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AZMI'NİN HADİS-İ ERBA 'İN 
TERCÜMESi 

Ahmet SEVGi* 

-"Molla Cami'nin Er'bain'i ve Manzüm Türkçe Tercümeleri"1 adlı 
çalışmamız esnasında haberdar olduğumuz** ve bilahare yayınlamayı 
planladığımız "Hadis-i Erba'in"lerden biri de AZMİ'ninki idi. S.Ü. 
Selçuklu Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nde2 bulunan sözkonusu 
eserin hangi AZMI'ye ait olduğunu tesbit etmek biraz vaktimizi aldı.3 

Eserde geçen şu ifadelerden risalenin 969/1561 'de vezir olan 
Mustafa Paşa için 976/1568 tarihinde yazılmış olduğu anlaşılmaktadır: 

Doç. Dr. 

TARİH-İ VEZARET 

Sa'adet ile tulü' itdi burc-ı 'izzetden 
O çarh-ı ma'deletüfi atitab-ı ikbali 
Ri yaz-ı devlet ü 'öınri müdarn olup şadan 
Hemişe bulataravet nihai-i arnali 
Didüm bu mısra'ı hem hasb-i hal hem tarih 
Kudumufı ile şeref bula paye-i 'alt' (v. 3b) 

Doç. Dr. Ahmet SEVGi: Molla Cami'nin Erba'in'i ve Manzum Türkçe Tercümeleri, 
Konya2000 

** Böyle bir eserin varlığından beni haberdar eden Dr. Yakup Şafak'a ve İ.Ü. 
nüshasının fotokopisini gönderen Adem Ceyhan'a teşekkür ederim. 

2 S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Mrk. Ktp. Uzluk Blm. Y. No:92 
3 Adem Ceyhan, bir makalesinde, İÜ. Ktp. TY. No: 140l'de kayıtlı nüshayı 

inceleyerek bu eserin "Erba'in-i Cami"nin tercümesi olduğunu ve adı geçen 
AZMI'nin de, Pir Mehmed AZMI olabileceğini söylemişse de kanaatimizce 
yanılmıştır. (Bkz. Adem Ceyhan: Alim ve Şair Bir Osmanlı Müderrisi: Pir Mehmed 
Azmi Bey, "Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi," sayı: 1, İstanbul 2000, s.243-286) 

4 ("Kudumufi ile şerefbula paye-i 'ali" mısra'ı EBCED hesabıyla 969'a delalet eder.) 
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HATİME 

Temmet tercemetü hazihi'l-erba'in 
Fı-seneti sitte ve se b 'fn (v. 7b) 

Burada üzerinde durulması gereken kelimeler "AZMİ" ve 
"MUSTAFA PAŞA"dır. Hasan Çelebi Tezidresi'nde Priştineli Azmi'nin 
biyografisi verilirken İsfendiyarlı vezir Mustafa Paşa'nın himayesine 
girdiği ifade edilmektedir5

. İsfendiyaroğulları Beyliği, son hükümdar 
Kızıl Ahmed Bey'e izil.feten "Kızıl Ahmedlü" diye de anıldığına göre6 

İsfendiyarlı Mustafa Paşa ile Kızıl Ahmetli Mustafa Paşa'nın aynı kişi 
olması gerekir. Binaenaleyh Sicill-i Osmani'de geçen şu ifadeler 
meselenin çözülebilmesi için bize yol gösterecektir: 

"(MUSTAFA PAŞA, KIZIL AHMEDLÜ) Şemsi Paşa'nın 
biraderidir. Enderı1n-ı HümayGnda bi't-terbiye kapucı başı ve mir-i ahur 
oldı. 962'de Rum ili beglerbegisi olup 969 Muharreminde vez!r-i hamis 
oldı. Maltayı feth idememekle 972'de bi'l-istid'a teka'ud idiimiş hacca 
gidüp 976'da Arafat'da iken irtihal eylemişdir. 

Ehliyetlü munsıfve sadıku'l-kavl idi. Üç oğlıyla bir kızı kaldı."7 

Anlaşılan o ki Priştineli AZMİ8 bu eserini hamisi olan İsfendiyarlı 
(Kızıl Ahmedlü) vezir Mustafa Paşa'ya hac dönüşü takdim etmek üzere 
kaleme almıştır. Şu mısralar bize böyle bir ihtimali çağrıştırıyor: 

Ka 'be vü Merve vü Safa hakkı 
Ravza-i pak-i Mustafa hakkı 

5 Bkz. Kınalı-zade Hasan Çelebi: Tezkiretü'ş-şu'ara (Hazırlayan: Dr. İbrahim Kutluk) 
c.2, Ankara 1981, s.624 

6 Bkz. Türk Ansiklopedisi, c.9, Ankara 1958, s.320. 
7 Mehmed Süreyya: Sicill-i Osman!, c.4,İst.l3 ll, s.375 
8 Priştineli Azmi'nin hayatı hakkında bilgi için bkz: 

a) Aşık Çelebi: Meşairu'ş-şu'ara (Neşreden: G.M. Meredith Owens) London 
1971, s.173b-174a 

b) Kınalı-zade Hasan Çelebi: Tezkiretü'ş-şu'ara (Hazırlayan: Dr. İbrahim Kutluk) 
c.2, Ankara 1981, s.623-624 

c) Esrar Dede: Tezkire-i Mevleviyye, Konya Mevlana Müzesi ihtisas Ktp. No: 
1502 s.219. 
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Okınan mushaf-ı mübin hakkı 
Bu Ehadis-i Erba 'in haldo 
Ey le Paşanun ömrüni efzün 
Düşmenin eyle ser-nigün u zebun (v. 7b -8a) 

Ancak şair, Mustafa Paşa'nın hacdavefat etmesi dolayısıyla bu arzusuna 
nail olamamıştır. 

MUHTEVA 

Azmi eserine dört sayfalık mensur bir mukaddime ile girer. 
Münşiyane bir üslupla kaleme alınan bu dibacede şair "hamdele" ve 

"salvele"yi müteakiben ... ~\ J.ç-~ L.r'" hadisini hatırlatarak söz 

konusu mükafata nail olabilmek için kırk hadis seçip nazmen tercüme 
ettiğini söyler. Azmi daha sonra sözü hami'si Mustafa Paşa'ya getirerek 
Paşa'nın vasıflarını sıralar ve mukaddimeyi hayır dua ile bitirir. 

Tercümelerde "dibace"nin aksine, sade bir dil kullanılmıştır. 

Hadisler "Fe 'ilatün/Mefii 'il ün/Fe 'il ün" vezni ile ve kıt' alar halinde 
tercüme edilmiştir. Risale "hatime"yi müteakip iki ayrı münacatla sona 
ermektedir. 

Şimdi bu kıymetli risalenin metnini ve tıpkı basımını sunuyoruz ... 

109 



Hezadin hamd ü sipas-ı encüm-kıyas u hurşi'd-iktibas ol kird-kar-ı 

perverdigara ki hak-i kesi'feı C~~) G...l::ı i.:ıT ~ Q _r<>->- ile 

perveriş virüp katre-i haldr u naçi'zi nisan-ı ihsan-ı2 \..:ib:. o\;l::...i\ ile sadef-i 

ralümde dürr-i rneknun eyledi. Ve tac-ı3 L:..,. ~ ..lAJ J ile tekri'm ü hil'at-i
4 

415" .. ~'~ll i.:ıT ~ J ile teşrif buyurup mi yan-ı niltıkayı mıntıka-i5 

~lu r 1)1 ile muntatık kıldı. Ve salat-ı salat u tahiyyat-ı tahıyyat ol 

ba'is-i aferiniş-i lca'inat ve 'illet-i gayet-i silsile-i mevcudat mihr-i sipihr

i6 ~\ Li\ ve şah-ı seri'r-i7 ~\ Li\ 

BEYT: 
Bülbül-i şah-sar-ı bag-ı beHig 
Şah-baz-ı nişi'men-i ma-zag 

Tuti-i şekeristan-ı8 0 ~\ :.r ~ LA J ve 'andelib-i gülistan-ı9 

ı...? y.. ı...? J 'YI _,.rı; 01 kelam-ı mu'ciz-nizam u yuhyi'l-'ızam 

BEYT: 
Efser-i sultan-ı sedr-i makal 
Alıter-i rahşan-ı sipihr-i kemal 

1 Adem'in hamurunu kendi elimle kırk sabah yoğurdum. (Hadis-i kutsi) 
2 Ona başka bir yadatılış (ruh) verdik. (Müminün süresi (23), Ayet: 14. 
3 Gerçekten biz, Adem oğullarını (diğer yaratıklardan) üstün kıldık (İsra süresi (17), 

Ayet: 70) 
4 Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. (Bakara süresi (2), Ayet 31) 
5 Rabbinin adı ile oku. (Alak süresi (96), Ayet: 1 
6 Ben Arapların en güzeliyim (Hadis) 
7 Ben Arapların en fasih konuşanıyım. (Hadis) 
8 O, kendi hevasından söylemiyor. (Necm süresi (53), Ayet :3 
9 Kur'an sade bir vahiydir, ancak vahy olunur. (Necm süresi (53), Ayet: 4 
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olan habib-i rabbü'l- 'alemin ve seyyidü'l-mürselln üzerine olsun ki zü'l

celal-i ve'l-ikam i'zaz u ikram-ı10 .!JL:.L) ~ ile ser-efraz ve came-i 

levlak-ı nübüvvet-tıraz ile mümtaz kıldı. Ve gayet-i 1caz u nihayet-i 
i 'caza kadn olan Kur'an-ı belagat-kıran u fasahat-iktiranufi alıkam-ı 

şerife-i şer'iyyesin anufi dehan-ı çeşme-i hayat-asa ve zeban-ı şirin

makal-ı zülal hemtasından cari vü 'ıyan eyledi. Tuhaf-ı tahıyyat u selam 
ol seyyid-i 'allye müntesib olan aslıab-ı güzin ndvanu'llahı ta'ala 
'aleyhim ecma'in üzerine olsun ki müsebbihan-ı mecami'-i kuds ve 
muhaddisan-ı medHis-i ins şevagıl-ı meşa'ıl-i din ve tevahül-i menahil-i 
şer'-i mübin şumü'-ı hidayet ve şümüs-ı sa'adet mesabih-ı zulmet-i 
dalalet ve metatilı-i künüz-ı 'inayet 'adül u fuhül rivayetleri sahih u hasen 
ve nakilleri vü kavilleri müstahsendür. Meslis-i sa'adet-mekin ü 'izzet
rehin Hazret-i risalet-penahdan salla'llahü ta'ala ve sellem garib ü dür u 
mahrum u mehcür olan ümmet-i ba-himmete 'an 'ane ile mütevatır u 
müselsel nakl ve la-yenkatı' u muttasıl rivayet iderler. 

BEYT: 

<i.JT ~ J ~ illi ~ 

ll <i.JT J ~ ~1 R ~ 

Amma ba'd meydan-ı hılafetüfi dillri ve pişe-i kerametüfi nerre
şiri esedu'llahi'l-galib nokta-i da'ire-i leb Hazret-i Ali İbn Ebi Talib'den 
kerrema'llahü vechehü mervi ve menkül olan hadis-i şerif-i 12 

~...G- ~) ~1 ~ ..h.i..::- Cr" zümresine duhül recasına ve ceza-i 13 

WLY ~ :t,.y.ll i y.. illi ~ sa'adetine vusül temaunasına bu fakir u 

hakir u za 'ifü'l-bal u perişan-hal ol gevher-i şeb-çerag-ı risalet ve dürr-i 
yetim-i derya-yı nübüvvetüfi alıbar-ı meşhuresinden ki dürc-i sa'adet-isr 
u asar-ı me'süresinden derc-i dürer-i gurerdür erba'in mikdar dürr-i 
şahvar u lü'lı1-yı abdar ki her biri güşvare-i güş-ı ebkar-ı efkar-ı ülü'l-

10 Gerçekten biz seni gönderdik. 
11 SaH'tt ve sevgi ona ve aline olsun. 
12 Kim ümmetim için din işlerine kair kırk hadis ezberlerse 
13 Allah onu fak!hler ve alimler topluluğu içinde diriltir. 
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ebsardur isar-ı ihtiyar itmişdi. Lakin ol erba'inüfi ki erba'in-ı erba'in 
çıkaran salik-i mesaiik-i tarikat fehva-yı münlfine vusuli emrinde hayran 
ve aşina-yı lücce-i balır-ı hakikat ol derya-yı bi-keranufi sahilinde ser
gerdan olmagın 'ala-kadri'l-imkan vazıhul'l-beyan ve sehlü'l-iz'an fehme 
kadb ve hıfza asan olması temaunasına ol le'all-i mütelall-i menşürenüfi 
cevahir-i me'anisin elmas-ı fikretimle süfte kılup silk-i nazına çekdüm. 
Ve bir haysiyyet ile semt-i iltiyam ve silret-i intizam buldı ki reşk-i 'ıkd-i 
pervin-i çarh-ı berin kılade-i gerden-i mele' -i a 'la-yı 'illiyyin o ldı. 

Hazret-i Mustafa Paşa yessera'llahü ma-yeşanufi ki leşker-i 

keyvan-haşmet u Behram-savlet müşteri-siret u 'utarid-fıtrat kiş-i 

düşmenan-küş saf-şiken ü merd-efgen muzaffer u gazanfer-peyker pişe-i 
bi-kar u ner her-meydan-ı ldr-zar-ı nize-i sine-güzarı bag-ı feth u ikbalde 
bir nihaidür ki hün-ı dil-i a'dadan neşv ü nema bulmışdur. Ve peykan-ı 
tiri gülşen-i zafer-i firüzide bir goncedür ki nesim-i safa-yı nusretden 
reng-pezir olmışdur. Zamir-i münir-i şem'-i şebistan-ı memleket ve ray-ı 
'alem-arası hallal-ı müşkilat-ı saltanat 'akl-ı netazı hüma-yı himmet gibi 
bülend-pervaz ve himmet-i 'all-nehmeti ldr-saz-ı erbab-ı niyaz fikr-i 
sakıbı sebeb-i nizam-ı memleket ve tedbir-i sa'ibi ba'is-i intizam-ı mülk 
ü milletdür. Meclis-i fuzala-perverlerine ol dürc-i pür- 'iber ü dürc-i dürer 
teyemmünen ve teberrüken ithat u ihda kılındı. Ol vahibü'l- 'aHl.ya ve 
ba.ri'l-beraya dergahından mütezarrı' u mes'illdür ki kelimat-ı tayyibat-ı 
nebiyyat-ı ayat-ı hazret-i risalet-penah aleyhi efdalu's-salavat ve 
ekmelü't-tahıyyat hurmetine 'izzet ü rif'ati ruz-be-rüz efzun ve a'da-yı 
devleti makhür-ı sernigiln ola. Amin ya müdbe's-sa'illn. 

112 



BEYT 

_;:>-1 ~ ~j J) \; ~ 

* JY b~ dJ~ t_l_r.: 

Ş em 'i kim Hak yaka nice söyünür 
Kim ki püf dirse sebleti göyünür 

TARİH-İ VEZARET 

Sa' adet ile tulü' i tdi burc-ı 'ızzetden 
o çarh-ı ma'deletüfi afıtab-ı ikbali 
Ri yaz-ı devlet ü ömri müdarn olup şadan 
Hemişe bulataravet nihai-i arnali 
Didüm bu mısra'ı hem hasb-i hal hem tarih 
Kudümufi ile şerefbula paye-i 'ali. 

i~\~ iJLJI 
ı 

Buyurur hazret-i rasülu'llah 
Kim anufi haldndur salat u selam 
Selım-i islamı pişrev eyle 
Kılınadın 'arz-ı hace feth-i kelam. 

o~ J ~U UA 0 rLJI r-L if ~\ 
2 

Müslim oldur ki kılmaya parnal 
Saidaya 'ırzını müselmanufi 
Bir dil incinıneye dilinden hiç 
Şakir ola elinden il anufi. 

(*) Yıldızının mumu yandıkça ikbal çerağın daima aydınlık olsun. 
(1) Selam, kelamdan öncedir. 
(2) Müslüman, elinden ve dilinden müslümanların selamette kaldığı 

kimsedir. 
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~_j.'j~_j.'j~ 
3 

Gerçi kim afitab-ı rahmetdür 
Şamil-i zerre zerre-i dünya 
Gayra her kim ki mihr ü rahm itmez 
Olmadı zerre denlü behr afta. 

~\J u_yJ~ ~ 
4 

'Ayn-ı 'ibretle i'tibar idene 
Mevt-i şah u geda yi ter va 'iz 
Güş-ı can ile istima' i dene 
Na'ra -i es-sala yiter va'iz. 

rJ..u\ ~~)~.u\~~ 
5 

Ebr-i baran-ı rahmet-İ Hakdur 
Fa' iz-i katre katre-i 'alem 
Katresin görmedi anun lakin 
'Abd-i dünya vü bende-i dirhem 

~~c_~I~T 

6 
Afet-i nalıl-iravza-i cüdufi 
Tünd-bad-ı hazan-ı minnetdür 
Kimseye itdügüfi 'ata yı sakın 
itme minnet ki minnet afetdür. 

(3) Merhamet etmeyene merhamet edilmez. 
(4) Vaiz olarak ölüm kafidir. 
(5) Dirhem ve dinarın esiri olana lanet olsun. 
(6) Cömertliğin afeti başa kakmadır. 
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C~JC~1 

7 
Sud sevdasın eyleyen kişiye 
Cüd gibi olur mı sermaye 
Sebeb-i medh olur bu dünyada 
Zad olur gitse ralı-ı 'ukbaya. 

~US" ~\ Js;- JU.ll 
8 

'Arnel-i nike her kim o ldı delil 
Şübhe yokdur ki 'arnili gibidür 
Buyurur ol rasUl-i hayr-ı enam 
Dal olan hayra fa'ili gibidür. 

Jj)\ ~ ~ y.. ;;)4-)d\ Js;- i) 
9 

Har..,ı fakr ile künc-i zilletde 
Damen-i 'işüfi olsa ger sad-çak 
Tahir ol dayima ki ab-ı vuzı1 
Hades-i fakdan ider seni pak. 

~ i_rdiJ ~yJI c~>-~}\ 
10 

Uçmağa cennete vuzı1 vü sıyam 
Birisi bal o ldı birisi per 
Cünd-i şeytan ile mübarezeye 
Birisi tig-ı tiz ü biri siper. 

(7) Cömertlik kazançtır. 
(8) Hayra delalet eden onu işleyen gibidir. 
(9) Temizliğe devam et, nzkın bollaşsın. 
(10) Abdest müminin silahı, oruç da kalkanıdır. 
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J y) '} ~ y..UI if ~l:JI 
ll 

Tak-ı eyvanı hane-i cürmüfi 
Sakf-ı gerduna ger ola hem-ser 
Tlşe-i tevbe vü nedem eyler 
Bir dem içinde anı zir ü zeber. 

~~~ i .J!. uL.lt rlWI 
12 

Koma mizan-ı 'adli keffüfiden 
'Adi iden müstahıld(-ı rahmet olur 
Buyurur ol iki cihan güneşi 
Yevm-i mahşerde zulm zulmet olur. 

uiJlJI i.)~ _?') \Jpl 

13 
Bağ-ı 'alemde gerçi dilkeşdür 
Lezzet-i meyve-i nihai-i hayat 
Yad idüfi mevti kim rasUI didi 
Eksiru zikra hadimi'l-lezzat. 

~~~~löp 

14 
Her ki "fel-yezhaku kalilen"* ile 
'Amil o ldı cihanda 'akıldur 
İtme bihude hande-i bisyar 
Kesret-i handeafet-i dildür. 

(ll) Günahından tevbe eden, sanki günah işlememiş gibi olur. 
(12) Zulüm, kıyamet günü (sahibini kuşatan) karanlıklar olacaktır. 
(13) Lezzetleri kesen (ölümü) çok yad ediniz. 
(14) Çok gülrnek kalbi öldürür. 
(*) Artık az gülsünler ve çok ağlasınlar. Tevoe suresi (9) Ayet: 82 
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~ ))J ~Jj 

15 
Geh geh olsa ziyaret-i alıbab 
Rağbet ü arzu olur galib 
Meh-i nev ayda bir göründügiçün 
Her kişi görmege olur talib. 

J.JJ\ ~ J.JJ\ 
16 

Levh-ı dildeneda-i deyni dila 
Tiğ-ı nisyan ile tiraş itme 
Çehre-i nev- 'arüs-ı dini sakın 
Nahun-ı deyn ile hmlş itme. 

~\ ~ ~ ~ 0lJI --4..l..UI Wl ~_rJ~ --4..l..UI ~ 
17 

Pelılevan ol kişi degildür kim 
İli zür ile ser-nigiln eyler 
Pelılevan ol-durur ki vakt-i gazab 
Kendi öz nefsini zebiln eyler. 

>-\J) oJ j\ \.,., ')\ >-b illi J jl \.,., 

18 
Ademi gerçi kim hakim-i kadim 
Eyledi mübtela-yı derd ü bela 
Lik darü'ş-şifa-yı gaybından 
Kıldı her derde bir 'ilac-ı deva 

(15) Ziyarete arasıra git ki kıymetin artsın. 
( 1 6) Borç dinin ayıbıdır. 
(17) Pehlivan, güreşte yenen değildir. Gerçek Pehlivan, öfke anında 

nefsine sahip olandır. 
(18) Allah devasız dert yaratmadı. 
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\.j w ':) J \.j lJ:., ~ yJ 1 0 ~ ':) 

19 
Mü'min isefi sıyanet it zinhar 
Levm ü 'azl itme ehl-i imanı 
Kimseyi tir-i ta 'na kılma hedef 
Siper-i la'net itme insanı. 

Jj)l~~~ 
20 

Hvab-ı nilşin-i barodada o kim 
Aldanup kaldı mest-i h vab oldı 
Dide-i bahtı açmadı gözüni 
Afia rfiz! hayal ü h vab oldı. 

~Wl <..>~1 J ~ ~yi >-GJI 

21 
İster isefi gına-yı kalbi dila 
Ehl-i dünyadaneyle istiğna 
Ol ki taht-ı yedindedür gayrufi 
Çek elüfi andan ey le kat' -ı reca. 

~ JS' ~~J ~..lll ~ 
22 

Hubb-ı dinar içün dİmişlerdür 
Re' si dür cümle-i belayanun 
Hubb-ı dünya yanında zühhadufi 
Re'sidür cümle-i hatayanufi. 

(19) Çok ilenen ve çok yeren mürnin olamaz. 
(20) Sabah uykusu rızka manidir. 
(2 1) Zenginlik, başkalarının elindekilerden ümidi kesrnektir 
(22) Bütün hat~Harın başı dünya sevgisidir 
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i }k.JI ö y) J .!J~\ 

23 
Hazerit gafıl olma 'arşa çıkar 
Eylese derdile du 'a mazlUm 
Ateş-i ahı zalimi ahır 
Eridür ahen1n nitekim mum. 

~~~~if~~~ ö_)a.;JI 
24 

Nefs içün dam u danedür hazerit 
N azar-ı hal ü hattı cananun 
Gözün aç kim muharremata nazar 
Tirdür zelır-nak-ı şeytanun. 

JJ\ ~J p if J JJ\ wJ ~lj' if 
25 

Derecatını rafı 'u'd-derecat 
Mütevazi' olanun itdi refi' 
Sıfat-ı kibriyası cebbarun 
Mütekebbir olanı kıldı vaz!'. 

~~~if 
26 

Eyledi nakd-i kalbini mağşuş 
Hile vü mekri ol ki eyledi fen 
İşi hud' a olan kişi haşa 
Kim ola ümmet-i Muhammedden 

(23) Mazlumun bedduasından sakın. 
(24) Namalırerne bakış, şeytanın oldarından zehirli bir oktur. 
(25) Mütevazi olanı Allah yüceltir, kibirli olanı da Allah alçaltır. 
(26) Bize hile yapan bizden değildir 
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Eyleme ab-ı rı1yufiı zinhar 
Züll-i hırs ile hak ile yeksan 
Kani' ol kim kana' at insana 
Genedür bi-zeval ü bi-payan. 

~J~)\ 

28 
Nakş-ı zahmet ki 'ayn-ı rahmetdür 
Zahmet ü rahmet oldılar yeksan 
Zahmet-i ralı-ı din ü milletdür 
Paye-i 'arş-ı rahmet-i rahman. 

J~'J\ C:: ö~ 'J J )_rP'JI C:: ö~ 'J 
29 

Zenbe olmamusır sagir di yüp 
Ki sagiri kebir ider ısrar 
Olsa zağ-ı kebi'r ger bi-had 
Dağıdur anı seng-i istiğfar. 

u-"8\ yy.? y y ~ u-J lS-_,1 
30 

Her ki il 'aybını hüner afilar 
"Kul fe-tuba le h u ve hüsnü me' ab"* 
Kendü 'aybı sa 'adet anufi kim 
N azar-ı 'ayb-ı gayra ola hıcab. 

(27) Kanaat tükenmez bir hazinedir. 
(28) Zahmet rahmettir. 
(29) Israrla (devamla) küçük günah büyür, istiğfar ile büyük günah yok 

olur. 
(30) Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbı, başkalarının ayıplarıyla 

uğraşmaktan onu alıkoymuştur. 
(*) Söyle ne mutlu ona! Ahirette güzel barınak da onun. 

120 



~ }1 J~ ~yJI i y.. '-.tıLJI ~ 
31 

Kim ki kağıd-veş iki yüzlüdür 
Y evm-i mahşerde yüzi olur kara 
İki yüzlü olduğı içün dinar 
Darb ile halk anı kodı nara. 

öJ~ ~j~ ~~ör~~~ 
32 

Didi şems-i duha vü bedr-i düca 
Hatem-i enbiya şefi' -i 'us at 
Kalmaz anufi günahı zerre kadar 
Bafia her kim getürse bir salavat. 

~ _y-JI ~ ~ _y.:>- ö..G-}1 
33 

Nik ü bed herkes ile dur u dıraz 
İhtilat eyleme otur halvet 
Na-muvafık celis ü hemdemden 
Şübhe yokdur ki hayrdur vahdet. 

lf..) ö..WI 

34 
Her kaçan kim kerim 'ah d i tse 
Farzdur 'ah din e vefa itmek 
Herkese çünki va'de deyn oldı 
Lazım oldı anı eda itmek. 

(3 1) Kıyamet günü insanların en ş erli si (en kötüsü) iki yüzlü olan dır. 
(32) Her kim bana bir defa salavat okursa zerre kadar günahı kalmaz. 
(33) Yalnızlık, kötü arkadaştan hayırlıdır. 
(34) Va'd (söz verme) borçtur. 
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Ne kadar kaçsakişi selım-i kaza 
Y etişür tokunur be-her takdir 
Bu meseldür ki olımaz mani' 
Tir-i takdire cevşen-i tedbir. 

w 1 ,;)\ .·: 
yı J ~ 

36 
Dostın kişi gahi yad i tmek 
Sebeb-i izdiyad-ı rif'atdür 
Yar yare hediyye göndermek 
Ba 'is-i ülfet ü mahabbetdür. 

o~ kj <.).4 ~\ 

37 
'Alem içre sa'adet ister isen 
Gayrıdan pend ü 'ibret al ey dil 
Suret-i halüfii müşahadeye 
Dayima hal-i gayrı ayna kıl. 

>-~ ':;}\ s:-IJ..U\ if\J J >-~';;}\ s:-I..U\ if\J 

38 
Mebde'idür cemi'-i emrazufi 
İmtila gibi bir bela olmaz 
Ten-dürüst olmak isteyen kişiye 
İhtima gibi hiç deva olmaz. 

(35) Hazer kaderi defetmez. 
(36) Rediyeleşiniz ki birbirinizi sevesiniz. 
(37) Bahtiyar kişi başkasından öğüt alandır. 
(38) Hastalığın başı oburluk, devanın başı da perhizdir. 
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Sıdk ile Hak yolına kıl sadaka 
Eyle tir-i belaya anı penah 
Sadakatufi yüzi suyına olur 
Müntafı nar-ı hışm u kahr-ı ilah. 

:;j..L.o tJJI ~\ 
40 

Sa'ile ebr-i cüdufi itme feyz 
Nem-i ihsan u raşha-i nafaka 
Sühan-i nerm ü germ-i lütf-amiz 
Besdür ehl-i sü' ale ol sadaka. 

(39) Sadaka Allah'ın gazabını söndürür. 
( 40) Güzel söz sadakadır. 
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HATİME 

Temmet tercemetü hazihi'l-erba'in 
Fi-seneti sitte ve se b 'in 
Mette'a'llahü biha külle ferik 
Minhü'l-irşad ve minhü't-tevfik. 

KIT'A 

Yine bir erba 'in çıkarduı1 kim 
Reşk ider erba'in-i ehl-i şühı1d 
Seni ol erba 'in ider AZMİ 
Salik-i ralı-ı ka'be-i maksüd. 

MÜNACAT 

Ey furOzende-i çerag-ı cihan 
Aferinende-i zemin ü zaman 
Ralık -ı in s ü cinn ü arz u sema 
Kaşif-ı sırr-ı 'alleme'l-esma 
Mübdi'-i nüh-kıbab-ı çarh-ı bülend 
Kildir ü bi-nazir ü bi-manend 
Malikü'l-mülki 'azzet esma'üh 
Razıku'l-halkı cellet ala'üh 
Malı u malı! vuhı1ş u mür u tuyür 
Cümlesi emrün ile buldı zuhı1r 
'Izzetün kibriyası haldo-çün 
Ehl-i derdün du'ası haldo-çün 
Enbiyanun ş efa 'ti haldo 
Evliyanun kerameti haldo 
'İsmeti hakkı malı-ı Ken 'anun 
'Aşk-ı paki içün Züleyhanun 
'Aşıkun naliş ü niyazı içün 
itdigi ah-ı can-güdazı içün 
Ka 'be vü Merve vü Safa hakkı 
Ravza-i pak-i Mustafa haldo 
Okınan mushaf-ı mübin hakkı 
Bu Ehadis-i Erba'in haldo 
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Eyle paşanufi ömrüni efzun 
Düşmenin eyle ser-nigün u zebun 
Kıl afia hazret-i rastili şefi' 
Kadrin ey le iki cihanda refi' 
Rif'at ü 'ızzi müstedam olsun 
Devlet ü 'ömri ber-devam olsun 
Geçe her malı u sali devletle 
Ahirin hatm kıl sa'adetle. 

'Izzetüfi haldo-çün Allahum 
Ralı-ı 'aşkufida ben ki gümrahum 
Nefs elinden zebun u birnararn 
Ma'sıyet darnma giriftaram 
Lutfufiı hadi'-i tadk eyle 
Bafia tevfikufiı refik eyle 
Koma ben gümrehi haldr ü zeli'l 
Eyle şem'-ı hidayetüfii deli'l 
Rüzl' kıl 'ilm-i nafı' u şamil 
ilm-i nafi 'le kıl beni amil 
Kavlümi kavlüfie mutabık kıl 
Fi 'lümi kavlüme muvafık kıl 
'Amelümde koma riyadan eser 
Levh-ı dilden gubar-ı şeldci gider 
Hak-i zilletde eyle fersude 
'Ucb u kibrile itme alude. 
Rahm umar ya muhavvıle'l-ahval 
AZMİ-İ mücrim ü perişan-hal. 
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KlRK HADIS TERCEMESi 

Azmi : Kırk Hadis Tercem esi, v. 1 b -2a 
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KlRK HADIS TERCEMESi 

Azmi : Kırk Hadis Tercemesi, v.2b -3a 
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KlRK HADIS TERCEMESi 

. 3b 4a Azmi: Kırk Hadis Tercemesı, v. -
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KlRK HADİS TERCEMESi 

Azmi: Kırk Hadis Tercemesi, v.4b-5a 
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KlRK HADIS TERCEMESi 

Azmi : Kırk Hadis Tercemesi, v.5b -6a 
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KIRK HADIS TERCEMESi 

. 6b 7a Azmi: Kırk Hadis Tercemesı, v. -
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KlRK HADIS TERCEMESi 

Azmi: Kırk Hadis Tercemesi, v.7b-8a 
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