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Fars şiirinin son büyük üstadı sayılan ve daha çok Molla Câmî unvanıyla bilinen 

Nûrüddîn Abdurrahmân b. Nizâmüddîn Ahmed b. Muhammed, 1414’te Horasan’ın Câm 

şehrinde doğmuştur. İlk tahsiline babasının yanında başlayan Câmî, Seyyid Şerîf 

Cürcânî’nin öğrencisi Ali et-Taftâzânî ile Taftâzânî’nin öğrencisi Şihâbüddîn Muhammed 

el-Câcermî gibi ünlü bilginlerin derslerine devam etmiş, daha sonra Semerkant’a giderek, 

Uluğ Bey Medresesi’nde Bursalı Kadızade-i Rûmî’den (öl. 1437) riyaziyat dersleri almıştır.  

Genç yaşta bütün ilimlere vakıf olmasına rağmen tatmin olmayan Câmî, 

Semerkant’tan döndükten sonra Nakşibendi şeyhlerinden Sa‘düddîn-i Kaşgarî’ye intisap 

etmiştir. Onun vefatından sonra (1456) halefi Hâce Ubeydullâh Ahrâr’a bağlanmıştır. Câ-

mî kendisi üzerinde büyük etki bırakan bu zatı eserlerinde övmüş, ölümünde de (1490) 

onun için uzun bir mersiye yazmıştır.  

Câmî 1472’de hacca gitmek üzere Herat’tan ayrılmış ve 1474’te tekrar oraya dön-

müştür. Burada Hüseyin Baykara’nın kendisi için yaptırdığı medresede çeşitli ilimleri okut-

muştur. 1492’de Herat’ta vefat eden Câmî’nin cenazesi, Hüseyin Baykara ve Ali Şîr Nevâî 

gibi devrin ünlü kişilerinin iştirakiyle kaldırılmış ve şeyhi Sa‘düddîn-i Kaşgarî’nin kabrinin 

yanında defnedilmiştir. 

Ali Şîr Nevâî, Câmî’nin vefatından sonra terkibibend tarzında uzun bir mersiye yaz-

mış, ayrıca onun hayatına dair Hamsetü’l-mütehayyirîn adlı eseri kaleme almıştır. 

Öğrenim hayatı Mirza Şahruh’un saltanat döneminde (1404-1446) geçen Câmî’nin 

Timurlu sarayı ile irtibatı Mirza Ebu’l-Kâsım Bâbür devrine (1448-1457) rastlar. Bâbür’e 

muamma ile ilgili eserini ithaf eden Câmî, daha sonra Sultan Ebû Saîd döneminde (1451-

1468) ilk divanını tertip edip bazı risaleler kaleme almıştır. Sanat hayatının zirvede olduğu 

yıllar Hüseyin Baykara (1470-1505) dönemidir. Saray ileri gelenlerinin kendisine büyük bir 

saygı duymasına rağmen hiçbir zaman hükümdarlara hoş görünmeye çalışmamıştır. Hü-

seyin Baykara gibi hükümdarları övmekle birlikte asla aşırılığa kaçmamıştır. 
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Câmî sadece Maveraünnehir ve Harasan’da değil, Hindistan’dan Balkanlara kadar 

uzanan geniş bir alanda saygı görmüştür. Fatih Sultan Mehmed, Câmî’yi hacdan döner-

ken İstanbul’a davet etmek için Hoca Atâullâh Kirmânî’yi 5000 altın hediye ile Haleb’e 

göndermiş, fakat Kirmânî varmadan az önce Câmî oradan ayrıldığı için bu davet gerçek-

leşmemiştir. 

Fatih ikinci kez Câmî’ye elçi gönderip ondan kelâmcı, felsefeci ve mutasavvıfların 

görüşlerini mukayese eden bir eser yazmasını istemiş, Câmî de ed-Dürretü’l-fâhire adlı 

eserini kaleme almış, ancak kendisine sunulmak üzere gönderildiğinde Fatih vefat etmişti. 

Câmî’nin divanında Fatih’in fetihlerini anlatan mesnevi tarzında bir şiiri yer almaktadır.1 

Fatih’in oğlu II. Bayezid ile Câmî mektuplaşmışlardır. Câmî bir kasidesinde II. 

Bayezid’i övmüş, Silsiletü’z-zeheb’in üçüncü kısmını onun adına telif etmiştir. 

Câmî’nin, Baykara dönemi emîrlerinden Ali Şîr Nevâî ile de yakın dostluğu vardı. 

Câmî, Nevâî’yi takdir edip övmüş, Nevâî de Câmî’yi mesnevilerinde saygıyla anmıştır. 

Ünlü müridi Abdulgafûr-i Lârî, mürşidinin Nefehât’ına Tekmile-i Nefehâtü’l-üns adıyla bir 

haşiye yazmıştır. Bu eser Câmî hakkında önemli bir kaynaktır. 

Fars şiirinin son büyük üstadı sayılan Câmî, şairlik kabiliyeti yanında, dinî, edebî 

ve aklî ilimlerle tasavvuftaki derin vukufundan şiirlerinde büyük ölçüde yararlanmıştır. Türk 

dünyasında büyük bir ilgi gören Câmî’nin birçok eseri Türkçeye çevrilmiştir. 

Şeyhi Sa‘düddîn-i Kaşgarî’den irşad izni aldığı halde bir tekkede şeyhlik yapmak 

yerine medresede ders vermeyi ve öğrenci yetiştirmeyi tercih etmiştir. Tarikat silsilesi 

Bahâüddîn Nakşibend’e ulaşır. Muhyiddîn-i Arabî ile İbni Fâriz tarafından işlenen ve vah-

det-i vücudu esas alan tasavvuf anlayışı, on beşinci yüzyılda Doğu İslâm dünyasında 

yaygın olan Nakşibendi tarikatının tasavvuf anlayışıyla, Câmî vasıtasıyla kaynaştırılmıştır. 

Câmî, manzum ve mensur birçok eser yazmıştır. Divan’ı ile Heft Evreng’i başlıca 

manzum eserleri arasındadır. Nefehâtü’l-üns, Nakdü’n-nüsûs fî Şerhi Nakşi’l-füsûs, Şerhü 

Füsûsi’l-hikem, Eşi‘‘atü’l-leme‘ât, Levâ’ih, Şevâhidü’n-nübüvve ve Bahâristân ise onun 

belli başlı mensur eserlerindendir.2 

Molla Câmî’nin Cilâü’r-rûh adlı ünlü bir kasidesi vardır. 131 beyitten oluşan bu 

Farsça kaside, Fars şiirinin meşhur kaside üstadı Hâkânî’nin (öl. 1198) Mir’âtü’s-safâ adlı 

kasidesine naziredir. Hezec bahrinin mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün vezniyle kale-

me alınan bu kasidenin vezni ve kafiyesi, tespitlerimize göre on birinci yüzyıldan yakın 

                                                
1
  Bk. Dîvân-ı Câmî, I, 174-175.  
2
  Ömer Okumuş, “Câmî”, DİA, VII, 94-99. 
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zamanlara kadar, aralarında Fuzûlî (öl. 1556)3, Nef‘î (öl. 1635)4, Nâbî (öl. 1712)5 ve Yeni-

şehirli Avnî Bey’in (öl. 1883)6 de bulunduğu 60 civarında Türk ve Fars şairi tarafından 

kabul görmüştür.7 Erzurumlu İbrahim Hakkı (öl. 1780) da söz konusu kasideyi tanzir etmiş 

ve manzum olarak Türkçeye çevirmiştir.8 

Câmî’nin kasidesini şerheden Lütfullâh Vehbî b. Mustafa Sâkıb, 1266’da Erzu-

rum’da doğmuş, dînî tahsilinden sonra 1294’te Erzurum Askerî İdâdîsi Arapça muallimli-

ğine tayin edilmiş, 1314’e kadar hem Lisede hem de Askerî Rüşdiye’de Arapça muallimli-

ği yapmış ve 1314’te Erzurum Müftülüğüne getirilmiş, 16 Ağustos 1323 (1907)’te emekli 

olmuştur.9 

Lütfullâh Vehbî Efendi’nin, bildirimizin konusunu teşkil eden Cilâü’r-rûh ma‘a 

şerhihi Feyzi’s-sünûh (İstanbul 1328, 178 sayfa) adlı eseri tasavvufî ve didaktik bir mahi-

yet arz etmektedir. Eserin sonunda müellife ait tarih kıt’ası yer almaktadır. Bu kıt‘aya göre 

eser 1304 tarihinde kaleme alınmıştır. 

Şerh yapılırken şöyle bir yol izlenmiştir: Önce şerh edilecek beyit ve Türkçe karşı-

lığı verilmiş; daha sonra beytin anlaşılması için gerekli görülen açıklamalar yapılmıştır. 

Şerh esnasında sık sık âyetlere, hadislere ve büyüklerin sözlerine başvurulmuş; İslâm 

tarihine ait bazı sayfalara, tasavvufî bazı hikâyelere de yer verilmiştir. Açıklama esnasın-

da, aralarında Unsurî (öl. 1039), Ömer Hayyâm (öl. 1123), Ferîdüddîn-i Attâr (öl. 1229), 

Şeyh Sa‘dî (öl. 1294), Mevlânâ (öl. 1273), Hâfız (öl. 1388), Câmî (öl. 1493) gibi Fars; 

Hüdâyî (öl. 1628), Hâletî (öl. 1631), Nef‘î (öl. 1635), Sâib-i Tebrîzî (öl. 1669), Nâbî (öl. 

1712), İsmail Hakkı (öl. 1725), Erzurumlu Hâzık Efendi (öl. 1763), Erzurumlu İbrahim 

Hakkı (öl. 1780), Sünbülzâde Vehbî (öl. 1809) gibi Türk şairlerine ait bazı beyit ve dörtlük-

lere; İmam Bûsîrî’nin (öl. 1293) Kasîde-i Bürde’sinden bazı beyitlere de yer verilmiştir. 

Câmî’nin kasidesi şu beyitle başlar: 

                                                
3  Fuzûlî, Farsça Divan, s. 17; Enîs-ül-kalb, s. 9. 
4  Nef‘î, Farsça Divan, s. 4. 
5  Dîvân-ı Nâbî, Dîvânçe-i Gazeliyyât-ı Fârsî kısmı, s. 23. 
6  Yenişehirli Avnî Bey, Farsça Divan, s. 8. 
7  Sözkonusu şairler ile manzumelerinin matlaları için bk. Ziyauddîn-i Seccâdî, “Seyr-i Yek Kasîde der Nuh 

Karn”, Nâme-i Mînovî, s. 580-582; Nef‘î, Farsça Divan, Giriş kısmı, s. 16-25. 
8  Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın (öl. 1780) manzum Türkçe çevirisi şu beyitler başlar: 
  Gönül tıfl oldu pîr-i ‘aşk üstâd-ı zebân-dânı 
  Sevâdü’l-vech dersi oldu miskînlik debistânı 

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dîvân, s. 53. 
9  Son Devir Osmanlı Uleması, II, 300. 
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ــ ــ��  ��ّ� ــ�� و آ ــ��  � آ�
ــ����� ــ� د�ــــــ  �����ــــــ

        ��س�� ��دا�� و دا�� د!  �� سـ
ــ�ا��  �ــــــــــــــــــــــ

 

Ahlâk ilmini ve tasavvufu öğreten hoca kimdir? İlâhî aşktır. Onun okulu sessizlik 

köşesi, okuttuğu ders cehalet, ârif gönlüm de onun ders okuyan öğrencisidir. 

Allah aşkı ve sevgisi, öğrencinin imdadına yetişen bir öğretmen, akıl sahipleri için 

mükemmel bir üstaddır. Onun ders halkasında bulunan kabiliyetli öğrenci, günden güne 

irfanını artırarak, insanî olgunluklardan olan susmak ve alçak gönüllü olmak gibi güzel huy 

ve yüce hasletlerle kendisini süsler, huyunu güzelleştirir. 

Kaside şu beyitle devam eder: 

ز ه'آس ��$% ا$# اسـ��د و       
 �ـــ�,'دي �ــــ* هــــ' آــــ�ه� 

�ر1 �0ـ�   �%���ن ���% و ه' س�.-    
ــ����  ر�ـــــــــــــــــــــ

 

Herkesin elinden üstadlık ve öğrencilik gelmez. Zira her dağ Bedehşan, ondaki her 

taş parçası da parlak la’l olmaz. 

Sülûk eden her mürid, böyle bir üstad ve öğrenciye sahip olamaz. Çünkü aşk ve 

sevgi saadetiyle yücelmek, feyzin isteklerini anlayabilmek herkes için kolay değildir. Bir 

şairin dediği gibi: 

    3��5 و ح 7 6  ���70 6
ــ��ء  ا9ـــــــــــــــــ

 و ذ70 <=� ا> $;:�ـ* �ـ#        
ــ��ء  $ــــــــــــــــــ

  
“Hayalin gözümde, sevgin ise içimde. Bu, Allah’ın dilediğine verdiği bir fazilettir.” 

Mevlânâ Celâleddîn (öl. 1273) de bu anlamda şöyle der: 
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�* ه'آ�@ـ� �ـ@' دارد      
ــ' دارد   ــ'ي ز� ــ' ز$ ــ* ه � 

�* ه' A� �B�C' دارد �* ه'       
E10ــــــ'ي ,Dــــــ' دارد 

 

  
“Her kamışta şeker olmaz; her alt, üst olmaz. Her gözde nazar, her denizde inci 

bulunmaz.” 

Câmî’nin kasidesinden seçtiğimiz beyitler ve Lütfullâh Vehbî Efendi tarafın-

dan yapılan tercüme ve açıklamaya devam ediyoruz: 

ز��ن FG �� ز���� ���� ا$#    
ــ ــ�در ��ّ�ـــــــ  � را�ـــــــ

در$Jــ� در Iــ* ــ�! �ــ%اH آــس  
ــ%ا��  ز���ـــــــــــــــــــ

 

Bu az bulunur öğretmenin, dilsizlikten ba şka dili yok. Yazık ki bütün âlemde bu 

öğretmenin diline vakıf ve aşina bir kişi bilmiyorum. 

Bî-zebân söyleşelim var ise bir hâl ehli11 

mısraına göre, bu aşk öğretmeninin dili olmayıp, hâli olduğundan, sırların diline 

vâkıf ve haberdar, tam manasıyla onun maksadını anlayan ârif kişiler, cihanda kırmızı 

kükürt gibi değerlidir ve onlara az rastlanır.  

دL آ� ذوق ��دا�� C�% هـ'       
ــ� ــM دا�ـــــــــ  د<ـــــــــ

� ��$% ز Pب       ��N آ* ��%د N آ�7 
ــ�����  �ـــــــــــــــــــــ

 

Cahillikten bir nebze zevk alan bir gönül, akıl kaleminin çizdiği her ilim kitabını 

unutma suyu ile yıkar ve yazısını siler. 

Aşk yoluna sülûk eden kişi, zahir ilimlerinde maharetli olsa bile, aşk öğretmeninin 

hayrete düşüren dershanesine vardığında, kendisinin haiz olduğu ilimleri hiç değeri olma-

                                                
10  Kulliyyât-ı Dîvân-ı Şems, I, 247. 
11
  Belîğî’nin bu beyti için bk. Ziynetü’l-mecâlis Berceste Mısralar, s. 114. 
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yan bir şey sayarak, ebced okuyan çocuk gibi Rabbi yessir diyerek, aşk risâlesinin elifba-

sından başlamak üzere, tevazu ile diz çöker. Bu konuda Fuzûlî şöyle der: 

Aşk imiş her ne var âlemde  

İlm bir kîl ü kâl imiş ancak12 

Aynı konuda şimdi de Hâfız’a kulak verelim: 

�ــ��ي اوراق ا,ــ' 
ــ�$�  ــ%رس �ــــ  Iــــ

        Mدر د<ـ �ـ�آ* �ـ� 
�13���ـــــــــــــــ%

 

 

“Bizim ders arkadaşımız isen, şu sayfaları sil. Çünkü aşk ilmi defterde bulunmaz.” 

Yine aynı konuda Câmî de şöyle der: 

 

��ر1 دل �' دا�ـ�� از      @$
 �Sــــ� و Sــــ�ل �%رســــ*  

ز$# Tس �* آ�� ��@%1 ��$�� و       
ــ�  ــ�ي :ـــ ــ� و ,ـــ 14,�ـــ

 

 

“Medrese dedikodusunu gönlümden tamamen çıkardım. Artık meyhane köşesinde 

oturup senden söz edeceğim.” 

�ل اي دل  �ــU آBــ
 در �%رســـــ* �Cـــــ%

� ا�Vل و ح@Bـ� و      �B@:
ــ%  ــ* �Cــــ  ه�%ســــ

ه' <@' آ* FG ذآ' �%ا      
ــ�  ــ* اســــ  وس�ســــ

�'ح� ز �%ا �%ار ا$ـ#      
15وس�ســــــ* �Cــــــ%

 

 

                                                
12  Fuzûlî Divanı, s. 306. 
13  Dìvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî, s. 71. 
14  Dîvân-ı Câmî, I, 710. 
15  Levâyıh, s. 9; Mecmû‘a-i Monlâ Câmî, s. 7. 
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“Ey gönül, ne zamana kadar medresede kemal arayacaksın? Usul, hikmet ve hen-

deseyi tamamlamak ne zamana kadar sürecek? Allah’ı zikirden başka her düşünce ves-

vesedir. Allah’tan kork! Bu vesvese daha ne zamana kadar devam edecek? 

�%�W�X Y آP 'N> ��� F$ـ%       
ــ�  ــ�ل Pســـــــــ  Zـــــــــ

�@# س��* �* ز�� ���# ا�ـ%و1 و        
ــ����  ��ـــــــــــــــــــــ

 

Bir mihnet oku ki yeni fidan gibi olarak fakr zihgirinden gelir, gam tırnağı yarasıyla 

sineni yarıp o oku sinene sapla. 

Aşk belâsıyla aşina olup �[G �\� ]���Uِِ ح]ِ��Ùَءُآِ[b0ْا #َِِ�   “Sevgiliden ge-

len her şey sevimlidir.” sözü gereğince, gerek gam ve gerek sevinç, Mevlâ’dan gelen her 

şeye razı ol ve şükret, kaza okuna karşı erkekçe göğüs ger ve sabırlı ol.  

Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretleri bu hususu şöyle izah eder: 

Cefâdan kaçma nâ-merd olma Hakkı 

Cefâdan merd-i Hak bulmuş safâ hoş16 

Hâfız da şöyle der: 

0طـd eـ�ا�� �F$ـ%      *  ا,' � 
ــ�  ــ�ف اســــــــ  ا0طــــــــ

DS' �'ا�� درون �� �Vف      �*و ,'   
 اســــــــــــــــــــــــــ�

 

“Eğer lutufla çağırırsan, lutfunun çokluğundandır. Eğer kahrınla kovarsan, kalbimiz 

temizdir.” 

     7َ�ِhGij ��ِ k'\� �\� l'm�
 حnْ�ـــــــــــــــــ�

]ـoْب      7َp�nح �ِhGij ��ِاoَ[ و\ 

 

“Senin için çektiğim acı, hoş; senin sevgin uğruna çektiğim azap da tatlıdır.” 

:5 آ� ���� در �Gن �Gـ�� و        
 ندردي qـــــــــــــــــ�دي دا

                                                
16  Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dîvân, s. 316. 
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        �آ* دادT �N� 1'داز  ���ـ� �ـ@
ــ����  ا�ـــــــــــــــــــــ

 

Canında hareket ve dert olmayan bir bedeni, Yaratan’ın insan sureti verdiği bir 

cemad kabul et, hacer ve şecer kabilinden addet.  

Gönlünde aşk gamı ve canında sevgi derdi olmayıp, hayvanlar gibi yeme ve içme 

ile ünsiyet eden, ayağı şehvetlere bağlı olarak tabiat ipinde mahpus olan kişi, sûret olarak 

insan ise de, sîret itibarıyla 7َ ُاوrِ0 ّ�َآ�ijْ��]�ِم �\ْ� هt�n َاs]ـ  17 “... İşte bunlar hay-

vanlar gibi, hatta daha da sapıktırlar...”  âyetinde belirtildiği gibidir. Câmî: 

 �ــ@ ــ��ن � ــ@� ا$ �
 ا���ن <����ن <�� س��ع   

ِ<ـ� �xِ\ـ�ب َاوwَ     tـ�ب   هt�n ذِ 
ــ� ذِ  ــ�ب ِ<ـ ــ�ب�xِ\ـ wَ18ـ

 

 

“Onların şekli insan şekli, hareketleri ise hayvanın hareketi gibi. Onlar elbise için-

deki kurtlardır, ya da kurtların arasındaki elbiselerdir.” 

 د ا<�ـ�ِ  ز�'yد آ�ري ا<�� ��\   
ــ�� را  ��ــــــــــــــــــــ

ز�'yد ���� zT FGي آـ* �ـ� �ـ='          
ــ��� ــ� B�Tــــــــ  اســــــــ

 

Zümrüt, yılanın kör olmasına sebep olur. Senin nefis yılanın için, Hızır aley-

hisselâm ile ahd ve peymanı olan bir kâmil pîrden başka zümrüt yoktur. 

Sâlikin nefs-i emmaresini yenmesi, terbiye usullerini ve irşad kanunlarını hakkıyla 

bilen tecrübeli bir pîrin cansiperane hizmetinde bulunup onun yüksek himmetinden ve 

kudsî nefesinden devamlı surette feyiz almasına bağlıdır. 

 

ــ'د   ــ7 � ــ%ة $ ��
 رو�ــــــ�%ل �ــــــ�ي

      �ِ�* آ* �' <'ق س' �Gه
 �ـــــــــــــــــ�ي

                                                
17  Kur’ân, 7/179. 
18  Dîvân-ı Câmî, I, 848. 
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,' :� س�V Y|'1 و     
 �'�ـــــــ' �ـــــــ�ي

�ح�%ل رسـ�   �Cن �ـ* Vـ    
ــ�ي  ــ�ه' �ــــ 19,ــــ

 

 

“Gönlü aydın bir kişiye kul olmak, cahilin başına taç olmaktan daha iyidir. Katı taş 

ve mermer bile olsan, gönül sahibine erişince cevher olursun.” 

آ~� Pدم �%ي �'Pت آ��� ,ـ'   
ــFودي  ���ــــــــــــــــــــ

 �qل ِFّ ��~�دي ز ��ل ُذّل ص����      

 

Âdem aleyhisselâm, mescudiyetin izzet cemali, zellenin zillet beninden artmasay-

dı, nasıl mir’ât-ı kâmil olurdu. 

Âdem’in zellesi dünyaya hurûcuna sebep ve dünyaya hurûcu ise birçok fayda ve 

menfaati müstelzim olmuştur. 

Bildigi’yçün nesl-i pâkinden zuhûrun yâ Resûl 

Etmedi lâ takrebâ nehyinden Âdem ictinâb20  

Bilinmelidir ki büyük nebîler ma’sûmdur ve bazılarından sudur eden bu gibi 

zelleler, onların ismetine engel değildir. Zira bunların herbiri uygun bir şekilde tevil edilir. 

Fakat enbiyanın dışındakilerden küçük ve büyük günahlar sudur etmesi caiz ve vakidir. 

Belki 

  h��ِ�َt�mB�ِ [�t�0َ َاً��  و 
 *�B�ِ:َ jnـــــــــــــــ

�ــ� َ�ــ�hٍ� اي� اG�'0]ــ�ِل 
�ِبoـــــــــــــــ[DmB0ْا 

 

“Herhangi bir kusurdan dolayı kınamadık bir kardeş (dost) bırakmadın. İnsanların 

hangisi eksiksizdir?” beytinden anlaşıldığına göre kusursuz insan bulunmaz. Abd ve gü-

nah lafızlarının ebced hesabında uygunluğu, manaları arasında olan bağlılığı ima eder. 

                                                
19  Mesnevi-yi Ma‘nevî, III/639, I/722. 
20
  Şairi bilinmeyen ve bir na’te ait olduğu belirtilen bu beyit için bk. Müntehabât-ı Mesâri’ ve Ebyât, s. 13.  
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�\ْ# َذ ا0�oِي $\'sh]�    َ  و
ــ�  ــ~]�$\�n1 ُآ��D]ـــ  س\ـــ

 h'\B0ْا ��ُء  َآَ   k%n�\$ َاْن ��t��َ
n*ـــــــــــــــ\�$ِ�[�\� 

 

“Kim bütün vasıflarından memnundur? Kişiye, kendi ayıplarını sayması şeref ola-

rak yeter.” 

Hâfız: 

�* �# از T'دة :Nـ�ي      
ــس  ــ�دم و �ـ ــ* در ا<�ـ  �ـ

T%رم ��F ��� ا�% از دسـ�       
ــ�� �21ــــــــــــــــــ

 

 

“Takva perdesinden dışarı çıkan sadece ben değilim. Babam da ebedî cenneti 

elinden çıkarmıştı” 

Ömer Hayyâm: 

�� آ'د1 ,�ـ�1 در     
ــ�  ــ�� �.ـ ــ�ن آ�ـ  DGـ

و ا�@س آ* ,�ـ* �@ـ'د       
ــ�   ــ�� �.ـ ــ�ن ز$ـ  Cـ

�# �% آـ�� و :ـ� �ـ%         
 �@�<ــــــ�ت دهــــــ�

Tس <'ق ���ن �# و :ـ�       
ــ�  ــ�� �.ــــ �C22ــــ

 

 

Rubainin Türkçe manzum çevirisi: 

Var mı dünyada günah işlemeyen, söyle: 

Yaşanır mı hiç günah işlemeden, böyle; 

Bana kötü deyip kötülük edeceksen, 

Yüce Tanrı, ne farkın kalır benden, söyle. 

                                                
21 Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî, s. 40. 
22 Hayyam Bütün Dörtlükler, s. 19; ayrıca bk. Ömer Hayyam Rubailer, s. 154, 349. 
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Büyüklerin eserlerinde bu manayı ifade eden manzum ve mensur birçok ibare 

vardır. Kastedilen şudur: Gerçi hale göre günahsız kişi olmaz; lâkin kâmil insan, beşer 

olma gereğince işlediği günahlardan nasûh tövbesiyle tövbe edip, pişman ve tövbesinde 

sabit ve devamlı olur. Câmî:  

اي <=� :� دسـ�.z �ـ#      
zــ ــ�� ,ـــــــ  دســـــــ

 �P%1 ام ز ��$�� دسـ��       zس
zــ  ,ــــــــــــــــــــ

:� �C% آ�� :��* و :� آـ�        
ــ@��  �ــــــــــــــــــ

اي :��ــ* ِد1 و :��ــ* �ــ@# 
  z23دســــــــ�� ,ــــــــ

 

 

“Ey senin fazlın benim elimden tutan! Elimden tut. Kendimden usanmışım. Elim-

den tut. Ne zamana kadar tövbe edip, ne zamana dek bozacağım.  Ey tövbe etmeme ve 

bozmama (izin) veren! Elimden tut.” 

ح'$� از�' U0 7$ ��ن Zـ�د1   
ــ' دل  ــ� �ــــ ــ�1 �ــــ  آــــ

� ,�ـ� و ,ـ� از ���Sـ�ن          Vح� *C
ــ��� ــ�1 0��ــــــــ  آــــــــ

 

Hırslı ve tamahkâr kişi bir dilim ekmek için gam dağını gönlü üzerine koymuştur. 

Ona Lübnan dağının kanaatkârlarından söz etmek fayda verir mi? 

Lübnan dağında bulunan velilerin etkileyici menkıbelerini zikrederek öğüt vermek, 

ancak basiret gözü ve akıl kulağı öğüt dinlemeye hazır olan mutlu kişilere fayda verir. 

Nitekim  ا nـ��ْآ']ي َ:ْ�َ�o0ا �ِ�ِ�َ�اmB0ْـ;h و3 ّذآ�'h َ<ِ�ن  24 “Öğüt ver; doğrusu öğüt 

inananlara fayda verir.” nass-ı celîli de bu manayı teyit eder. Yoksa hırsla, çoğu az görüp 

daima cehennem gibi  ٍ%ـ$Fِ\� #ْ�ِ �-Daha yok mu?” diyen talihsizlere bu tür ö …“ 25 ه]ْ
ğütler etkili olmaz.  

��ر �� �'  �B* از آ��� آ�    

                                                
23 Dîvân-ı Câmî, I, 859; Rubâînâme, s. 42. 
24
  Kur’ân, 51/55. 

25
  Kur’ân, 50/30. 
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 ��ــــــــــ� آــــــــــ� را 

:�ّآ� �Cن درس� �P% �ـ' �Pـ% از         
ــ��� ــ� �ـــــــــ  ز�ـــــــــ

 

Taam için üzülme. Kuzgundan daha adi değilsin. Tevekkülü doğru olduğu için, 

onun ekmeği ve rızkı yerden hasıl oldu. 

O kuzgunun Rezzâk-ı âlem hazretlerine tevekkülü tam olduğu için, onun rızkını 

hesapsız olarak ihsan buyurur. Bu beyit, �0 ا�@� :�آ� �ح L��: <ا ���ن 
 :�آ�* 0'زS@� آ�B :'زق ا0طz :�% و ��Vـ� و :ـ'وح �ط��ـ�             
”Şayet siz Allah’a gerçek manada tevekkül etmiş olsaydınız, kesinlikle sizin rızkınızı 

verirdi. Sabahleyin aç olarak yuvasını terk eden, akşamleyin tok dönen kuşlar gibi.” 

hadîsine telmih ve işarettir. 

ز �ّ��ن �'1 آ� $��ـ% ,ـ%ا        
ــ�ن  ــ* در �ّ�ـــ ــ� آـــ ��ـــ  

ا,' �* ��م ��ن ���% ���$% $�د       
ــ���  �ّ�ــــــــــــــــــــــ

 

Mennan olan Allah’tan nasıl nasip elde eder o dilenci tabiatli kişi ki Mennan ismin-

de nan lafzı olmasaydı, Mennan teâlâ hazretleri hatırına gelmezdi. 

Vacib teâlâ hazretlerini zikir ve tefekkür etmesi, Rezzak olduğuna mebni olup, fa-

raza Rezzak olmasaydı, zikretmeyecekti. Bu ise tam bir cahillik ve alçaklıktır. Zira 

Vâcibü’l-vücûd hazretleri lizâtihi ibadete müstahak olup, ondan başka ibadete müstahak 

olan yoktur. Kelime-i tevhîdin de anlamı budur.  

د Pب از B��$ ��C Hـ�ن       ��ر]
 ��ــــــــــ�ة �ــــــــــ��� 

C@% ��ن دل ���1 ز�ـ�ن از �ـ'غ         
ــ���  �'$ـــــــــــــــــــــ

 

O zalimin bağındaki meyve yetimlerin gözyaşından su içer ve onun kuş kebabın-

dan dul kadınların yüreğinin kanı damlar. 

Zâlimlerin yiyecek ve içeceğini yememeli. Zira onlar muamelelerini şer‘-i şerîfe tat-

bik etmezler ve ne şekilde ve nereden gelirse gelsin, dünyanın çerçöpüne yönelmekten 
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sakınmazlar. Bu yüzden bazı evliya şöyle buyurmuştur: İbadet on cüzden ibarettir; dokuzu 

helâl yemek, biri de diğer amellerdir. 

��Cن ���* اسـ� ���ـ� را1       
ــ*  ــ' دل ��اGـــ ــ�ت �ـــ ـــ 

آ* ه',F دل �* �'گ ��د �'<� از        
ــ'ا�� ــ'گ اSــــــــ  �ــــــــ

 

Gaflet, ibret yolunu hacenin gönlü üzerine öyle bağlamıştır ki emsal ve akranının 

ölümünden gönlü asla kendi ölümüne gitmedi. 

Dünya sevgisi ve nefsanî şehvetler onun basiret gözünü öyle kör etmiştir ki ona 

vaaz ve nasihat etkili olmayıp  ِ1zِـJَ�ِ � Mutlu kişi başkasından“ 26 اn%��ِ��0 �\# و
ders alandır.” manasından uzak ve ibret yoluna sülûk etmeyip,  �0ِوا $\� ُاوn'�ِ�َ�>َ
 Ey akıl sahipleri! Ders alın.” âyetinin anlamıyla amel etmekten uzak“ 27 ا�ijــص\�ر
durmuştur. 

   Uـ� 1�G ي ��ل و�D���� *�
ــ% ــ�� ��Tــــــــ  ��$ــــــــ

زه� رس�ا$� Pن سـ�� آـ* سـ�زد         
ــ��� ــ'گ '$ــــــــ  �ــــــــ

 

Hace mal ve mevki elbiseleriyle kendi ayıbını gizler. Ne güzel rüsvaylıktır o an ki 

ölüm onu libasından ayıra ve utanmaya sebep olan gizli ayıplarını âşikâr edip halkın ara-

sında dolaştıra. 

َا0ِْ�ْ�ــ�m و\ اB0ْ\ــ�ُل 
 Uــ �ـ �ــ ــ�Mان آـ  $ـ

 n'ــ ــُ� و\ اَ0ْ�Nْـ و\ اhD[~0ْـ
Uـــ� � $@ـــ���ن آـــ

 

“İlim ve mal bütün ayıpları örter; cahillik ve yoksulluk ise bütün ayıpları ortaya çıka-

rır.” 

C* دا�% ر��� اس�م ��� �ـ�   

                                                
26
  Ferheng-i Me’sûrât-ı Mutûn-i İrfânî, s. 275. 

27
  Kur’ân, 59/2. 
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���Bــ��  �ــــــــــــــــــــ

آــ* ا<�ــ% ر��ــ* در اســ�م ا,ــ' 
 ���Bــــــــ�ا�� �ــــــــ��� 

 

“Kendisine Müslim dediğin takdirde İslâm’ın yara alacağı bir gayrimüslim, İslâm’ın 

yarasını kapatıp bağlamayı ne bilir? 

Dinî eksiklikleri giderip İslâmî adetleri açıklayarak halkı sapıklıktan yasaklamakla 

mutluluk ve kurtuluş yoluna davet etmek, ilmiyle âmil ve amelinde ihlaslı olan âmil kişinin 

işidir. Yoksa, kendisine Müslüman demekle, İslâm’ın yara aldığı bir gayrimüslim ile bu 

gaye gerçekleşmez. 

Bu üç beyit, zamane âlimlerinin kötü hallerini gösterip onları ikaz etmektedir. Çün-

kü onlar ـ�\ُ@� ��� َا�و\ َ:��\�َن َا�ُ �'��n'mوَن ا�0��س\ 0��ِِ  28 “Kendinizi unutur da 

başkalarına mı iyilikle emredersiniz?” âyetinde belirtildiği gibi, kendi nefislerini unutarak, 

yalnız insanları hayır yoluna davet eder; minber ve kürsülerde kıyamet koparırcasına vaaz 

ve nasihat ederler; bu âyetin ve \س��ِ� ا�0ِ ��xُ 7َ\���َ �ِ 29 “Önce kendine, sonra 
insanlara öğüt ver!” sözünün anlamını düşünmezler.  

İmam Bûsîrî: 


	ْ َاَ�َ�َ�ْ ُت ِ���ِ�ْ	ُ���َ� اْ�َ�ْ���َ	 َ�ِ���ْ� َ���

� َ�����َ� اْ�����َ�ِ�ِ� اَوَ�����ِِ��ْ�����َ ����
َ َ !ُ
ْ�َ�َ�����ْ30
 

 

Beytin, Sayın Mahmut Kaya tarafından yapılan mensur ve manzum çevirisi: 

“Sana iyiliği emrettim, lâkin emrettiğim şeyi ben yapmadım ve dürüst davranma-

dım. Öyleyse benim sana “doğru ol” demem neye yarar?” 

Doğru ol, dürüst ol, hayırdan kalma, 

İncitme kimseyi, sakın âh alma. 

Bunları hep sana söyledim amma, 

Kendim yapmadıkça yarar mı sağlar?! 

Şu benim halime günahlar ağlar.... 

Rubâî: 

                                                
28
  Kur’ân, 2/45. 

29
  Ferheng-i Me’sûrât-ı Mutûn-i İrfânî, s. 326. 

30  Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, s. 43; krş. Kaside-i Bürde Tercümesi ve Şerhi, s. 37. 
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اي دل :ــ� د�ــ�  
ــ�%ي   ــ'ان � �� Uــ 0�  

ــ��    ــ%ت ه � �ــ و ز <�
ــ�%ي  ــ���Bن �ـــ  Tـــ

  yو �%ر �s�S  �N> و  *س و 
 ���jــــــــــــــــ�

ــ7   ــ%ي �0 ــ* � �q #ــ ا$
ــ�%ي  ــ���Bن �ـــ  �ـــ

  
“Ey gönül! Sen bir an olsun bağışlanmaya talip olmadın. Kötü fiilinden dolayı hiç 

pişman olmadın. Kadı oldun, müderris oldun, fakih oldun, Mevlânâ oldun; bunların hepsi 

oldun, lâkin müslüman olmadın.” 

در ���:�'ا درو$� �' س�ط�ن    
ــ%د  ازان ��ــــــــــــــــــ

آ* �'غ ا�س �� y'Tد ز ه�ي و ه�ي         
ــ�ط���  ســـــــــــــــــــــ

 

Derviş, halvethanesinin kapısını sultana kapatır ki o dervişin ünsiyet kuşu sultanın 

hay huyundan uçar. 

Dervişin inziva köşesine çekilip halktan, özellikle servet ve saltanat sahibi kişiler-

den kaçması, ünsün billah (Allah için ünsiyet) kuşunu ürkütmemek ve değerli vakitlerin 

boşa gitmesine engel olmak içindir. Bazı ârifler, �َ"َ#َ �ْ�ِِس%&�ُس ِ�&َ��ِ�ِ) اِ'ْ َ"ِس اِ'ْ  “İnsanlarla 

senli benli olmak iflasın alâmetindendir.” sözünde iflastan maksat, manevî iflastır demiştir. 

Câmî de şöyle der: 

ــ� و   ــ� اژدهــ ��ــ
��ــ��ن آــ�م اژدهــ�  bV 

        �از آ�م اژدهـ� �ـ* ح�\ـ
 دهــــ� ســــ�ز رســــ� ا

 

“Halk ejderha, onlarla sohbet etmek de ejderhanın ağzı. Ejderhanın ağzından 

hileyle kurtulmak  dahiliktir.” 

�* P:�%ان و P:ـ�.1z ا$ـ#       
 �ــــــ�� ــــــ�ان �ــــــس  
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آــ* �ــ' ����Zــ� ســ��� ���ــ�%  
ــ�ا��  اـــــــــــــــــــــ

 

Zalim şah, ocak, bu alçak ve aslı bozuk memurlar da maşadır. Çünkü ev bark yık-

mak için o şahın avanı ve yardımcısı olurlar. 

Her ne kadar yakan ateş ise de onun yakmasına sebebiyet veren, iştial ve iltihabı-

nı takviye eden maşadır. Bunun gibi, gerçekte zulüm ve düşmanlığın kaynağı zalim şah 

ise de buna vasıta olan da merhametsiz emirler ve vezirlerdir. 

حoر آ# اي ـ�ان از ��حـ�        
ــ7 او ــ�م و ا�ــــــ  ��Aــــــ

آ* �� :'س� آ�% آ�ر د�ي ��ح و        
ــ���   �<ـــــــــــــــــــــ

 

Ey yardakçılar, mazlumun ah ve figanından korkun! Korkarım ki o ah ve figan, Nuh 

(a.s.)’un yaptığını yapar, o gözyaşı da onun tufanının yaptığını yapar. 

Nûh’un (a.s.) duası, tûfânın zuhur sebebi; tufan da tuğyan ehlinin helâk edicisi ol-

duğu gibi; mazlûmun âhı, gözyaşının akma sebebi; bu gözyaşı ise sonunda büyük bir 

azaptır. 

�Mس از ��وك Pهـ� آـ* :ـ�         
 ��ــــFد �ــــ� �ــــ' :ــــ�   

آ�% �'��ل Cـ'خ �Cـ�$# را ز�ـ�         
ــ���  �T@ـــــــــــــــــــــ

 

Ey zalim, mazlûmun ahı okundan kork! Çünkü onun ah okunun temreninin açtığı 

yara, senin üzerine belâ ekmesi için daire şeklindeki çarkı kalbura çevirir. 

Kalburdan toprak döküldüğü gibi, çark çemberinden de zâlimin üzerine belâ dökü-

lür. Buna sebep, mazlûmun âh ve feryadı, bu âh ve feryadın sebebi ise zâlimin zulmüdür. 

� :ـ�   رود �UN د�ي ��� َآـ     
 ��ـــــ� Gـــــ� و ر �ـــــ�د  

د ��%ق �Xط Cـ'خ و ��Sـ* اوج         ��\
ــ�ا��  آ�ـــــــــــــــــــــ
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Mazlûmun duası lağamı zalime kadar gider. Her ne kadar o zalimin hisarı doku-

zuncu felek ve kalesi sekizinci felek bile olsa. 

Zâlim, ettiği zulmün zararından kurtulmak için, arş denen felekü’l-eflaka sığınıp, 

kürsi denilen felek-i sevabiti kale edinse bile yine kurtulamaz. Belki  نا���ا د#�ة ا�-,�م و ان آ

�12ب       Kâfir de olsa mazlûmun bedduasından sakının. Çünkü onun“  آ� 	ا  ن�� ���5 دون�3

önünde perde yoktur.” hadisine göre, haksız yere zulüm gören mazlûmun mahzun bir 

şekilde ettiği ah, felekleri birer birer hark edip arşıazama kadar çıkar ve    6ُ�73 َو
َ�� ُیَِان% ا�,%َ� �9َ�َ

6ُ7
 Allah mühlet verir, ihmal etmez.” gereğince zalimin layık olduğu ceza bir gün zahir“  َ' ُی3َ

olur. 

ي در  �']ز ه' سـ� آ��ـ%ي ِآـ       
ــFل  ــ��W ��ـــ ــ�ان ســـ  ا$ـــ

ي ��5 از ه' سـ�      �ِ'��� آ��'وز آَ  
ــ�ا��  در ا$ــــــــــــــــــ

 

Kisralardan Yezdicerd şah her taraftan gelir ve eyvanda menzil düzerdi. Bugün 

onun eyvanının her tarafında kırılma ve bozulma emareleri görürsün. 

Adı geçen şah fevkalâde süs ve zinete düşkün, diğer hükümdarlar onun saltanatı-

nın eşiğine yüz sürerken,   	��:�� �� Âlem değişkendir.” meâlince bugün saray ve tahtı“  ا��9

yerinde fânîlik kasırgası esmiş, devlet ve ikbalinin baharı sonbahar mevsimine dönüşmüş-

tür. 

 Bu pend âkıle besdir ki halk söylerler 

 Zamân ile bu sarây-ı kühen filânın idi31 

�DGن �Cن ���F* سـ�� و زرش   
 Cـــــ�ن ســـــ�Y اســـــ��~�  

�ن �ـ'ان Vـ% �ـ�ر �ـ��         آ* ازُآـ  
ــ�ط��� ــ�د1 �ـــــــ  0Pـــــــ

 

Cihan, çöplük; gümüş ve altını, şeytanın yüzlerce kez eşeklerin dübüründen neca-

sete bulaştırdığı istinca taşıdır. 

Bu kevn ve fesad âlemine ve onun gümüş ve altınına sevgi beslemek, tıpkı mez-

beleye ve onda bulunan pis taşlara meyil ve rağbet etmek gibidir. Rubâî: 

                                                
31  Nâbî’nin bu beyti için bk. Nâbî Dîvânı, II, 1088; Müntehabât-ı Mesâri’ ve Ebyât, s. 194. 
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ا$# �! <���ـ��    
 و<ــــ� ��ــــ�� در و

ا$ــ# آ�Dــ* ���DGــ�� 
 DCــــ� ��ــــ�� در و

 ��اه� آـ* در و Gـ�ي      
ــ�زي  ــ� ســـ  ا��Sـــ

ا$# Pب روا��ـ�� روا     
ــ�� در و  ��ـــــــــ

 

“Bu, geçici âlemdir, vefa yoktur bunda. Bu eski cihandır, neler yok ki bunda. Onda 

ikamet etmek istersen, bu akan bir sudur, değmez buna.” 

س'�7 ا<��ن آ* از�' �¡ـ�ر      
ــ� ــس S'�ـــــــــ  ¢�ـــــــــ

�ـ� دnرهـ�ي        S� 5�� �$�� ��C *�
ــ���  ��طـــــــــــــــــــــ

 

İlâhî kurb meclisinde nisar etmek için gözyaşı saç ki sonunda kendi gözünle veya 

gözünde o gözyaşını yuvarlak inci göresin. 

Bu hususta şu iki hadise kulak verelim:      ب	ء ا����9 <�=> ا���� @�ABی “Rabbin gazabı 

gözyaşını söndürür (dindirir).”; 3
 ا�&C
ر #�� ��!  � ج�ف ا�,��6 ��� خ��E) اD و #���     #�&ن ' �

   D6 ا�J�� ��! ��K	س  ��  “İki göz vardır ki onlara ateş dokunmaz. Gecenin derinliğinde Allah 

korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyen göz.” 

Hikâye: Hz. Âdem Cennetten çıkıp dünyaya gelince Serendib dağının zirvesinde 

yerleşti. 

 Ben bu taksîri kimseden bilmem 

 Bana kendimden oldu kendimden 

diyerek yanıp yakındı; o kadar feryat ve figan etti ki gözyaşından çeşmeler aktı; 

kuşlar gökyüzünden inip o çeşmelerden içti ve biz bu sudan daha hoş ve nefis bir su iç-

medik diye birbiriyle söyleşti. Hz. Âdem bu sözü kuşlardan işitince bir âh çekerek Allah’a 

yalvarıp yakarmaya başladı; Ey âlemlerin Rabbi, öyle bir hale geldim ki havadaki kuşlar 

bile hasret gözümden dökülen pişmanlık gözyaşıyla alay ediyor. Derhal bir nida geldi: Ey 

Safî! Sakın üzülme ve kuşların bu dedikodusunu alay olarak yorumlama. Çünkü onlar 
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doğru söylüyor. Gerçekte gözyaşından daha temiz ve nefis bir şey yaratılmamıştır. Mev-

lânâ Celâleddîn: 

�P' هـ' ,'$ـ�     
 �ـــ� ��ـــ%1 ا$ـــ��

�'د �P' �ـ� ��ـ�رك      
��32ـــــ%1 ا$ـــــ��

 

  
“Her ağlamanın sonu gülmektir; sonu gören kişi kutlu bir kuldur.” 

Büyük sûfîler gözyaşının, kalbin hayatına nişan, göz donukluğunun gaflet ve nis-

yan alâmeti olduğunu buyurmuşlardır:  ب و��ة ا��,> �� آM	ة ا�LنC� ة ا��,> و�C� �� ��9د ا��
ج

�ل اO �� ب��ل ا'�6 �� 2> ا�Rن� و 2> ا�Rن� رأس آ�6 خ�P�B)  آM	ة ا�LنO 6 و�'   “Gözün tokluğu 

kalbin katılığından, kalbin katılığı günahların çokluğundan, günahların çokluğu tûl-i emel-

den, tûl-i emel dünya sevgisindendir. Dünya sevgisi de her kötülüğün başıdır.” Müfessirler 

de  َ    ا	ً��Mِا َآ���ُJْ�َ�ِْ,��ً" َوا�ا َ��ُKَ=ْ��َ,ْ  33 “Az gülsünler, çok ağlasınlar…” âyetinin tefsirinde şu 

hadise yer vermişlerdir     ا	���Mآ ������J� و "���,� ���K=��� ���,#ا �ن �����
,9� ����  “Benim bildiğimi 

bilseydiniz kesinlikle az güler ve çok ağlardınız.” İhlaslı olursa, ağlamak ve gülmek, Allah’a 

yakınlığa sebep olur. Riya ile karışık olan ağlama ise son derecede kerih ve kabih, bu 

şekilde dökülen gözyaşı açık bir hiledir. 

�3ـ  X از ��ق و �C *��T �$ر �
ــ% ــ% و ,'$ــــــــ  j<ــــــــ

�� B�C FG* سـ�ر آـoب و ��ـ�ن          �
ــ��� ــ�� ,'$ــــــــ  Cــــــــ

 

Riya sanatlı olan kişi Allah sevgisinden söz edip ağlayınca, onun ağlayan gözünü, 

yalan ve bühtan çeşmesinden başka bir şey olarak görme. 

Yani onun yalandan gözyaşı döken ve riya için ağlayan gözü, aldatma gözü; dök-

tüğü gözyaşı ise hile ve aldatma tuzağındaki gurur danesidir.  

Hâzık-ı Erzurûmî: 

 Sirişk-i âl rîzân etse vâ‘iz ağ sakalından 

 İnanma sayd için san‘atla dâm ü dânedir cânâ34 

                                                
32  Mesnevi-yi Ma‘nevî, I/819. 
33
  Kur’ân, 9/82.  

34  krş. Erzurumlu Şair Hâzık, s. 190. 
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Câmî: 

,�� ه'آس آـ* د$ـ%      
ــ*  ــ# ,'$ـــــ  ا$ـــــ

ــ  >ِ 1oــ ــ ی��)'ه ــ� ِ�  ی��)' �

 

“Bu ağlamayı gören herkes şöyle dedi: Bu, şeksiz-şüphesiz bir yalandır!” 

�ـ�7 �ـ�@�    د س��* س��ل    ��\
ــ% ــ%,� $��ــــــــ  ز�ــــــــ

ا,' س�زي ز �� و ��'<� Tـ' Pب         
ــ�ا��  ح�ـــــــــــــــــــــ

 

Bayağı kişi kuru saksıya benzer. O halde faraza o adamı ilim ve marifetten hayat 

suyu ile doldursan bile hayat bulması zordur. 

Cami bu beyitte tecrid yoluyla ilim ve marifeti hayat suyuna teşbih etmiş, Arapçada 

 ��N0  “Zeyd’i aslan gibi buldum.” gibi, yani hayat suyu gibi bulunan �# ز$% اس%£ا
ilim ve irfan kabiliyeti olan insanı ihya eder. Yoksa kuru saksı hükmündeki duygusuz ehil 

olmayanlara etkisi ve faydası olmaz.  

Sa‘dî: 

��%1 ا¦ کــ* ســک�%ر �ــ
 ��Bــــ�ت�'<ــــ� :ــــ�  

�% ��X و ��رد �Pک* ��رد    §�
ــ�ت P35ب ح�ـــــــــــــــ

 

 

“Bunu duydun mu? İskender karanlıklar diyarına ne mihnetlerle gitti. Ama hayat 

suyunu içen içti.” 

C�   �@ـَ�و\َز اِ̈  حG ©'ِس ]�t��َxْ# ُآ
ــ� ــ� دا�ـــــــــ �36ـــــــــ

 

���ور �' دو U0 س'yي آـ* ��Cـ�ر         
ــ��� ــ� آ�Bــــــــ  اســــــــ

 

                                                
35  Gulistân-ı Sa‘dî, s. 183. 
36  xْjِو\َز ا�[G ©'ِس ]� .İki (kişi)yi geçen her sır yayılır.” Emsâl ve Hikem, III, 1226-1227“  َ��عt��َ#ُِِآ
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“‘İkiyi geçen her sır yayılır’ hükmünü bilirsin. O halde gizli kalması gerekli olan sırrı 

iki dudak arasına getirme, yani söyleme.” 

س'y ��د �ـ� $ـ�ر �ـ�د        
 U�ــ ــ% زان سـ ــ� ���$ـ  ,�ـ

 �ِرد از $ـ   $�ر را $�ري �ـ�\    
ــ#   ــ�* آــ ــ�ر ا�%$ــ  $ــ

 

“Sırrını, kendi dostuna da söylememelisin. Çünkü dostunun da bir dostu var-

dır; dostunun dostunu düşün.” 

Gizli kalması zorunlu olan sırrını, gözbebeği gibi olan dostuna dahi söyleme. Çün-

kü senin koruyamadığın sırrı, diğerinin koruyamayıp ifşa etmesinin, sonunda seni pişman-

lık azabına giriftar edeceği açıktır. 

 �% �ـ� �ـ*      ُ:'ش رو ��ش ��   
  #$z'ا$��ـــ�ــــV *آــــ U0ــــ 

د �ـ�ر��    از س�U س-�ه��� �ـ�\     ِ�*
ــ����  ,ــــــــــــــــــــــ

 

Kötü ve fena huylu kişiye ekşi yüzlü ol, tatlı dudaklı olma. Zira safravi mizaç olan 

kimseye Gilan’ın turuncu, Isfahan’ın elmasından daha iyidir. 

Sa‘dî: 

و��ل اس� دادن   
ــ%  ــ�ر �Sـ ــ* رªـ  �ـ

 :�|� �ـ�\د    آ* داروي 
37ســـــــــــ�د��%

 

 

“Hastaya şeker vermek günahtır. Çünkü ona acı ilâç fayda verir.” 

Kötü huylu kişiye lutuf ve mülâyemet uygun değildir, zira onun muttasıf olduğu kö-

tü hasletleri çoğaltır. O halde ona uygun ve faydalı olan, şiddetle muameledir; biraz gayret 

ederek ahlâkını güzelleştirmeye çalışıncaya kadar. 

�ک�$� �� �%ان   
ــ�   ــ�ن اس �C ــ'دن  ک

                                                
37  Bostân-ı Sa‘dî, s. 69. 
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ک* �% ک'دن ¬�¦ ��»     
�38ــــــــــــ'دان

 

 

“Kötülere iyilikte bulunmak, iyilere kötülük yapmak gibidir.” 

��ـ%       ��'اي ��� ���%  �
 �ـــــــ* �ـــــــ' حـــــــ�  

�C ��5 در �ـ'ون Cـ�jك و ا�ـ%ر          
ــ���� ــ* آــــــــ  ���ــــــــ

 

Mürâî âbidin ibadeti halk içindir, Hak teâlâ için değil. Çünkü onu taşrada çevik ve 

cesur, evde ise tembel ve zayıf görürsün. 

Eğer muhlis olsaydı halvetteki hali celvetteki gibi olurdu. O halde iki hali arasındaki 

bu farklılıktan, itaatinin halk için olduğu, halk için olan itaatın riya olduğu, riyanın ise gizli bir 

şirk olduğu açıktır. Münafıklar hakkında Allah şöyle buyurur:      ا��ُ�ِة َ��,َ%Tا�� �ُ��ا ِاَ��َو ِاَذا َ��

��َCَ39ُآ “… Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar…” 

د �ـ� �ـ�رآ�     �@� T'ور �ـ�\   
ــ� ــ� Zـــــــ  د Pريآ�هـــــــ

ر1 *  آ� ا<�% �' آ* ��$% :ـ� �ـ        
��jــ� ــM ز Tـــــــ  ���ـــــــ

 

Tembel tabiatli ve avare olan kişi karın besler, yük çekmez. Evet, eşeğe torbası 

palanından daha hoş gelmemesi hiç vaki olmaz. 

Vücudunu besleyen hünersiz kişi eşek gibidir ve her eşeğe torbası, palanından 

daha hoş gelir. 

    �,C
� � آن! ا�Rن� ث�ا�,  

   ��ٍغ ِ�-���Cَ����َ �ْ����ِ  آ���ن  ����3���
� 

 

 

R������   ُء�����Jا'ن  ج����َع  �����3

���������������������������������������������������������������������	�� 

    ِ��ِ���3َJَ�ُْن ا����Bُ�ُ ���3�  !ْ9َJَِش��� Rْ����َو 

                                                                                                               
38  Gulistân-ı Sa‘dî, s. 62. 
39
  Kur’ân, 4/142. 
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“Dünya müslümanın ödülü olsaydı elbette orada zalime bir tolerans tanınmazdı. 

Orada (dünyada) şerefli olmalarına rağmen peygamberler aç kalmış, oysa hayvanların 

karınları doymuştur.” 

İbrahim Hakkı: 

 Ana ki zevk vere lezzet-i şarâb ü ta‘âm 

 O kalbe keşf-i me‘ânî olur muhâl ü harâm40 

Hikmet: Rivayet edilir ki Bokrat hekime bir mecliste sordular: Siz neden az yemeyi 

adet edinmişsiniz? Şöyle cevap verdi:  َا��P  �آ� jح�� و �zي ®�ـ� �0آـ   

“Ben yaşamak için yerim; benim dışımdakiler ise yemek için yaşar.”;  ـ��b�0 � ةاjآ
 ”.Yemek yaşamak içindir; yaşamak yemek için değil“  �0آ�ةوj ا��9

ح��د ار C'ب و �ـz$# ,�ـ�        
 'د1 �ــــ� �.ــــ��Cــــ�� �ــــ

آ* ���% �'دة ا¯ـ�س در �0ز$�ـ*        
���Dــ  �Tـــــــــــــــــــــ

 

Kıskanç kişi eğer yağlı ve tatlı derse, küçük şeyleri gören gözünü aç. Çünkü onun 

bademli helvasında elmas parçası saklı olabilir. 

Kıskanç düşmanın zahiren gösterdiği dostluğa ve söylediği güzel sözlere aldan-

mamalıdır. Çünkü onun maksadı seni bu şekilde aldatıp, fırsat anında istediği gibi düş-

manlığını icra etmektir. Hükema şöyle buyurmuştur: Bir düşman gizlediği bütün hilelerden 

aciz kalınca, muhabbet zincirini tahrik eder ve bu muhabbetle öyle zarar verir ki düşmanın 

onu yapmaya gücü yetmez.  

Sâ’ib (öl. 1669): 

�' :�ا�D�sي د°ـ#    
 :@�ــ* آــ'دن ا���Dــ��

�Tي �ـ�س سـ�� از Tـ�        
41ا<@�ــــ% د$�ارهــــ�

 

 

“Düşmanın tevazusuna inanmak aptallıktır. Sel geçtiği yerde duvarları kökün-

den yıkar.” 

                                                
40
  Kenzü’l-fütûh, s. 74. 

41  Ferheng-ı Eş‘âr-ı Sâ’ib, I, 187.  
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Elmas parçası midede diğer yiyecekler gibi hazmedilemez; bir yiyeceğe karıştığı 

takdirde, o yiyecek badem helvası bile olsa, öldürücü zehir etkisi yapar. 

��ش P$ـ% در سـ|# Vـ��� ز         
 �ـــ�' �0ــــ7 �ــــ� �Cــــ%ان 

ــص�د   N� 5ــ ــ�ل �� Bرد در آP *ــ آ
ــص���  �Nـــــــــــــــــــــ

 

Şairin şiirde sanat yapması hoştur. Lâkin şairin maksadı olan mananın kemaline 

eksiklik getirecek kadar değil. 

Sözde sanat, yemekteki tuz gibidir; azı tat verir, çoğu tadını bozar. Yine sözde sa-

nat, sevgilinin yüzündeki ben gibidir; az olursa melâhati artırır, çok olursa güzelliği gölge-

ler. 

���ل �ـ�ص ���ـ% �ـ�ل روي        
ــ5 ــ�ه% ��ـــــــــ  �ـــــــــ

C        #ل ا�%ك <�% �' رخ ده% ح��� �
ــ'اوا��  <ــــــــــــــــــــ

 

Özel hayal, yani mana sanatı, sevgilinin yüzündeki bendir. Çünkü ben, yanak üze-

rinde az olursa, o yanağa çok güzellik verir. 

و ,ــ' ,ــzد ز �ــ���ري Iــ* 
 ر�ــــــــ��ر �ــــــــ�ه% را 

���ن س�د1 ر�ـ��ران سـ��ه� �ـ�        
ــ� ــ% زا�ـــــــــ  رســـــــــ

 

Eğer o ben, sevgilinin bütün yüzünü kaplayacak kadar çok olursa, o sevgiliye sade 

yüzler arasında, ben çokluğundan dolayı siyahlık ve siyah yüzlülük erişir. 

ل Zـ�د   س|# Pن �ـ�د آـF او3      
ــ��د  ــ���اســـــــ  ���ـــــــ

�* �T W�, ���²�BDـ� دا�ـ��ران       
ــ�ا��  �ــــــــــــــــــــــ

 

Makbul ve güzel söz, cihan misafirhanesinde ulema için üstad Hakani’nin sofraya 

koyduğu söz idi. 
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� Nَ�َmB�ْ0ِ%�ِمُh=�ّ0َْا “Üstünlük önce davrananındır.” sözü gereğince Hâkânî’nin 
kasidesi, esasen kurulmuş nimetle dolu bir cömertlik sofrası gibidir. Sonrakiler ise o sofra-

nın kırıntılarını toplayan hükmündedir. 

<=�L �� آ�� آ� ژاژ  ��ـ�ن   
ــ% ــ%ر Pن دا��ـــــــ  Sـــــــ

� �@�ـ* دان �ـ�         ��N� رد درP ',
����bــ ــb' ســــــــ  ســــــــ

 

Benim kasidemin, hepsinden güzel ve makbul olduğunu zımnen iddia etmekle fo-

dulluk ediyorum. Zira mizacı bozuk olanlar mezkûr kasidenin değerini bilmez, her ne ka-

dar nüktedan, onu Sahbân-ı Vâil’in şiirine denk tutsa bile. 

  �\B��   ذا $\�hِ'ُفِا�َh=�َ0ْا 
ــ�سِ  ــَ# ا�0�ــــ  َذُووُ] ِ�ــــ

  
“Fazileti, insanlar içerisinden ona sahip olan bilir.” sözünden de anlaşılacağı üzere, 

bu kasidenin değerini ancak fazıl olanlar itiraf eder. Yoksa bir sürü eğri tabiatli, nükte ve 

meziyetlerini anlamadıkları için �َ[D[G �\B0ِ ³وn%[-Kişi, bilmediğinin düşmanı“  َاh'\B0ُْء 
dır.” sözüne göre, övmek şöyle dursun, aksine ayıplar ve kusur ararlar. 

]�  و\   #ْ�ِ tَآ�   �jtـ�Sَ ٍٍUِِw
�£b�bِـــــــــــــــــ\V 

 ِ�ـــَ# اَ0ْ�hDـــِ� َ<ُ�ـــ*Pnو\ 
��Nِا0ــــــــــــــــ�� 

  

“Doğru (fasih) sözü ayıplayan niceleri vardır. Oysa onların derdi sağlıksız anlayış-

tandır.” 

      ́Vآس �ـص� %>j '�� ا از'C �
�Sــ ــ�'ي$ــــــــ  ـ� �ــــــــ

���ــ% از دم روح � U0ــ�S آــ* در
ــ��� ــ%س Gــــــــ  اN0ــــــــ

 

Niçin herkes şiirden dem vurur? Özellikle kalıbında yani lafzında, namus-ı ekber 

Hz. Cebrâil’in mübarek nefesinden can, yani mana olmayan şiirin süsleyicisi. 
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Câmî bu beyitle Hassân b. Sâbit’in, Cebrail’in nefhasından feyiz aldığına telmihte 

bulunuyor. Yani  ي'ِhِ�ـ� [�t�0َ “Keşke bilseydim!” diyerek, şiirin sırlarına vâkıf olmak iste-
yen kişi, önce Sübhanî feyzin nefhalarından ve Rabbanî ilhamın nefhalarından feyiz al-

maya ve faydalanmaya haz kazanmalıdır. Yoksa sırf vezin ve kafiye ile iş bitmez; mevzun 

ve mukaffa söyleyen herkese şair denilmez. 

م د�ي آ5 آـ* �ـ�' دهـ'       
 و�0ــــــــــ7 ��ــــــــــ��

    ّo0 *� �: '�� و     در �B@ت و �* ح
 �ــــــــــــ* Cــــــــــــ�

 

“Zamanın şairi olduğunu iddia ediyorsun. Lâkin senin şiirinde ne tad var, ne 

hikmet, ne de süs. ” 

Sonuç: İlmî, edebî ve tasavvufî kişiliği ile bizde ve tüm İslâm dünyasında tanınan 

Câmî’nin Farsça ünlü bir kasidesi ile, Erzurum’un yetiştirdiği bir din bilgininin bu kasideye 

yapmış olduğu Türkçe şerh, örneklerle tanıtılmaya çalışılmıştır. 

 

KAYNAKLAR 

 

Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meâl), Ankara 1983. 

Abdullah Cevdet - Hüseyin Dâniş - Hüseyin Rifat, Ömer Hayyam Rubailer, 

haz. ve çev. Mehmet Kanar, İstanbul 2000. 

Ahmed Gulçîn-i Me‘ânî, Ferheng-i Eş‘âr-ı Sâib, I-II, Tahran 1379 hş. 

Albayrak, Sadık, Son Devir Osmanlı Uleması, I-IV, İstanbul 1996. 

Bâkır-ı Sadrî Niyâ , Ferheng-i Me’sûrât-i Mutûn-i İrfânî, Tahran 1380 hş. 

Behişti-yi Şîrâzî, Seyyid Ahmed, Rubâînâme Guzîde-i Rubâiyyât ez Rûdeki-

yi Semerkandî tâ İmrûz be-inzimâm- ı Şerh-i Rubâiyyât, Tahran 1372 hş. 

Bostân-ı Sa‘dî, nşr. Gulâmhuseyn-i Yûsufî, Tahran 1359 hş. 

Bursalı Mehmed Tâhir, Müntehabât-ı Mesâri’ ve Ebyât, haz. Orhan Kemâl 

Tavukçu, Erzurum 1997. 

el-Bûsîrî, Muhammed b. Said, Kaside-i Bürde Tercümesi ve Şerhi, çev. Âbi-

din Paşa, sadeleştiren: Ömer Faruk Harman, İstanbul 1977. 

Dihhudâ, Alî Ekber, Emsâl ve Hikem, I-IV, Tahran 1376 hş. 

Dîvân-ı Câmî, I-II, nşr. A‘lâhân-i Efsahzâd, Tahran 1378 hş. 



Câmî’nin Cilâu’r-Rûh Adlı Kasîdesine… 

  

287 

Dîvân-ı Hâfız-ı Şîrâzî, nşr. Kazvînî - Ganî, Tahran 1373 hş. 

Dîvân-ı Hâkâni-yi Şirvânî, nşr. Bedîuzzamân-ı Furûzânfer, Tahran 1375 hş. 

Dîvân-ı Nâbî, İstanbul 1292. 

Emsâl ve Hikem, bk. Dihhudâ. 

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Dîvân, haz. Numan Külekçi - Turgut Karabey, Erzurum 

1997. 

-----, Kenzü’l-fütûh, haz. Şakir Diclehan, İstanbul 1980. 

Erzurumlu Şair Hâzık, haz. Hüseyin Güfta, İstanbul 2001. 

Eyuboğlu, Sabahattin, Hayyam Bütün Dörtlükler, İstanbul 1998. 

Ferheng-i Eş‘âr-ı Sâ’ib, bk. Ahmed Gulçîn-i Me‘ânî. 

Ferheng-i Me’sûrât-i Mütûn-i ‘İrfânî, bk. Bâkır-ı Sadrî Niyâ. 

Fuzûlî Divanı, haz. Kenan Akyüz - Süheyl Beken - Sedit Yüksel - Müjgan 

Cunbur, Ankara 1990. 

Fuzûlî, Enîs-ül-kalb, nşr. Süleyman Cafer Erkılıç, İstanbul 1944. 

-----, Farsça Divan, nşr. Hasibe Mazıoğlu, Ankara 1962. 

Gulistân-ı Sa‘dî, nşr. Gulâmhuseyn-i Yûsufî, Tahran 1373 hş. 

Hâlet Efendi, Ziynetü’l-mecâlis Berceste Mısralar, haz. Mehmet Atalay, Ankara 

2005. 

Hayyam Bütün Dörtlükler, bk. Eyuboğlu, Sabahattin. 

Kaside-i Bürde Tercümesi ve Şerhi, bk. el-Bûsîrî. 

Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, bk. Kaya, Mahmut. 

Kaya, Mahmut, Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş, İstanbul 2004. 

Kenzü’l-fütûh, bk. Erzurumlu İbrahim Hakkı. 

Kulliyyât-ı Dîvân-ı Şems, bk. Mevlânâ Celâleddîn. 

Câmî, ‘Abdurrahmân, Levâyıh, nşr. Muhammed Huseyn-i Tesbîhî, Tahran 

1342 hş. 

-----, Mecmûa-i Monlâ Câmî: Levâyıh-ı Hakîkat Şerh-i Rubâiyyât Levâmi‘ 

Şerh-i Hamriyye-i İbni Fârız, İstanbul 1309 h. 

Mesnevi-yi Ma‘nevî, bk. Mevlânâ Celâleddîn. 

Mevlânâ Celâleddîn, Kulliyyât-ı Dîvân-ı Şems, nşr. Bedî‘uzzamân-ı 

Furûzânfer, Tahran 1374 hş. 

-----, Mesnevi-yi Ma‘nevî, nşr. R.A. Nicholson, I-VI, Tahran 1925-1933 (Leiden 

baskısı üzerinden ofset). 

Müntehabât-ı Mesâri’ ve Ebyât, bk. Bursalı Mehmed Tâhir. 



Doç. Dr. Mehmet ATALAY 

 

288 

Nâbî Divanı, I-II, haz. Ali Fuat Bilkan, İstanbul 1997. 

Nef’î, Farsça Divan, haz. Mehmet Atalay, Erzurum 2000. 

Ömer Hayyam Rubailer, bk. Abdullah Cevdet - Hüseyin Dâniş - Hüseyin Rifat. 

Rubâ‘înâme, bk. Behişti-yi Şîrâzî. 

Son Devir Osmanlı Uleması, bk. Albayrak, Sadık. 

Yenişehirli Avnî Bey, Farsça Divan,  haz. Mehmet Atalay, Ankara 2005. 

Ziya’uddîn-i Seccâdî, “Seyr-i Yek Kasîde der Nuh Karn”, Nâme-i Mînovî, Mec-

mû’a-i Makâlât der Bozorgdâşt-ı Mînovî, Tahran 1350 hş., s. 563-587. 

Ziynetü’l-Mecâlis Berceste Mısralar, bk. Hâlet Efendi. 


