğu çeviriden hareketle bu değerlendirmeler şu şekilde özetlenebilir:
Harîrî‟ye göre elli makamenin her biri hoş ve şenlendirici olmakla birlikte ciddiyeti de vardır.
Sözün gücüne, tatlılığına; beyân ve fesâhatin yüceliğine ve olgunluğuna; edebiyatın da ince ve
görülmemiş yönlerine sahiptir. Bunun için eserini bir takım deliller ve güzel kinayelerle
süslediğini belirten Harîrî, eserini kitaplarda geçen ve Araplar arasında şöhreti olan atasözleri,
edebiyatla ilgili hoş söyleyişler, tevriyeli fetvalar, daha önce söylenmemiş risaleler, secîli ve
süslü hutbeler, ağlatıcı öğütler, güldürücü ve eğlendirici makaleler ile güzelleştirmiştir. Bir
makaleden diğerine geçişi sadece okuyucunun kalbini neşelendirmek amacıyla yaptığını
söyleyen Harîrî kitapta yabancı sözlerden ancak iki tek beyit kullandığını ve bunlardan başka
eserdeki bütün sözlerin kendisine ait olduğunu ifade etmektedir. Harîrî, dostlarının ve zekâ
sahibi kişilerin eserini anlayışla karşılayacaklarını buna karşın eşyanın hakikatine vakıf
olmayan cahillerin ise bile bile gerçeği kabullenmeyeceklerini ve hakikati örtmeye çalışan
düşmanların da kibrinden kurtulamayacağını düşünmektedir. Harîrî eserine nasıl bir eleştiri
gelebileceğini ve bunun sebebine de değinmiştir. Harîrî‟ye göre böyle bir kitap yazmaya gücü
yetmeyen art niyetli insanlar “şeriat böyle bir esere razı gelmez” diyerek eseri kötülemeye
çalışacaklardır. Buna karşın eşyayı akla uygun bir şekilde gibi kabul eden ve halin gerçeğine
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inanan kişiler ise bu kitabı cansızların ve hayvanların konuşturulması türünden bir hikâye gibi
görecekler ve hakikati teslim edeceklerdir. Harîrî makamelerini okuyan hiçbir kimsenin
bundan dolayı incinmediğini ve bunları okuyanların da reddedilmediğini söylemektedir.
Amellerin kabul edilip edilmemesinin niyetlere bağlı olduğunu hatırlatan yazar eserde
gafilleri uyarma niyetinde olduğunu ve bunun için de güzel ve kibar bir şekilde olayları
anlatmakta herhangi bir mahzur olamayacağını düşünmektedir. Akla uygun olan bu
hikâyelerdeki maksadı ahlakı düzeltmektir ve asla yalan sözler değildir. Böyle yazarlar
eserlerinde doğru yolu davet eden kişiler gibidir.
Toplumun aksayan yönlerine eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşan eserde başkahraman
Ebû Zeyd es-Serûcî‟dir. Mükemmel bir hitabete sahip olan Ebû Zeyd es-Serûcî her defasında
süslü sözlerle insanları büyülemeyi başarır ve kandırdığı kişilerin yardımıyla geçimini sağlar.
Bazen yaptıklarıyla insanları öfkelendirir bazen de gülümsetir. En büyük silahı olan söz
söyleme yeteneği o kadar ileridir ki duruma göre irticalen şiir söyleyebilir ve konuşma
yapabilir. Söze başlamak için en iyi zamanı sabırla bekler ve ne eksik ne de fazla bir kelime
söyler. Konuşmasının sonunda insanlar kendilerini ona yardım etmeye zorunlu hisseder ve
bazen para bazen de çeşitli hediyeler verirler.
Ebû Zeyd es-Serûcî sahip olduğu hayal gücü sayesinde türlü yalanlar söyleyip geçimini
bu şekilde sağlamaktadır. Yeteneğinin farkında olarak bunu yalan ve hileyle de olsa kazanca
dönüştürmenin yolunu bulmuştur. Yaptıklarından da pişman olmayan bir kişiliğe sahiptir.
Eserde Haris. b. Hemmam, Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin maceralarını anlatan kişidir. O,
hangi şehre gitse karşısında bir topluluk önünde konuşma yapan ya da bir olayın merkezinde
olan Ebû Zeyd es-Serûcî‟yi görür. Her ne kadar ilk etapta onu tanıyamasa da yaklaştıkça onu
fark eder. Onun nasıl bir sahtekâr olduğunu bildiği için çoğu zaman onun ayıbını yüzüne
vurur bazen de rencide olmaması için toplum önünde sahtekârlığını ortaya dökmez. Topluluk
dağıldıktan sonra arkasından gider ve ondan hesap sorar. Ebû Zeyd es-Serûcî ise bu duruma
bazen sinirlenir bazen de zekâ oyunları ile çeşitli mazeretler öne sürer ve kendine göre haklı
sebepler sıralar. Her ne kadar hile ve düzenbazlığı kendine iş edinse de Ebû Zeyd es-Serûcî‟ye
karşı Haris b. Hemmam‟ın bir sevgisi bulunmaktadır. Onun sohbetlerine katılmaktan ve onu
dinlemekten keyif almaktadır. Ayrılacakları zaman da üzülmektedir.
Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin duruma göre güzel sözü söyleyebilmesi amacına kolayca
ulaşmasını sağlamaktadır. Halin gereğine uygun olarak konuşmakta ve söze başlamak için en
doğru zamanı sabırla beklemektedir. Belâgate dair hararetli tartışmaların yapıldığı bir edebi
mecliste herkes düşüncesini söyledikten sonra kendi konuşması için en uygun zamanı
beklemesi, konuşmak için hemen atılmaması topluluktaki insanların psikolojisini gözettiği
görülmektedir. Yine bir konuşma yaptığı sırada toplulukta bulunan birinin “adam sanki ne
düşündüğümüzü biliyormuş gibi attığı söz zihnimizden geçene isabet etti (Selsevil, 2012: 47)”
sözü onun ne kadar zeki bir insan olduğunu ve bir topluluktaki insanların gönlünden geçenleri
anlamada ne kadar feraset sahibi olduğunu da göstermektedir.
Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin ikna yeteneği o kadar güçlüdür ki sözleriyle muhatabını adeta
büyülemektedir. Beşinci makamede (Kûfiyye) türlü yalanlarla insanları kandırdıktan sonra
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kendisine yapılan bir iyilik karşısında o kadar teşekkür eder ki yardımda bulunanlar yaptıkları
iyiliğin az olduğunu bile düşünmeye başlarlar. Yine hararetli bir konuşmadan sonra toplulukta
bıraktığı tesir ilginçtir: “İktidar ve sanatkârlığı bizi büyülemiş, ilminin derinliğini anlamakta
bizi yorgun düşürmüştü. Vazgeçmemizi söyleyinceye kadar ona ihsanda bulunduk. (Selsevil,
2012: 108).”
Dokuzuncu makamede (İskenderiyye) anlatılan hikâyede, Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin
yaptığı sahtekârlığının ortaya çıkmasına rağmen İskenderiye Kadısı‟nın sempatisini nasıl
kazandığı anlatılmaktadır. Makamede, Haris bin Hemmam İskenderiye kadısıyla beraber
bulunduğu sırada yanında çocuğu olan bir kadın şikâyetçi olduğu kocasını zorla kadıya getirir.
Kadını dinleyen kadı daha sonra sözü kadının kocasına verir ve kendisini savunmasını aksi
halde onu hapse atacağını söyler. Kadının kocası Ebû Zeyd es-Serûcî‟den başkası değildir.
Ebu Zeyd öyle süslü yalanlar söyler ki kadı bu sözler karşısında adeta büyülenir ve ona inanır.
Ebu Zeyd‟i haklı bulur ve muhtaçlara dağıtılacak olan paradan ikisine de vererek evlerine
yollar. Haris bin Hemmam güzel sözler söyleyen bu adamın Ebû Zeyd es-Serûcî olduğunu
anlar ve kadıya dönerek aramızdan biri bu adamın arkasından gitse de onun haline ve secîli
güzel sözlerine dair haberler getirse diye teklif eder. Bunun üzerine Kadı bir kişiyi Ebû Zeyd
es-Serûcî‟nin arkasından gönderir. Adam Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin “İskenderiye kadısı
olmasaydı Bağdat hapishanesini boylayacaktım” diye şiir okuduğunu işitir. Daha sonra bu
durumu kadıya anlatınca Kadı gülerek ve vakarını kaybederek “Allah‟ım edebiyat
mensuplarını hapsetmeyi bana haram kıl” diye dua eder. Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin sahtekârlığı
ortaya çıksa bile söylediği güzel sözler ile gösterdiği zekâ pırıltısı kadının çok hoşuna
gitmiştir.
Makâmatta anlatılan bütün hikâyelerde Ebû Zeyd es-Serûcî‟nin kurnazlıkları, insanları
aldatması, yalanları, sahtekâlıkları, ikiyüzlülüğü ile beraber dili kullanmadaki mahareti,
hitâbeti, üstün zekâsı, iletişim becerisi ve ikna yeteneği dikkati çekmekte Harîrî‟de böyle bir
karakter üzerinden sanatını gösterme fırsatı yakalamaktadır.
3. Hâşim Velî’nin Kısmî Makâmât Tercümesi ve Değerlendirme
Edebî ürünlerin bir dilden başka bir dile çevirisinde karşılaşılan bazı sorunlar vardır.
Bunların başında eserin özgünlüğünü ve edebî değerinin çeviriyle beraber azalması ve hatta
kaybolması gelmektedir. Özellikle bir şiirin başka bir dile çevirisinde anlam muhafaza
edilmesine rağmen şiirin sahip olduğu derûni ahenk ve estetik büyü ortadan kalkmaktadır. Bu
anlamda ortaya çıkan çeviri de adeta yeni bir şiir olmaktadır. Bunda edebî tür olarak şiirin her
dilin kendine has milli ürünü olmasına bağlanabilir. Edebî ürünler arasında yer alan sanatlı ve
secîli eserlerin çevirisinde de durum farklı değildir. Çünkü bu tarz eserlerde anlatılan konunun
ötesinde yazarın dili kullanma biçimi, o dile has kelime ve hüner oyunları metne ayrı bir ritim
vermektedir. Zaman zaman duygu ve heyecanlara ivme kazandıran bu üslûp ve estetik kurgu
anlama doğrudan etki etmekte ve eserin sanat gücünü daha artırmaktadır. Çeviri esnasında bu
söyleyiş güzelliğinin ne kadarının muhafaza edileceği biraz da çevirmenin yeteneği ile
ilgilidir.
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Arap belâgâtının en önemli eserleri arasında yer alan Makâmât‟ı çevirmek ise eserin
sahip olduğu sanatsal üst dil seviyesi nedeniyle oldukça zordur. Makâmât‟ın son çevirisini
yapan Sevsevil bu zorluğa şu şekilde ifade etmektedir: “Bu gibi ağır eserler, fikir asudeliği
içinde çalışacak mütehassıs bir heyetin kârıdır. Arap lisanındaki genişlik, gramerindeki
çetinlik ile beraber, kitaptaki kelime sanatlarının en müşküllerine dair verilen muğlak
misallerle, pek kapalı bırakılmış muammalar ve çeşitli ilimlerle alakadar bulunan bahisler göz
önüne getirilirse, ödevimizin ehemmiyeti kendiliğinden ortaya çıkar (Selsevil, 2012: 70).”
Hâşim Velî‟nin kısmî tercümesinde Makâmât‟ın sanat değerini korumak için secîli bir
anlatım yolunun seçildiği görülmektedir. Bunun için Arapça ve Farsça kelimelere oldukça
fazla yer verilmiş bu da çevirinin dilini ağırlaştırmıştır. Hâşim Velî‟nin tercümesi “Arapça ve
Farsça kelime ve tamlamaların Türkçe kelimelere baskın olduğu, yer yer secîlerle süslenmiş,
öğreticiliğin yanı sıra sanat endişesi de gözetilen orta nesir (Okuyucu ve dğr. 2012:17)” olarak
değerlendirmek mümkündür. Çevirinin bazı bölümlerinde secîlerle güçlendirilmiş sanat
gayesiyle oluşturulduğu belli olan uzun cümleler dikkat çekmektedir. Eserin başında yer alan
münacat bölümünde Allah‟a yapılan yakarışın samimî ve duygulu bir şekilde olması için
klâsik nesir üslûbunun imkânları sonuna kadar kullanılmıştır:
“Yā Rab! Bizlere Ǿaŧāyā-yı kāmileyi iĥsānıŋıza ve źünūb u Ǿuyūbımızı setr ü
ġufrānıŋıza bedel źāt-ı ulūhiyyetiŋize ŝenā-ħvān oldıġımuz gibi bizlere taǾlįm-i beyān ve
ķulūbımıza ilhām-ı tıbyānıŋıza muķābil daħi źāt-ı eĥadiyyetiŋize sitāyiş-ħvān oluyoruz. (s.3)”
“Yā Rab! Bizleri de anlarıŋ sįret-i seniyyelerine tebeǾiyyet ve faĥr-i risālete ve aśĥābına
muĥabbetle nāǿil-i menfaǾat et ki sen Ǿažįmü’ş-şān her şeyǿe ķadįr ve duǾāları ķabūle elyaķ u
cedįrsin. (s.5)”
Bazı cümlelerde dize sonlarında yer alan secînin gücünü artırmak için cümlenin
tamamına yayılan ses tekrarlarına yer verilmektedir:
“Kendimde ise ŧoŋmuş tabįǾat ve şiddet-i feverānı kesb-i sükūnet eylemiş fıŧnat ve
noķśān-ı rüǿyet tǾab u meşaķķat ve ġam ķaśāvet (s.6-7)”
“Terāküm iden nice humūm u ġumūm beźl-i dinār ile tār-mār olur ve nice śaǾbü’l-ĥuśūl
ve müteǾaźźirü’l-vuśūl olan umūr var ki direm ü dįnārdan beźl-i keŝįr sebebiyle maŧlūbuŋ
ĥuśūlüne ķarįn ve māǿmūlüŋ vuśūlüne rehįn olur. (s.17-18)”
Aynı anlam dairesine sahip kelimeler atıf vâvı ile birlikte kullanılmakta hatta bu şekilde
oluşurulan kelime grupları bazı cümlelerin tamamına yayılmaktadır. Secî ile de güçlendirilen
bu cümlelerde akıcı bir âhenk söz konusu olmaktadır:
“Nefsiŋ hevāsını ķahr u kamǾ eden ŝebāt u metānet ve bizlerde olan Ǿilm ü Ǿirfānıŋ
kemmiyyet ü miķdārını idrāk u iźǾān edebilecek Ǿakl u feŧanet rūzī ķıl. (s.4)”
Atıf vâvı ile birbirine bağlanan kelimelerin aralarında kafiyeli olmasına özen gösterilmiş
bu da cümlelere belli bir ritim kazandırmıştır:
“Ĥikāyet ü rivāyet eylediġimiz şeyǿlerde bizleri ġavāyet ü đalāletden ĥıfž u ĥimāye eyle
(s.4)”
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Metinde atıf vâvı ile birbirine bağlanan ve aralarında kafiyeli olan diğer kullanımlar şu
şekildedir:
“źünūb u Ǿuyūb (s.3), ŝebāt u metānet (s.4), ĥikāyet ü rivāyet (s.4), ġavāyet ü đalālet
(s.4), şāfiǾ vü müşfiǾ (s.5), ħaŧǿiyyāt u sehviyyāt (s.6), uŝerāt u zellāt (s.6), źihāb u iyāb (s.10),
dil-sūzān ve dįde-giryān (s.10), ħadem ü ĥaşem (s.11), įŝār u iĥtiyār (s.12), ŧālib ü rāġıb
(s.13), ihdā vü iǾŧā (s.14), hüviyyet ü māhiyyet (s.16), üdebā vü žurefānıŋ (s.16), śıyt u şöhret
(s.17), maĥbūb u merġūb (s.17), letāfet ü ŧarāvet (s.17), humūm u ġumūm (s.17), Ǿibādāt u
ŧāǾāt (s.19), eĥibbā vü eviddāŋızı (s.20), faħr u ġurūr ve kibr ü sürūr (s.21), cibilliyyet ü
ŧıynetiŋ (s.22), Ǿubūr u mürūr (s.22), nāŧıķa-perdāz u bülend-āvāz (s.23)”
Bağlaç görevindeki “ve” ile çok sayıda kelime ve söz öbeği birbirine bağlanırken
kelime sonlarının genellikle kafiyeli olmasına dikkat edilmiştir:
“ĥiddet-i lisān ve ziyāde heźeyān (s.3), ithām ve sūǿ-i kelām ile düşnām (s.4), onlar rāhı ĥaķķı irāǿe ve dįn-i mübįni iǾlā vü taķviye eylediler (s.5), BediǾü’z-zamān ve Ǿallāme-i
Hemedān (s.5), ĥāŧib-i leyl ve cālib-i ricl (s.6), maķām-ı derd-nāk ve maĥall-i hevl-nāk (s.6),
irādesi Ǿayn-ı hikmet ve iŧāǾati maĥż-ı ġanįmet (s.5), teşmįr-i sāķ-ı himmet ve beźl-i
muķadderet (s.6), bir ŧāķım ayāt ve meĥāsin-i kināyāt (s.7), fenn-i ġavva müteǾalliķ muǾammā
ve tevriyeli fetāvā (s.7), ĥakk u ĥaķįķat ve rāh-ı şeriǾat (s.12), nįk-nām ve vāśıl-ı merām
(s.13), taĥśįl-i ŝevāb ve nāǾil-i naǾįm-i Vehhāb (s.13), elem-dįde ve sitem-resįde (s.13), bezl-i
nuķūd ve įfā-yı Ǿuhūd (s.13), naķışlı çanaķ ve kāse ŧabaķ (s.13), imāret ve vilāyet (s.17), verāǾ
ve taķvā (s.18), TeǾāla Ķadruhu ve Celle Şānuhu (s.18), dįdesi giryān ve ciğeri biryān (s.19),
nāśıĥ-ı yāra ħuśūmet ve emrine muħālefet (s.22), suħan-dān ve şiddet-i lisān (s.26)”
Bazı yerlerde Türkçe kelimeler üzerinden de secî yapılmıştır:
“şevket ü ķuvveti münķarıż olmuş ve fürūġ-ı tābānı sönmüş (s.5)”, “bu māddeniŋ bir
uydurma yalan ve bir nevǾi dolan olduġını bildimse de (s.27)”
Nidâ ile başlayan bazı ifadelerde, etkili ve vurgulu bir söylem için yine secîli ifadelere
başvurulmuştur:
“Ey ĥaķįķat-bįn olan źevāt! (s.19)”, “Ey menbaǾ-ı iĥsān ve ey pįşdār-ı civān-merdān,
(s.25)”, “Ey eshiyā zeyndeki buħalā! Ey māhiyyeti hüviyetine beŋzemeyen cühelā! (s.26)”
Metinde geçen diğer secîli örnekleri şunlardan oluşmaktadır:
“edebiyyāta müteǾalliķ leŧāif ve fenn-i ġavva müteǾalliķ muǾammā ve tevriyeli fetāvā
nažįri nā-mesbūk risāleler, müseccāǾ ve müzeyyen ĥuŧbeler ve aġladıcı mevǾizeler güldürücü
ve eğlendirici maķāleler ile tarśįǾ u tezyįn eyledim. (s.7)”
“bunlardan ġayrı kāffesiniŋ muħteriǾi ve ceyyid ü reddįsiniŋ mūcidi ħāŧır-ı fāŧır-ı
Ǿācizleridir (s.7)”
mā-dām ki Ǿamelleriŋ maķbūliyyeti niyete vā-beste ve ancaķ anıŋ ile muāmelāt-ı
şerǾiyye münǾaķide (s.8)”
“bu bābda mūcib meǾūnet bāǾiŝ-i küdūret olan (s.9)”
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“terk-i dār-u diyār itmeğe įŝār ve meşāķķ-ı ġurbeti iħtiyār eyledim. (s.10)”
“çanŧam boş olduġu bāhir ve para kįsemde füls-i aĥmerden hįç bir şeyǿ olmadıġı žāhir
idi ki sedd-i raħne-i iĥtiyāc edecek nān-pāreye muhtāc idim (s.10)”
“gözümüŋ erdiği yerde yüz śuyu dökecek ve Ǿarż-ı ĥācet edecek (s.10)”
“tā bir rāddeye ķadar ki ŧolaşmamıŋ nihāyeti ve žuhūr eden elŧāf-ı ilāhiyyeniŋ bidāyeti
(s.10)”
“o źat vaǾžına bükāsı muķārin bir ŧaķım mānend-i cevāhir müseccaǾ muķaffa kelimāt u
fıķarāt ve Ǿavāķıb-ı umūrı źikr ile dehşet-efzā evāmir-i Ǿadįde ve nevāhį-i şedįde ediyordu.
(s.10-11)”
“bu azġınlıġıŋda ne ķadar ber-ķarār ve žulmüŋ merǾįsinde ħoş-güvār olursuŋ (s.11)”
“kāşki cādde-i śavāba revān ve dāǾ-ı maǾśiyetiŋ müdavātına şitābān olaydıŋ (s.12)”
“aķrān u emŝāliŋ ile ülfet, mizāĥ ve laŧįfe ile ünsiyyet etmek tilāvet-i Ķurǿandan daha
leźźet-baħşādır. (s.13)”
“tehevvürāne bir ĥareket ve ġażabından pür-ĥiddet olup (s.15)”
“bir müddet śoŋra āteş-i ġażabı bir derece muntafį ve şiddet-i ġayžı sākin ve muĥtefį
olup (s.15)”
“maŧlūbum ķulūb-ı nāsı celb ve māl-ı firāvānı cezb etmekdir (s.15)”
“ehl-i naķāyiśi rifǾatde ehl-i kemāli ĥāk-i meźelletde ser-nigūn etmezdi. (s.16)”
“geldiğim yerden yola revān ve bu ser-güzeşt-i ĥayret-efzādan nihāyet derece ĥayrān
oldum. (s.16)”
“nice esrāyį altun bedel-i naķdį olaraķ taħlįś-i giribān ve sürūr-ı tām ile şādān ider.
(s.18)”
“ķaśvet-i ķalb marażını izālede ziyāret-i ķubūr ile müdāvāt ĥaķķında vārid olan ħaber-i
meǾŝūr ile Ǿamel etmeği iltizām eyledim.
“vaķtā ki maĥall-i emvāt ve mecmuǾ-ı Ǿažām u ruķāt olan ķabristāna geldim (s.18)”
“Ǿāķıbet-i ĥālimi mülāĥaža ve aķrabā vü taǾalluķātımdan güźerān idenleri murāķabe
ediyordum. (s.18-19)”
“bu meyyitiŋ ķabrine ŧopraķ boşaltmaķ sizi endįşe-nāk ķılmıyor. (s.19)”
“āteş-i firķat ile sūzān olan bį-çāregāndan rū-gerdān (s.20)”
“bir źatıŋ terceme-i ĥālini ve evśāf-ı memdūĥasını beyāndan ve bilāħare düşkün, ġarįb
bir ĥāle gelerek vuķūǾ-ı vefātını iǾlāndan (s.25)”
“her birerleri meyyitiŋ techįz ü tekfįnine vāfį ve herįfiŋ idāresine kāfį (s.26)”
“baǾd bį-pervā yola revān olup eskiden naśıl ki şitābān oluyordı öylece ķoşdı gitdi.
(s.27)”
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Sonuç
Sahip olduğu sanat değeri ile Arap belâgatında önemli bir yere sahip olan Makâmât‟ın
Hâşim Velî tarafından yapılan kısmî çevirisinde Makâmât‟ın sanat değerini korumak için
secîli bir anlatım yolunun seçildiği görülmektedir. Bunun için Arapça ve Farsça kelimelere
oldukça fazla yer verilmiş bu da çevirinin dilini ağırlaştırmıştır. Bazı cümlelerde dize
sonlarında yer alan secînin gücünü artırmak için cümlenin tamamına yayılan ses tekrarlarına
yer verilmektedir. Aynı anlam dairesine sahip kelimeler atıf vâvı ile birlikte kullanılmakta
hatta bu şekilde oluşturulan kelime grupları bazı cümlelerin tamamına yayılmaktadır. Secî ile
de güçlendirilen bu cümlelerde akıcı bir âhenk söz konusu olmaktadır. Atıf vâvı ile birbirine
bağlanan kelimelerin aralarında kafiyeli olmasına özen gösterilmiş bu da cümlelere belli bir
ritim kazandırmıştır. Bağlaç görevindeki “ve” ile çok sayıda kelime ve söz öbeği birbirine
bağlanırken kelime sonlarının genellikle kafiyeli olmasına dikkat edilmiştir. Bazı yerlerde
Türkçe kelimeler üzerinden de secî yapılmaya çalışılmış, nidâ ile başlayan bazı ifadelerde,
etkili ve vurgulu bir söylem için yine secîli ifadelere başvurulmuştur.
Arap diline ait incelikleri işleyen ve belâgat unsurlarıyla süslenmiş Makâmât‟ın böyle
bir klâsik nesir üslûbuyla tercüme edilmeye çalışılması eserin sanat gücünü bir nebze olsun
gösterebilme gayesini taşımakla birlikte tercümeyi yapan Hâşim Velî‟nin de bu alandaki
yetkinliğini ortaya koymaktadır. Biraz da hüner gösterme amacıyla yapılan böyle bir çevirinin
daha başlangıç aşamasında kalması ise yapılmaya çalışılan işin ne kadar zor ve zahmetli
olduğunu göstermektedir.
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Maķāmāt-ı Ĥarįrį Tercümesi

Şāriĥi:
Mütercimi:
Romā Sefāret-i Seniyyesi İmāmı
Hāşim Velį

Bekr Efendi – Ķaragöz MaŧbaǾası
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[1]
İfāde-i Maħśūśa
Beyne’l-üdebā şöhreti şāyįǾ olan Maķāmāt-ı Ĥarįrį üslūb-ı belāġat ve feśāĥat üzre
tertįb edilen kitāblarıŋ eŋ aǾlāsından olduġı maǾlūmdur. Ŧarz-ı taĥrįrinde siĥr-i helāl
denilmege şāyān olup lisān-ı ǾArabıŋ künh u Ǿuźūbetine ve mezāyā vü ġavāmızına vāķıf
olmaķ Ǿale’l-huśūś cemįǾ ĥalāvet ve kāffeǿ-i belāgat u fesāĥati ĥāvį olan Ķurān-ı muǾcizbeyānıŋ nice nikāt-ı latįfe ve maǾānį-i daķįķasına muŧŧaliǾ olmaķ arzū eden źevāt-ı kirāma,
Maķāmāt-ı Ĥarįrį’yi Ǿamįk bir tefekkürle muŧālaǾa vü müźākere etmenin lüzūm u
ehemmiyyeti der-kārdır.
DāįǾleri vaķtiyle bir çoķ eźkiyā-yı ŧullāb ile ĥālā ders vekįli bulunan üstāź-ı muĥterem
Ĥāliś Efendi [2] Ĥażretlerinden kitāb-ı meźkūrı oķumuş ve müşārü’n-ileyhiŋ emr ü işāretleri
mūcibiyle muķaddeme-i kitābı ve baǾż-ı maķāmātı Türkçeye tercüme ederek baǾde’lmuķābele ĥıfž etmiş idim.
Tercümede baǾżı cümleler devr-i sābıķ müstebidleriniŋ maǾāyibini taśvįrde pek
tevāfuķ etdiği cihetle ŧabǾ u neşri o devrede müsāǾade edilmeyeceği bedįhį ve bir vaķt-i
mesǾūduŋ ĥulūlini beklemek żarūrį idi. Şimdi o vaķt-i merhūn-şeref ĥulūl etmekle ŧabǾ u neşr
edilmiş ve uśūl-i tercemeye heves-kārāne hediye olunmuşdur.

Romā Sefāret-i Seniyyesi İmāmı
Hāşim Velį
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[3]
Dibāceniŋ Tercümesi
Bismillāĥirrāĥmānirrāĥim
Yā Rab! Bizlere Ǿaŧāyā-yı kāmileyi iĥsānıŋıza ve źünūb u Ǿuyūbımızı setr ü
ġufrānıŋıza bedel źāt-ı ulūhiyyetiŋize ŝenā-ħvān oldıġımuz gibi bizlere taǾlįm-i beyān ve
ķulūbımıza ilhām-ı tıbyānıŋıza muķābil daħi źāt-ı eĥadiyyetiŋize sitāyiş-ħvān oluyoruz.
Yā Rab! Bizden ĥasbe’l-beşeriyye śudūr edecek olan ĥiddet-i lisān ve ziyāde
heźeyāndan saŋa ilticā etdiğimiz gibi rekāket-i zebān ve Ǿacz-i kelām sebebiyle reźįl ü rüsvāy
olmaķdan daħi saŋa ilticā eyleriz. Yā Rab! Bizleri nik-nām eyle. Sitāyişde ġulüvv ü ifrāŧ
derecesine vāśıl olan medhiyeniŋ medĥ ü sitāyişleri ve mesāhele künān olan źevātıŋ da bizden
śudūr edecek zelleye nažar-ı müsāmaĥaları sebebiyle dūçār-ı fitne olmaķdan menǾ u
muĥāfaža buyurmaŋı senden istediğimiz gibi herkesiŋ Ǿaybını cüst ü cū, eşħāśıŋ nāmusumuzı
hetkinden, tāgįniŋ taǾn u teşyįǾine hedef olmaķdan ĥimāye olmaķlıġımızı daħi senden ŧaleb
ediyoruz. [4]
Maĥāl-i ħaŧyiǿāta ħaŧve-güźār olmaķdan saŋa sıġındıġımız gibi şehevāt-ı hayvāniyye
ve leźźāt-ı behįmiyyetimiziŋ bizleri mevāżıǾ-ı şübehāte sevķ eylemesinden daħi saŋa ilticā
eyleriz.
Ey Vāhibü’l-Ǿaŧāyā! Senden rüşd ü śalāha bāiŝ-i muvaffaķıyyet isteriz. Dāimā ĥaķ ve
ĥaķiķatden ayrılmayan cenān-ı śıdķ ve śavāb ile mütezeyyin lisān-ı rast-gūluk ile teķviyet
olunan kelām-ı zeyg ü đalālden dāfįǾ olduġı ĥālde vicdān-ı śavābı müyesser ķılmaķlıġını ārzū
eyleriz.
Nefsiŋ hevāsını ķahr u kamǾ eden ŝebāt u metānet ve bizlerde olan Ǿilm ü Ǿirfānıŋ
kemmiyyet ü miķdārını idrāk u iźǾān edebilecek Ǿakl u feŧanet rūzī ķıl. Yā Rabbi! Hidāyet-i
rabbāniyye ile bizleri Ǿulūm-ı maǾārifiŋ iktisābına sevķ edip süǾedāǿ zümresine įśāl eyle. Her
umūrda iǾāne-i ilāhiyyeŋ ile muǾayyen ol.
Ĥikāyet ü rivāyet eylediġimiz şeyǿlerde bizleri ġavāyet ü đalāletden ĥıfž u ĥimāye eyle
ve laŧįfe-gūluķda sefeh u cehlden śarf u menǾ et ki oraķ gibi lisānımızıŋ biçdiği nesneler yaǾnį
heźeyānlardan emniyyetde ve śūret-i ĥaķda bāŧılları irāǿe eylemek ġāilesinden āzāde olalım
da iŝm ü günāh maĥallerine vürūd ile maĥall-i nedāmetde vākıf olmayalım. Bizler žulm ü
cināyet ile ithām ve sūǿ-i kelām ile düşnām olunup da bundan ŧolayı ħaŧaǿiyyātımızı setr içün
vāhį Ǿöźürler ityānına mużŧarr olmayalım. Yā Rab! Şu temenniyātımızı isǾāf ve bu
maŧlūbātımıza nāǿil ü žafer-yāb eyle ve bizi reǿfet u žıll-ı kāmilenden dūr eyleme. [5]
Yā Rab! Bizi efvāh-ı nāsa düşürme. İlahį! Saŋa dest-i tażarruǾı güşāde ve źüll ü
meskenetimizi iķrār u iǾtirāf eyledik. ǾAŧāyā-yı firāvān ve bütün maħlūķāta Ǿāmm u şāmil
olan inǾām u iĥsānıŋı śoŋ derece bir iĥtiyāç ve emel ü recā sermāyesi ile inzāl ü Ǿinābet
buyurmaŋı isteriz. İlahį! Ĥabįbiŋ seyyidü’l-beşer ve rūz-ı maĥşerde şāfiǾ vü müşfiǾ olan faħr-i
Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ĥażretleriyle tevessül ederiz ki o źāt-ı muĥterem ile
enbiyāyı ħatm edip aħiretde maķāmını aǾlā-yı Ǿilliyyįn ve onu furķān-ı mübįniŋde sitāyiş ile
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yād eylediŋ. Sen ise ķāǿiliniŋ ziyāde śādıķlarındansın. Buyurduŋ ki
İlahį! Oŋa ve onuŋ aśĥābına śalāt eyle ki onlar rāh-ı ĥaķķı irāǿe ve dįn-i mübįni iǾlā vü
taķviye eylediler. Yārab! Bizleri de anlarıŋ sįret-i seniyyelerine tebeǾiyyet ve faĥr-i risālete ve
aśĥābına muĥabbetle nāǿil-i menfaǾat et ki sen Ǿažįmü’ş-şān her şeyǿe ķadįr ve duǾāları
ķabūle elyaķ u cedįrsin.
Śalāt u selāmı baǾde’l-edā müntesibįn-i edebiŋ şevket ü ķuvveti münķarıż olmuş ve
fürūġ-ı tābānı sönmüş olan şu Ǿaśırda bir meclis-i edebįde BediǾü’z-zamān ve Ǿallāme-i
Hemedān raĥmetu’l-lāhi Ǿaleyhiŋ fiǾliyyātını Ebi’l-fetĥ el-İskenderį-nām źāta ve rivāyātını da
ǾĮsā bin Hişām ile be-nām olan şaĥśına Ǿazv u nisbet ederek iħtirāǾ-kerdesi olan Maķāmātıŋ
zikr ü senāsı cereyān eyledi. Bunuŋ üzerine irādesi Ǿayn-ı hikmet ve iŧāǾati maĥż-ı ġanįmet [6]
olan Vezįr MesǾud Ĥażretleri Ǿācizleriniŋ daħi BedįǾü’z-zamānıŋ eŝerine iķtifā ederek bir
ŧakım maķāmāt inşā etmekliğimi emr ü fermān etdi. Her ne ķadar ħar-ı lengiŋ tekāpūsı esb-i
rahvāna idrāki nā-ķābil ise de bu bābda bir ķaç ebyātı tanžįm ve çend kelimātı taĥrįr ü teǿlįfe
cürǿet eden kimse ĥaķķında söylenegelen kelām-ı meşhūru der-ħātır etdim. Şol maķām-ı
teǿlįfdeki fehm ü idrāk taĥayyürde ve vehmiŋ Ǿaķla ġalebesi ifrāŧ derecede olur ve müǿellifiŋ
miķdār-ı Ǿaķlı tecrübe olunur ve kişiniŋ kıymet-i fażįleti težāhür eder.
O maķām-ı teǿlįfde bulunan kimse ĥāŧib-i leyl ve cālib-i ricl ve ħayl-i đarb-ı
meŝellerine mā-śadaķ olur!!!. Bināen-Ǿaleyh böyle bir maķām-ı derd-nāk ve maĥall-i hevlnākdan Ǿafvımı istirĥām ederek dedim ki çoķ söyleyen ħaŧǿiyyāt u sehviyyātdan pek az
selāmet bulur ve çoķ söyleyerek zelleye dū-çār olan kimseniŋ pek nādirdir ki uŝerāt u zellātı
Ǿafv u śafĥ ile muǾāmele olunur. Vaķtā ki vezįr şu suǿāl u ricāmı isǾāf etmeyüp tekellüf-i
vāķiǾinde ıśrār eyledi. Efendisine bir bende-i muŧįǾiŋ lebbeyk-zen-i icābet olduġı gibi ben
daħi onuŋ daǾvetine icābet edip emrine iŧāǾati uġrunda teşmįr-i sāķ-ı himmet ve beźl-i
muķadderet eyledim ve elli maķāmeden Ǿibāret olan şu kitāb-ı edeb-niśābı bi-Ǿavni-ħudā
yazdım. Kendimde ise ŧoŋmuş tabįǾat ve şiddet-i feverānı kesb-i sükūnet eylemiş fıŧnat ve
noķśān-ı rüǿyet tǾab u meşaķķat [7] ve ġam ķaśāvet gibi bir bār-ı girānı müteĥammil olmaķla
berāber elli maķāme ketb ü inşā eyledim ki her birerleri laŧįfe vü ciddiyāta ve lafžın metānet u
Ǿuźūbetine ve beyān u feśāĥatiŋ aǾlā vü ekmeline ve edebiyyātıŋ žarįf ü nā-didesine muĥtevį
vü müştemildir. MaǾmāfįh kelimāt-ı mezbūreyi kendisinde olan bir ŧāķım ayāt ve meĥāsin-i
kināyāt ile tezyįn ü tevşįħ eyledim. Ve maķālemde olan kelāmı beyne’l-Ǿarab şöhret-şiǾār olan
đurūb u emŝāli ve edebiyyāta müteǾalliķ leŧāif ve fenn-i ġavva müteǾalliķ muǾammā ve
tevriyeli fetāvā nažįri nā-mesbūk risāleler, müseccāǾ ve müzeyyen ĥuŧbeler ve aġladıcı
mevǾizeler güldürücü ve eğlendirici maķāleler ile tarśįǾ u tezyįn eyledim.
Bir maķāleden diğer maķāleye intiķālim ancaķ ķārįǿniŋ ķulūbını tenşįŧ maķśadına ve
ŧālibiniŋ tekeŝŝüri sebebine mebnįdir ve bu kitābımda icnebį sözlerden ancaķ iki tek beyt vażǾ
eyledim ki maķāle-i Ĥulvāniyye’nin esāsını o iki beyt üzerine ittiħāź eyledim ve diger iki beyt
daha vażǾ eyledim ki maķāle-i Kereciyye ’nin ħātimesinde anları tażmįn eyledim.

Enbiyâ/107: (Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.
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Bunlardan ġayrı kāffesiniŋ muħteriǾi ve ceyyid ü reddįsiniŋ mūcidi ħāŧır-ı fāŧır-ı
Ǿācizleridir maǾahaźā Ǿācizleri iǾtirāf eder ki BedįǾü’z-zamān yarış meydānında sebķat edip
vāśıl-ı aķśā vü rāyet-keşān-ı Ǿilm ü maǾārifdir. Şu ķāǿiliŋ mükāfātı TeǾāla ve teķaddese olsun
diyor ki: Eğer ķumrınuŋ aġlamasından muķaddem SaǾdį nām maǾşūķānıŋ ĥarāret-i Ǿaşķından
içün eşk-rįz-i teǿeŝŝür olaydım, dūçār olduġum nār-ı [8] ĥasretden ŧolayı nefsime şifā baħş
edecek idim. Ne çāre ki ķumrınuŋ sāmiaǾ-nüvāz ötüşü benim giryānıma sebebiyyet verdi. Bu
sebebden dedim ki bu bābda beni taķaddüm etdiğiŋ için fażilet seniŋdir.
TeǾāla vü taķaddes ĥażretlerinden ricā ederim ki įrād iylediğim şu hežeyān-gūne
kelāmımda cürǿet-yāb olduġum bu işde bilmeyerek nefsini helāk iden ve kendi eliyle kendini
cerįĥadār eden kimseler gibi olmayayım. Zirā bu maķule eşħāśıŋ dünyada çalışdıķları berhevā olup Ǿamelleri ħāb u ħüsrānda ķalan kesāna ilĥāķ oldular.
Bunlar ise o bāŧıl Ǿamellerini güzel yapdıķ diyerek žann u gümān ederler. Şunuŋla
berāber ahibbānıŋ įrād olunacaķ suǾāli defǾ edeceklerine ve kendisini ġabāvetimsi gösteren
śāĥib-źekānıŋ daħi Ǿācizleriniŋ źellātından göz yumacaķlarını bilir idiysem de faķaŧ eşyānıŋ
nįk ü bedini temyįze muķtedir olmayan cāhilleriŋ Ǿale’l-Ǿamyā iǾtirāżlarından ve bilerek ĥaķķı
ketm ü setre çalışan düşmānlarıŋ mükāberesinden ķurtulamayacaġım der-kārdır.
Bunlarıŋ şu ŧaǾnına sebeb de dāǾįlerinde şu kitābı teǿlįfe iķtidār göremediklerinden
böyle kitāba şerįǾat rūy-ı rıżā göstermez diyerek teşhįre ve iǾlāna ķoyulurlar . Faķaŧ eşyāyı
Ǿayn-ı maǾķūl ile tenķįd idenler ve ĥaķįķat-i ĥāle imān nažar edenler şübhe yoķ ki şu
maķāmātımı müfįd olan kitāblar śırasında taǾdād edip cemādāt u ĥayvānātıŋ lisānından
yapılmış ĥikāyeler gibidir diyerek teslįm-i ĥaķįķat iderler. [9] Ĥalbūki hįç bir kimse o gibi
hikāyātı istimāǾdan rū-gerdān olmadı ve hįç bir zamānda bu ķıśśa-hvānlarıŋ rivāyetleri redd
olunmadı. Bundan başķā mā-dām ki Ǿamelleriŋ maķbūliyyeti niyete vā-beste ve ancaķ anıŋ ile
muāmelāt-ı şerǾiyye münǾaķidedir, maķśad yaldızlı yalan söylemek olmayıp mücerred
ġāfilleri įķāž için melįh ü žarįf olan eşyāyı inşā etmekde ne maĥźūr olabilir? Ĥalbūki bu
maķūle ĥikāyāt müstemleĥeden münşįǿiŋ maķśadı tehźįb-i aħlāķ olup neşr-i ekāźįb değildir.
Böylesi münşįler şu inşāsında ħalķı ŧarįķ-i ĥaķķa daǾvet eden maǾlumlar ve rāh-ı sedādı
gösterenler gibidirler. “ǾAşķı yüklendiğimden ŧolayı lehime yā Ǿaleyhime olmayaraķ taħlįś-i
girįbān eder isem ħoşnūd u rāżı olurum” meǿālindeki şāirin beyti ĥasbiĥālimdir. YaǾni beni şu
teǿlįfimden için medĥ ü źemm etmezler ise rāżıyım.
Şu maķśūdumuŋ ĥuśūlünü de Ĥaķ teǾāla ĥażretlerine isnād ediyorum. Bu bābda mūcib
meǾūnet bāǾiŝ-i küdūret olan eşyādan Ǿavn-i bārį ile ĥıfž olunurum. Benim śalāĥıma sebeb
olan şeyǿe irşād itmesini Bārį teǾāladan isterim. Hevl-nāk olan umūrda ancaķ aŋa ilticā
olunur. Ve ancaķ Ǿavn u Ǿināyet ancaķ TeǾāla ĥażretlerinden ricā olunur. Her işde
muvaffaķiyyet ancaķ TeǾāla vü teķaddes iledir. Melceǿ ü penāhım ancaķ odur. Aŋa tevekkül
idüp bāb-ı Ǿubūdiyyetde ķuśūrumuŋ Ǿafvını ancaķ andan istirĥām eylerim. Kāffe-i umūrda
andan yardım ŧaleb olunur. Ĥaķ celle ve Ǿalā ise güzel muǾįndir. [10]
Birinci Makāme
Ĥariŝ bin Hümmām der ki: Vaķta ki faķr u żarūret beni aķrān u emsālimden dūr
etmeğe mecbūr idüp terk-i dār u diyār itmeğe įŝār ve meşāķķ-ı ġurbeti iħtiyār eyledim.
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Ĥavādiŝ-i eyyām beni Yemen’de ŚanǾā nām beldeye ilķā eyledi. Çanŧam boş olduġu bāhir ve
para kįsemde füls-i aĥmerden hįç bir şeyǿ olmadıġı žāhir idi ki sedd-i raħne-i iĥtiyāc edecek
nān-pāreye muhtāc idim ve ŧaġarcıġımda da bir loķma ķadar et yoķ idi. Şu ħāl-i müflisāne ile
şehr-i meźkūra dāħil oldum. Başladım şaşķın gibi şehriŋ piŋar ve çeşmelerini ŧolaşıyordum.
Źihāb u iyābımda ve gözümüŋ erdiği yerde yüz śuyu dökecek ve Ǿarż-ı ĥācet edecek bir kerįm
yāħūd ruǾyet-i insānıŋ ĥüzn ü kederini izāle eder bir edįb-i lebįb arıyordum. Tā bir rāddeye
ķadar ki ŧolaşmamıŋ nihāyeti ve žuhūr eden elŧāf-ı ilāhiyyeniŋ bidāyeti beni bir vāsiǾ maĥbese
įśāl u hidāyet eyledi. O meclise ahālį şol derece ŧoplanmış idi ki cemǾiyyet-i meźkūrede
baǾżıları ĥazįn ĥazįn aġlıyor ve gözyaşı döküyor idi. Bunlar, böyle dil-sūzān ve dįde-giryān
eden şeyǾ ne olduġuna kesb-i ıttılāǾ etmek üzere o orman gibi ġalabalık derūnuna girdim. Bir
de ħalkanıŋ ortasında naĥįfüǿl-vücūd ve kendisinde eŝer-i seyāĥat rū-nümā vāǾiž bir źāt
gördüm.
O źat vaǾžına bükāsı muķārin bir ŧaķım mānend-i cevāhir müseccaǾ [11] muķaffa
kelimāt u fıķarāt ve Ǿavāķıb-ı umūrı źikr ile dehşet-efzā evāmir-i Ǿadįde ve nevāhį-i şedįde
ediyordu.
VāǾiž Efendiyi muĥtelif gürūhdan ahālį ķumrį aġı ve yemiş ķabı iĥāŧa eder gibi
eŧrāfını almışlar. Ben daħi efendiniŋ fāǿideli vaǾžından iķtibās etmek, inci gibi baǿzı elfāžını
devşirmek için yavaş yavaş yaķınına śoķuldum. Bir de gördüm ki VāǾiž Efendi maĥal-i
taĥarrüd olunan kürsįsinde ifhām ve tefhįm ħuśūśunda eŧrāfa sürǾatle döner ve bedāheten bir
ŧāķım müseccaǾ sözler söyler olduġı ĥālde diyordu ki “Ey isrāfında mübālātsız olan! Ey kibr
elbisesini yerlere sürükleyen! Ey vādį-i cehāletde pūyān olan! Ey mālāyaǾnįsine inhimāk eden
azġın insān! Bu azġınlıġıŋda ne ķadar ber-ķarār ve žulmüŋ merǾįsinde ħoş-güvār olursuŋ ve
nerede bu gibiǾažametiŋ nihāyet bulacaķ ve ne zamāna dek bu lehv ü luǾbiyyātıŋdan
vazgeçmeyeceksin. Sen ki günāhıŋ ile bütün vücūduŋa mālik olan TeǾāla vü taķaddese
meydān oķuyorsuŋ. Ve sįret-i seyyiǿeŋ ile Ǿālemü’s-sırr vel-ħafāyā olan celle ve Ǿalāya
cürǿet-yāb oluyorsuŋ. Sen ki aķrabā-yı taǾalluķātından tesettür ediyorsuŋ. Ĥāfıž celle
źikruhunuŋ göreceği yerdesin. Ħadem ü ĥaşemiŋden gizlenir ve śaķınırsıŋ. Ĥālbuki Ĥaķķ
celle ve Ǿalāya hįç bir ĥālet ħafį değildir. Žann ider misiŋ ki ġanį ve ŝervetiŋ dār-ı dünyādan
dār-ı Ǿuķbāya vaķt-i irtiĥāliŋde menfaǾat verir; yāħūd aǾmāl-i seyyiǿeŋ sebebiyle helākıŋ [12]
muķarrer olduġı vaķt mālıŋ seni o mehālikden ħalāś eder. Heyhāt hįç bir şeyǿ fāiǾde vermez.
Yāħūd ümįd eder misin ki śırāŧ üzre ayaġıŋ ķaydıġı vaķt pişmanlıġıŋ fāiǿde verir yāħūd
maĥşere ŧoplandıġıŋ vaķt Ǿaşįret ü efrādıŋ merĥamet eder. Ne bāŧıl fikir ne beyhūde emel!
Kāşki cādde-i śavāba revān ve dāǾ-ı maǾśiyetiŋ müdavātına şitābān olaydıŋ ve bu azġınlıġıŋ
şiddetini kesr edip eŋ büyük düşmanıŋ olan nefsiŋi irtikāb-ı menāhįden zecr ü menǾ ederek
saāǾdet dārına vuślat-yāb olurduŋ.
Bilmiş ol ki irtikāb etdiğiŋ maǾśiyet ile mücāzātını görmek meyānında ĥadd-i fāśıl
ölümdür. Vaķt-i mevǾūduŋ olan mevtiŋ için şāyān-ı maĥmidet bir Ǿamel-i śāliĥ iĥżār eyledin
mi! Vücūduŋda āŝār-ı şeyħūħet nümāyān oldı aǾmāl-i śāliĥātı Ǿadem-i ityānıŋdan ŧolayı ne
gūnā maǾźeret beyān edeceksin? Ve o berzāħ Ǿāleminde yatacaķ mekānıŋ laĥd-ı ķabrdir.
Orada münkerįne cevābıŋ nedir? RücūǾuŋ Allāh u TeǾālayadır muǾįniŋ kimdir? Ey ġāfil seni
nevāǿib-i dehr defaǾātle nevm-i ġafletden çekdi, sen ise çekindiŋ. Seniŋ için Ǿibrete şāyān
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esbāb u devāǾı müncelį oldı, sen ise gözüŋü yumduŋ. Saŋa ĥakk u ĥaķįķat ve rāh-ı şeriǾat
hüveydā oldı, sen ise şübhe ve gümāna münhemik olduŋ. Uśūl u fürūǾuŋdan dār-ı āħirete
irtihal edenler saŋa da cām-ı mevti nūş edeceğini bedāheten tenbįh eylediler.
Sen ise müsāmaĥa ile evķāt-güźār oldun. Śadaķa ve zekātıŋı [13] ifā ve nāsa hüsn-i
muamele iderek nįk-nām ve vāśıl-ı merām olmaķ habbezā imkānda iken ħilāfgįrlik eyledin
dirhem ve dinārı der-ceb etmeyi Ǿulūm-ı diniyyeden bir mesǿele żabŧ eylemek üzerine įŝār u
iĥtiyār ediyorsun. ǾĀlį binalar ve žarįf köşkler yapmayı ħayrāt işlemek üzerine tercįĥ
ediyorsun. Rāh-ı kitāb u sünneti irāǿe iden bir mürşid-i kâmilden iǾrāż iderek yalnız menāfiǾ-i
dünyeviyyeŋi teǿmįn idecek maĥale gidiyorsun.
Beğendiğiŋ elbiseyi seve seve giymek Ǿuryān u mesāķįni iksā ile taĥśįl-i ŝevāb ve
nāǾil-i naǾįm-i Vehhāb olmaķdan nezdinde maķbūl ve merġūbdur, Ǿaŧāyā-yı nefįseye
muĥabbetiŋ, śalavāt-ı mefrūżayı iķāmeden dahā ziyāde ķalbiŋde cāy-gįrdir. Tezevvüc
ħuśūśunda ĥadden efzūn śadāķa ve mihr vermek elem-dįde ve sitem-resįde fuķarā ve
mažlūmįne pey-der-pey bezl-i nuķūd ve įfā-yı Ǿuhūd eylemekden daha müreccaĥ ve
muĥtārdır.
Naķışlı çanaķ ve kāse ŧabaķ maķūlesi şeyler ārzū-yı nefsāniyyeŋe Ǿulūm-ı dįniyyeden
bāĥis müteǾaddid kitāblardan ķāt-ender-ķāt maķbūldür. Aķrān u emŝāliŋ ile ülfet, mizāĥ ve
laŧįfe ile ünsiyyet etmek tilāvet-i Ķurǿandan daha leźźet-baħşādır. Ġayra emr bi’l-maǾrūf
ediyor kendiŋ ise ĥudūd-ı ilāhiyyeyi hetk ü tecāvüzde devām ediyorsuŋ! İrtikāb-ı menāhįden
nāsı zecr ü menǾ ediyorsuŋ! Kendiŋ ise aślā çekinmiyorsuŋ! Ħalķı münkerātdan tenfįr ü
tebǾįd edip śoŋra žulmüŋ envāǾını işliyorsuŋ! Nāsıŋ seni levm ü tevbįĥinden [14] ħavf u hirās
ediyorsuŋ! Müntaķim-i ĥaķįķi TeāǾlā vü teķaddes ĥażretleri kendisinden ķorķulmaġa cedįr ü
lāyıķdır.
Aħaśś-ı āmāli ve meyl-i küllisi ĥıŧām-ı dünyāyı devşirmeğe ŧālib ü rāġıb olan kimse
helāk u ħüsrānda ķalır. Zįrā farŧ-ı muĥabbeti ve Ǿaķl u fikri bu sevdā-yı dünyādan ifāķāt
bulmuyor. Bu ĥarįśler ĥaķįķat-ı dünyāya gereği gibi vāķıf olsa idiler şeyǿ-i ķalįl ile evķātgüźār ve çeşm-i ĥırśı sūy-ı ķanāǾate nigerān olurdu.
BaǾdehu Şeyĥ Efendi’niŋ vaǾžı ħiŧāma resįde olup o güzelim kelimātını ķaŧǾ u
buzāķını belġ, ķırbasını bāzūsuna bend iderek Ǿaśāsını ķoltuġuna aldı. CemāǾat Şeyĥ
Efendi’niŋ bu ĥareketini ve ķıyām u źihāba ĥāżırlandıġını görünce herkes ellerini ceybine
śoķup Ǿaŧiyyelerinden miķdār-ı kāfį ihdā vü iǾŧā edip “Efendi bu meblaġı ĥavāyic-i
żarūriyyene śarf yāħud refįķleriŋe tefrįķ ü taķsįm eyle” diyerek herkes aŝār-ı ħoşnūd-i ibrāz
eylediler.
Şeyħ Efendi cemāǾatıŋ Ǿaŧāyasını maĥcūbāne ķabūl ile anlara ŝenā-ħvān oldıġı ĥālde
meskenine rücūǾ eyledi. Kendisini teşyįǾe ķoyulanlara vedālaşır tābiǾ olanları ber taķrįb
yanından śavardı, tā ki gittiği zuķaķı belli olmasın ve varacaġı meskeni daħį meçhūl olsun.
Ħāriŝ ibn-i Hemmām der ki: Ķaraltımı Efendi-i mūmā-ileyhden śaķlayaraķ beni
görmeyeceği yoldan peşine düşdüm. Tā ki Efendi [15] mūmā-ileyh gide gide ħarābe-zārda bir
maġāraya vardı. Aŋsızın maġāraya giriverdi. Ben daħi Şeyħ papuçlarını çıķarıp ayaķlarını
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yıķayacaķ ķadar bir zamān mühlet verdim. Śonra bilā-istįźān maġāraya ŧaldım. Yerde VāǾiž
Efendiyi bir ġulām-ı perį-peyker ile rū-be-rū bir sofrada otururken buldum. Sofrada ħālis nānı Ǿazįz ve ķuzu kebābı ķarşılarında şarāb küpü müheyyā idi. İǾtidāl-i demimi muĥāfaža
edemeyerek dedim ki “Be herįf söylediğiŋ vaǾž u naśįĥat o, yapdıġıŋ iş bu mu?” VāǾiz
mānend-i zehr-i mār bu kelimāt-ı telħ-bārı istimāǾ edince tehevvürāne bir ĥareket ve
ġażabından pür-ĥiddet olup muttaśıl gözlerini belerdip bakıyordu. Ķorķdum ki üzerime
hücūm ve beni ħurd u ħāş ider. Bir müddet śoŋra āteş-i ġażabı bir derece muntafį ve şiddet-i
ġayžı sākin ve muĥtefį olup dedi ki: Nāsa kendimi ziyy-i śuleĥāde ibrāz eyledim ki maŧlūbum
ķulūb-ı nāsı celb ve māl-ı firāvānı cezb etmekdir. Bināberįn dirhem dinārdan az çoķ
ķopardacıġımı sezdiğim anda mānend-i śayyād oraya ķancamı ilişdirdim. Ŧūŧį-i tabǾım ile
şeker-güftār-ı vaǾžımı olŧa maķāmında istiǾmāle iǾtiyād-ı ricāl u nisānıŋ ķulūbını ıśŧıyād
ederim ki ŧayyib nefesle baŋa Ǿaŧāyā iǾŧāsına hvāhişger olurlar. Çi çāre nevāǿib-i dehr beni
mużŧarib ķıldı tā ki hüsn-i tedbįrim sāyesinde mānend-i şįrān ricāl u merdümānıŋ yanına
śoķuldum.
Bu hüner bende iken dehriŋ beni ĥālden hāle taśarrufı iħāfe [16] yüreğimi lerze-nāk
etmez. MaǾmāfįh ĥırś u ŧamaǾ nāmusumu hetk ve Ǿırżuma şeyn verecek şeyǿe idħāl etmedi.
Āh eğer dehr-i pür-ķahr ser-i mū inśāf edeydi ehl-i naķāyiśi rifǾatde ehl-i kemāli ĥāk-i
meźelletde ser-nigūn etmezdi. Śoŋra vāǾiž olacaķ yādigār dedi ki “Buyur yaķlaş bizimle hembezm-i śoĥbet ol yoķ eğer imtināǾ eder iseŋ defǾ ol git! Bizim aĥvālimizi istediğiŋ yerde
söyle...” Faķaŧ herįfiŋ tamām māhiyyeti aŋlaşılmadıġından yanındaki civāna Ǿaŧf-ı nažar edip
dedim ki: Teveccüh eden melceǿ ü penāhıŋ olan źāt-ı ecell ü Ǿalāya yemįn ederim ki elbetde
bu herįfiŋ hüviyyet ü māhiyyetini baŋa bildir. Civān dedi ki “Yā hū bu źāt meşhūr-ı afāķ olan
Ebū Zeyd Serūcįdir ki bį-kesānıŋ enįs ü muśāĥibi üdebā vü žurefānıŋ ser-tācıdır. İmdi ben de
ĥaķįķat-ı ĥāle muŧŧaliǾ olduķda geldiğim yerden yola revān ve bu ser-güzeşt-i ĥayret-efzādan
nihāyet derece ĥayrān oldum. [17]
Maķāme-i Dināriyye
Altūn cinsi ne Ǿacāyib güzeldir, bā-ħuśūś śarılıġı pek revnaķlıdır. Kendisiniŋ buǾd-i
sefer ve sürǾat-i seyri vardır ki zamān-ı ķalįlde āfāķı ŧolaşır. Śıyt u şöhreti eŧrāfa ŧuyulmuş ve
hüsn-i senāsı elsine-i nāsa yapılmışdır. Sįŋesinde şüphesiz ŝervet ü sāmānıŋ ŧılsımı ketb ü įdāǾ
olunmuşdur. Meŧālibiŋ ĥuśūlüne altınıŋ ĥareket ve tedāvüli muķārin ü muśāĥibdir. Ve nāsa
altınıŋ vech-i vecįhi ol ķadar maĥbūb u merġūbdur ki gūyā ķulūb-ı nāsdan bir cüzǿ alınıp
ondan iźābe edilerek sikkelenmiştir. Her kimiŋ ki ceybinde altın ķarār-gįr olursa śāĥibi
manend-i şįr śavlet ü hücūm edip kimseden mübālāt etmez.
Her ne ķadar aķrabāsı muǾāvin ü žahįr değiller ise de yāħud yek başına olup
taǾalluķātından kimse yoķ ise de pervā etmez. Ne güzeldir ħāliś altın ne güzeldir. Anıŋ letāfet
ü ŧarāveti ne aǾlā iş becerir ne iyi yardımı olur.
Nice emįr ü vāli altın sebebiyle imāret ve vilāyetini iĥkām ve noķśānını itmām eyledi.
Terāküm iden nice humūm u ġumūm beźl-i dinār ile tār-mār olur ve nice śaǾbü’l-ĥuśūl
ve müteǾaźźirü’l-vuśūl olan umūr var ki direm [18] ü dįnārdan beźl-i keŝįr sebebiyle maŧlūbuŋ
ĥuśūlüne ķarįn ve māǿmūlüŋ vuśūlüne rehįn olur.
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Mānend-i āteş-i sūzān pür ĥiddet olan nice žālim-i bį-amāna gizlice kendisine miķdār-ı
kāfį dinār aǾŧāsı vaǾd olunur ise āteş-i ġażabı munŧafį ve şiddet-i ġayžı sākin olur.
Yed-i ħıśma ħıśm u aķrabāsı vāsıŧasıyla teslįm olunan nice esrāyį altun bedel-i naķdį
olaraķ taħlįś-i giribān ve sürūr-ı tām ile şādān ider.
Altunı böyle üslūb-ı Ǿacāyib ve ŧarz-ı bedįǾ üzre ħalķ iden Mevlā-yı MüteǾāl ĥaķķına
yemin iderim ki eğer verāǾ ve taķvā ĥāǿil ü mānįǾ olmasa TeǾāla Ķadruhu ve Celle Şānuhu
der idim.
Maķāme-i Sāviyye
Ĥāris der ki zamān-ı seyāĥatimde Śāve-nām beldeye geldiğim vaķt umūr-ı āħireti
tefekkür eylemekde ķalbimde eŝer-i ķasvet hiss ü idrāk eyledim. Ķaśvet-i ķalb marażını
izālede ziyāret-i ķubūr ile müdāvāt ĥaķķında vārid olan ħaber-i meǾŝūr ile Ǿamel etmeği
iltizām eyledim. Vaķtā ki maĥall-i emvāt ve mecmuǾ-ı Ǿažām u ruķāt olan ķabristāna geldim.
Bir de gördüm ki ķazılmış bir ķabir üzre bir cemāǾat bir meyyiti defn eylemek śadedinde
idiler. Ben daħi ol cemāǾate iltiĥāķ eyledim. Ǿİbret-nümā olan şu meyyitiŋ ĥālinden Ǿāķıbet-i
ĥālimi mülāĥaža ve aķrabā vü taǾalluķātımdan [19] güźerān idenleri murāķabe ediyordum. Tā
ki meyyiti laĥde vażǾ u mütemenniyāt-ı fāni fevt olduysa tepeden pejmürde kıyāfet bir şeyħ
belürdi, Ǿaśāsını ķoltuġuna almış ve yüzünü ridāsı ile örtmüş ve ĥile-bāzlıġından heyǿetini
taġyįr eylemiş idi.
Tā bizim yanımıza geldi ve dedi ki (le-miŝlü hāzā fe’l-yaǾmelu el-Ǿālimün) “Ey
ġāfiller bu meyyitiŋ ĥālinden Ǿibret alıŋ bāb-ı Ǿamelde taķśįr idenler Ǿibādāt u ŧāǾāt eylemek
için teşmįr-i sāķ eyleyiŋ. Ey ĥaķįķat-bįn olan źevāt! Lāyıķıyla tefekkür eyleyiŋ nedir bu ġaflet
ki rūy-ı arżda kemāl-i Ǿāfiyetde gezinen aķrān u emŝāliŋiz taĥte’l-türāb medfūn oluyor.
Bu ĥāl-i esef-i iştimāl size hüzn įrāŝ etmiyor. Bu meyyitiŋ ķabrine ŧopraķ boşaltmaķ
sizi endįşe-nāk ķılmıyor. Dehşet-efzā olan muśįbet-i mevti mübālāt etmiyorsuŋuz. Ķubūrda
nāzil olacaġıŋız gün için Ǿamel-i śāliĥden ĥāżırlıķ etmiyorsuŋuz. Dįdesi giryān ve ciğeri
biryān olan bir āfet-zedeye hem-derd olup aġlamaķ istemiyorsuŋuz. Bu fānįden rıĥlet eden bir
źātıŋ ħaber-i mevti size vāśıl olduķda kendiŋiziŋ daħi cām-ı mevti nūş edeceğiŋiz ħāŧırıŋıza
ħuŧūr etmez. Ülfet-i gerdek olan dostlarıŋ aĥbāblarıŋ ġaybūbet-i ebediyyesi size ĥüzn ü herāŝ
įrāŝ etmiyor. Nevĥa-gerānıŋ śadā-yı māteminden derd-nāk olmuyorsuŋuz. Teǿessüf olunacaķ
mevāddendir ki sizden biriŋiziŋ cismi meyyitiŋ tābutını teşyįǾ [20] ediyor. Ĥālbuki ķalbi
ĥücresi semtine müteveccihdir. Ħānedān ve ħįşāvendiniŋ cenāze alayına ĥāżır oluyor. Ĥālbūki
Ǿaķl u fikri mįrāŝdan naśįbini keyfiyyet-i istiħlāśdadır.
Kendi yārānı ile ālām-dįdānı beynindeki keyfiyyetden rū-gerdān, alāt-ı lehv olan çalġı
ile evķātını güźerān ediyor çok kere olur ki yed-i żabŧıŋızda olan eşyādan şeyǾ-ı ķalįliŋ żiyāǾ
u fevtine mükedder olursuŋuz. Ölümüŋ eĥibbā vü eviddāŋızı keyfiyyet-i istiǿśāli gūşe-i
nisyānda ķalıyor.
Faķr u fāķanıŋ Ǿarūż u ŧareyānında ižhār-ı źull idersiŋiz. MaǾahāźā Ǿaşįret ü
aķrābaŋızıŋ sūy-ı Ǿademe gitmesini suhūlet ve ķolaylıķla telaķķį edersiŋiz. Cenāzeyi vedįǾa-i
ħāk ederken ižhār eylediğiŋiz źevķ u şetāret hengām-ı raķśdaki źevķ ve şeŧāretiŋize fāǿiķdir.
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Cenāzeniŋ arķasında mütekebbirāne ħırām u reftār ile yürüyüşüŋüz nevāle-i çįn-i
Ǿaŧiyye olduġuŋuz vaķitdeki meşy ü ĥarekete fāǿiķdir. Evśāf-ı meyyiti taǾdād u teźkār
eylemekden iǾrāz edip żiyāfetler keşįdesine meyl ediyorsuŋuz. Āteş-i firķat ile sūzān olan bįçāregāndan rū-gerdān olup taǾāmıŋ nefāset ü leźāǿiźine diķķat u iǾtinā ediyorsuŋuz.
Çürüyüp fenā-pezįr olan kesānı ķayırmaz ve ölümüŋ źikrini [21] ķalbiŋiz ile der-ħāŧır
eylemezsiŋiz. Derece-i ġafletiŋiz şu rāddededir ki gūyā siz ölümden Ǿahd ü peymān almış
yāħud źāt-ı Ǿāliŋiziŋ śademāt-ı dehrden selāmetine iǾtimādıŋız vāķiǾ olmuş.
Ya gūyā hāźim’ül-leźźāt laķabıyla şöhret-şiǾār olan ölüm ile śamįmi śūretde muśālaĥa
eylediŋiz.
Zinhār ĥaķįķat-ı ĥāl bu meǿālde değildir ve siziŋ tevehhüm eyledigiŋiz şeyler de kötü
ve bed-meǿāldir.

sırrı size mā-śadaķ oluyor.

(bundan śoŋra Şeyħ nažmen bir ŧāķım neśāyiĥ aġāz eyledi ki tercümesi şöyledir.)
Ey kendisini söz aŋlar geçinen ve taǾbįr-i āħarla ey mütevehhim! Nereye dek bu źünūb
u ķabāyiĥi istįf eder ve vāfir kebāiri irtikāb eylersiŋ. Seniŋ için vücūduŋda aŝār-ı tüvānį
hüveydā olmadı mı? Nuśĥ u pendinde şekk ü gümān olmayan hengām-ı pįrį mānend-i nezįr
seni ķabāyiĥden zecr ü menǾ eylemedi mi ki źātıŋızıŋ ĥāsseǿ-i semǾinde de ħalel yoķ idi.
Bilmiş ol ki ölüm geleceğini saŋa iħbār ve bu ħayrını da saŋa įśāl eyledi. Ey ġāfil
Ǿaķlını devşir ölümden ķorķmuyor musuŋ? Tā ki bāb-ı Ǿamelde iĥtiyāŧkārāne ĥareket edip
hemm ü ġamıŋ ziyāde olsun çoķ kere faħr u ġurūr ve kibr ü sürūr içre yaşar ve lehv ü luǾbi
meyl-i küllį ile arzū eylersiŋ.
[22] Bu revişiŋden şekden gūyā mevt saŋa Ǿāmm u şāmil değil gibi fehm olunur.
Ŧarįķ-ı ĥaķdan tebāǾüdün ve telāfi-i māfāt eylemekde baŧāǿetiŋ ne vaķte ķadar imtidād eder ki
bu baŧāǿet ü żıyāǾata başlıca sebeb de cibilliyyet ü ŧıynetiŋ ħabāŝetidir ki müteǾaddid ü
müteferriķ ķabāyiĥi saŋa cemǾ eyledi.
Ġażab-ı ilāhiyyeye mažhar olmaķdan ķalbiŋde eŝer-i ıżŧırāb ĥāśıl olmuyor.
Bunuŋ ħilāfına olaraķ şāyed saǾyıŋ hebā olup maŧlūbuŋ ĥuśūl-pezįr olmaz ise
ġażabıŋdan pür-āteş olursuŋ. Eğer seniŋ için śarı śarı altın ru-nümā olursa hemān cān atarsıŋ.
Bu aralıķ şāyed bir cenāze Ǿubūr u mürūr eylerse teǿessüfāne mükedderimsi olursuŋ. Ĥālbūki
ne ġam var ne keder! Ħayr-ħvāhıŋ olan nāśıĥ-ı yāra ħuśūmet ve emrine miħālefet ve melǾanetfürūşluķda devām u ŝebāt ediyorsuŋ! Daha bir çoķ bu yolda neśāyiĥden śoŋra şöyle boyun
büküp durdu. Herkes mūmā-ileyhiŋ ķoynunı ceybini Ǿatiyyeleriyle ŧoldurduķtan soŋra geldiği
semte müteveccih olaraķ gitdi. Ĥāriŝ diyor ki ben de arķasından yetişdim ridāsından çekip
ŧutdum. Baŋa dönüp baķınca bir de gördüm ki o bizim Şeyħ Surūcį. Dedim ki “Yāhū nedir bu
ĥįlebazlıķ? ǾĀlem seni levm ü źemm eder diye aldırmıyor musuŋ?” Şeyĥ Efendi hįç
utanmayaraķ dedi ki “Yāhū beni levm edip ŧurma. Bu zamānda sen hangi ādem gördüŋ ki

Tekâsür / 4: Elbette yakında bileceksiniz.
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eline fırśat geçtiği anda iş becermesin?” “Ey şeyhü’n-nār seniŋ gibi Ǿārsız dünyāda
görmedim.” dedim. Ayrıldıķ. O śola gitdi ben śaġa gitdim. [23]
Yigirminci Maķāme-i Fārıķıyyeniŋ Tercemesi
Ĥāriŝ Bin Hemmam ĥikāye edip diyor ki: Vaķtāki Şām’da “Miyāfāriķın” nām-beldeye
uyġun arķadaşlarla -yaǾnį ķonuşurken çekişmezler ve münāfıķlıķ nedir bilmezler- müttehį-i
Ǿazįmet oldum. Faķįr de onlarıŋ şeref-i śoĥbetiyle gūyā meskeninden ayrılmamış ķavm ü
ķomşusundan muhāceret itmemiş gibi idim. Tā ki şehr-i meźkūrede develerimizi çökertdik ve
her birimiz birer menzile çekildik. Ĥuķūķ-ı uħuvveti unutmamaķ ve biri birimizi gūşe-i
hicrāna bıraķmamaķ üzere Ǿahd ü peymān eyledik ve aķşām śabāĥ ŧoplanacaķ ve biri birimize
tuĥaf ĥavādiŝler ħaber virecek bir meclis ŧutduk. Böylece hemįşe ŧoplanıyor ve ĥavādiŝ-i
dehrden ķonuşuyorduķ. Günlerden bir gün meclisimizde śıra vardı. Oturuyorken nāŧıķaperdāz u bülend-āvāz bir herįf dikeldi. Bir selām verdi ki ĥerįfiŋ siĥirbāzlıķ ve
dolandırıcılıķda mahāretini aŋdırıyordu. Başladı şu ebyātı inşāda………

[24]

Tercemesi:

.

[25]
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Ħulāśa-i Meǿāli:
Ħayli zamāndan beri dostu bulunduġu şecįǾ ü cengāver ve nihāyet derece bahādır bir
źatıŋ terceme-i ĥālini ve evśāf-ı memdūĥasını beyāndan ve bilāħare düşkün, ġarįb bir ĥāle
gelerek vuķūǾ-ı vefātını iǾlāndan Ǿibāret olup anıŋ techįz ü tekfįnine muǾāvenet buyurmalarını
niyāz u istirĥām eyledi.
Soŋra bir müddet hüngür hüngür aġlamaġa ve mevt-i yāranından için mānend-i bārān
yaşlar dökmeğe başladılar. Bir neden śoŋra gözyaşı diŋdi. Sūzişi kesb-i sükūnet eyledi ise
dedi ki: “Ey menbaǾ-ı iĥsān ve ey pįşdār-ı civān-merdān, Ħudā ĥaķķıyçün şu söylediğim
sözlerde aślā ħilāf yoķdur. Bįçāre meyyiti bir ĥāl-i [26] perįşānįde görüp size ħaber
veriyorum. Ah eğer kįsem müsāǾid olup serde züğürtlük olmasa idi o bįçāre meyyiti biźźāt
techįz ü tekfįn eder ve size gelip de yüz śuyı dökmez ve boyun eğmez idim. Ne çāre ķanadsız
uçulmaz ve parası olmadıġından ŧolayı kimseye günāh yazılmaz. Rāvį diyor ki başladı o
cemāǾat şu teklįf olunan māddede müşāvere etmeğe ve yapacaķları işde fısıldı ile ķonuşmaġa.
Ĥerįf de bunlarıŋ bu ĥālinden ġālibā kendisini śıfru’l-yed çevirirler yāħūd bu gūnā bir
meyyitiŋ vuķūǾuna dāǿir emāre isteyecekler diye şüpheye düşdüğünden o sāǾat dedi ki “Ey
eshiyā zeyndeki buħalā! Ey māhiyyeti hüviyetine beŋzemeyen cühelā! Nedir bu düşünce,
geberir misiŋiz beş on para verince, şu ĥāliŋizden güyā güç düşvār olan bir şey ile teklįfe
dūçār olmuş yāħud bir şehr-i cisįm bağışlanması ŧaleb olunmuşsuŋuz yāħūd beyt-i
muǾažžamıŋ aksāsına daǾvet idilmişsiŋiz gibi fehm olunuyor. Ĥālbūki verebileceğiŋiz ve
teklįf olunduġuŋuz mādde ise bir top bez ve bir nevǾi giyecek ve meyyitiŋ techįz ü tekfįnine
yetecek şeyǿlerden Ǿibāretdir. Tüü... şuna ki fuķāya merĥamet itmez ve ĥamiyyet ŧamarı
deprenmez ola……… Vaķtā ki cemāǾat ĥerįfiŋ feśāĥatde suħan-dān ve şiddet-i lisān śāĥibi
olduġunu görünce her birerleri meyyitiŋ techįz ü tekfįnine vāfį ve herįfiŋ idāresine kāfį
meblaġ iǾŧāsıyla tesrįr buyurup şāyed bu şaħśı boş çevirirler ise şiddetli bir tenķįde
uġrayacaķlarını derk ederek deminki nāz u Ǿitābını çekdiler. [27]
Ĥāriŝ diyor ki: Şu cirrār-ı dilenci ard ŧarafımda vākıf arķamda olması ruǿyetime māniǾ
oluyordı. Tāmam arķadaşlarım Ǿaŧiyyeleriyle sāǿil-i meźkūrı ħoşnūd eylediler ve baŋa da
onlara tebǾen bir ķaç para vermek lāzım geldiyse de ĥāżır nuķūduŋ fıķdānıŋdan ŧolayı
parmaġımdan yüzüğümü çıķardım ve yüzümü sāǿile döndüm. Bir de baķdım ki şeksiz ve
şübhesiz o bizim Şeyħ Surūcį! Bu māddeniŋ bir uydurma yalan ve bir nevǾi dolan olduġını
bildimse de faķaŧ māddeyi yatımına dürüp bükdüm ve işi ķurcalamadım ve şeyħiŋ yalanını
meydāna çıķarmaķ da istemedim. Hemān yüzüğü üstüne fırlatdım. Al bunı mātem-zedegānıŋ
nafaķasına āmāde ķıl dedim. Şeyħ Efendi benden bu seħāveti görünce maķām-ı teşekkürde
āferįn saŋa be! Ne parlaķ Ǿaleviŋ ne memdūĥ efǾāliŋ var dedi. BaǾd bį-pervā yola revān olup
eskiden naśıl ki şitābān oluyordı öylece ķoşdı gitdi. Ben de Şeyħiŋ ölüsünü görmeği ve
hamiyyet daǾvāsında śadāķatini tecrübe etmeği ārzū etdim. Ŧabanlarımı ķaldırdım ve sürǾatle
ķoşdum. Bir oķ atımı yerde yetişdim. Evvelden muǾārefemiz olduġunı kendisine aŋlatdım.
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Yaķasını iyice ŧutdum. Yolundan alıkodum ve dedim ki: Ħudā ĥaķķıyçün benden saŋa çāre-i
necāt yoķ, meğer ki seniŋ bize tavśįf etdiğiŋ üstü örtülmüş ve ölüm onuŋ belini bükmüş
ġarįb-i merd-i meydānı göstermiş olasıŋ, derken Şeyħ kerâdını keşf u ġurmūluna işāret edip
ķıśśanıŋ māśadıķı müşārü’n-ileyh olduġunu ifhām eyledi. Ben Şeyħiŋ bu śunǾını görünce
“Ĥāy Allah cānıŋı alsın nedir bu Ǿuķalāya yapdıġıŋ şarlatanlıķ [28] ve baħşįş almaķ bābında
ĥilebāzlıġıŋ” dedim. BaǾdehu yārānına yalan ve sözünü yaldızlamaz bende-i śadāķat şiǾārįleri
arķadan yanına geldim ve anlara gördüğümü gizli ķapalı olmayaraķ söyledim. Şeyħiŋ şu gūnā
sunǾına ķahķaha-zen ve öylesi meyyite laǾnet oķudular.
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