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KEMÂL’İN MANZUM KIRK HADİSİ

Kübra Yılmaz
Öz
Türk İslâm edebiyatında, Hz. Muhammed’le ilgili kaleme alınmış edebî türlerin ilk
sıralarında zikredilen “kırk hadis” hakkındaki bu incelemede giriş bölümü, türün Arap
ve Fars edebiyatlarındaki tarihsel yolculuğunun başlangıcı ve öne çıkan/ilk örnekleri
üzerinedir. Daha önce pek çok çalışmada yer almasından dolayı tekrara düşmemek
adına kırk hadis türüne yönelik teorik bilgiler kısaca zikredilmiştir. Yine bu bölümde
türün bazı şekil ve muhteva hususiyetleri ile yazılma sebepleri sıralanmıştır. İkinci
bölümde, hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamayan, bununla birlikte XVII. asrın ilk
çeyreğinde hayatta olabileceği düşünülen Kemâl isimli/mahlaslı şâire ait manzum kırk
hadis tercümesi ele alınmıştır. Çalışmanın diğer bölümlerinde Kemâl’in manzum kırk
hadis tercümesi tanıtılmış, nüsha ve muhteva özellikleri açıklanmış, ayrıca hadislerin
tahrici yapılmıştır. Bu makaleyle, Türk İslâm edebiyatı sahasındaki kırk hadis
literatürüne ve tercüme-şerh geleneğine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Ayrıca, 488
beyitlik eserin yalnızca kırk hadis tercümelerini içeren 80 beyti neşredilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk İslâm Edebiyatı, Kırk hadis, Derleme, Tercüme, Kemâl
KEMAL’S VERSE FORTY HADITH TRANSLATION
Abstract
The introduction of this study is about the foundation and prominent works of the
historical journey in the Arabic and the Persian literature of the forty hadith genre which
is one of the off-cited literary genres about Hz. Muhammed in the Turkish Islamic
Literature. This part is limited to a brief overview avoiding repetition because numerous
works have already studied the subject at length. This part also presents characteristics
of some forms and contents as well as the reasons why forty hadith works were written.
The second part of this study is about the translation of a forty hadith written in verse,
whose author is not known but thought to live in the first quarter of the seventeenth
century as a man named/ Kemal. In the other parts of this article, Kemal’s forty hadith
in verse is introduced and its copy and context were presented. In addition, this study
published only the 80 couplets from the entire forty hadith, which is written according
to the order of classical mathnawis, because the forty hadith’s text is voluminous.
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GİRİŞ
Türk İslâm edebiyatı Kur’an ve hadis kaynaklı zengin bir tercüme ve şerh geleneğini
bünyesinde barındırmaktadır. Bu şerh ve tercüme geleneğinde manzum, mensur ve
manzum-mensur karışık kaleme alınmış Kur’an/sûre/âyet/hadis tercüme ve şerhleri ile
bunların arasında özellikle kırk hadis derleme ve tercümelerine şâirler, âlimler ve
mutasavvıflar daima rağbet etmişlerdir. Bu rağbetle birlikte gelişen ve yeşeren kırk
hadis literatürü, Hz. Muhammed’den ulaşan kırk hadis ezberlemenin faziletine dair
meşhur rivâyetteki müjdeli ifadeler ile ayrıca kırk sayısının dînî metinlerde çeşitli özel
anlamlar taşıması gibi nedenlerden dolayı başta Türk İslâm edebiyatı olmak üzere
İslâmî ilimler arasındaki yerini her zaman korumuştur. Başlangıçta dinin talîmi/tedrîsi
ile mev‘ize ve nasihat gibi gayelerle hazırlanan kırk hadis derlemeleri, Fars ve Osmanlı
coğrafyasına intikal ettikten sonra din talimi ve nasihat gayesinin yanı sıra estetik/edebî
bir mahiyet de kazanmıştır.1
Erbaûn hadis, hadis-i erbaîn, çihl hadis, kırk hadis gibi adlarla bilinen ve ilk derlemeleri
hicrî II. asırdan itibaren ortaya koyulan türün bilinen ilk örneği Arap edebiyatında
Abdullah b. el-Mübârek (öl. 181/797) tarafından yazılmıştır.2 Günümüze ulaşan en eski
kırk hadis ise, Hasan b. Süfyân en-Nesevî’nin (öl. 303/916) kırk beş hadis içeren
Kitâbü’l-Erbaîn’idir. Türün Fars edebiyatındaki ilk örneği ise Ali el-Ferâvî’nin tercüme
ettiği “çihl hadis”tir. Tabîbu’l-kulûb ismini taşıyan eser 500/1107 tarihlidir.3
Kırk hadis literatürünün Türk İslâm edebiyatında gelişmesinde ise Nevevî 4 (ö.
676/1277)’nin ve Abdurrahman Câmî5 (ö. 898/1492)’nin kırk hadis derlemeleri büyük
rol oynamıştır. Özellikle Nevevî’nin tesirinde gelişen literatürün Türk edebiyatındaki ilk
örneği Nehcü’l-ferâdîs kabul edilir. Kerderli Mahmud b. Ali’nin 759 (1358)’da kaleme
aldığı Nehcü’l-ferâdîs onar hadis içeren dört babdan müteşekkildir.6 Bu ilk örneğin
ardından Türk edebiyatında hadis-i erbain türü hem nicelik hem de içerik zenginliği
bakımından gelişme göstermiş ve asırlar boyu pek çok kıymetli örneği ortaya
konulmuştur. Bunların arasında türün manzum örnekleri daima öne çıkmış ve dikkat
çekmiştir.
Kırk hadis türündeki eserlerin, tertip ve biçim bakımından incelendiğinde yalnız hadis
metinleri, kısa izahlar veya tercüme ve izahlarla hadis metinleri, âyet ve hadisler veya
meviza ve hikâyelerle takviye edilenler ile kudsî hadislerden seçilenler, peygamberin
hutbelerinden seçilenler, senetleri sahih hadislerden seçilenler, zıt isnatlı, 7 ve 10 ile
alakalı veya isnatsız hadislerden seçilenler, 40 sayısına dayanarak tertip edilenler,
1

2

3

4

5

6

Fahreddin Yıldız, “İslâmi İlimler, Divan Edebiyatı ve Tasavvuf Geleneğindeki Yeriyle Tarihten
Günümüze Popüler Hadis Kitapları: Kırk Hadisler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 11/21
(2013), 407.
Abdülkadir Karahan, “Kırk hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV
Yayınları, 2002), 25/470.
Yıldız, “İslâmi İlimler, Divan Edebiyatı ve Tasavvuf Geleneğindeki Yeriyle Tarihten Günümüze
Popüler Hadis Kitapları: Kırk Hadisler”, 412, 417. Ayrıca bk. Hasan b. Süfyân en-Nesevî, Kitâbü’lerbain: ve hüve sâlisü’l-erbainiyyât fi’l-hadîsi’ş-şerîf, nşr. Muhammed b. Nâsır Acemî (Beyrut:
Dârü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1993).
Bk. Abdülkadir Karahan, “Nawawî’nin Arapça Arba’ûn’u ve Türkçe Şerhleri”, Ankara Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Fuad Köprülü Armağanı (2010), 291-299.
Bk. Abdülkadir Karahan, “Tercüme Edebiyatından Nümûneler Üzerinde Çalışmalar- Câmî’nin
Arbaîn’i ve Türkçe Tercümeleri”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi 4/4, (1952), 345-371; Ahmet Sevgi, “Molla Câmî’nin Erba’în’i ve Manzum Tercümeleri”,
Türkiyat Araştırmaları Dergisi 6, (2000), 1-145.
Abdülkadir Karahan, İslâm-Türk Edebiyatı’nda Kırk Hadis: Toplama, Tercüme ve Şerhleri (Ankara:
Diyanet İşleri Başkanlığı, 1991), 143-146.
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ezberlenmesi kolay ve kısa hadislerden seçilenler, veciz hadislerden seçilenler, fasih ve
sahih hadislerden seçilenler, noktasız harflerden seçilenlerden olmak üzere çeşitli usûl
ve içeriklerde kaleme alındıkları görülmektedir. Konu bakımından ise Kur’an’ın
faziletleri, İslâm’ın şartları, Hz. Muhammed ile âl ve ashabı, tasavvuf ve tarikatlar,
cihad, dünyevî meşgaleler, ilim, âlim, siyaset ve hukuk, toplumsal ve ahlakî hayat, bir
kavim, bir bölge veya bir şehrin fazileti, tıp, mizah ve mutayebe (latife), hüsn-i hat gibi
çeşitli meseleler üzerine kırk hadisler kaleme alınmıştır. Bazen de farklı farklı konularda
hadislerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuşlardır.7
Kırk hadis türü eserlerde yer alan rivâyetlerde bazen konu bazen tür (kudsî veya sahih
hadis olup olmaması yönüyle) bazen de râvî bakımından müştereklik söz konusudur.
Hadislerin sıhhatinden emin olunması maksadıyla senet zinciri verilmiş kırk hadis
tercümeleri dahi mevcuttur.8
Kırk hadislerin telif nedenleri genellikle müellifin mukaddime yahut sebeb-i te’lîf
bölümünde zikrettiği ifadelerden anlaşılmaktadır. Bu sebeplerin başında Hz.
Muhammed’in “Ümmetim içinde din emirlerine dair kırk hadis ezberleyeni Allah Teâlâ
fakihler ve âlimler zümresi arasında haşreder.” (bk. Ebû Bekir Ahmed b. El-Hüseyn b.
Ali Beyhakî, Şuèabü’l-îmân, (Riyad: Mektebetü’r-rüşd, 2003/1423) (nşr. Abdü’l-Alî
Abdülhamid Hâmid) 3/240 (No. 1597) mealindeki hadis-i şerifin vadine mazhar
olmaktır. İkincisi Hz. Muhammed’in şefaatine ulaşma arzusudur. Bu iki ana sebebin
dışında daha evvel kırk hadis yazanların geleneğini sürdürüp onların kervanına dâhil
olmak, okuyanların hayır duasını almak, hocasının veya dostlarının arzusu üzerine,
devlet başkanı vb. tarafından görevlendirilmiş olmak, ilgi duyulan bir konuda hadis
derleme arzusuyla, hastalıklardan kurtulmak ve şifa bulmak beklentisi gibi nedenlerle
kırk hadislerin kaleme alındığı bilinmektedir. 9 Bunların yanı sıra İslâm’a hizmet etmek,
hadis veya edebiyattaki kifâyetini kanıtlamak, derslerde ve vaazlarda yardımcı kitap
ihtiyacını karşılamak gibi amaçlarla da kırk hadis yazıldığı ifade edilmektedir. 10
Kırk hadis derlemelerindeki rivâyetlerin seçiminde bazen sıhhat bakımından çok titiz
davranılmadığı bilinmektedir. Özellikle de amellerin faziletleri konusunda bazen tergib
ve terhib cinsinden rivâyetlerin incelenmeksizin eserlere alındıkları, bazen de büyük
şahsiyetlerin veciz sözleri ve kaynağı bilinmeyen (anonim) hikmetli sözlerin veya
atasözlerinin Hz. Muhammed’e isnad edildiği görülmüştür.11 Bu derlemelerdeki
rivâyetlerin sayısına ve kırk vurgusuna baktığımızda eserlerin tamamında kırk hadis
bulunmadığı, eserin bazen 25, 30, 50 vb. rivâyet içerse de bu isimle anıldığı tespit
edilmiştir. Hem kırk sayısının Türk İslâm edebiyatındaki yerini anlamak için hem de
kırk hadislerdeki kırk ifadesinin kullanım nedenleri ve yaygınlığı üzerine çeşitli
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda kırk sayısının hem hakikî hem de mecazî
birtakım anlamlar taşıdığı ve buna uygun biçimde kullanıldığı ifade edilmiştir. 12
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Karahan, İslâm-Türk Edebiyatı’nda Kırk Hadis: Toplama, Tercüme ve Şerhleri, 23- 39.
Hasan Aksoy, Mustafa Âlî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümeleri (inceleme-metin) (İstanbul: Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1991), 4.
Selahattin Yıldırım, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları I (İstanbul: Osmanlı Hadis Araştırmaları
Yayınları, 2000), 20-31.
Yıldız, “İslâmi İlimler, Divan Edebiyatı ve Tasavvuf Geleneğindeki Yeriyle Tarihten Günümüze
Popüler Hadis Kitapları: Kırk Hadisler”, 413.
İsmail Hakkı Ünal, “İslam Kültüründe Kırk Hadis Geleneği ve Şeyh Hâmid-i Velî’nin Hadis-i erbain
Şerhi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 39 (1999), 140.
M. Selim Arık, “Hadislerdeki Kırk Sayılarına Genel Bakış”, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
(İMAD) 1/1, (2014), 176-177.
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İslâmî edebiyatta, bilinen belli başlı bazı şerhler dışındaki kırk hadisler, genellikle
hacimli eserler olmadıklarından müstakil kitaptan ziyade risâle olarak mecmualarda
karşımıza çıkar. Dolayısıyla kütüphanelerimizdeki mecmualarda hala varlığı tespit
edilememiş kırk hadisler olması muhtemeldir.13 Bu bağlamda Süleymaniye
Kütüphanesi, Amcazade Hüseyin Paşa Kataloğu, 458 demirbaş numaralı mecmuada bu
çalışmanın da konusunu teşkil eden ve Kemâl isimli/mahlaslı şahsa ait bir hadis-i erbain
tespit edilmiştir. Kemâl’in eserini tanıtıcı mahiyetteki bu çalışmanın sonuna, bir
makalenin yayın sınırlarını aşacağı düşüncesiyle yalnızca kırk hadis tercümesi olan 80
beyitlik metin kısmı eklenmiş, kalan bölümler başka bir yayının konusu olmak üzere
ayrılmıştır.
1. Kemâl’in Hadîs-i Erbaîn’i -Genel Özellikler
Eser, kırk hadis edebiyatı üzerine hazırlanmış çalışmalarda ismi geçmeyen ancak,
muhtevasından isminin ve/veya mahlasının Kemâl olduğu anlaşılan bir şâir tarafından
kaleme alınan manzum kırk hadis tercümesidir. Şâirin ismi/mahlası eserin üç yerinde
geçmektedir. Biyografik ve bibliyografik kaynaklarda yer alan Kemâl mahlaslı
şâirlerden herhangi birinin bu eserin müellifi olduğuna dair net bir bilgi yahut kanaate
ulaşılamamıştır.
Kemâl ismi eserde ilk defa “Na’t-ı Nebî” faslında şöyle gelir:
Heşt cennet hevÀsıyla KemÀl
Buldı nièmetle oldı mÀlÀmÀl

(133a)

Bir diğeri “Kasîde der-vezîr-i rûşen-zamîr” bölümünde yer almaktadır:
Bu KemÀl-i efgendenüñ oldur derinde óÀceti
Kim bula òˇÀn-ı kerÀmet-píşeden bir pÀre nÀn (139b)
Üçüncüsü ise “Kasîde der-medh-i vezîr-i sipihr-nazîr” başlığı altındadır:
KemÀlÀ òÀk-pÀye sür cebínüñ
Ki besdür mÀye-i sÿd u meserret

(148a)

Mevcut tek nüshasından hareketle eserin ismi hakkında net bir şey söylemek mümkün
görünmemektedir. Bilinen tek nüshası, Süleymaniye Kütüphanesi’nde kayıtlı
mecmuanın 130b-150a varakları arasında yer alan yedinci ve son risaledir. Eser
katalogda “Dürerü’t-tehiyyeti’l-manzûmetü bi’t-Türkiyye [Itknâme]” şeklinde
kayıtlıdır. Fakat eserde bu adlandırmaya kesin gözüyle bakmamızı sağlayacak bir kayıt
yoktur. Bununla birlikte eserin girişinde yer alan Arapça dibacede “bi-dürerin taóiyyetin
behiyyetin” ifadesi yer almaktadır. Muhtemel ki “behiyyetin” lafzı sehven “bi’tTürkiyye” şeklinde okunmuş ve bu ibare esere isim olarak uygun görülmüştür.
“Itknâme” kelimesiyle ilgili olarak ise eserdeki bir beyitten hareketle şunlar
söylenebilir. Sadece;
Úavl-i Aómed òavÀãã u ger èÀma
NÀrdan bes-dürür èıtú-nÀme

13

(136b)

M. Fatih Köksal, “Yenipazarlı Vâlî’nin Manzum İlk Kırk Hadis Tercümesi”, Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı) (2007), 238.
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beytinde geçen “ıtk-nâme” beytin bağlamı içerisinde özel bir isme işaret etmemekte,
Hz. Muhammed’in sözlerinin cehennem ateşinden kurtulmayı sağlayacak birer vesika
olduğu anlamını içermektedir. Dolayısıyla beyitteki bu anlam münasebetinden hareketle
“ıtk-nâme” lafzının, esere isim olarak yakıştırıldığı düşünülebilir.
Eserin yazıldığı tarihe dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Diğer yandan, risâlenin
tamamlandığı bilgisinin verildiği iki beyitte geçen “sâl-i ferhunde”den ve bunların birer
tarih beyti olduğu düşüncesinden hareketle ibarenin ebced değerine karşılık gelen 1030
(1620-1621)’da eserin tamamlandığı ihtimalini dile getirebiliriz:
Óamdu lillÀh risÀlem oldı tamÀm
SÀl-i feròunde buldı èaúd òitÀm (148b)
…
İrdi itmÀma çün bu genc-i behÀ
SÀl-i feròunde oldı çehre-nümÀ (149b)
Eser altı satırlık Arapça bir dîbâce ile başlamaktadır:
“Úad nuôimet hÀõihi’r-risÀletü muraşşaóan bi-dürerin taóiyyetin behiyyetin
men lehu’s-saèÀdetu ve’ã-ãadâretu ve türcimet óÀõihi’l-biùÀúatü muveşşaóan
bi-úurerin åeniyyetin seniyyetin men lehu’l-velÀyetu ve’l-vizÀretu meddallâhu
teèÀlÀ meúÀèide ôıllihí èalÀ ru’ûsi’l-müslimíne ve şeyyede úavÀèide ôıllihí èalÀ
cuyÿşi’l-muvaóóidíne ilÀ yevmi’l-cezÀéi ve yevmi’d-díni ve yevmi’l-óisÀbi
ve’l-èarøi’l-mübíni ve bi-eníni’l-müõnibîne ve bi-tesbíói’l-müsebbióíne (ve)
bi-tekbíri’l-mükebbiríne ve bi-tevóídi’l-muvaóóidín”
Bu girişte Kemâl, risâlenin saadet ve sadaret sahibi olan Hz. Muhammed’e güzel selam
incileriyle ve sözü özlü bir biçimde söylemeye çalışılarak nazmedildiğini, yine velayet
ve vezaretin de sahibi olan Hz. Muhammed’e övgü ve yüceltme nurlarıyla hadislerinin
kıtalar şeklinde tercüme edildiğini ifade etmektedir. Devamında Cenâb-ı Hakk’ın,
gölgesinin ulaştığı yerleri Müslüman liderler sayesinde arttırması ve gölgesinin
direklerini kıyamete kadar tevhit orduları üzerinde günâhkâr kulların ağlayışları, tesbih
edenlerin tesbihleri, yüceltenlerin tekbirleri ve tevhid ehli olanların tevhidleriyle
güçlendirmesi için Hakk’a niyâz eder. Dîbâcenin ardından besmele lafzı gelir. Besmele
lafzının sağında kurşun kalemle yazılmış “Hadîs-i Erbaîn” ibaresi yer almaktadır.
Bu hadis-i erbain tercümesinin tamamı 488 beyittir. Eserin bir bölümü ve hadis
tercümelerinin yapıldığı - ikişer beyitlik kıtalardan oluşan - 80 beyit “fe’ilâtün mefâ’ilün
fe’ilün” kalıbıyla kaleme alınmıştır. Birkaç kaside ve kıtada ise farklı farklı aruz
kalıpları kullanılmıştır. Eserin neredeyse her satırında imâleye ve yer yer de zihaf, vasıl
gibi bazı aruz tasarruflarına rastlanmaktadır.
Klasik mesnevi tertibine uygun olan eserin bölümleri şu şekildedir: Tevhid muhtevalı
ilk bölüm 55 beyittir. Tevhidin ardından “Der-na‘tu’n-Nebî sallallâhu ‘aleyhi ve sellem”
başlıklı kaside gelmektedir. Bu na’t 26 beyitten müteşekkildir. Na’ttan sonra “Dermünâcât-ı Bârî te’âlâ ‘azze ismuhû” başlığıyla zikredilen 52 beyitte Cenâb-ı Hakk’a
münâcatta bulunulur. Münâcât bahsinden sonra “Der-sebeb-i te’lîf-i risâle” gelmektedir.
93 beyitten oluşan “Sebeb-i te’lîf”te 3 adet ikişer beyitlik müstakil kıta yer almaktadır.
Uzun sayılabilecek bu sebeb-i te’lîfte Kemâl, öncelikle devrin ve feleğin
gaddarlığından, insanı elem, musibet ve belalara uğratmasından ve bahşettiği saadetleri
geri alışından yakınır. Ardından, feleğin cevirlerine karşı kendi uzletinden ve gönlünün

998

Kübra Yılmaz

hallerinden söz eder. Akabinde, kalbindeki vehimlerden ve boş fikirlerden şikâyet eder.
Evhamı ve hayalleri bırakarak kendisini âlemde kalıcı kılacak bir eser bırakmak
istediğini söyler. Zira cihanda iyi namdan başka hiçbir şeyden eser kalmayacaktır.
Dolayısıyla eseri yazmasının ilk nedeninin öldükten sonra da iyi bir şekilde anılmak
olduğu söylenebilir. Aşağıdaki kıtada bu düşüncenin izlerini görmek mümkündür:
Ne resm úalur ne NerímÀn ne SÀm
Ne Cem úalısar pÀdişÀhum ne cÀm
Zer u taót u baót olısar cümle híç
CihÀnda eåerdür úalan eyü nÀm (136a)
Kemâl’in eseri yazmaktaki tek amacı bu değildir. O, sözlerinin devamında kâinattaki en
kıymetli incilerin Hz. Muhammed’in sözleri olduğunu belirtir. Defterini onun inci gibi
kıymetli 40 adet sözüyle süslemek istediğini, bu vesileyle kıyamet gününde ikâb ve
azaptan kurtulmayı arzuladığını beyan eder:
TÀ necÀta sebeb úılam anı
Eyleye menè nÀr-ı nírÀnı
Hem úılam yÀdgÀr èÀlemde
İdinem armaàÀn ben bende
Eyleyem vÀsıùa şefÀèatüme
İletem òÀce-i saèÀdetüme

(136b)

Ardından, kırk hadis metinlerinde genellikle zikredilen Hz. Muhammed’in malum
hadisini ekler. Bu rivâyette Hz. Muhammed, 40 tane hadisini ezberleyenlerin fakihlerle
haşrolunacağı müjdesini verir. Bu meşhur rivâyet aynı zamanda Kemâl’in hadis-i erbain
tercümesindeki 14. hadistir. Sebeb-i te’lîf bölümünde ise ilgili rivâyete şu şekilde
telmihte bulunulmuştur:
Kim dimişdür o server-i èÀlem
Rehber-i zümre-i bení Àdem
(136a)
Çil óadíåüm yazup úılan ezber
FuúahÀyıla óaşr ola ol er
(136b)
Hadislere rağbet edenlere Cenâb-ı Hakk’ın cehennemi haram kıldığını da ekleyen şâir
Hz. Muhammed’in sözlerini, kendisini cehennemden kurtaracak bir “ıtk-nâme”ye teşbih
eder. Şâirin telif sebeplerini toparlamak gerekirse; âlemde bir yadigâr bırakarak iyi nam
salmak, Hz. Muhammed’in şefaatine ulaşmak ve cehennem azabından kurtulmak
olduğunu söylemek mümkündür.
Sebeb-i te’lîf bölümünün akabinde “Kasîde der-senâ-yı vezîr-i rûşen-zamîr” başlıklı 19
beyit gelmektedir. “Der-unvân-ı risâle” başlıklı bir sonraki bölümde ilk olarak kırk
hadis metninin başlayacağına haber veren 3 beyit yer almaktadır:
Güle ey bülbül-i şeker-güftÀr
Eyle ÀåÀr-ı MuãùafÀ’yı niåÀr
Vaútidür vaúti eyle fetó-i kelÀm

999

Kemâl’in Manzum Kırk Hadisi

äafóa-i õikre eyle basù-ı merÀm
Zeyn olunsun bu de[v]óa-i fÀfÀ

el-Kerímu iõÀ vaèade vefÀ

(140a)

beyitlerinin devamında yazarın senetlerini bildirmediği kırk hadisin ve şerhlerinin yer
aldığı ikişer beyitlik 40 kıta gelmektedir. Hadislerin ilki “Kâle’n-Nebiyyü sallallÀhu
aleyhi ve sellem” ibaresiyle başlamaktadır. Diğer rivâyetlerin başında ise yalnızca “KÀle
èa. m.” veya “KÀle èaleyhi’s-selÀm” yazmaktadır.
Hadis tercümelerinin ardından 17 beyitlik “Hâtimetü’r-risâle” gelir:
Çünki bu kemter eyledüm iúdÀm
Buldı ãÿret bu naôm oldı tamÀm
Ehl-i èirfÀn ider iderse naôar
Yoúsa nÀdÀn bu dürr-i pÀki n’ider
Hem-nişín olmaàıla àoncaya òÀr
Díde-i bülbüle gelür gül-õÀr
Gerçi naôm miåÀl-i òÀr oldı
Lík gül destine yÀr oldı
Olmasaydı kelÀm-ı Aómed’e øamm
Naôar itmezdi kimse aña nièam

(145a)

Hatimeyle tamamlanması beklenen metin 32 beyitlik bir “Hikâye” bölümüyle devam
eder. Bazı hadis tercüme ve şerhlerinde çeşitli hikâyelerin yer aldığı bilinen bir
durumdur. Bunlar genellikle bir hadisin tercüme yahut şerhinin akabinde konuyla ilgili
bir hadiseyi tahkiyeyle metne dâhil etme şeklinde görülmektedir. Konumuz olan kırk
hadiste ise eserin hatimesinden sonra tek bir hikâye anlatılmıştır. Bu hikâyenin konusu
ise aşağıdaki ilk beytinden de anlaşılacağı üzere Hz. Musa’dır:
Ol zaman-kim nebiyy-i zíver-i Ùÿr
Baór-ı Úulzümden itdi yire èubÿr
Ayrıca hikâyenin ardından 52 beyitlik bir kaside
methedilmektedir. Bundan sonra “Der-tezyîl-i risâle”
edilmektedir. Burada şâir eserinin makbul olmasını
vermektedir. “Dîger” başlıklı 15 beyitte ise eserin
getirilmektedir:
Óamdu lillÀh risÀlem oldı tamÀm
SÀl-i feròunde buldı èaúd òitÀm
Oldı nÀmına bir vezírüñ yÀd
KÀò-ı èızzi ola müdÀm ÀbÀd
Gördüm anı derine çün lÀyıú
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Kendü úadrüme nisbet ü vÀfıú
TÀ ki durduúca merkez-i eùvÀr
Ketb olunduúca bu nevín ùomÀr
NÀm-ı pÀki anuñla zinde ola
El ü dillerde rÿz u şeb anıla

(148b)

Son olarak “Der-arz-ı hâl vezîr-i rûşen-zamîr” başlığı altında şâirin kendi halini arz
ettiği görülmektedir. Hz. Muhammed’in sözlerini şefaatçi edinerek Hakk’ın lütuf, kerem
ve merhametine vasıl olmak için dualar ettiği bu 21 beyitlik kasidenin ardından gelen
bir kıta ile eser nihayete ermektedir:
Emelüm gibi nÀmem oldı ùavíl
ÓÀlüme èarø-ı óÀlüm oldı delíl
İrdi itmÀma çün bu genc-i behÀ
SÀl-i feròunde oldı çehre-nümÀ
NÀm-ı pÀkine ol vezírüñ yÀd
Buldı eyyÀm-ı devletinde küşÀd (149b-150a)
Kemâl eserindeki 3 kasideyi vezîr-i sipihr-nazîr ve vezîr-i rûşen-zamîr olarak vasfettiği
birini methetmek için yazmıştır. Üstteki beyitte de ifade ettiği gibi eserin, pak nâmına
bir hatıra olsun diye kaleme alındığı vezir unvanlı bu kişinin kim olduğuna dair bilgiye
rastlanmamıştır. Diğer yandan bu kasidelerdeki bazı medih ibârelerinden vezir vasfının
Hz. Muhammed’e raci bir yönünün bulunabileceği, dolayısıyla bu üç kasidenin de
medh-i nebî kabilinden manzumeler olabileceği düşünülmektedir.
Kemâl’in seçtiği hadis rivâyetlerine bakıldığında müşterek bir konu hakkında
olmadıkları görülür. Rivâyetler belli bir tertip ve sebebe dayanmaksızın tercih edilmiş
ve sıralanmış görünmektedir. Eserde konuşma adabı, dili ve iffeti muhafaza, az yemenin
ve az uyumanın faydası, iman, merhamet, ilmin ve âlimin kıymeti, amel-niyet
münasebeti, sıla-i rahîmin önemi, komşuluk ilişkileri, cihat, alışveriş (borçlanma),
evlilik, ahlâk, ölümü hatırlamak, hüsn-i zan, cömertlik, dünyaya tamah, Allah’ı
zikretme gibi çeşitli konularda rivâyetlere kaynakları belirtilmeksizin yer verilmiştir.
Ayrıca kişinin ağzından çıkan sözün doğru ve hayırlı olması, kendisi için istediği iyiliği
mümin kardeşi için de istemesi, ancak merhametlilerin merhamet göreceği, akraba
ziyaretinin önemi, komşu haklarının gözetilmesi, darda kalan borçluya yardım edilmesi,
söz taşımanın sakıncaları, ölümü sıklıkla zikretmenin faydası, cömertliğin en güzel
huylardan biri oluşu, sabah uykusunun rızkı azaltması, cimrilik ve kötü huydan
sakınmanın gerekliliği, dünyaya meyletmenin zararları, eserde tercümesi yapılan
hadislerin yoğun olarak üzerinde durduğu öğütlerden birkaçıdır.
Tespit edilebildiği kadarıyla Kemâl’in rivâyetleri temel hadis kaynaklarında, meşhur
tefsirlerde veya tergib ve terhib nitelikli kaynaklarda bulunmaktadır. İlgili hadislerin
kaynakları tespit edildiğinde on beşinin Kütüb-i sitte’de yer aldığı görülmüştür. Diğer
rivâyetlere ise İhyâ-i ulûmi’d-dîn, Kenzü’l-ummâl, Câmi’u’l-ehâdîs, el-Mu’cemu’lEvsat, Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ gibi çeşitli kaynaklardan ulaşılmıştır.
Rivâyetlerden beşinin kaynağı ise tespit edilememiştir. Diğer yandan eserdeki
rivâyetlerin, kaynaklarda tespit ettiğimiz hâllerinden bazı noktalarda ayrıldığı
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görülmektedir. Buna göre bazı rivâyetlerin kaynak eserdekinden nispeten farklı; bazen
daha kısa bazen de aynı anlama gelecek başka bazı kelimelerle ifade edilmiş olduğu
görülmüştür.
Kemâl kırk hadis tercümelerinde okura yer yer “ey” hitabıyla seslenmiştir. Bunu
yaparken ilgili rivâyetin manasına uygun olarak, örneğin çok yemenin ve uyumanın
zararına değiniliyorsa çok yiyen ve çok uyuyan kişiye “Ey kılan hord u hâbı kendine
kâr” veya hırsa meyledene “Dinle ey mübtelâ-yı hırs” ibarelerini kullanmıştır. Ayrıca
Kemâl “Gûş kıl, nakş kıl, anla, gör, eyle” gibi emir fiillerle de sözünü hikemî eserlerin
üslûp özelliklerine uygun olarak, sakındıran ve yol gösteren bir dil benimseyerek
söylemiştir.
Kemâl hadislerin tercümesinde genel manayı vermeyi tercih etmiş, metne birebir bağlı
kalmamıştır. Eserde hadis tercümelerinin yapıldığı beyitlerin dışında kalan kaside,
hikâye, sebeb-i te’lîf gibi bölümlerin, tercüme bölümüne göre daha sanatlı bir dille
yazılmış olması dikkat çekmektedir. Hadis tercümeleri kısmında diğer bölümlere
nazaran yalın ve basit hatta yer yer zorlama ifadelere rastlanmaktadır. Tercümenin ve
veznin getirdiği birtakım zaruretlerin sözünü ettiğimiz zorlama ifadelere sebebiyet
vermiş olması muhtemeldir.
2. Metin
Eser metni neşredilirken transkripsiyon alfabesi kullanılmıştır. Nesih hatla kaleme
alınmış olan nüshada dîbâce, başlıklar ve hadis rivâyetleri kırmızı mürekkeple
yazılmıştır. Bunlar neşirde koyu (bold) harflerle aktarılmıştır. Eldeki bu tek nüshada yer
alan harf hatası yahut zühuller köşeli parantezle [ ] metne eklenmeye çalışılmıştır.
Hadis rivâyetlerinin tercümeleri ve kaynak bilgisi dipnotlara eklenmiştir. Kaynak bilgisi
verilirken nüshadakiyle fazlaca lafız farklılığı gösteren rivâyetler de aktarılmaya gayret
edilmiştir. Metin oluşturulurken eserin varak numaraları parantez içinde gösterilmiştir.
Tamamı müşirli (reddâdeli) olan eserin 139b varağındaki müşir başka bir sayfaya işaret
etmektedir. Bu durum arada eksik varak yahut varaklar olduğunu veya yanlış müşir
verilmiş olduğu ihtimallerini düşündürmekte ise de metinde önemli bir aksama ve
anlamda kopukluk görülmediğini belirtmek gerekmektedir.
Eserin sonundaki vakıf mühründe “HÀõÀ mimmÀ vaúafehu’l-vezír Óüseyn Paşa ibn
Óasan Aàa eòu’l-vezír Meómed Paşa el-Maèrÿf bi-Köprili èafa’llÀhu èanhüm”
yazmaktadır. Bu kayıttan, eserin Köprülü sülalesinden Amcazade Hüseyin Paşa
tarafından vakfedildiği anlaşılmaktadır.
Aşağıda metnin 80 beyitlik hadis tercümesi kısmı bulunmaktadır:
ÚÀle’n-nebiyyu ãallallÀhu èaleyhi ve sellem men Àmene billÀhi ve’l-yevmi’l-Àòiri
felyeúul òayran ev li-yeãmut14
1. Gÿş úıl gör ne dir Şeh-i kevneyn
Naúş úıl dilde kim åübÿt itsün

14

“Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kişi ya hayırlı söz söylesin ya da sussun.” Ebû Abdillâh
Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, el-Câmièu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru
Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Edeb”, 85 (No. 6135); Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, elMüsnedü’s-Sahîh el-muhtasar, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî,
t.y.), “Îmân”, 19 (No. 74).
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2. Kim ki AllÀh’ı bildi vü óaşri
Söylesün òayr yÀ sükÿt itsün
Ve úÀle èa. m. ekåeru òaùÀéi’bni Àdeme fí lisÀnihí15
3. Çoúdurur sehv ü õelle Àdemde
Eksik olmaz beşerde yaèní şer
4. Lík cürm ü òaùÀya bÀèiå olan
İbn-i Àdemde dildürür ekåer
Ve úÀle èa. m. men tekeffele fímÀ beyne leóyeyhi ve ricleyhi tekeffeltü lehÿ bi’lcenneti16
5. Naúş úıl levó-i dilde bu pendi
Bend eyle bu iki mÀrı ebed
6. Kim lisÀn-ile óıfô ide fercin
ØÀminem cennete dimiş Aómed

(140a)

Ve úÀle èa.m. aãlu külli dÀéin el-beradetü17
7. Ey úılan òord u òÀbı kendüñe kÀr
Rence meévÀ olursañ itme èaceb
8. Ne dimiş úıl naôar o Faòr-ı cihÀn
Ki imtilÀdur cemíè derde sebeb
Ve úÀle èa.m. lÀ yüéminu eóadüküm óattÀ yuóibbe li-aòíhi mÀ yuóibbu li-nefsihí18
9. Diñle ey mübtelÀ-yı óırã u ùamaè
Aç gözüñ gör ne didi ŞÀh-ı rüsül
10. Fi’l-óaúíúa degüldür ol müémin
Sevmese nefsi gibi müémini ol

15

16

17

18

“Âdemoğlunun hatalarının çoğu dili yüzündendir.” Benzer lafızlarla: Ebû Bekir Ahmed b. El-Hüseyn
b. Ali Beyhakî, Şuèabü’l-îmân (Riyad: Mektebetü’r-rüşd, 2003/1423) (nşr. Abdü’l-Alî Abdülhamid
Hâmid) 7/16 (No. 4584); Ebü’l-Kâsım Müsnidü’d-Dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb Taberânî, elMuècemu’l-kebîr, nşr. Hamdi b. Abdulmecid es-Selefî (Kahire: Mektebetü İbn Teymiyye, 1415/1994)
10/197 (No. 10446).
“Kim iki çenesi ve iki ayağı arasına kefil olursa, ben de ona cennet için kefil olurum.” Benzer
lafızlarla: Buhârî, “RiúÀú”, 23 (No. 6474); Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es-Sülemî Tirmizî,
Sünenü’t-Tirmizî, nşr. İbrahim Atve İvaz (Mısır: Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 1395/1975), “Zühd”, 61
(No. 2408).
“Tüm hastalıkların sebebi tokluktur.” Zeynüddin Muhammed Abdürrauf b. Taci’l-ârifîn b. Ali
Münâvî, Feyzü’l-kadîr şerhi’l-Câmièi’s-sağîr, 6 cilt (Mısır: el-Mektebetü’t-Ticâriyyeti’l-Kübrâ,
1356), 1/532 (No. 1087).
“Sizden biriniz kendisi için istediğini (mümin) kardeşi için de istemedikçe (gerçek manada) iman
etmiş sayılmaz.” Buhârî, “Îmân”, 6 (No. 13); Müslim, “Îmân”, 17 (No. 71).
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Ve úÀle èa.m. men lÀ yeróamu lÀ yuróamu19
11. Cümleye şefúat-ile eyle nigÀh
Òışmı terk eyle nÀssa úıl óürmet
12. Kim ki maòlÿúa itmeye raómet
Bulmaya lÀ-cerem o da raómet
Ve úÀle èa.m. men erÀde en yenôura ilÀ èuteúÀ’illÀhi mine’n-nÀri fe’l-yenôur ile’lmüteèallimín20
13. Kim ki baúmaú dilerse dünyÀda
NÀr-ı dÿzaòdan olmuşa ÀzÀd
14. ÙÀlib-i èilme baúsun ol kimse
Naôar gibi ola díni ziyÀd
Ve úÀle èa.m. niyyetü’l-müémini òayrun min èamelihí21
15. Óüsn-i niyyetle eyle kÀra şürÿè
Olma hem niyyetüñde himmetsüz

(140b)

16. Niyyeti müéminüñ òayırlu imiş
Şol èamelden ki ola niyyetsüz
Ve úÀle èa.m. eã-ãıletü tezídü fi’l-èumri22
17. èÁúıbet òÀk olur çü ser-menzil
äıla úıl vaúti bil àanímetler
18. äıla èömri ziyÀde eyler imiş
Eyle eróÀma beõl nièmetler
Ve úÀle èa.m. ekrimÿ êayfeküm velev kÀne kÀfiran23
19. Gelse nÀgÀh merd-i bí-tÿşe
ÒÀneñe ekşi yüzle virme cevÀb
20. Eyle óürmet misÀfirüñe tamÀm
KÀfir olursa daòi itme èitÀb

19

20

21

22

23

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.” Buhârî, “Edeb”, 18 (No 5997); Müslim, “Feøâil”, 15 (No.
65).
“Allah’ın cehennemden azat ettiği bir kul görmek isteyen ilim tahsil edenlere baksın.” İsmâil Hakkı
Bursevî, Rûhu’l-beyân (Bâb: Sûretü’l-bakara, âyet: 33), (Beyrut: Dâru’l-Fikr, t.y.), 1/102.
“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır.” Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyn b. Ali Beyhakî, es-Sünenü’ssağîr, IV, nşr. Abdulmuètî Emîn Kalèaci (Karaçi: Câmiatü’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye, 1410/1989), 1/8,
(No. 5).
“Akraba ziyareti ömrü uzatır.” Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil b. İbrâhîm Cuèfî el-Buhârî, elEdebü’l-müfred (Riyad: Mektebetü’l-Maârif, 1419/1998), 1/33.
“Kâfir de olsa misafirinize ikram edin.” Kaynaklarda yeri tespit edilememiştir.
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Ve úÀle èa.m. lÀ yeşbeèu’l-müéminu dÿne cÀrihí24
21. Ekl idüp dürlü dürlü nièmetler
ÓÀl-i hem-sÀyeden olup àÀfil
22. Ùoymıya úonşısuz çü müémin olan
áÀfil eyler bu fièli yÀ cÀhil
Ve úÀle èa.m. men iàberrat úademÀhu fí sebílillÀhi óarramehullÀhu èale’n-nÀri25
23. PÀy uzatma ùaríú-i meõmÿma
Eylegil rÀh-ı müstaúíme nigÀh
24. Óaú yolında àubÀr iden pÀyın
NÀra anı óarÀm ider AllÀh

(141a)

Ve úÀle èa.m. åelÀåetün yestaàfiru lehümü’s-semÀvÀtü’s-sebèu el-èu[le]mÀ’u ve’lmüteéallimÿne ve’l-èÀmilÿne26
25. Üç nefer kimselerdürür maàfÿr
Ehl-i èilm ü taèallüm ü èÀmil
26. Anlar içün hemíşe istiàfÀr
İdiserdür bu ùÀú-ı heftüm bil
Ve úÀle èa.m. men óafiôa erbaèíne óadíåen min emri dínihÀ beèaåehullÀhu teèÀlÀ
yevme’l-úıyÀmeti faúíhan27
27. Çil óadíå-i resÿli bir kimse
Emr-i díninden eylese ezber
28. FuúahÀ zümresine dÀòil ola
İde ãıddíúlerle èadni maúarr

24

25

26

27

“Mümin, komşusu açken kendi karnını doyurmaz.” Ali b. Hüsamiddin b. Abdilmelik b. Kadîhân
Müttakî Hindî, Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-efèâl, nşr. Bekrî Hayyânî- Safvet Sakkâ (Beyrut:
Müessesetü’r-Risâle, 1981/1401), 5/769 (No. 14331); Abdullah b. Mübârek, ez-Zühd ve’r-reúÀ’iú, nşr.
Habîbü’r-rahmân el-Aèzamî (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-Ilmiyye, t.y.), 1/179 (No. 513).
“Allah yolunda ayağı toza bulananı Allah cehennem ateşine haram kılar.” Buhârî, “Cumèa”, 16 (No.
907); Tirmizi, “Feøâèil-i cihâd”, 7 (No. 1632).
“Üç kişi için yedi gök istiğfar eder: ilim öğretenler, ilim öğrenenler ve ilmiyle amel edenler.” Benzer
lafızlarla: “æelÀåetün yestaàfiru lehümü’s-semÀvÀtü ve’l-arøu ve’l-leylu ve’n-nehâru ve’l-melâéiketü:
el-èu[le]mÀ’u ve’l-müteéallimÿne ve’l-asòiyÀéu” Ebü’l-Fazl Celâleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr
Suyûtî, Câmièu’l-ehâdîs, nşr. Hasan Abbas Zekî (y.y., t.y.), 12/7 (No. 11305).
“Kim dini için kırk hadis ezberlerse Allah kıyamet günü onu fakih olarak haşreder.” Farklı
vecihleriyle birlikte bk. Ebü’l-Ferec Cemâlüddîn Abdurrahmân b. Alî b. Muhammed Bağdâdî İbnü’lCevzî, el-İlelü’l-mütenâhiyye fi’l-ehâdîsi’l-vâhiyye, nşr. İrşadu’l-hak el-Eserî (Faysalabad: İdâretü’lUlûmi’l-Eseriyye, 1981/1401); II cilt, 1/112 (No. 161-182); Ebû Ömer Cemâleddîn Yusuf b. Abdillah
b. Muhammed Kurtubi İbn Abdülber Nemerî, Câmi’u beyâni’l-ilm ve fazlihi, nşr. Ebü’l-Eşbâl ezZüheyrî (Demmâm: Dâru İbni’l-Cevzî, 1994/1414), II cilt, 1/194 (No. 206).
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Ve úÀle èa.m. yemÿtu’n-nÀsu èalÀ mÀ mÀte fíh ve yuóşeru èalÀ mÀ mÀte èaleyh28
29. Geçür eyyÀmuñı èibÀdetde
Olma zinhÀr mekr ü Àl üzre
30. Nice dirilse kişi öyle ölür
Yine óaşr olısar o óÀl üzre
Ve úÀle èa.m. men enôera muèsiran ev vaêaèa lehÿ eôallehullÀhu ôılle èarşihí
yevme lÀ ôılle illÀ ôılluhÿ29
31. İtse medyÿnı bir eóad tevsíè
Deynin isúÀù itse kim lillÀh
(141b)
32. Ôıll-i èarşında gölgelendire Óaú
Yoúdur ol günki àayr-ı ôıllıllÀh
Ve úÀle èa.m. èaleyküm bi’l-ebkÀri fe-innehünne eşeddü óubben ve eúallu òıbben30
33. Ey úılan òÀl ü zülf ü leb hevesin
æeyyibe baúma bikre ol ùÀlib
34. ŞÀh-ı yeårib buyurdı kim bikrüñ
Óílesi az ü óubbıdur àÀlib
Ve úÀle èa.m. óaãletÀni lÀ yekÿnÀni fi’l-müémini el-buòlu ve sÿéü’l-òuluúi31
35. İki òaãlet beàÀyet oldı úabíó
Evveli buòl u òulú-ı bed åÀní
36. LÀyıú olmaz ki ola müéminde
Böyle buyurdı ãadr-ı risÀle anı
Ve úÀle èa.m. el-cennetü taóte aúdÀmi’l-ümmehÀti32
37. Peder ü mÀderüñ hemíşe püser
Emrine lÀzım oldı teslími

28

29

30

31

32

“Kişi yaşadığı hâl üzere ölür ve öldüğü hâl üzere haşrolunur.” Benzer lafızlarla: “Yübèaãü küllü
èabdin èalÀ mÀ mÀte èaleyhi”: Müslim, “Cennet”, 19 (No. 83).
“Kim darda kalan bir borçluya zaman tanır veya alacağını bağışlarsa Allah o kişiyi kendi gölgesinden
başka hiçbir gölgenin olmadığı günde arşının gölgesinde gölgelendirecektir.” Benzer lafızlarla:
Tirmizî, “Büyûè”, 67 (No. 1306).
“Evlenirken bekâr kadınları tercih ediniz. Çünkü onların güzelliği fazla, hilesi azdır.” Kaynaklarda
yeri tespit edilememiştir.
“Bir müminde iki haslet bir araya gelmez: Cimrilik ve kötü huy.” Benzer lafızlarla: “ÓaãletÀni lÀ
tectemièÀni fí-müéminin el-buòlu ve sÿéü’l-òuluúi”: Tirmizî, “Birr ve’s-sıla”, 41 (No. 1962).
“Cennet annelerin ayaklarının altındadır.” Hindî, Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl, 16/461
(No. 45439).
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38. Kim ÒudÀ úıldı zír-i pÀyında
ÜmmehÀtuñ cinÀn u tesními
Ve úÀle èa.m.èaleyhi’s-selÀm men raúúa åevbuhu raúúa dínuhu33
39. Gerçi cÀyiz libÀs-ı fÀòir u ník
Olmayıcaú óarír şöyle hemÀn
40. Lík eåvÀbın ol-ki úıldı raúíú
İtdi dínin raúíú ü bí-raòşÀn
Ve úÀle èa.m. èaleyküm bi-libÀsi’ã-ãÿfi tecidÿ óalÀvete’l-ímÀni34
41. Zen ü merdüñ libÀsdur zeyni
Eylemez lebs-i şerèí díne ziyÀn
(142a)
42. Lebs-i ãÿfa velí olañ mÀyil
TÀ bula sırr-ı óalÀvet-i ímÀn
Ve úÀle èa.m. en-nemmÀmu lÀ yedòulu’l-cennete35
43. Mükrihe úılma sırr-ı müémini fÀş
Yaèní itme nemíme oldı óarÀm
44. Mihr-i burc-ı nübüvvet ol meh-i dín
Girmeye cennete dimiş nemmÀm
Ve úÀle èa.m. ekåirÿ õikre’l-mevti fe-innehÿ yumeóóıãu’õ-zünÿbe ve yüzehhidü
fi’d-dünyÀ36
45. Õikr-i mevti gidermegil dilden
Kim günÀhı yuyup òaùÀyı keser
46. ZÀhid eyler cihÀnda õÀkirini
Hem yıúar leõõeti hevÀyı keser
Ve úÀle èa.m. óüsnü’ô-ôanni min aóseni’l-èibÀdeti37

33

34

35

36

37

“Elbisesini inceltenin dini de incelmiş olur.” Münâvî, Feyzü’l-kadîr şerhi’l-Câmi‘i’s-sağîr, 4/129 (No.
4771).
“Yün elbise giyen imanın tadını alır.” Suyûtî, Câmi’u’l-ehâdîs, 14/303 (No. 14351); Münâvî, Feyzü’lkadîr şerhi’l-Câmi‘i’s-sağîr, 4/543 (No. 6203).
“Söz taşıyanlar cennete giremez.” Benzer lafızlarla: “LÀ yedòulu’l-cennete úattÀtün” Buhârî, “Edeb”,
50 (No. 6056); Müslim, “Îmân”, 45 (No. 169).
“Ölümü çokça zikredin çünkü o günahlardan arındırır ve zikreden kişiyi dünyada zahit eyler.” Benzer
lafızlarla: “Ekåirÿ õikre’l-mevti fe-innehÿ yumeóóıãu’õ-zünÿbe ve yüzehhidü fi’d-dünyÀ fe-in
õekertumÿhu èınde’l-àınÀ hedemehÿ ve in õekertumÿhu èınde’l-faúíri erøÀküm bi-èayşiküm”: Münâvî,
Feyzü’l-kadîr şerhi’l-Câmi‘i’s-sağîr, 2/86 (No. 3035).
“İyi zan en güzel ibadettir.” Benzer lafızlarla: “Óüsnü’ô-ôanni min óüsni’l-èibÀdeti”: Süleyman b.
Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Dâvûd es-Sicistânî, Sünenü Ebî Dâvûd, nşr. Muhammed Muhyiddin
Abdulhamîd (Beyrut: el-Mektebetü’l-Asriyyye, t.y.), 4 cilt, “Edeb”, 88 (No. 4993).
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47. Olmayıcaú kişide gökçek ôan
Fièli ník ola mı anuñ heyhÀt
48. Bed gümÀn olma óüsn-i ôann eyle
Óüsn-i ôandur bil aósen-i ùÀèÀt
Ve úÀle èa.m. ùaèÀmu’l-cevÀdi devÀéun ve ùaèamu’l-baòíli dÀéun38
49. ÚÀdir olduúca úıl seòÀ vü kerem
Buòlı terk eyle virme aña sebíl
50. Kim saòínüñ ùaèÀmı oldı devÀ
èAyn-ı renc oldı hem ùaèÀm-ı baòíl
Ve úÀle èa.m. es-seòÀ’u òuluúullÀhi’l-aèôami39
51. Añla remz-i taòalleúÿyı begüm
DÀyim eyle seòÀyı kendüñe rÀm

(142b)

52. Gör seòÀ nidügin-kim AllÀh’a
Aèôam òuluú olupdur aña tamÀm
Ve úÀle èa.m. ed-dünyÀ dÀru men lÀ dÀre lehÿ ve bihÀ yecmeèu men lÀ èaúle lehÿ40
53. DÀr-ı dünyÀ olur aña meévÀ
K’olmaya cennet içre aña maúÀm
54. Anı cemè eylemez meger nÀdÀn
èAúlı yoú kim yiler hevÀya müdÀm
Ve úÀle èa.m. óubbu’d-dünyÀ re’sü külli òaùíéetin41
55. èÁrif olan cihÀna meyl itmez
Maùlab-ı müntehÀ çü MevlÀdur
56. Bí-nihÀyetdürür cihÀnda òaùÀ
Lík baş aña óubb-ı dünyÀdur

38

39
40

41

“Cömert kişinin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalıktır.” el-İmam Ebû Hâmid Muhammed b.
Muhammed el-Gazzâlî, İhyâ’u ulûmi’d-dîn, 4 cilt (Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, 1983), 3/245.
“Cömertlik yüce Allah’ın en büyük ahlakıdır.” Suyûtî, Câmièu’l-ehâdîs, 13/366 (No. 13319).
“Dünya (ahirette) evi olmayanların evidir ve dünya malını aklı olmayanlar toplar.” Ebû Abdullah
Ahmed b. Muhammed eş-Şeybanî Ahmed b. Hanbel, Müsnedü el-İmâm Ahmed b. Hanbel, nşr. Şuayb
el-Arnavut-Âdil Mürşid ve diğerleri (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001/1421), 40/480 (No. 24419).
“Dünya sevgisi her hatalı davranışın başıdır.” Ebû Nuaym Ahmed b Abdullah b. Ahmed b. İshak b.
Mûsâ b Mihran el-İsbehânî, Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, 10 cilt (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’lİlmiyye, 1394/1974), 6/388.

1008

Kübra Yılmaz

Ve úÀle èa.m. innallÀhe teèÀlÀ lem yaòluú òalúan ebàaêu ileyhi fi’d-dünyÀ ve
innehÿ münõü òaleúahÀ lem yenôur ileyhÀ42
57. Úatı ednÀdurur cihÀn bÀrı
Kendüye andan ebàaê itmedi òalú
58. Baúmadı òalú evvelÀ bir kez aña
TÀ ki úıldı aña àaêab-ı muùlaú
Ve úÀle èa.m. men õekerallÀhe teèÀlÀ èalÀ külli óÀlin ve razzeúahullÀhu òayre’ddünyÀ ve’l-Àòirati43
(143a)
59. Gezme bí-hÿde õikr-i MevlÀ úıl
Kes dilüñden muóabbetin àayrın
60. DÀyimÀ kim ki ide õikrullÀh
Bula dünyÀ vü Àòiret òayrın
Ve úÀle èa.m. ekåirÿ õikrallÀhi óattÀ yeúÿlÿ mecnÿn44
61. Eyle çoú çoú ÒudÀ’yı õikr eyle
İtme hem-çün-cemÀd ãamt müdÀm
62. Õikr úıl Óaúk’ı tÀ şu mertebe kim
Seni óaml ideler cünÿna èavÀm
Ve úÀle èaleyhi’s-selÀm lev deèÀní kürÀèün min kürÀèin li-ecli kürÀèin ilÀ kürÀèin
le-ecebtuhÿ45
63. Daèveti itme red ki didi nebí
Bir racül saèy idüp beni daèvet
64. İtse bir ricl-i şÀta bir köyden
Bir köye iderüm úılup raàbet
Ve úÀle èa.m. eşbeèa cÀéièan vecebet lehu’l-cennetu46
65. Beõl iden rÀh-ı Óaú’da emvÀli
42

43

44

45

46

“Allah’ın yarattığı varlıklar arasında dünya kadar buğz ettiği (başka bir şey) yoktur. Dünyayı yarattığı
günden beri ona bakmamıştır. ”Benzer lafızlarla: “Lem yaòluú òalúan hüve ebàaêu ileyhi mine’ddünyÀ ve innehÿ münõü òaleúahÀ lem yenôur ileyhÀ”, Ebû Bekr Abdullah b. Muhammed b. Ubeyd
İbn Ebu’d-dünyâ, Zemmü’d-Dünyâ, nşr. Muhammed Abdulkâdir Ahmed Atâ (Beyrut: Müessesetü’lKütübü’s-Sekâfiyye, 1414/1993), 1/29 (No. 40); el-Gazzâlî, İhyâ’u ulûmi’d-dîn, 3/203.
“Allah her durumda kendisini anan kulu dünya ve âhiretin hayırlı nimetleriyle rızıklandırır.”
Kaynaklarda yeri tespit edilememiştir.
“Allah’ı o kadar çok zikredin ki hakkınızda deli divane olmuş desinler”. Ahmed b. Hanbel, Müsnedü
el-İmâm Ahmed b. Hanbel, 18/195 (No. 11653).
“Eğer (sadece) kol-paçaya (koyunun etsiz bacağını yemeye) bile davet edilsem kabul ederim.” Benzer
lafızlarla: “Lev duèítü ilÀ õirÀèin ev kürÀèin le-ecebtü velev ühdiye ileyye õirÀèun ev kürÀèun leúabitü”, Buhârî, “Hibe”, 1 (No. 2568).
“Aç bir kimseyi doyuran cennetliktir.” Kaynaklarda yeri tespit edilememiştir.
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Bulısar èÀúıbet maúÀm-ı berín
66. İtse bir acı sír bir kimse
VÀcib olur aña bihişt-i berín
Ve úÀle èa.m. efêalu’l-cihÀdi cihÀdu’n-nefsi47
67. Ol-ki dín-perver ü behÀdurdur
Çünki èazm itmek-ile şÀd oldı
68. Gerçi kÀfirle ceng oldı àazÀ
Efêali nefsle cihÀd oldı

(143b)

Ve úÀle èa.m. el-beytü’lleõí fíhi’ã-ãuveru la tedòuluhu’l-melÀéiketü48
69. Ùıfl-veş ãÿrete olup mÀéil
Óıfô iden òÀnesinde ãÿretler
70. Úoymadı dÀrına melÀéiki
Úılmadı peygeh-i Óaúú’a óürmetler
Ve úÀle èa.m. bÀkirÿ fí ùalebi’r-rızúi fi-inne fi’l-àuduvvi beraketen ve necÀóan49
71. Ùurma òÀneñde zen gibi ùañla
Ùaleb-i rızúa seyri úıl muètÀd
72. İrteden kim óelÀl rızúa yile
BerekÀt u necÀtla ola şÀd
Ve úÀle èa.m. men setera èalÀ müslimin seterahullÀhu [èaleyhi] fi’d-dünyÀ ve’lÀòirati50
73. Setr-i èayb eyle ehl-i İslÀm’uñ
Bu ãıfatla kim olsa görmeye àam
74. Setr ider Óaú èuyÿbın anuñ da
İki èÀlemde olısar òÿş-dem

47

48

49

50

“Cihatların en faziletlisi nefse karşı yapılandır.” Benzer lafızlarla: “Efêalu’l-cihÀdi en yücÀhide’rraculu nefsehÿ ve hevÀhÿ” Münâvî, Feyzü’l-kadîr şerhi’l-Câmièi’s-sağîr, 2/31 (No. 1979).
“İçinde suret bulunan eve melekler girmez.” Buhârî, “Büyûè”, 40 (No. 2105); Müslim, “Libâs”, 26
(No. 96).
“Rızık talebinde sabahleyin erken davranın, çünkü sabahın erken vakitlerinde bereket ve kurtuluş
vardır.” Benzer lafızlarla: “BÀkirÿ ùalebe’r-rızúi ve’l-óavÀéice fi-inne’l-àuduvve beraketün ve
necÀóun”, Ebu’l-Kasım Müsnidü’d-dünyâ Süleyman b. Ahmed b. Eyyûb Taberânî, el-Muècemü’levsat, nşr. Tarık b. Ivazıllah b. Muhammed- Abdulmuhsin b. İbrahim el-Hüseynî (Kahire: Dârü’lharemeyn, t.y.) 7/193 (No 7250); Münâvî, Feyzü’l-kadîr şerhi’l-Câmièi’s-sağîr, 3/195 (No. 3123).
“Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da dünyada ve âhirette onun ayıbını örter.” Müslim, “Birr
ve’ã-ãıla”, 21 (No. 1930); Ebû Dâvûd, “Edeb”, 72 (No. 4946).
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Ve úÀle èa.m. men meşeùa lıóyetehÿ úÀéimen feúad mÀte cÀéièan ve lev kÀne
åülüåü’l-èarøi mülken lehÿ51
75. Ursa bir kimse şÀne lıóyesine
Ayaú üstinde elbet ola faúír
76. Olsa mülki zemínüñ üçde biri
Ac öle lÀ-cerem ol ölmeye sír
Ve úÀle èa.m. leyse minnÀ men lem yuveúúır kebírenÀ ve lem yeróam (144a)
ãaàírenÀ ve lem yaèrif óaúúa èÀliminÀ52
77. Zümre-i müéminíne girmedi ol
İtmedi pír-i àayra kim óürmet
78. Bilmeye hem óuúÿú-ı èÀlimimüz
Daòi maèãÿma itmeye şefúat
Ve úÀle èa.m. kefÀ bi’l-mevti vÀèiôan ve bi’l-yaúíni àınan53
79. äÀà u ãol cüst ü cÿda óÀãıl ne
Çünki èibretle almaduñ óıããe
80. Mevt vÀèiô àınÀ yaúín besdür
Óiããe-dÀr olduñ-ise el-úıããa
SONUÇ
Hz. Muhammed’in kırk hadis ezberleme hakkındaki meşhur rivâyetinin sıhhat ve
bağlamındaki şüpheler dolayısıyla muhaddislerce fazla teveccüh gösterilmeyen kırk
hadis derlemelerine, özellikle mutasavvıflar, şâirler ve edipler itibar etmiştir. Kırk
hadislerin çoğunun Hz. Muhammed’in şefaati ve Hakk’ın rızasına ulaşmak için
yazıldığı bilinse de bazı şâirler tarafından, hadis bilgilerini göstermek ve nazm ü
inşâdaki kabiliyetlerini kanıtlamak adına bir vesile olarak görüldüğü de hakikattir.
Özellikle XV. asırdan itibaren bazı dönemlerde Türk edebiyatında sayı ve nitelik
bakımından kırk hadislerdeki artış dikkat çekmektedir. Gözlenebilen bu artış ve asırların
birikimi, yazma eser kütüphanelerinde neşredilmeyi bekleyen pek çok kırk hadis metni
olduğunu düşündürmektedir. Bu eserlerin tespiti ve neşri Türk İslâm edebiyatında
tercüme ve şerh geleneğine yönelik araştırmalara katkı sağlayacaktır. Elinizdeki çalışma
da bu katkıya yönelik olarak hazırlanmıştır. Bir mecmuada tespit edilen kırk hadis,

51

52

53

“Sakalını ayakta tarayan kimse yeryüzünün üçte biri onun mülkü olsa dahi aç ölür.” Kaynaklarda yeri
tespit edilememiştir.
“Büyüklerimize saygı, küçüklerimize merhamet göstermeyen ve âlimlerimizin kıymetini bilmeyen
bizden değildir.” Benzer lafızlarla: “Men lem yeróam ãaàírenÀ ve yaèrif óaúúa kebírinÀ fe-leyse
minnÀ” Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58 (No. 4943); benzer lafızlarla: “Leyse minnÀ men lem yeróam ãaàírenÀ
ve yuveúúır kebírenÀ” Tirmizî, “Birr ve’ã-ãıla” (No. 1919).
“Size öğüt olarak ölüm, servet olarak da yakîn (tam iman) yeter.” Benzer lafızlarla: “KefÀ bi’l-mevti
vÀèiôan ve bi’l-yaúíni àınan ve kefÀ bi’l-èibÀdeti şuàlen”, Beyhakî, Şuèabü’l-îmân, 13/136 (No.
10072); Münâvî, Feyzü’l-kadîr şerhi’l-Câmièi’s-sağîr, 5/3 (No. 9670).
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kimliği hakkında herhangi bir bilgi edinemediğimiz Kemâl ismi ve/veya mahlasını
taşıyan bir şâire aittir. Eser, muhtevası ve emsallerinden farklı rivâyetler tercih etmesi
yönüyle dikkat çekmektedir. Bununla birlikte manzum yazılması estetik bir kaygıya
işaret etse de bu tür eserlerin ana gayesi olan öğreticilik, estetik ve edebî niteliğinin
önüne geçmiştir. Kemâl’in kırk hadisi, manzum kırk hadis tercümelerinde kısa hikâye
geleneğinin sınırlı da olsa bir numunesi olması bakımından da önemli görülmektedir.
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Şekil 1: Eserin ilk varağı, 130b

Şekil 2: Kırk hadis tercümesinin başlangıcı, 140a
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Şekil 3: Eserin son varağı, 150a
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