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Öz
Türk-İslam edebiyatı nazım türlerinden biri olan kırk hadis tercümeleri bu
edebiyat sahası için oldukça önemlidir. Türk edebiyatı sahasında manzum
kırk hadis tercümesi tarzında eser ortaya koyan şairlerden biride İsmail’dir.
Manzum Kırk Hadis Tercümesi’ne ait tek nüshası Amasya Yazma Eser
Kütüphanesi numara 05 Gü.8’de kayıtlıdır. Özel bir ismi bulunmayan eserin,
yazılma tarihi de belli değildir. Mukaddimeye sahip olmayan eser, kırk
hadisin kıta nazım şekliyle dilimize tercümesini ihtiva etmektedir. Burada ele
alına hadisler arasında konu bütünlüğü bulunmamaktadır.
Hz. Peygamber’den mervî olan ancak hadis âlimleri tarafından zayıf olarak
kabul edilen “Ümmetimden dinle ilgili kırk hadis ezberleyen kimseyi Allah
kıyamet gününde fakihler ve âlimler arasında haşr eder.” hadisinden
hareketle oluşturulan kırk hadis risaleleri, Türk-İslam edebiyatı açısından
oldukça önemli olan manzum türlerin başında gelmektedir.
Bu makalede, kimliği hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan İsmail adında
bir şaire ait kimi bilgilere yer verilmiştir. Şair, bu çalışmasında aruzu
Türkçeye başarılı bir şekilde tatbik etmiştir. Eserin dili ve üslubu sade ve
anlaşılırdır. Bu makalede İsmail’e ait manzum kırk hadis tercümesi bütün
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yönleriyle tanıtılacak, tek nüsha üzerine kurulmuş olan metin ortaya
konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kırk Hadis, Türk-İslam Edebiyatı, Manzum, Hadis
The Poetic Forty Hadiths by an Anonymous Author Named İsmail
Abstract
The Translations of Fourty Hadith that are among the poetry kinds in Turkish
Islamic Literature are eminent fort his field. And one of the poets having
studies in the style of the translation of poetic fourty hadiths in this field is
İsmail. The only transcript which belongs to poetic fourty hadith is recorded
as number 05.Gü.8 in the Amasya Manuscript Library. It hasn’t got a special
name and its written date isn’t known. Also ıt has no muqaddime part, but
includes the translation of fourty hadith into our language in the form of
stanza poetry. Finally there is no topic cohesion among the hadith addressed
here.
The Fourty Hadith risalahs, which are based on the famous hadith saying
“Whoever memorizes fourty hadiths related with the religion in my ummah,
may Allah recollect them with scholars and canonist in the day of judgement”
are the primary kinds of poetry regarding the Turkish-Islamic literature, even
this hadith from St. Prophet is seen among the weak hadiths by the hadith
scholars.
In this article, we have given knowledge about the fourty hadith translation
which belongs to a poet about whose identity there is no information in
sources. And in the last part, we have given place to the risalah.
Key Words: Fourty Hadith, Turkish-Islamic Literature, Poetic, Hadith.

GİRİŞ
Kırk hadis eserlerine ait ilk örneğin hicri II.yy. yani, miladi VIII.
yüzyılın sonlarına doğru ortaya konduğu bilinmektedir. Türün ilk örneği,
Arap edebiyatında mensur olarak Abdullah b. Mübarek (ö.794) tarafından
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yazılmış olan “Erba’ûn hadis”tir.1 Kırk hadisten meydana gelen bu eserler
sosyal, kültürel, dinî ve ahlakî değerlerle alakalı hadisler ihtiva etmektedir.
Zaman içerisinde kırk hadisler, mevlit, siyer, hilye ve esma-i nebî gibi İslâmî
edebiyatın temel türlerinden biri olmuştur.

Türk-İslam edebiyatında kırk hadis tarzındaki eserler Arapça
ve Farsçadan yapılan tercümelerle başlamaktadır.2 Bu alanda Türk
şairlerini

ve

bulunmaktadır.

âlimlerini

derinden

etkileyen

iki

önemli

eser

Birincisi İmam Nevevî’nin (ö. 676/1277) mensur

olarak yazdığı eseri “Erba’ûn”dur.3 Bu eserin başta Arapça olmak
üzere Farsça ve Türkçe oldukça fazla tercüme ve şerhi bulunmaktadır.
Bu alanda Türk şairleri derinden etkilemiş olan ikinci eser ise Molla
Câmî’nin (ö.898/1492) kaleme aldığı “Çihl Hadis” eseridir.4 XV.
yüzyıldan itibaren Türk şairlerini derinden etkilemiş olan eserin, Ali Şîr
Nevâî, Rıhletî, Fuzûlî, Nâbî, Zühdî, Selimoğlu gibi Türk edebiyatı
sahasında birçok şair tarafından Türkçeye manzum olarak tercüme
edildiğini görmek mümkündür.5 Böylece XV. yüzyıldan XX. yüzyıla
kadar, on civarında tercümesinin varlığı bu eserin ne denli önemli
olduğunu bize göstermektedir. Bu iki önemli eserin yanı sıra Türk
edebiyatı sahasında yazılmış kırk hadis tercümelerini etkileyen başka
eserlerden de bahsetmek mümkündür.

Hazînî’nin eseri Arapça

Abdülkadir Karahan, “Kırk Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
(Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25: 470. / M. Yaşar Kandemir, “Kırk Hadîs”,
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25:
470.
2
Âlim Yıldız, “Sirâcî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi”, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25/1 (2011): 128.
3
Karahan, İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis Toplama Tercüme ve Şerhleri, 1825.
4
Karahan, age, 141.
5
Ayrıntılı bilgi için Bkz.Sevgi, Molla Câmî’nin Erba’în’i Manzum Türkçe
Tercümeleri,1-25/ İdris Söylemez, Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler
(Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017), 20-100.
1
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mensur olarak yazılmış olan Muhammed b. Ebî Bekr el-Usfûrî’’ye
(ö.?) ait “Hadis-i Erba’în” eserinin Türkçeye manzum olarak
çevrilmesinden ibaretken,6 İranlı edip Hüseyin Vaîz Kaşifî (ö.15041505) tarafından Farsça olarak kaleme alınan eser de Kadrî tarafından
“Tuhfe-i Atabe-i Aliyye” adıyla manzum-mensur, yine aynı eser
Abdurrahman Hibrî tarafından “Riyâzü’l-‘Ârifîn fî-Ehâdîsi’l-Erba’în”
adıyla mensur olarak Türkçeye çevrilmiştir.7 Türk-İslam edebiyatı
sahasında XIV. yüzyıldan günümüze kadar mensur, mensur-manzum
veya manzum hâlde telif, şerh veya tercüme yoluyla oluşturulan8 bu
türün ilk örneği Mahmut b. Ali’nin (759/1358) mensur olarak kaleme
aldığı “Nehcü’l Ferâdîs’tir.9 Türk edebiyatı sahasında kırk hadis
türünde yazılmış yüzlerce eserden 76 kadarı manzum, geri kalanı ise
mensurdur.10 Yapılan çalışmalar göstermektedir ki Türk edebiyatı
sahasında diğer edebiyat sahalarına nazaran daha çok manzum kırk
hadis metni ortaya konulmuştur.11 Türk-İslam edebiyatında bu tür
eserler, mesnevi nazım şekli (Hazînî XVI.yüzyıl)12 kıta nazım şekli

İsmail Avcı, Hazînî’nin Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi (Yüksek Lisans
Tezi, Balıkesir Ünüversitesi, 2007), 46.
7
Sadık Yazar, Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği
(Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011) 734.
8
Kamil Ali Gıynaş, “Hilâlî’nin Manzum Hadis Tercümesi”, Turkish Studies,
(Winter 2012): 1133.
9
Mahmud b. Ali, Nehcül-Ferâdîs, Haz, Hamza Zülfikar, Semih Tezcan, (Ankara:
Türk Dil Kurumu Yayınları,2014).
10
Söylemez, Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler,141-325.
11
Söylemez, Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler,1-325.
12
Avcı, Hazininin Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi, 46.
6
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(Nâbî ö.1712)13 ve beyit nazım şekli (Muhyî ö.?)14 ile kaleme
alınmıştır.15
Bu eserlerin tamamının yazılımında etkili olan durum, aşağıda
verdiğimiz ve Hz. Peygamber’den rivayet edilen hadisin verdiği müjdeye
nail olma isteğidir: من حفظǾalâ ümmeti erbaǾîne ĥadîŝen min emri dînihâ
beǾaŝehu’llâhu fî-zümreti’l-fuķehâǿi ve’l-Ǿulemâǿi.”16 Kırk hadislerin

toplanmasında şüphesiz yukarıda zikredilen hadis dışında başka
etmenlerin de rol oynadığını söylemek mümkündür. Peygamber’in
şefaatine nail olma isteği, hayır dua alma, cehennemden korunma,
hayırla ve rahmetle anılma, daha önce kırk hadis yazanlara benzeme,
dost ve talebe ricasını yerine getirme, devlet yöneticisine yakın olma
isteği kırk hadis yazma nedenleri olarak görülebilir.17
Türk-İslam edebiyatı sahasında manzum olarak XV. yüzyılda bir
eser, XVI. yüzyılda yirmi bir eser, XVII. yüzyılda sekiz eser, XVIII.
yüzyılda on eser, XIX. yüzyılda iki eser, XX. yüzyılda üç eser, XXI.
yüzyılda bu türden iki eserin ortaya konduğu bilinmektedir. Bunların
dışında kırk hadis türünde yazılmış olup yüzyılları veya müellifleri
tespit edilememiş olan on dokuz eser bulunmaktadır.18Eserleri telif
edenler, eserlerinde yer verdikleri metinleri kısa ve kolay ezberlenenlerden
seçtikleri gibi, dil ve üslup olarak da kolay anlaşılabilecek olanlarından

Seyfullah Korkmaz, Şâir Nâbî’nin Manzum Kırk Hadîs Tercümesi,( İstanbul:
Sefine Yayınları, 2001)
14
Mehmed Özdemir, “Muhyî’nin Manzum Hadîs-i Erbaîn Tercümesi”, Littera
Turca, Journal of Turkish Language and Literature, 2/1(2016).
15
İdris Söylemez, “Müellifi Bilinmeyen Manzum Bir Kırk Hadis”, Asos Jurnal,
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 70, Mayıs 2018, 186.
16
“Ümmetimden her kim dinin emirlerine dair kırk hadis ezberinde bulundurursa
Allahu teâlâ onu fakihler ve âlimler zümresi arasında haşreder.” el-Aclûnî,
“Keşfu’l-Hafâ’, Mektebetü’t-Türâsu’l-İslamî, Halep, tarihsiz., II, s. 340, hadis no:
2465.
17
Söylemez, Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler,2-7.
18
Söylemez, Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler,286-323.
13
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seçmişlerdir. XV. yüzyıldan günümüze kırk hadis yazma kültürü zayıflasa da
manzum hadis geleneğinin günümüze kadar devam ettiğini söylemek
mümkündür.19

1. Eserin Müellifi Hakkında
Şairin

kimliği

hakkında

eserde

herhangi

bir

bilgi

yer

almamaktadır. Yine eserin yer aldığı mecmuada şairle ilgili herhangi
bir kayda rastlanmamıştır. Amasya Yazma eser Kütüphanesindeki 05
Gü 8 numarada yer alan mecmuada başlığı bulunmayan kırk hadisin
İsmail isimli bir şaire ait olduğu risalenin sonunda bulunan bir rubaide
şu şekilde dile getirilmektedir.
Çil ĥadįŝe çü tercümān oldı
Tercüme ķıldı ħaste İsmâǾįl
Ĥaşrede şürbet-i şefāǾatden
Bir şifā ister ez-şifā-yı celįl (vr.46b)

Burada var olan bilginin dışında İsmail’in kimliği ya da
şahsiyetiyle alakalı başka bir kayda yer verilmemiştir. Araştırmamız
sonucunda eserini tanıttığımız İsmail’in kimliği ile alakalı yol
gösterici bir bilgiye ulaşamadık. Edebiyata dair kaynaklarda
(Tezkirelerde, biyografik eserlerde) yer alan İsmail mahlaslı şairlere
de rastlanılmamış olmakla birlikte Türk edebiyatında İsmail isimli kırk
yedi şair tespit edilmiştir.20 Bununla birlikte İsmail isimli şairlere ait

Necla Hacıoğlu, “Osmanlı Döneminde Neşredilmiş Türkçe Hadis Eserleri
Üzerine” Hadis Tetkikleri Dergisi Journal Of Hadıth Studıes XIV/1,(2016):99-115.
20
Ayrıntılı bilgi için bakınız. Mihrican Odabaşı, Tuhfe-i Nâilî Metin ve muhteva 1.
cilt s.234-467,(Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi,2009).63, 82, 140, 141,
153, 196, 208, 213, 221, 236, 270, 307, 382/ Ayrıntılı bilgi için bakınız. Fatma
Özdemir, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 2.cilt s.468-734, (Yüksek Lisans Tezi,
Cumhuriyet Üniversitesi,).118, 135, 208, 269, 300, 309, 322, 383, 512, 607/
Ayrıntılı bilgi için bakınız. Hava Kocaaslan, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 1. cilt
19
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eserlerin incelemesi sırasında manzum Kırk Hadis tercümesinin varlığına
dair bir işaret veya ize de rastlanılmamıştır. Bu kabil kaynak eserlerde bu
çalışmalarla alakalı olarak bilgiye yer verilmemiş olmasının, elbette şu
sebeplerden dolayı olabileceği muhtemeldir. Dinî bir eser olması dolayısıyla
edebî sahada çok fazla revaç bulmaması, bilinmeyen bir eser olması, söz
konusu eserin dönemin koşulları içerisinde bilinmeyen ve böylece
kaynaklarda yer almayan bir başka İsmail tarafından kaleme alınmış
olmasıdır. Kaynaklarda ismi geçen bu şairlerden herhangi birinin kırk

hadis türünde bir eser yazdığına dair bir bilgi yer almamaktadır. Bu
nedenden ötürü bu kırk hadis risalesinin müellifinin yukarıda isimleri
zikredilen şairlerden hangisi olduğuna dair kesin bir şey söylemek
şimdilik mümkün değildir. Söz konusu edebî kaynaklarda yukarıda
adını zikrettiğimiz İsmail isimli başka şairlerin de olabileceği
unutulmamalıdır. Bununla birlikte yukarıda ismi geçen şairlerden
sadece İsmail Belîğ’e ait beyit nazım şekliyle oluşturulmuş bir
manzum yüz hadis bulunmaktadır.21

2. Manzum Kırk Hadis
Ele alıp incelediğimiz kırk hadis tercümesinin, tespit edilebilen
tek nüshası Amasya Yazma eser Kütüphanesindeki 05 Gü.8 numaralı
mecmuanın 16 b-27a varakları arasındadır. Mecmuanın baş tarafında
kime ait olduğunu tespit edemediğimiz Farsça yazılmış bir kırk hadis
risalesi mevcuttur. Bu risalenin akabinde İsmail’e ait olduğu ifade

s.1-233,,(Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2009) s. 108, 164, 184, 208.
211, 213, 283, 324, 325, 325, 326, 327, 329, 333/ Ayrıntılı bilgi için bakınız. Osman
Zahit Şener, Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. cilt s. 1000-1263,(Yüksek Lisans
Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2013) s.119, 135, 152, 198, 347, 374, 549, 553, 592.
21
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öztoprak, Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Yüz
Hadisler, 80-92.
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edilen ve içinde Visâlî’nin manzum yüz hadisinden de tercümeler
ihtiva eden bir kırk hadis risalesi vardır. Bu çalışmanın hemen
sonrasında yine müellifi bilinmeyen bir kırk hadis risalesi yer
almaktadır. Risalenin içinde yer aldığı mecmua, kenarları kahverengi
meşin bir cilt ile kaplı olup, kapakları kâğıt kaplı bir cildin içerisinde
mevcuttur.

Başlıklar

ve

hadisler

surh

(kırmızı)

mürekkeple

yazılmışken tercümeler siyah mürekkeple kaleme alınmıştır. Risalenin
yazılı olduğu sayfaların tamamı cetvellidir. Her bir sayfada 19 satır
bulunmaktadır. Risalenin sonunda istinsah kaydı yer almamaktadır.
Aruzun “Fe‘ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” kalıbıyla ve kıt’a nazım
şekliyle yazılan bu tercüme, kendi içerisinde dört ana kısımdan
meydana gelmektedir. Tercümede şair önce tercümesini verdiği
hadislerin Arapçasını, akabinde de bunların Farsça ve Türkçe
çevirilerine yer vermiştir. Tercümede 1, 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 36,37.38. ve 39. hadislerde Visâlî-i
Kütahyavî’ye ait “Gül-i sad-berg” adlı manzum yüz hadis adlı
risaleden seçtiği örneklere yer vermiştir.22 Risalenin, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 17, 22, 26, 28, 29, 31, 32, 35 ve 40. hadislerinde şair, hadis
metnini iki kıta ile tercüme etme yoluna gitmiştir. Yine risalede 1, 2,
3, 7, 8, 15, 31, 33 ve 38. hadislerde aynı zamanda “Şeyhü’l-MaǾrûf
veya meşhûr” olarak isimlendirdiği İranlı âlim ve şair, Şeyh Sadî-i
Şirazî’nin bazı kıtalarının yer aldığını görmekteyiz. Risalenin son
hadisinin tercümesinde İranlı âlim Molla Abdurrahman Câmî’den
alınmış bir kıta bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için Bkz. Öztoprak, Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Yüz
Hadisler, 74-80.
22
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Şair eserinde, kardeşlik, Allah rızası, Müslüman, yaşlılık,
şükretmek, merhamet, dünya, mü’min, söz vermek, sır, istişare,
müsamaha, borç, kanaat, iyilik, sabah uykusu, mutluluk, duyduğunu
söylemek, ölüm, insanın iyisi, nezaket, hediye, iyilik, güzellik,
zenginlik, öfkesine sahip olmak, tedbir, ilim, sadaka, şaka, anne
hakkı, komşu hakkı, temizlik; paraya tamah, kötü huy, cimrilik, dil
belası, nazar, boş şey, gibi farklı konulara yer vermektedir. Bununla
birlikte şair tarafından derlenen ve tercümesi yapılan hadislerin bir
kısmının sahih kaynaklarda yer almadığı görülmektedir. Halk arasında
muteber olarak kabul edilen kimi eserlerde yer alan bu hadisler,
hadisle

ilgili

yapılan

çalışmalarda

kelam-ı

kibar

olarak

kaydedilmektedir. Eserin on üçüncü hadisi olarak ele alınan “Men
ĥamele arbaǾîne ĥadîŝen ketebe’llâhu faķîhen Ǿâlimen”23 ifadesi
aslında bu eserin yazılma nedeni olarak kaynaklarda zikredilmektedir.
Eserin sonunda şair “KıtǾa-i Mevlanā Câmî” başlıklı bir bölüme
yer vermekte bununla beraber kaynak üzerinde yapılan araştırma
göstermiştir ki, şairin eserinde yer verdiği kırk hadisten sadece üç
tanesi Câmî’nin “Çihl Hadis”i ile ortaktır: “Müslüman elinden ve
dilinden Müslümanın emin olduğu kişidir” , “Hayrı güzel yüzlülerden
dileyiniz.” ve “Sabah uykusu rızka engeldir.” Son hadisin aynı
zamanda Farsça kısmı da Câmî’nin “Çihl Hadis”inden alıntıdır. Şair
bu kıtayı başarılı bir tercüme ile eserine aktarmıştır.
Bu kabil eserlerin yazılmasındaki amaç sanatkârlık becerilerini
ortaya koymaktan ziyade ele alınan konuları toplumun birbirinden
23 Kim ki kırk hadis derlerse (toplarsa) Allah onu âlimler ve fakihlerden eyler. elMünavi, Muhammed Abdurrauf Muhammed, ” Feyzu’l-Kadir”, Beyrut: Daru'lMarifet Yayınları, [t.y.] Beyrut/Lübnan, 6/119.
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farklı kesimlerine ulaştırmaktır. Bu sebeptendir ki şair bu eserde
anlaşılır bir dil ve üslup kullanmıştır. Aksi takdirde bu eserin halka
ulaşması ve yine halk tarafından anlaşılması mümkün olamayacaktır.
Tercüme yaparken dile hâkim olması ve üslubundaki canlılık şairin
tercümelerinin şiir dili itibariyle başarılı olduğunu söylememize imkân
vermektedir. Şair, anlamı birebir yansıtmak yerine mefhumu ifade
etmeye çabalamıştır. Kütüphanelerde başka nüshasının bulunmuyor
olması, bu risalenin halk tarafından bilinmediğini ve tanınmadığını
bize göstermektedir. Metin kime ait olduğu bilinmeyen Farsça bir kırk
hadisin Türkçe tercümesidir. Söz konusu makalenin sonunda orijinal
metne yer verilmiştir.

3. Metin
1.

24

Aśıl aǾmāl ħayr niyyetdür
Niyetüñ yaħşi olsun ey mihmen
Niyyet olmazsa bir Ǿamelde yaķîn
Olur ol maślaĥat hebā vü heder
2.

25

Müǿminüñ yaħşi niyyeti ey dost
ǾAmelinden yeg ola didi resūl
Ameller niyetlere göredir. İbn Mâce, es-Sünen, c.1, s.15. (Bu ve bundan sonraki
hadislerin kaynakları için Şamile adlı programdan istifade edilmiştir.)
25
Müminin niyeti amellerinden (eylemlerinden) daha hayırlıdır. Ebû Bekr Ahmed b.
el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakī, Şu‘abü’l-îmân, c.9, s. 176.
24
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Niyetüñ yaħşi olsa ey müǿmin
Olur iĥsān Ǿamel gibi maķbūl
3.

26

Ger vužū eyleseñ vužū üzre
Vaśfını diñle nicedür mestūr
Żāhir u bāŧın ārį olmaķdur
Ol vužū ki ola nūr-ber-ser-i nūr
4.

27

Terk-i dünyā ŧahāret-i küldür
Çirk-i dünyāyı eyle tenden dūr
Pāk özrine açıla bāb-ı śalāt
Ki namāzuñ kilidi oldı ŧuhūr
5.

28

Her ki Ķurǿānı yād ŧutdı tamâm
Eyle śanma ki ehl-i Ķurǿāndur
Ehl-i Ķurǿān o kimsedür yaķįn
Ki şināsā-yı sırr-ı Ķurǿāndur
Ehl-i Ĥaķ ol sevāhil-i Ķurǿānı
Ehl-i Ķurǿānı çün sever Allāh
Abdestliyken alınan abdest nur üstüne nurdur. Yani daha hayırlıdır. İbnü’l-Esîr
Mübârek b. Muhammed, Câmiu’l-Usûl Li-Ehâdîsi’r-Resûl, c.7, s. 174.
27
Namazın başlangıcı temizliktir, İbn Mâce, es-Sünen, c.1, s. 183.
28
Kur’an ehli olanlar Allah’ın has kullarıdır. Ahmed b. Hanbel, el-Musned, c.19, s.
296.
26
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Ħāś ķul Ĥaķķa ehl-i Ķurǿāndur
Diyü buyurdı bil Resūlu’llāh
6.

29

Ǿİlme terġįb idüp dir ol sulŧān
Buyruġını ŧutanlara şābāş
Müslim u Müslimeye farž durur
Ǿİlm-i dįn oķıya gör ey ķardaş
Ŧaleb-i Ǿilmi farž ķıldı ele
ǾAvret u er olan Müselmān
Ǿİlmden kim ki olsa bį-behre
Śayma gel ādem iseñ insāne
7.

30

Ŧaleb-i Ǿilm vācib oldı saña
Gerçi varsañ daħi be-Ǿarśaǿi Çįn
İtdi teǿkįd k’olasın Ǿālim
Ķoyasın küfri ŧutasın reh-i dįn
Rehber-i ĥaķdur ehl-i Ǿilm u ĥilm
Çįn ilindeyse bunları bulagör
Farždur Ǿilm-i dįn ŧaleb ķılmak
Dürüşüp Ǿilme Rabbüñi bilegör

İlim talebinde bulunmak her Müslüman erkek ve kadına farzdır. İbn Mâce, esSünen, c.1, s.151.
30
İlmi Çin’de dahi olsa onu elde etmeye çalışınız. Ebû Bekr Ahmed b. Amr b.
29

Abdilhâliḳ el-Bezzâr, el-Müsned, c.1. s. 164.
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31

İkidür ādemî be-ķavl-i Nebį
ǾĀlim-i kāmil ile ŧālib-i Ǿilm
Sābıķı miŝl-i ħer-megesdürler
ǾĀrį ez-ħayr-i Ǿilm ü bereket-i ĥilm
32

MüteǾallim birisi Ǿālimdür
İkidür maǾnide hemįn insān
Bu ikiden olanları ħāric
Yoķ yerine śayupdurur sulŧān
9.

33

ǾUlemāya dü ĥiśśe ķıldı resūl
Yarısı ŧıbb u yarısı dįndür
Nitekim olmasa śaĥįĥ beden
Dįne irer ħalel bu taǾyįndür
Şāh-ı kevneyn śāĥib-i levlāk
Eyledi Ǿilmi iki taķsįm
Ǿİlm-i ebdānı Ǿilm-i dįn üzre
Ĥikmetin añla eyledi taķdįm
İnsanlardan iki zümre kıymetlidir: Âlimler ve öğrenciler geriye kalanlar ise
ahmaklar güruhundan ibarettir. Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî, elMuʿcemü’l-evsaṭ, c.7, s. 307.
32
Bu mısra vezne uymamaktadır. Hadisin kaynağı bulunamamıştır.
33
İlimler, beden ilmi ve din ilimlerinden meydana gelir. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
31
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10.

34

İki ac var cihānda peyveste
Kim olar doymaz ey ĥamįde-ĥiśāl
Biri acdur ĥuśūl-i Ǿilm içün
Biri acdur hemįşe ez pey-māl
Naķl idüpdür bize eśaĥĥ rüvāt
Ki buyurdı Ĥabįb-i nįk ħiśāl
Ŧoymaz Ǿālemde dāyimā olur ac
Ŧālib-i Ǿilm olanla ŧālib-i māl
11.

35

ǾĀlimüñ fađli Ǿābide ey dost
Ol ķadar artuġ ola ümmetden
Nice kim artuġ ise fađl-i Nebį
Bir kemįne kişiye ümmetden
Didi şāh-ı Resūl Ĥabįb-i Ħudā
ǾĀlimüñ Ǿābid üzre fażli hemān
Ümmetimden đaǾįfi üzre benüm
Fađlime beñzeyüpdür itme gümān
12.

36

İki açgözlü olan var ki asla doymaz, mala haris olan ile ilme haris olanlar.
Beyhakī, Şu‘abü’l-îmân, c.12, s. 497.
35
Âlimin abide üstünlüğü, Nebinin ümmetinden üstün olması gibidir. et-Taberânî,
el-Muʿcemü’l-Kebîr, c.8, s. 233.
36
Amellerin en hayırlısı Allah için sevmek ve Allah için düşmanlık etmektir. Ebu
Dâvûd, es-Sünen, c.7, s.9.
34
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Bil yaķįn oldur afđal-i aǾmāl
K’idesin dostluķ berā-yı Ħudā
Yine hem düşmen olasın aña kim
İtmeye ŧāǾat-i Ħudā aślā
13.

37

Kim ki ol ķırķ ĥadįŝi ögrense
Ez eĥādįŝ-i seyyid-i Ǿālem
Yazıla der śaĥįfe-i Ǿulemā
Ādı bį-şübhe ez-benį ādem
Hıfž iden ķırķ ĥadįŝi ey müǿmin
Merd u zen ümmet-i Muĥammedden
ǾUlemā defterinde yazar adın
Fehm ķıl nuŧķ-ı pāk-ı Aĥmedden
14.

38

Oldur İslām ĥüsn-i ādemde
K’ide beyhūde işleri metrūk
Eyisin ŧuta yatlusını ķoya
İde iĥsānılan cihānda sülük
15.

39

Kim ki kırk hadis ezberlerse (kimin ezberinde kırk hadis bulunursa) Allah onu
kıyamet günü âlimler ve fakihlerden eyler. Beyhakī, Şu‘abü’l-îmân, c.3, s.239.
38
Kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi İslam’ın güzelliğindendir.
Ahmed b. Hanbel, el-Musned, c.3, s.256
39
Müslüman diğer bir Müslümanın (kişinin) elinden ve dilinden emin olduğu
kimsedir. Ahmed b. Hanbel, el-Musned, c.11, s.28.
37

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

330

Śanma kim her şehādet śūveri
Bį maǾāni delįl-i įmāndur
Sālim olsa eliyle dilinden
Ħalķ onuñ bil kim ol Müselmāndur
16.

40

Śanma müǿmin anı ki cevr eyler
Müǿmine ol kişiyi bil żālim
Müǿmin ol kimsedir ki ķoñşuları
Zaĥmetinden anuñ ola sālim
17.

41

Bende-i dost ŧutsa ħilāfı
Hįç günāh ol ķula ziyān itmez
Ħāliķa olsa bir beşer maĥbūb
Her ne isterse ġayr-ı ez-ân itmez
Bir ķuluna muĥabbet itse įlāh
Ne günāh işlese olur maǾzūr
Buyruġın ŧutanı sever Allāh
Emrini śayan olmasun maġrūr
18.

42

Mü’min komşusunun kendisinin eziyetinden emin olduğu kişidir. Ahmed b.
Hanbel, el-Musned, c.6, s. 189.
41
Allah bir kulu severse, o kişiye işlediği günahları zarar vermez. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
42
Hz. Peygamberi, annesinden, evladından ve bütün insanlardan daha fazla
sevmezse iman etmiş sayılmaz. Ahmed b. Hanbel, el-Musned, c.20, s.202.
40
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Sizden ol kimse müǿmin olmaz kim
Sevmeyeyiñ Resūl-i aǾlādan
YaǾni kim vālideyle oġlundan
Cümle ħalķ u metāǾ-ı dünyādan
19.

43

Śıdķ ile var namāza cehd eyle
K’olmaya küfr nāgehān żāhir
Kim ki ķaśd ile ķıldı terk-i namāz
Muśŧafā ķavlidür olur kāfir
20.

44

Ŧoķ ķarın ŧāǾate śafā virmez
Toķ ķarın ķalbini muǾallaķ ide
Oña benzer namāzı ŧoķ kişiñün
Kim ola ser-ħôş(a) temellüķ ide45
21.

46

Nefsden śaǾb düşmenüñ yoķdur
Ki yatupdur hemįşe yanuñda

Kim ki bilerek ve isteyerek namazı terk ederse kâfir olur. et-Taberânî, elMuʿcemü’l-evsaṭ, c.3, s. 343.
44
Karnı tok kişinin duası, sarhoşun dalkavukluğuna benzer. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
45
Metinde “Kim ola ser-ħoş temellüķ ide” şeklinde iken. Vezin gereği düzeltilmiştir.
46
Nefsinden daha kötü düşmanın bulunmamaktadır. Öyle ki o da seninledir. Hadisin
kaynağı bulunamamıştır.
43
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Andan artuķ nice olur düşmen
Ki nihāndur miyān-ı cānuñda
22.

47

Herkesüñ ĥāline göre söyle
İsteseñ sözde ĥādiŝ olmaya sırr
Andan emr itdi ķādir ü ķayyūm
Söylene söz be-ķadr-i Ǿaķl-i beşer
23.

48

Her ne işde ki ķalasın ĥayrān
K’olmaya fehm-i ħayr u şerr umūr
Var meķābirlere ziyāret ķıl
İstiǾānet dile ez ehl-i ķubūr
24.

49

Śadaķa her belāyı red eyler
Hem olur ħalķ bil ki şād andan
Mālik olmaz śadaķadan nāķıś
Lįk Ǿömrüñ olur ziyād andan

İnsanlara anladıklarını anlatmakla emredildim. Hadisin kaynağı bulunamamıştır.
İşleriniz hususunda şaşırırsanız kabirdekilerden yardım isteyiniz. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
49
Sadaka belayı insandan uzaklaştırır, ömrü de uzun kılar. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
47
48
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50

Sever įzed şucāǾ olan beşeri
Gerçi ķatl ider olsa bir mārı
Ĥaķ kimi sevse cümle hālinden
Eyler ol Ǿabde lüŧfilen yāri
Şüphesiz Ĥaķ secįǾ olanı sever
Öldürirse egerçi bir mārı
Mār-ı ħışmı helāk ķılmaz iseñ
Gejdüm nefsi ķatl ķıl bāri
26.

51

Öldirüñ bu iki ķaraları siz
Olsañız gerçi der miyān-ı namāz
Ħışm u şehvetdür ol ger ölmezse
Der namāz olasın Ħudādan bār
Öldiriñ ol iki ķaraları siz
Şehvet ü ħışmı yaǾnį śabr ide gör
Olsanız daħi ger namāz içre
Fikr idüp Ĥaķķı nefse cebr idegör
27.

52

Allah cesaretli kişiyi sever, velev ki bir yılanı öldürse de. Müttakī el-Hindî,
Kenzü’l-Ummâl, c.15, s. 876.
51
Namazda bulunsanız da kötü olan iki şeyi öldürün (ki onlar şehvet ve nefrettir).
Ebu Dâvûd, es-Sünen, c.2, s. 185.
52
Büyüklenene karşı büyüklenmek sadakadır. İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî,
Keşfü’l-Hafâ, c.1, s. 360.
50
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MütevāžiǾ kişinüñ aġrāzıdur
Ola manend-i nūr-ı der ĥadiķā
Mütekebbirlere tekebbür ķıl
Kim ola Ĥaķ yolında çün śadaķa
28.

53

Kim ki Allāh içün tevāžuǾ ide
Ĥāķ refįǾ ide ķadrini bisyār
Ger tekebbür iderse eyle düşe
Kim  اوریŧurmaġı ola düşvār
Meskenet ehlini sever Allāh
Cümleden ķadrini ķılur aǾlā
Aślını unudup bu yegānenüñ
Ķadrini alçaķ eylese mevlā
29.

54

Ħulķını hemçü ħulķ-ı ħāliķ ķıl
Tā ola Ǿādetüñ pesendįde
İstimāǾ itdigüñ işitmeze ur
Her ne gördiñse eyle nā-dįde
Ħulķıñı gökçek eyle ey müǿmin
Yād ķıl yād-ı ħulķ-ı raĥmānı
Allah için tevazu gösterenleri Allah yüceltir kibirlenenleri de terk eder. Ahmed b.
Hanbel, el-Musned, c.18, s. 250.
54
Allah’ın ahlakıyla ahlaklanın. Hadisin kaynağı bulunamamıştır.
53
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ŞuǾbedür ĥüsn-i ħulk įmāndan
Ŧoplaġıl ħulķın ile iħvānı
30.

55

Ĥāķķ içün kim ki bir ŧaǾam yise
Bir Ǿazįz ile kim ola maġfūr
Maġfiret eyleye Ġafūr aña da
Ola cümle günāhlardan dūr
31.

56

Kim ki bir kimse ile vaǾde ide
Kerem oldur ki getüre yerine
Ķılsa tehdįd ü śonra Ǿafv itse
Sūdlar bula her ziyān yerine
32.

57

Ey birāder yamān kişi źikri
Ħaŧır-ı ħurremi mülūk eyler
Śulehā źikri geçse bir yerde

Raĥmet-i Ĥaķķ aña nuzūl eyler
Śuleĥā źikri üstine Ĥaķķuñ
Raĥmeti nāzil olmaķ ekśerdür
Allah günahı bağışlanmış biriyle sofraya oturup yemek yiyeni bağışlar. İsmâil b.
Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.2, s. 273.
56
Kibar kimse söz verdiğinde sözüne vefa gösterir. Sıkıntı hâlinde de affedici olur.
Hadisin kaynağı bulunamamıştır.
57
Salih olan kişinin Allah’ı anmasından meydana rahmet dolar. Ebû Nuaym elİsfahânî, Hilyetü’l-Evliyâ, c.7, s. 285.
55
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Śulehā zümresin sevenler hep
Raĥmet-i Ĥaķķa bil ki mażhardur
33.

58

Oldurur ādem oġlınıñ eyüsi
Kim źikr-i ħayri ħalķadur heme ĥāl
Yine hem bed-terįn-i ħalķ oldur
Ki diger şer-i ħalķa bį-ihmāl
34.

59

Ey birāder ne isteriseñ iste
Ol kişiden ki śūreti ħoşdur
Ŧalebi varsa bed-liķādan-ı merd
Döndigi demde vaķt-i nā-ħoşdur
35.

60

Kim ki bir nesneye ola ŧālib
Bula cedd ile iste bisyār
Kim ki bir baġlu ķapuyı dögse
Aça ev ıssı ķapuyı nāçār

İnsanların en iyisi insanlara faydası olanıdır. İnsanların en kötüsü insanlara zararı
olanıdır. Müttakī el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, c.15, s.777.
59
İhtiyaç duyduğun şeyleri, temiz yüzlü insanlardan isteyiniz. et-Taberânî, elMuʿcemü’l-evsaṭ, c.4, s.129.
60
Bir şeyi isteyip o hususta gayreti ihmal etmeyen kimse sonunda muradına erer, bir
kapıyı da inatla çalan kişi de onu açtırıp geçmeyi sağlar. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
58
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Cehd ķıl her murāda kesme ümįd
Dime egleñmek ile vaķti keçir
Deķ-bāb eyleyüp dönüp gitme
Lec idüp bekleyen ķapuyı açar
36.

61

Ey birāder bu Ǿālem-i fānî
Ola Ǿuķbāya göre bi sāǾat
Gel bu bir sāǾati ġanimet gör
İtmegil özge nesne cüz-ŧāǾat
37.

62

Śubĥ-ħįz ol ki fetĥ ola erzāķ
Kim viren saña rızķı śāniǾdür
Śubĥ-ı śadıķ deminde ħˇab itmek
Eyle bilgil ki rızķa māniǾdür
38.

63

Ġanį oldur ki göñli ola ġanį
Yoħsa māl ile cān ġinā bulmaz

Her kimüñ göñli var u yoķ mālı
Ol ġanįdür aña ġınā olmaz

Dünya bir saattir. O zaman diliminde ona (Allah’a) itaat et. Hadisin kaynağı
bulunamamıştır.
62
Sabah uykusu rızka engeldir. Hadisin kaynağı bulunamamıştır.
63
Esas zenginlik gönül zenginliğidir. Mal ile elde edilen zenginlik değildir. elBeyhakī, Şu‘abü’l-îmân, c.12, s. 545.
61
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39.

64

Girmeye hįç behişte merd-i baħįl
Gerçi dāyima cihānda ŧāǾat ide
Girmeye duzaħa hem ol fasıķ
Kim cihān ħalķına saħāvet ide
40.

65

Bedurusti ki Ĥaķķ sever bisyār
Anları kim bülend himmet ola
Hem anuñ Ǿaksine ŧutar düşmen
Ol ĥasįsi ki bį- mürüvvet ola
Çil ĥadįŝe çü tercümān oldı
Tercüme ķıldı ħaste İsmaǾįl
Ĥaşrede şürbet-i şefāǾatden
Bir şifā ister ez-şifā-yı celil

SONUÇ
Metnini ortaya koyduğumuz ve hakkında bilgi verdiğimiz bu
manzum kırk hadis tercümesi, kimliği hakkında bilgi sahibi
olamadığımız İsmail isimli bir şaire aittir. Şair söz konusu bu eserini
Farsça bir eserden tercüme ederek vücuda getirmiştir. Eserinde yer
verdiği hadislerden üçü (15, 34, 37.) Mevlanâ Mollâ Câmî’nin “Çihl
Cimri olan kişi abid de olsa cennet giremez. Cömert olan kişi münafık olsa da
cennete girer. el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c.2, s. 322.
65
Allah yüce işleri sever, boş ve değersiz işleri ise kınar. et-Taberânî, el-Muʿcemü’levsaṭ, c.3, s.210.
64
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Hadis” adlı eserinde yer alırken diğer hadislerin nereden aldığı ile
alakalı bir bilgi yer almamaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde
söz konusu metinlerin kime ait olduğu ise tespit edilememiştir.
Eserin tespit edilebilen tek nüshası Amasya Yazma eser
Kütüphanesindeki 05 Gü.8 numaralı mecmuanın 16b-27a varakları
arasında yer almaktadır. Eserde bir mukaddime yer almamaktadır.
Yapılan araştırmalara rağmen İsmail isimli şairin künyesi tam olarak
ortaya konulamamıştır. Eser, Farsça bir kırk hadis tercümesi olarak
kaleme alınmıştır. Çalışmada önce hadislerin Arapça metni akabinde
Farsça manzum olarak tercümeleri, ardından da bunların, dilin
imkânları çerçevesinde manzum şekilde Türkçeye tercümeleri
yapılmıştır. Her kıtanın sonunda Visâlî’nin manzum yüz hadisinden
de örnekler sunulmuştur. Şairin eseri Câmî, Nevâî, Fuzûlî ve Nâbî’nin
kırk hadis tercümelerinde kullanılan “Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün”
aruz kalıbıyla dilimize tercüme ettiği görülmektedir.
Şair, burada ele aldığı hadislerin senetlerini vermemektedir.
Söz konusu bu hadislerde Müslümanın günlük hayatında karşılaştığı
komşuluk ilişkileri, Müslümanların özellikleri, adab-ı muaşarat,
kardeşlik, Allah rızası, kötü huy, cimrilik, yaşlılık, şükretmek,
merhamet, dünya, paraya tamah, mü’min, söz vermek, sır, istişare,
müsamaha, borç, kanaat gibi konular ele alınmıştır.

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

340

KAYNAKÇA
Avcı, İsmail. “Hazînî’nin Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi”.
Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, 2007.
el-Aclûnî. “Keşfu’l-Hafâ’. 2 Cilt. Halep: Mektebetü’t-Türâsu’l-İslamî.
Tarihsiz.
el-Münavi, Muhammed Abdurrauf Muhammed. “Feyzu’l-Kadir”. 6
Cilt. Beyrut: Daru'l-Marifet, Tarihsiz.
Gıynaş, Kâmil Ali. “Hilâlî’nin Manzum Hadis Tercümesi”, Turkish
Studies, (Winter 2012): 1133-1157.
Ceyhan, Adem ve Behiç Ata. “Mütercimi Bilinmeyen Bir Kırk Hadis
Tercümesi: Kırk Dilber”. Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları
Dergisi, 1/1 (Ağustos 2018): 114-153.
Hacıoğlu, Necla. “Osmanlı Döneminde Neşredilmiş Türkçe Hadis
Eserleri Üzerine”. Hadis Tetkikleri Dergisi Journal Of Hadıth
Studıes XIV/1, (2016):99-115.
Kandemir, M. Yaşar. “Kırk Hadîs”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 25: 470. Ankara: TDV Yayınları, 2002.
Karahan, Abdülkadir. İslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadis Toplama
Tercüme ve Şerhleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları,
1954.
Karahan, Abdülkadir. “Câmî’nin Arba’în’i ve Türkçe Tercümeleri”.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi 4, (1959): 345-371.
Karahan, Abdülkadir, “Kırk Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi 25: 470. Ankara: TDV Yayınları, 2002.

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

İsmail Adındaki Meçhul Bir Yazarın Manzum Kırk Hadis Risalesi

341

Kılıç, Muzahir. “Hâkânî Mehmed Bey Miftâh-ı Fütûhât Hadîs-i
Erba’in Manzum Tercümesi”. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk
Üniversitesi,1993.
Kocaaslan, Hava. “Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva”. 1. cilt s.1-233.
Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2009.
Korkmaz, Seyfullah. Şâir Nâbî’nin Manzum Kırk Hadîs Tercümesi.
İstanbul: Sefine Yayınları, 2001.
Mahmud, b. Ali. Nehcül-Ferâdîs. Haz: Hamza Zülfikar, Semih
Tezcan. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2014.
Odabaşı, Mihrican. “Tuhfe-i Nâilî Metin ve muhteva 1. cilt s.234467”. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2009.
Özdemir, Fatma. “Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhteva 2.cilt s.468-734”.
Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2009.
Özdemir, Mehmed. “Muhyî’nin Manzum Hadîs-i Erbaîn Tercümesi”,
Littera Turca, Journal of Turkish Language and Literature,
2/1(kış 2016): 323-342.
Öztoprak, Nihat. “Klasik Türk Edebiyatında Manzum Yüz Hadisler”.
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi,1993.
Sevgi,

Ahmet.

Molla

Câmî’nin

Erba’în’i

Manzum

Türkçe

Tercümeleri. Konya: Gençlik Kitabevi Yayınları, 2000.
Söylemez, İdris. Türk İslam Edebiyatında Manzum Kırk Hadisler.
Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017.
Söylemez, İdris. “Müellifi Bilinmeyen Manzum Bir Kırk Hadis”, Asos
Jurnal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/70, (Mayıs
2018): 186.
Şener, Osman Zahit. “Tuhfe-i Nâilî Metin ve Muhtevâ II. cilt s. 10001263”. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2013.
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

342

Tatlı, Bekir. “İsmail Sâdık Kemal’in Âsâr’ı Kemâl’deki Hadisçiliği”,
Dini Araştırmalar Dergisi 18/46, (Ocak-Haziran 2015): 45-65.
Yazar, Sadık. “Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve
Şerh Geleneği”. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.
Yıldırım, Selahattin. “XIX. Yüzyıl Osmanlı Muhaddisleri ve
Eserleri”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 13 (2004): 300301.
Yıldız,

Âlim.

“Sirâcî’nin

Manzum

Kırk

Hadis

Tercümesi”.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15/1
(2011): 127-150

Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

İsmail Adındaki Meçhul Bir Yazarın Manzum Kırk Hadis Risalesi

343

EXTENDED SUMMARY
THE POETIC FORTY HADITHS BY AN ANONYMOUS
AUTHOR NAMED ISMAIL
The forty hadith tractates that were founded on the hadith
“Whosoever memorises and preserves for my people forty hadiths
relating to their religion, Allah will resurrect him on the Day of
Judgment in the company of jurists and religious scholars” which was
narrated by prophet Muhammad but has been seen weak by today’s
hadith scholars are of the most important genres of Islamic literature
which. In this sense it is possible to see some studies, as prose or
poetical on the hadiths which are the clarification or explanation of
Qur’an which is the main text of Islamıc Culture. We can say that
there have been many important works on the field of hadiths from the
times of prophet Muhammad to now. Aiming to spread this body of
knowledge which appears as extensive complete works, scholars from
the beginning have constituted hadith corpuses including the subjects
such as morals, manners, worship and prayers. One of these works is
the genre which is named as “Arba’una Hadisan”, “Cihl Hadith” or
“Forty hadiths”. This genre is written as prose in Arabic Literature,
prose-poetical in Persian Literature; prose, prose-poetical, peotical in
Turkish Literature. The first example of this genre was compiled by
Abdullah b. Mubarak in hijri II century. It consists of “El Arba’un”,
“Kitabu’l Istizan”, “Kitabu’l Menasik”. It is possible to say that apart
from Arabic and Persian Literatures, this genre is matched in Turkish
Literature greatly. The first work in Turkish Literature was “Nahcu’l
Feradis” which was compiled by Mahmood b. Ali in 19th century.
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From then up to the present, we see that there have been
hundreds of works written as prose or poetical. Forty-hadiths
translations, one of the Turkish-Islamic Literature genres, is of great
importance for this field. As stated above, since 19th century they
were written as prose, prose-poetical, peotical by scholars and literary
men. In Turkish-Islamic Literature, apart from scholars, literary men
have produced works more than seventy. They produced these works
by compiling complete works which they clarified or translated as
poetical. One of the poets who produced works in the style of FortyHadiths in Turkish-Islamic Literature is Ismail. The one and only
known copy of his “Poetical Forty Hadiths” is in Amasya Written
Works library, number 05 Gu8. There is no special name for this work
and it is not known when it was written. It doesnt have a preface and
there is no topic integrity among the hadiths dealt with. The poet gives
place to religious, moral and social issues. He added first the original
version of the hadiths which are in arabic when compiling his work.
Subsequently, he tried to translate this part as much as the poem
allows. The poet applied prosody to Turkish succesfully. While the
language and wording of the work is plain and undersandable, it is
lacking of images, litearary arts and metaphors.
This article includes some information about the poet Ismail,
identity of whom is unkown. In this article, Forty-Hadiths translation
of poet Ismail is going to be introduced in all aspects and the
translated text built in one copy will be discussed
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