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V 

ÖNSÖZ 

 

‘Ubeyd-i Zâkânî, on dördüncü yüzyılda  Fars  edebiyatında sosyal  eleştirinin  

öncülerinden  olarak  bilinen ve eserlerinde genel olarak  hicivde sövgüye yer vermekten 

ve müstehcen ifadeler kullanmaktan çekinmeyen bir yazar ve şairdir. 

Bu tez çalışmasında, belki de eserlerinde bu tür galiz ve edebe mugayir bir üslup 

kullandığı için İran dışında çok tanınamayan ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin en önemli eserlerinden 

biri olan Aḫlâḳu’l-Eşrâf’ın inceleme ve Türkçe çevirisini tez konusu olarak belirledik.  

Çalışmamızda yazarın hayatı, edebî kişiliği, eserleri, memduhları ile ilgili bilgi 

verilmiş ve Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı  eserin tercüme ve incelemesi yapılmıştır. Eserin tercüme 

kısmında ‘Ubeyd’in müstehcen üslubu dolayısıyla ortaya çıkan sorunu, söz konusu 

kelimeleri elimizden geldiğince yumuşatarak tercüme etmek suretiyle çözmeye çalıştık. 

Tercümede, ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin Aḫlâḳu’l-Eşrâf adlı risâlesiyle birlikte nazım ve nesir 

türünde kaleme aldığı eserlerin bir çoğunun yer aldığı ve Pervîz Atâbekî tarafından 

hazırlanmış olan Külliyat’ın Hş. 1396 yılında yapılan yedinci baskısı esas alınmıştır.   

Tez çalışmam boyunca bana yol gösteren, benden yardımını, desteğini ve değerli 

eleştirilerini esirgemeyerek bu çalışmanın gelişmesine katkıda bulunan ve bana Fars 

dilini ve edebiyatını sevdiren kıymetli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. Hicabi 

KIRLANGIÇ, değerli hocalarım Doç. Dr. Abdüsselam BİLGEN ve Prof. Dr. Yusuf ÖZ 

ile çalışmalarımda bana her açıdan destek olan sevgili aileme teşekkürü borç bilirim. 

Ahmet DURSUN  

                                                                                                                    Ankara - 2020 

 

KISALTMALAR 

 

 



 

VI 

a.g.e. : Adı geçen eser 

a.g.m. : Adı geçen makale 

b. : bin (oğlu)  

bkz. : Bakınız  

C. : Cilt  

Çev. : Çeviren  

DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

Haz. : Hazırlayan  

Hş. : Hicrî Şemsî  

MEB : Milli Eğitim Bakanlığı  

Nşr : Neşreden  

ö. : Ölüm  

s. : Sayfa  

Tsh. : Tahsis eden  



 

VII 

TRANSKRİPSİYON 

Bu çalışmada aşağıda verilen transkripsiyon alfabesi ve işaretleri kullanılmıştır.  

 

 

پ                              b : ب                          a : ا      â : آ : p                  ت :.t                          

                                      ḥ : ح                           ç : چ                             c : ج                           s̱ : ث     

            r : ر                        ẕ. : ذ                             d : د                                         ḫ : خ     

          ş : ش                       s : س                  j  : ژ                               z : ز    

     ẓ : ظ                            ṭ : ط                ż : ض                        ṣ : ص          

                    ḳ : ق                           f : ف                        ġ : غ                                ‘ : ع          

ل                             g : گ                                       k : ک          : l                           م : m 

ن      : n                          و : v                        ه  : h                           ی.....y

 



 

1 

GİRİŞ 

MOĞOLLAR DÖNEMİ İRAN EDEBİYATI VE BU DÖNEMDE HİCİV  

 

Moğol istilâsının İran'da her açıdan büyük yıkımlara neden olduğu bilinir. Birçok 

tarihçinin rivayetine göre, istilâ sırasında İran kentleri büyük zarar görmüş, milyonlarca 

insan da öldürülmüştür.  

Tarihçiler arasındaki genel görüşe göre İslâm tarihinde Moğol işgali ile mukayese 

edilebilecek başka bir felâket görülmemiştir. Moğollar İslâm kültürünü ve medeniyetini 

ayaklar altına alarak tahrip etmişler ve İslâm coğrafyasını adeta harabeye çevirmişlerdir. 

Bu dönemde İslâm kültür mirasına ait kıymetli ve mühim eserler yakılmış ve imha 

edilmiştir.1   

Dönemin en ünlü şairlerinden Kemâleddîn-i İsfahânî (ö. 633/1236) Moğollar 

tarafından öldürüldü.  Ferîdüddîn-i ‘Aṭṭâr (ö. 618/1221) da benzer bir kadere uğradı.2 

Bütün bunlara karşılık Moğol istilasının İran edebiyatına bu dönemde özellikle Fars 

şiirine etkileri yıkıcı boyutta olmamıştır aksine bu dönem Sa`dî-yi Şîrâzî, (ö. 691/1292) 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273) Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî (ö. 792/1390) ve Faḫruddîn-i 

Irâḳî (ö. 688/1289) gibi önemli şairlerin günümüze ulaşan çok önemli eserler verdiği bir 

dönem olmuştur.  

Bu dönemin en önemli temsilcileri arasında adları zikredilen şairlerin dışında, 

Hindistan’da yaşayan Emîr Ḫüsrev-i Dihlevî, Humâm-i Tebrîzî, Ḫâcû-yi Kirmânî, ve 

hicivleriyle tanınmış ‘Ubeyd-i Zâkânî, Selmân-ı Sâvecî, Kemâl-i Ḫocendi, Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî 

ve Molla Câmî  isimleri ön plana çıkar.3 

 

1 Özgüdenli, Osman Gazi, “Moğollar” Maddesi, DİA C. 30 s. 228. 

2 Tauer, Felix, “Ez ‘Aṭṭâr ta Kemâl-i Ḫocendi”, Târîḫ-i Edebiyât-ı Îrân, Tahran, 1380, s. 69. 

3 Kırlangıç, Hicabi, “İran Şiiri İçin Bir Sınıflandırma Denemesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 

Ankara, 2001, Yıl, 1, Sayı 1, s. 101. 
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Bu açıdan bakıldığında İran edebiyatının bu dönemde altın çağını yaşadığı 

söylenebilir. Bu dönemde önceki dönemlerde çok yaygın olan saray şairliğinin artık 

büyük oranda ortadan kalkmaya başladığı dönem olmuştur. Saray şairliğini sürdüren 

şairlerin faaliyetlerini İran'ın farklı noktalarında hüküm süren küçük hanedanların 

himayesinde sürdürdükleri görülür.4 Dönemin saray şairlerine örnek olarak El 

Celâyirlilerin saray şairi Selmân-ı Sâvecî’yi gösterebiliriz.5 

 

Moğol istilası sonucunda, edebî merkezler, Horasan'dan istilanın olumsuz etki ve 

zararlarından nisbeten bir şekilde korunmuş diğer alanlara aktarılmıştır. Selçuklular 

döneminden itibaren farklı yönlere kayan Fars şiiri bu sayede kendisini Moğol işgalinin 

olumsuz etkilerinden büyük ölçüde korumayı başarabilmiştir. Tasavvuf ve irfanî şiir de 

bunun en somut örneği olarak görülür. Tasavvuf erbabının bir çoğu İran dışındaki 

ülkelere hicret ederek tasavvufî faaliyetlerini devam ettirmiştir. Bunlar arasında birçok 

sûfî şair de vardır.6 Bu şairler İran toprakları dışına hicret ederek bir taraftan kendi 

tasavvufî faaliyetlerini ve edebî çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da Fars dili ve 

edebiyatının İran topraklarının dışında yayılmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Bu 

şairler, Saʿdî-yi Şîrâzî, Faḫruddîn-i Irâḳî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Seyfeddîn Ebu'l-

Muḥammed-i Ferġânî olarak zikredilebilir.7 

 

 

4 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebîyat der Îrân, İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tahrân, Tahran, 1346, C. 3,  s. 309. 

5 Tauer, Felix, “Ez ‘Aṭṭâr ta Kemâl-i Ḫocendi”, Târîḫ-i Edebiyât-ı Îrân, s. 69. 

6 Kırlangıç, Hicabi, a.g.m., s. 101. 

7 Kırlangıç, Hicabi, “İran Şiiri İçin Bir Sınıflandırma Denemesi”, s. 101. 
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 Bu şair ve ediplerden bir kısmı da Anadolu’ya göç etmiştir.  Faḫruddîn-i Irâḳî ise 

bir süre Anadolu topraklarında bulunduktan sonra Mısır ve Şam’a gitmiş ve hayatının son 

dönemlerini oralarda geçirmiştir. Her şeye rağmen İran edebiyatında son klasik dönem 

olarak adlandırılan Moğollar dönemi, İran şiirinin en parlak dönemlerinden biri olarak 

kabul edilir. Bu dönemde yetişen büyük şairlerin bolluğu ve ortaya koydukları günümüze 

ulaşan pek çok eser bu durumu ortaya koymaktadır.8  

 

Ferîdüddîn-i Aṭṭâr, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Faḫruddîn-i Irâḳî gibi dönemin 

ünlü şairleri gazel türünde şiirler söylemiştir fakat kaside ve mesnevi de revaçta 

olmuştur.9 

 

Kasidecilik ve övgü şiiri yavaş yavaş zayıflarken gazelde özellikle ârifâne ve 

âşıkâne türünde büyük bir değişim görülmüş, başka bir deyişle bu dönemin şairleri, klasik 

şiirin bütün yönlerini kendi şiirlerinde bir araya getirme çabasına girmişlerdir. Bu açıdan 

bakıldığında bu dönemde Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî’nin başarısını elde eden başka bir şaire de 

rastlanmamıştır.  “Ḥâfıẓ’ın asıl stratejisi, kendi şiirinde bütün edebî gelenekleri bir arada 

toplamak ve bu geleneklerin birbirinden ayrı durumdaki tüm parça ve biçimlerini 

birleştirmektir. Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî,  bu konuda oldukça başarı kazanmış ve şiirlerinde birçok 

sesi ve eğilimi bir araya getirmiştir.”10   

 

Moğollar döneminden itibaren İran edebiyatında gelişen eleştirel şiir ve nesir, 

Moğol istilasını takip eden daha sonraki dönemlerde devrin kötü durumunun da etkisiyle 

 

8 Kırlangıç, Hicabi, a.g.m., s. 101. 

9 Tauer, Felix, “Ez ‘Aṭṭâr ta Kemâl-i Ḫocendi”, Târîḫ-i Edebiyât-ı Îrân, s.70. 

10 Kırlangıç, Hicabi, a.g.m., s. 102. 
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daha da güçlenmiştir. Başta çalışmamızın konusu olan Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı eserin yazarı 

‘Ubeyd-i Zâkânî olmak üzere Saʿdî-yi Şîrâzî, Evḥadî, Seyf-i Ferġânî, Ḫâcû ve Ḥâfıẓ 

eserlerinde hiciv türünde şiir söylemişlerdir ancak bu şairlerin arasında ‘Ubeyd’den 

başkası hiciv şairi olarak tanınmaz. 

 

Moğollar Döneminde Hiciv ve Eleştirel Şiir  

“Hiciv”, birini ya da bir topluluğu incitmek, üzmek, komik duruma düşürmek 

hedefini güderek söylenen alay, hakaret ve yergi içeren bir manzum ya da mensur edebî 

bir türdür.  “Hezl” ise sözlükte şaka nitelikli faydasız, hatta edep ve ahlâka aykırı 

müstehcen söz manalarındadır. Edebî terim olarak bakıldığında neşe verici bir açıklama 

ve mazmun içeren şiire veya eğlendirici hikâye ve fıkraya da hezl denir.11 

 

Hiciv kelimesinin kökü olan hicv veya hicâ, bir kelimeyi harflerini sayarak ve 

heceleyerek okumak, birinin veya bir topluluğun kusur ve ayıplarını ifşa etmek ve yermek 

anlamına gelir. Türk edebiyatında hiciv genel olarak halk edebiyatında “taşlama”, çağdaş 

Türk edebiyatında ise “yergi” kelimeleriyle adlandırılır. Bu şiir türünde kaleme alınmış 

eserlere “hicviye” adı verilirken Batı edebiyatında ise “satire” terimi kullanılmaktadır.12 

 

Hiciv özellikle Araplar arasında en meşhur şiir tarzıdır. Özellikle Cahiliye 

döneminde en parlak dönemini geçiren hiciv, Arap şiirinin en eski sanatlarındandır. Arap 

 

11 Çiftçi, Hasan, “Klâsik İslâm Edebiyatında Hiciv ve Mizah”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1998,   

Sayı 10, s. 145. 

12  Okay, M. Orhan, “Hiciv” Maddesi, DİA, C. 17 s. 447. 
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şairlerinin ve Fars şairlerinin hicivleri arasındaki fark, Arap şiirinde hiciv daha çok 

kavimsel ve bir kavme hitap ederken Fars şiirinde ise kişiseldir.  

 

Arap edebiyatında hiciv öylesine önemlidir ki  ünlü bir şair olan Mütenebbî (ö. 

354/965), hayatını hiciv yüzünden kaybetmiştir. Birçok edebiyatçı, Mütenebbî'den sonra 

Arap şiirinde kimsenin onun şairlik makamına ulaşamadığı kanısına varmıştır.13 

 

Klasik Türk Edebiyatında da örneği en fazla bulunan türlerden biri olan hiciv, 

“sözler ve kalem vasıtasıyla gerçekleştirilen bir savaş olarak; bir kişi, durum veya 

nesnenin, okurlarının kahkahalarına sunulması ve rakibin işinin kelimelerle bitirilmesi 

anlamını taşımakta ve açık bir saldırı niteliği taşıyan ok simgesi ile anılmaktadır.”14 

 

Ayrıca klasik Türk edebiyatında, Fars edebiyatında da olduğu gibi şairlerin 

birbirlerini hicvettikleri görülür. Klasik Türk edebiyatındaki hiciv konusunda en büyük 

şairlerden Nef'î'nin “Kelb” (köpek) diye dönemin müftüsü Tahir Efendi’ye hitaben 

yazdığı rubaî ünlüdür.  

 

Fars edebiyatında hiciv, Abbâsî devrinden başlayarak Arap edebiyatının etkisiyle 

gelişmiştir. İranlı şairler, onuncu yüzyıldan itibaren eserlerinde hiciv türüne yer açmışlar, 

bu türde kaside, kıta ve mesneviler kaleme almışlardır. Gazneliler döneminde ve Selçuklu 

dönemindeki hiciv, daha şiddetli ve sert biçimde revaç bulmuştur.15 İran edebiyatında 

 

13 Behrûz, Ekber, Târîḫ-i Edebiyât-ı A’rab, İntişârât-ı Dânişgâh-ı Tebrîz, Tebriz, 1359,  s. 287. 

14 Poyraz, Yakup, “Bıçak Sırtında Yürümek: Hiciv Şiirleri”, Akademik Bakış Dergisi, 2014, Sayı 41, s. 2. 

15 Ṣerfî, Muḥammed Rıżâ, “İbn-i Rûmî ve Enverî der ‘Arṣâ-yi Hicv” Neşriye-yi Edebiyât-ı Taṭbîḳi, 

Dânişkede-yi Edebîyât ve Ulum-i İnsanî Dânişgâh-ı Şehîd Bahuner, Kirman, 1388, Yıl 1, Sayı 1, s. 85. 
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hiciv türünde ilk kez  öne çıkan şair, on ikinci yüzyılda eserler veren Sûzenî-i 

Semerḳandî’dir. (ö. 568/1173).  

 

Nâsır-ı Ḫûsrev, Senâî, Evḥadûddin-i Enverî, Ebû’l-Alâ-i Gencevî, Zahîr-i Fâryâbî 

ve Cemâleddîn-i İsfahânî 11. ve 12. yüzyıllarda hiciv yazan İranlı şairler arasında 

zikredilebilir. Ömer Ḫayyâm’ın da dönemin riyakârlıklarını eleştiren rubâî türünde 

hicivleri vardır.16 12. ve 13. yüzyıllarda Moğolların İslâm coğrafyasını istilâsı sırasında 

hiciv ve hezl hem nazım hem de nesir alanında revaç bulmuştur.  

 

Övgücü şairlerin bir çoğunun yergi türünde şiirler de söyledikleri görülmektedir. 

Bu şairler, övgüde bulundukları devlet adamlarından umdukları ödülü alamadıklarında 

ya da şairler arasındaki düşmanlık ve haset neticesinde hicve yönelmişlerdir. Bunlardan 

en çok bilineni onuncu yüzyılda yaşamış ve Şehnâme eseriyle İran’ın en ünlü şairlerinden 

biri olan Firdevsi-yi Ṭûsî’nin, Gazneli Sultan Mahmud hakkında yazdığı rivayet edilen 

hicviyedir. Şairlerin birbirleri arasındaki atışmalara örnek verilecek olursa çalışmamızda 

incelediğimiz ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin çağdaşı Selmân-ı Sâvecî ile birbirlerini hicvetmesi 

gösterilebilir.  

 

Selmân’ın Devletşâh’ın tezkiresinde yer alan ‘Ubeyd hakkındaki yergisi şöyledir: 

 

O cehennemlik olan ve yergici ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin dinsizliğine şüphe yoktur. 

Kazvînli değil, bir köylü çocuğu da olsa Kazvînlilerden kabul edilir. 

 

 

16 Tokmak, A. Naci, “Hiciv” Maddesi, DİA, C. 17, s. 449. 
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Devletşâh eserinde şu hikayeden de söz eder:  Ḫâce Selmân bir gün yolculuk 

ederken azamet ve haşmetle bir su kenarına indi. ‘Ubeyd-i Zâkânî de yaya olarak oradan 

geçmekteyken yanına gitti. 

“Ey kardeş, nereden geliyorsun?” diye sorunca Selmân. 

‘Ubeyd, “Kazvîn’den” dedi. 

“Selmân’ın şiirlerinden bir şeyler hatırında var mı?” diye sordu Selmân. 

O da sadece iki beytin ezberinde olduğunu ona söyledi. 

“Oku bakalım” dedi Selmân. 

 

‘Ubeyd de şu iki beyti okudu: 

Ben şaraba tapan bir harabatiyim 

Mugların harabatında kalmış sarhoş bir âşığım 

Beni testi gibi omuzdan omuza çekip götürür ve 

Bir şarap kadehi gibi elden ele gezdirirler. 

 

Bu iki beyti okuduktan sonra ‘Ubeyd dedi ki: “Benim bildiğim Selmân âlim, fazıl 

ve büyük bir adamdır. Hiç sanmam ki böyle bir şiiri Selmân söylemiş olsun. Bana kalırsa 

bunu ona nisbet etmek doğru değildir. Bana öyle geliyor ki bu şiiri Selmân değil, karısı 

söylemiş olsa gerek. Çünkü bu tür şiirleri ona nisbet etmek daha uygundur.”  Bunun 

üzerine Selmân çok bozulup kızdı ama ferasetiyle bu konuştuğu adamın ‘Ubeyd-i 

Zâkânî’den başka kimse olamayacağını anladı.17 

 

 

17 Devletşâh, Teẕkiretü’ş-Şuarâ, Tsh. Edward G. Browne, İntişârât-ı Esaṭir, Tahran, Hş. 1382, s. 290. 
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“Bunun üzerine gönlünü almak için ‘Ubeyd’e hizmetlerde bulunan Selmân, ona 

at, para ve kıyafetler bağışladı. Bu olayın ardından Selmân ve ‘Ubeyd artık dost oldular. 

Ḫâce Selmân, ‘Ubeyd’in dilinden daima korkar ve ona çok itibar gösterirdi.”18  

 

Moğol istilasının gerçekleştiği bu iki asırda yozlaşmış hükümetler İran’da hüküm 

sürdü. Sosyal yozlaşmalar şairlerin sert eleştirilerine yansıdı. On yedinci yüzyıldan 

itibaren Fars edebiyatında büyük bir yaygınlık kazanmış olan eleştirel şiir, on üçüncü ve 

on dördüncü yüzyıllarda Moğollar döneminde sosyal, siyasi ve ekonomik durumun kötü 

olması nedeniyle yaygınlaşmak için uygun bir ortam buldu. Bu ortam şairlerin şiirlerinde 

sert eleştirilere yer vermesine yol açtı.19 Hiciv şiiriyle hem Moğol işgali sonrasında 

değişen o dönemin toplumundaki çarpıklıklar hem de ileri gelenlerin tutumları 

eleştirilmiştir. 

 

Bu sert eleştiriler Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan ve Bostan’ında ve Câm-i Cem adlı 

eserinde ve Seyfeddîn Ebu'l-Muḥammed-i Ferġânî’nin kaside ve kıtalarında ve Ḫâcû-yi 

Kirmânî’nin bazı kıt’alarında ve Feryûmedî’nin eserlerinde ve Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî’nin bazı 

gazellerinde çokça görülmektedir.20  

 

Ẕebihullah-i Ṣafâ’nın, eserinde toplumsal eleştirinin en meşhuru olarak gösterdiği 

ve hoş zevk sahibi ve zeki olarak nitelediği ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin hiciv türündeki eserleri 

ise bunlardan en dikkat çekenidir. ‘Ubeyd, nesir ve nazım şeklinde kaleme aldığı 

eserlerinde dönemin yozlaşmışlıklarını ve ahlâkî çöküşünü en iyi şekilde tespit etmiştir. 

 

18 Devletşâh, Teẕkiretü’ş-Şuarâ, s. 291. 

19 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebiyât der Îrân, C. 3,  s. 333. 

20 Aynı eser, s. 333. 
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Bu dönemde kaside, gazel manzum hikâyecilik ve irfanî manzumeler revaç 

bulmuştur. Bunlara da kısaca değineceğiz. 

 

Övgü Şiiri ve Kaside  

İran edebiyatında dokuzuncu yüzyılda methiye türünde zirve sayılan Rûdekî21 ile 

başlayan ve daha sonraki dönemlerde Enverî ve Unsurî gibi şairlerle devam eden kaside, 

övgücülük ve saray şairliği önceki dönemlere nisbeten azalsa da tamamen ortadan 

kalkmamıştır.22  

 

Moğollar döneminde de Mecd-i Hemger, İbn-i Yemîn, Selmân-ı Sâvecî ve Saʿdî-yi 

Şîrâzî gibi ünlü şairler, bu dönemde diğer şiirlere yönelseler de kaside söylemekten 

vazgeçmemişlerdir.23 

 

Bu şairlerin bir çoğu kendilerinden önce gelenlerin üslubuna bağlı kalmayı tercih 

etmişlerdir. Bu dönemin kasidelerinde Arapça sözcükler ve geniş terkipler yaygın olarak 

kullanılmış, şiirlerde yeni ve farklı ifadeler ve derin manalar içeren mazmunlar ile çeşitli 

sanatlar görülmüştür. 

 

Her ne kadar Saʿdî-yi Şîrâzî ve Mecd-i Hemger gibi şairler, kaside şiirlerinde 

basit, akıcı ve sade ancak anlamlı sözler kullanmışlarsa da Sa’id-i Hirevî, Sirâc-i Ḳumrî, 

 

21 Öztürk, Mürsel, “Rûdekî” Maddesi, DİA, C. 35, s. 185. 

22 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebiyât der Îrân, C. 3, s. 318. 

23 Aynı eser, s. 318-319. 
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Rukn-i Da’vâdâr, Selmân-ı Sâvecî, Bedr-i Câcermî, Ḫâcû-yi Kirmânî gibi şairlerin 

şiirlerinde de karmaşık ve anlaşılması zor mazmunlar görülmüştür.24 

 

 

Gazel 

İran’da İslâmiyet’in hâkim olmasının ardından Arap şiirinin etkisi altında ortaya 

çıkan gazel, Fars edebiyatında lirik şiir türünün en beğenilen biçimlerinden biri haline 

gelmiştir. On üçüncü yüzyılda önceki yıllara nisbeten gerileyen kaside ve övgücülüğe 

karşın gazel şiiri revaç bulmuştur. Moğollar döneminin İran edebiyatında gazelin gelişip 

revaç bulmasında kasidelerden pek zevk almayan ve saray şairlerinin övgülerine yüz 

vermeyen Moğol hükümdarlarının da muhtemelen rolü olmuştur.  

 

“Bu dönemdeki İranlı şairlerin bir çoğu Moğol hükümdarlarının hakkında kaside 

ve methiye yazmak yerine onların İslâm coğrafyasında yol açtığı tahribattan duydukları 

elem, üzüntü ve kederleri gazel türünde yazdıkları şiirlerle anlatma yolunu seçtiler. 

Ferîdüddîn-i ‘Aṭṭâr ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi irfanî şairler söyledikleri 

gazellerde ilâhi aşk ve ilâhi güzellik konularını işlediler. Bu büyük şairlerden sonra gelen 

İran edebiyatında en büyük gazel üstadı olarak bilinen Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî  ise gazellerinde 

rindâne hayal kurarak, ahlâkî ve felsefî fikirlere de yer vererek gazel türünün konusunu 

daha da genişletti.” 25 

 

 

24 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebiyât der Îrân, C. 3,  s. 318-319. 

25 İpekten, Haluk, “Gazel” Maddesi, DİA, C. 13, s. 441. 
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İran edebiyatında irfanî ve âşıkâne gazel on üçüncü yüzyılda kemâle ermiştir 

denilebilir. İrfanî gazel bu sırada âşıkâne gazelin gölgesi altında olsa da olgunlaşma 

yolundaydı.26 

 

İrfanî geleneği, on ikinici yüzyılın başlarında diğer bütün şair ve ediplerden çok 

daha iyi olarak Ḥakîm Senâî-yi Ġaznevî, (öl. 525/1131) Ḥadîḳatü'l-ḥaḳīḳa ve Şerîʿatü'ṭ-

ṭarîḳa adındaki manzum eseriyle başlatmıştır.  

 

İran edebiyatında ilk tasavvufî şiir söyleyen şair olarak kabul edilen Senâî, irfanî 

şiir geleneğinin gerçek manada öncüsü olarak kendisinden sonra gelen ve onun yolunu 

takip eden şairleri de derinden etkilemiştir.27   

 

Senâî’den etkilenen ve onun yolunu sürdüren şairlerin başında on üçüncü yüzyılda 

yaşamış Ferîdüddîn-i ‘Aṭṭâr daha sonra aynı asırda eserler vermiş Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî gelir. Aṭṭâr, İran edebiyatında ilk mutasavvıf şair sayılan on ikinci yüzyılda yaşamış 

Senâî-yi Gaznevî’den sonra irfanî gazelin öncülerinden olmuş ve gazel türünü ilâhî 

güzellik ve ilâhî aşk konularını işlemek için kullanmıştır. 

 

İrfanî fikirlerini dile getirmede dil ve şiirindeki benzersiz gücü kendisine büyük 

başarılar sağlamıştır. Anlatımında çeşitli temsillere başvurması, irfanî bir meseleyi izah 

ederken çeşitli hikâyeler anlatmasıyla dergâhlarda itikâfa çekilmiş kişilerin gayelerini 

okuyucular için daha iyi ve daha anlaşılır ve açık bir hâle getirmiştir. 

 

26 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebiyât der Îrân, C. 3, s. 321. 

27 Kırlangıç, Hicabi, “Mevlâna’da Senâî Etkileri” Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 28, s. 10. 
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Daha sonra Aṭṭâr’ı, Faḫruddîn-i Irâḳî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî izlemiştir. 

İran’ın en büyük sûfî şairi ve düşünürü kabul edilen Mevlânâ, Senâî ve Aṭṭâr’ın yolunu 

takip ederek Fars edebiyatında tüm zamanlarda irfanî gazel söyleyenlerin  en başında yer 

almıştır.28  

Âşıkâne gazel de Saʿdî-yi Şîrâzî’nin eserlerinde kemal noktasına ulaşmıştır. 

Saʿdî-yi Şîrâzî, Rûdekî ile başlayarak Zâhir, Mûcîr  ve  Kemâl-i  İsmâil ile devam eden 

âşıkâne gazel türünü nihaî noktaya ulaştırmıştır.  

 

Fars şiirinde gazel denilince ilk akla gelen şairlerden Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî ise 

gazellerinde tasavvufî kavramlarla birlikte felsefî ve ahlâkî düşüncelere de yer vererek 

gazeli farklı bir boyuta taşımıştır. Bu dönemde Ḥâfıẓ’la birlikte Emîr Ḫûsrev-i  Dihlevî, 

Evḥadî-yi Merâġî, Ḫâcû-yi Kirmânî gibi dönemin şairleri de âşıkâne ve ârifâne gazel 

türünü karıştırarak şiir söylemişlerdir.29 

 

Manzum Hikayecilik 

İran edebiyatında manzum hikâyecilik denilince ilk akla gelen, mesnevi türünde 

kaleme alınan 60 bin beyitlik Şehnâme’nin sahibi Ebû’l Ḳâsım Firdevsî’dir. (ö. 411/1020)  

 

Daha sonra İran edebiyatında ilk hamse sahibi olarak bilinen Niẓâmî-yi Gencevî 

(ö. 611/1214) gelir. Niẓâmî, on üçüncü yüzyılda yaşayan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 

 

28 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebiyât der Îrân,  C. 3, s. 331. 

29 Aynı eser, s. 320-323. 
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Sa‘dî-yi Şîrâzî, Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî, Molla Câmî ve Emîr Ḫûsrev-i Dihlevî gibi ekol sahibi 

şairleri etkilemiş ve manzum hikâyeciliğin öncüsü olmuştur.30 

 

  Hikâyecilik türü bu dönemde bir ölçüye kadar Niẓâmî-yi Gencevî’nin  

eserlerinden ve üslubundan etkilenmiş veya onun yaptıklarının ve tarzının takibi şeklinde 

revaç bulmuştur. Aynı zamanda bu dönemin hikâyecileri de bir takım yeniliklerde 

bulunmuşlardır. Bu hikâyecilerden Emîr Ḫûsrev-i Dihlevî Ḳırânü’s-saʿdeyn ve 

Miftâḥu’l-fütûḥ gibi manzum eserlerinde Hindistan’da hizmetinde bulunduğu 

hükümdarların dönemlerinde meydana gelen olayları edebî bir üslûpla anlatmıştır. On 

dördüncü yüzyıl şairlerinden Ḫâcû-yi Kirmânî ve Selmân-ı Sâvecî’nin eserlerinde de 

Niẓâmî’nin etkileri görülür.31 

 

Bu dönemin en ünlü manzum hikayeleri olarak, Emîr Ḫûsrev-i Dihlevî’nin 

Niẓâmî’nin Ḫüsrev ü Şîrîn adlı mesnevisine nazîre olarak yazdığı Şîrîn ü Ḫüsrev, Heşt 

Bihişt ve Mecnûn u Leylî adlı eserleri, Ḫâcû’nun Hûmâ vü Hûmâyûn, Gül û Nevrûz ve 

Gevhernâme’si gibi eserler akla gelir.32 

 

İrfanî Manzumeler 

İrfanî manzume türü, irfanî konuları açıklamasının yanı sıra, hikmetler, vaazlar 

ahlâkî ve sosyal konulara da yer verir. Bu geleneği kâmil manada on ikinci yüzyılın 

başlarında Ḥadîḳatü’l-ḥaḳīḳa ve Şerîʿatü’ṭ-ṭarîḳa adlı eseriyle Senâî başlatmıştır.33   

 

30 Kanar, Mehmet, “Niẓâmî-yi Gencevî”, DİA, C. 33, s. 184, 185. 

31 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebîyat der Îrân, C. 3, s. 329. 

32 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebîyat der Îrân, C. 3, s. 330. 

33 Ṣafâ, Ẕebihullah, İran Edebiyatı Tarihi, Çev. Hasan Almaz, Nüsha Yayınları, Ankara, 2005. C. 2, s. 90. 
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On üçüncü ve on dördüncü yüzyılda da revaç bularak devam eden irfanî 

manzumeler, dönemin toplumsal gündemine de ışık  tutmuş ve önceki dönemlerden çok 

daha fazla ilgi görmüştür. Bunun nedenlerinden birisi de irfanın ve hikmetli konuların bu 

asırlarda en üst düzeye ulaşmış olmasıydı. Bir diğer neden de bu dönemde toplumda 

ahlâkî çöküşün yaşanması ve yozlaşmanın artmasının dönemin düşünürlerini vaaz, 

nasihat ve halkın hidayetine vesile olacak eserler vermeye mecbur etmesiydi.  

Bu dönemde Senâî ve Aṭṭâr’ın yolunu izleyen şairler, yeni manzumeleri onların 

üslubuna göre şekillendirmeye çalışmıştır. Buna en büyük örnek olarak Fars şiirinin en 

büyük sûfî şairi ve düşünürü kabul edilen Mevlânâ gösterilebilir. 

  

Mevlâna, Aṭṭâr’dan sonra yetişen bir sûfî şair olarak hem Senâî’den, hem de 

Aṭṭâr’dan etkiler ve izler taşımakta, şiirlerinde her iki şairi de kendine manevî öncü olarak 

görmekte, hatta Menâkıbu‟l Ârifîn’de geçen bir rivayete göre, bu iki şairin eserlerinin 

okunup anlaşılmasını, kendi eserlerinin anlaşılması için ön koşul gibi görmektedir. 

Menâkıbu‟l-Ârifîn’de yer alan cümle şöyledir: “Aṭṭâr’ın sözlerini ciddiyetle okuyan, 

Senâî’nin sırlarını, Senâî’nin sözlerini itikatla okuyan ise bizim sözlerimizi anlar ve 

onlardan faydalanır.”34 

 

Mevlânâ’nın altı defterden müteşekkil Mesnevi’si ve bir çoğu gazel ve rubaîlerden 

oluşan Dîvân’ı, Farsça irfanî ve tasavvufî şiirin en üst düzey örneklerinden sayılır.  

 

Mevlânâ’nın oğlu Bahâeddin Veled, Mesnevî-yi Velednâme ve Rebâb-nâme’nin 

sahibidir. Aynı şekilde Emir Ḥuseynî-yi Ġurî-yi Hirevî’nin Zadu’l-Musâfırîn, ve 

 

34 Kırlangıç, Hicabi, “Mevlâna’da Senâî Etkileri”, s .8. 
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Kenzu’r-Rumûz’u, Faḫruddîn-i Irâḳî’nin Uşşâḳnâme adlı eseri, Evḥadî’nin Câm-ı Cem’i, 

Şeyh Mahmûd Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz adlı eseri, Emir Ḫûsrev-i Dihlevi’nin Matlau'l-

Envâr’ı, Ḫâcû’nun Ravżatü’l-Envâr’ı ve İmâd-i Fâkīh’in Mûʾnisü’l-Ebrâr gibi manzum 

mesnevileri, bu dönemin en önemli irfanî manzumeleri olarak bilinir. Bu eserlerde 

çoğunlukla irfanî meselelerin açıklamasının yanı sıra hikmet, ahlâkî ve sosyal konular ve 

vaazlar da yer alır.35 

 

Bununla birlikte toplumun çeşitli katmanlarını ıslah ve irşâd etmek maksadıyla 

eğitim ve ahlâkî tavsiye ve öğütlere özgü manzumelerin ortaya çıkmasının da Saʿdî-yi 

Şîrâzî’yle başladığı görülür. Saʿdî, sahibi olduğu kapsamlı bilgisiyle çok açık bir şekilde 

bu alanda en güzel ve latif şiirleri söyleyen İran’ın en büyük ahlâkî ve eğitici şairidir.36 

 

Saʿdî, Saʿdînâme, Bostan ve Gülistan gibi eserlerinde latif, hoş, güzel ve gönlü 

okşayıcı ve aynı zamanda dirayetli ve sağlamdır. Bu sebeplerle Saʿdî-yi Şîrâzî’nin ahlâkî 

ve dönemin toplumsal konuları ve meseleleriyle alakalı fikir ve sözlerinin İslâmî ve İrânî 

kültür öğretileri yoluyla oluşmuş ve sonraki yüzyıllarda genel bir değişikliğe 

uğramaksızın kalan öğretilerin temeli üzerinde kurulmuştur.37 

 

 Bu nedenle üstün niteliklere sahip bu büyük şairin öğütleri, ondan sonraki 

dönemlerde birçok toplumun yaşamında da önemli olmuştur. Saʿdî-yi Şîrâzî’nin 

 

35 Ṣafâ, Ẕebihullah, İran Edebiyatı Tarihi, Çev. Hasan Almaz, C.2,  s. 90. 

36 Aynı eser, s. 90. 

37 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ-i Edebiyât der Îrân, C. 3, s. 321. 
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sözlerinin bir çoğu özellikle Gülistan ve Bostan’daki sözleri adeta birer atasözü 

niteliğiyle günümüze kadar İranlılar arasında hatta tüm dünyada yaygınlık kazanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

‘UBEYD-İ ZÂKÂNÎ’NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

 

1.1. HAYATI 

Ḫâce Niẓâmûddîn Necmûddîn ‘Ubeydullâh-i Zâkânî-yi Ḳazvînî’nin hayatıyla 

ilgili bilinenler sınırlıdır. Kendisiyle ilgili ilk bilgiler, hemşehrisi Ḥamdullah Mûstevfî (ö. 

750/1349)  tarafından kaleme alınan Târîḫ-i Güzîde adlı eserde bulunur.  

Daha sonra Devletşâh’ın Teẕkiretü'ş-Şu’arâ’sında ‘Ubeyd’den söz edilir. Söz 

konusu kaynaklar, ‘Ubeyd’in on dördüncü yüzyılda Tahran yakınlarındaki Kazvîn’in 

Zâkân köyünde doğduğunu rivayet eder. Ailesinin, yetiştirdikleri âlim ve yöneticilerle 

tanınan Arap kökenli Benî Hafâce kabilesinden olduğu rivayet edilir. Ḥamdullah 

Mûstevfî’ye göre ilme büyük önem veren bu aile dönemin önde gelen ailelerindendir.38  

 

Mûstevfî ayrıca, ‘Ubeyd’in Arapçayı çok iyi bildiği bu sayede bir Arapça gramer 

konusunda bir eser kaleme aldığını ve gök bilimini de öğrenmiş olduğunu rivayet eder.  

Muḥammed Ali Mûderris-i Tebrîzî’nin kaleme aldığı ve İran edebîyatındaki beş 

binden fazla şair, edebiyatçı ve âlim hakkında bilgi verilen sekiz ciltlik Reyhânetu’l-Edeb 

adlı tezkirede de ‘Ubeyd’den söz edilir. Bu eserde başta âlim olarak bilinen ‘Ubeydullâh-

i Zâkânî’nin sonraları Farsça nazım ve nesir alanında çok maharetli olması, güzel ve zarif 

bir kaleme sahip olması, hiciv ve mizah konusunda da ileri seviyede gelişmesi sebebiyle 

adının ulema defterlerinden silindiği ve şair niteliğinde kaldığı aktarılır.39 

 

38 Mûstevfi, Ḥamdullah , Târîḫ -i Güzîde, Tahran, Hş. 1336, s. 805. 

39 Tebrîzî, Muḥammed Ali, Reyhânetu’l-Edeb , C. 2, Tahran, Hş. 1327, s. 107. 
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Bu konuyla ilgili Reyhânetu’l-Edeb’de şu rivayet geçer: “Arkadaşlarından birisi 

ona ‘neden ilim ve bilgiyi bırakıp hiciv ve şiire yönlendin, bu akılsızlıktır’ diye 

sorduğunda, ‘Ubeyd itiraz edip şöyle cevap verir: 

Ey hoca, elinden geldiği kadar ilim peşinde koşma ki bu ilim talebi her gününü heba eder. 

Git de maskaralık ve dalkavukluk öğren böylece kendi hakkını küçük ve büyükten 

alırsın”40 

 

İlk eğitimini doğduğu Kazvîn’de almış, söylediği şiirlerde “‘Ubeyd” mahlasını 

kullanmış ve yaşamının önemli bir bölümünü Şîrâz’da geçirmiştir. ‘Ubeyd’in eğitimiyle 

ilgili pek bir bilgi yoktur.  

 

O dönemlerde Fars ve Şîrâz bölgelerini hâkimiyeti altına alan İncûlular 

hanedanından Ebû İshaḳ  zamanında Şiraz’da bulunan ‘Ubeyd, eserlerinde ilk önce ciddi 

konuları ele almış ancak bunların zamanın hükümdarları tarafından beğenilmediğini 

anlayınca güldürücü ve hicvedici şiirler yazmaya başlamıştır. ‘Ubeyd, Ebû İsḥâḳ 

zamanında ilim tahsiliyle uğraşmıştır. Bu sırada Ebû İsḥâḳ adına bir eser telif ederek 

kendisine sunmak istemiştir. İlhanlı hükümdarı Ebû Said Bahadır Han’ın veziri ‘Alâeddin 

Muḥammed Feryûmedî ile dostluk kuran Ubeyd, ona Nevâdirû’l-Ems̱âl adlı eserini ithaf 

etmiştir. Tahminen (746/1346) veya ertesi yıl Kazvîn’den ayrılmıştır. Şîrâz kentini ele 

geçiren İncûlular hânedanı hükümdarlarından Cemâleddin Ebû İsḥâḳ’ın hizmetinde 

bulunmuş, Ebû İsḥâḳ’ın himayesine girerek ona methiyeler yazmış ve Hş. 751/1351’de 

telif ettiği ʿUşşâḳnâme’yi ona takdim etmiştir.41  

 

40 Tebrîzî, Muḥammed Ali, Reyhânetu’l-Edeb, C. 2, s. 107. 

41 Çiftçi, Hasan, “Ubeyd Zâkânî” Maddesi, DİA, C. 42, s. 16. 
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Fakat Ubeyd, kitabı saraya götürdüğü vakit hükümdarın yanında bir soytarının 

bulunduğunu ve şu anda onunla meşgul olduğunu kendisine söyleyip hükümdarın 

meclisine kabul edilmemiştir. ‘Ubeyd-i Zâkânî şaşkın bir durumdayken Ebû İsḥâḳ’ın 

yanına girmeden aşağıdaki rubaîyi okuya okuya oradan çıkıp gitmiştir. 

 

Azizlerin yanında hakir ve zelil olmak istemiyorsan 

Ben gibi ilim ve hüner sahibi olmayasın 

Zamane adamlarının nezdinde 

Makbul olmak istersen ...42 

 

Bir ara Celâyirlililerden Sultan Üveys’in himayesine giren ‘Ubeyd, bir dönem 

Bağdat ve Tebriz’de bulunmuştur. ‘Ubeyd, Selmân-ı Sâvecî ile bu sırada Bağdat’ta 

görüşmüştür.43  

 

‘Ubeyd, İsfahan’ın (758/1357) yılında Muẓafferîler tarafından ele geçirilmesi 

üzerine bir tebriknâme kaleme almıştır.44  

 

Eserlerinde kullanmış olduğu içeriğe bakıldığında yaşadığı dönemde okutulan 

Fars ve Arap edebiyatlarının yanı sıra din, felsefe bilgisi olduğu ve medrese eğitimi aldığı 

söylenebilir. Fakat kaynaklar onun hangi hocalardan bu eğitimleri aldığından söz etmez. 

 

42 Devletşâh, Tezkiretü’ş-Şuarâ,  s. 289. 

43 Aynı eser, s. 290. 

44 Zâkânî, ‘Ubeyd, Külliyat, Haz. Pervîz Atâbekî, İntişârât-ı Zevvâr, Tahran, Hş, 1396, s. 3 
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Bununla birlikte eserlerinde kullanmış olduğu bilgilerden aklî ve naklî ilimlere vâkıf 

olduğu açık bir şekilde anlaşılır.  

 

Nâṣırûddîn-i Ṭûsî başta olmak üzere Niẓâmî-yi Gencevî ve Sâ’dî Şîrâzî gibi 

dönemin şairlerinden etkilenmiştir. Kasidede ise Enverî ve Senâî gibi önceki dönemin 

şairlerini taklit etmeye çalışmıştır.  

 

Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî, Ḫâcû-yi Kirmânî ve Şeyh Emînüddîn-i Belyânî gibi şair ve 

âlimlerle aynı ortamda bulundu. Nâṣır-ı Buḥarî, Ḫâcû-yi Kirmanî, Mîr-i Kirmanî ve 

Muẓaffer-i Veledî gibi devrin ünlü şairlerinin de çağdaşıydı.45  

 

Kadılar ve soyluların çocukları için hocalık yapan ‘Ubeyd, bir söylentiye göre, 

genç yaşında vezirlik makamına yükselmiş ya da buna benzer önemli bir göreve getirilmiş 

fakat bu işi kısa süreli olmuş. Hayatının sonraki dönemlerinde hoca ve şair olarak büyük 

saygı görmesine rağmen geçim sıkıntısı çekmiş, borçlu ve yoksul bir şekilde ölmüş.46 

‘Ubeyd-i Zâkânî, Teẕkiretü’ş-Şu’arâ’da yer verilen aşağıdaki beyitlerinde geçim sıkıntısı 

çektiğine dair bilgiler verir.  

 

Herkes kalben hoş, hayatından memnun, 

Zevk u sefâsıyla, işiyle gücüyle meşgul, 

Ben ise borç belâsına müptelayım. 

Tanrı’nın farzı ve halkın borcu boynuma yüklenmiş. 

 

45 bkz., Devletşâh, Tezkiretü’ş-Şuarâ, beşinci tabaka şairler kısmı 

46 Halman, Talat, “’Ubeyd-i Zâkâni”, Ankara Üniversitesi DTCF Türkoloji Dergisi, Sayı 18/1, s. 162 

Ankara, 2011. 
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Tanrı’nın farzını mı yoksa halkın borcunu mu eda edeyim, 

Bilemiyorum, ben de şaşırdım. 

Hem sokakta, hem mahallede, şehirde ve sarayda 

Borçlanmadığım kimse kalmadı. 

Şehirde bana borç bir saray verdiklerini işitsem 

Kendimi İtil deryasına atar boğarım. 

Irz ve namusum dilenciler gibi berbat oldu. 

O kadar ki, her dilencinin kapısına gidip borç istedim. 

Elimde bulunan mülkü kimse satın almıyor. 

Hünerin de revâcı yok. Borç ödemek nerede? 

Bulsam zekât bile alacağım. 

Eğer efendi beni kurtarmazsa, 

Bu miskin kul nasıl borçlarını ödeyebilir? 

 

Devletşâh, eserinde, kendisinin de geçim sıkıntısı çektiğine ve borçlu olduğuna 

dair ifadelerinde, ‘Ubeyd’in de yaşadığı dönemde geçim sıkıntısı çektiğini ortaya 

koymuştur: “Celâl sahibi Allah’ın celâli ve azametine yemin ederim ve Allah da buna 

şahittir ki; ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin döneminden bu zamana kadar bu tezkirenin müellifi gibi 

alacaklıların hücumlarından başı belâya giren ve felakete uğrayan bir mazlum ve dertli 

kimse görülmemiştir.”47 

 

‘Ubeyd-i Zâkânî’nin ölüm tarihine ilişkin kaynaklarda net bilgiler yoktur ancak 

birçok kaynakta ‘Ubeyd’in 768/1366 yılından sonra Bağdat ya da İsfahan’da hayatını 

kaybettiği rivayet edilir. Bu yüzden ‘Ubeyd’in 772/1370 yılından önce vefat ettiği 

 

47 Devletşâh, Tezkiretü’ş-Şuarâ, s. 291-292. 
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kesinlik kazanmaktadır. Çünkü ‘Ubeyd’in, Alâ-i Buhârî’nin 768/1366’da istinsah ettiği 

Es̱mâr ve Eşcâr adlı eserinin üzerindeki bir kayıt yazmanın 772/1370’de oğluna intikal 

ettiğini göstermektedir. Bu bilgilere bakıldığında ise ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin bu tarihten kısa 

bir süre önce tahminen Bağdat veya İsfahan kentinde vefat ettiği söylenebilir.48 

1.2. EDEBÎ KİŞİLİĞİ 

Bu dönemde İran edebiyatında revaç bulan eleştirel şiir, Moğol istilası döneminde 

toplumdaki yozlaşmanın artması nedeniyle yaygınlaşmıştır. Eleştirel şiir, Saʿdî-yi Şîrâzî, 

Evḥadî,  Seyf-i Ferġânî ve Ḫâcû’nun eserlerinde ve Ḥâfıẓ’ın  bir kısım gazellerinde 

görülmüştür. “Bütün bunlardan çok daha öne çıkan kişi hoş zevk sahibi, zeki şair ve 

müellif ‘Ubeyd-i Zâkânî olup nazım ve nesir olarak kaleme aldığı eserlerinde çok sert 

üslubuyla eleştirilerde bulunur.”49  

 

İran edebiyatının en dikkat çekici sosyal eleştirmenlerinden kabul edilse de 

araştırmacıların ona övgüleriyle kıyas edildiğinde eserlerinin geçmişte yeterli ilgiyi 

görmediği söylenebilir. 

 

‘Ubeyd, toplumun yozlaşma, zulüm, riyâ ve yalancılığa boğulduğu dönemde 

yaşamıştır. Bu da onun gönül dünyasını dertle doldurmuş ve bu ruh hali onun 

eserlerindeki sert üslubuna yansımıştır.50 

 

 

48 Çiftçi, Hasan, “Ubeyd-i Zâkânî” Maddesi, DİA, 42, s. 16. 

49 Ṣafâ, Ẕebihullah, İran Edebiyatı Tarihi, Çev. Hasan Almaz, C.2,  s. 91. 

50 İhtiyârî, Behrûz Ṣahib - Bâkırzâde, Hamid, Letāyif Perdâz ve Ṭenzâver-i Bozorg-i İrân, Tahran, Hş. 

1375,  s. 12. 
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Çoğu zaman alaycı ve müstehcen eserlerin yazarı olarak görülen ‘Ubeyd, son 

yıllarda hem İran’da hem de ülke dışında yapılan akademik çalışmalarla daha tanınır hale 

gelmiştir.  

 

‘Ubeyd’in tam olarak nasıl bir şahsiyete sahip olduğunu eserlerinden anlamak 

güçtür yani eserlerinde kullandığı üslup ve teşbihlerden yola çıkarak kendisini kişilik 

açısından bir kalıba sığdırmak, ‘Ubeyd’in farklı eserlerindeki karmaşık duruşları ve 

üslubu nedeniyle yanlış olabilir. 

 

 ‘Ubeyd bir yandan ahlâk öğretmeni rolünü üstlenirken, diğer yandan söz konusu 

eserde olduğu gibi edebe mugayir ve ilk bakışta toplum değerlerine ters ifadeler 

kullanabilmektedir.51  

 

‘Ubeyd’in fikirlerinin iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için onun eserlerini hem 

mizah ve hezl hem de ciddi olmak üzere iki şekilde incelemek gerekir. Başka bir deyişle 

‘Ubeyd, ne kadar mizah, hezl ve müstehcen içerikli ifadeleri çokça kullanan bir şair ise 

de bunun yanı sıra ciddi şiir oluşturmak için özen göstermeye de çalışmıştır. Bu nedenle 

‘Ubeyd, ciddi eserlerinde genel olarak toplumla birlikte yaşayan ve sorumluluk duygusu 

olan ve toplumun ortak nimetlerinden yararlanan bu yüzden de o dönemin toplumunun 

başına gelen felaketlerden etkilenen bir şairdir. Bu açıdan ‘Ubeyd’in edebî kişiliğini ve 

fikirlerini anlayabilmek için onu hem mizahçı hem de ciddi bir şair ve yazar olarak ele 

almak gerekmektedir.  

 

 

51 Çiftçi, Hasan, “Ubeyd-i Zâkânî Toplumsal Görüşleri, Ahlâk ve Felsefesi”, Doktora Tezi, Erzurum, 

1996, s. 163. 
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Eserlerinde kullandığı pervasız ve ironik dili, onun bazı çevreler ve yerleşik 

anlayış tarafından dışlanmasına yol açsa da ‘Ubeyd-i Zâkânî, bildiği yolda yürümekten 

geri durmamıştır. Kaleme aldığı eserlerde barındırdığı müstehcen ifadeler ve eleştiri 

düzeyini aşarak insan onurunu rencide eden aşırı üslubu nedeniyle dönemin diğer eleştirel 

şiir söyleyen şairlerine nisbeten İran edebiyatında ‘Ubeyd’in eserlerine karşı mesafeli 

davranılmasına neden olduğu söylenilebilir. Bu da kendisinin daha geniş boyutlarda 

tanınmasına engel olmuştur. Devletşâh’ın Tezkiretü’ş-Şuarâ’sında, “‘Ubeyd-i Zâkânî’nin 

hezelleri, hicivleri, yergileri, latifeleri ve bu konudaki eserleri pek meşhurdur ancak 

bunları burada zikretmek yakışık almaz.”52  ifadeleri bu durumu bir nebze açıklar. 

 

“Kasideleri fasih ve tekellüfsüz, gazelleri cezbedici ve güzel, rubaîleri manalarla 

dolu ve özlü, mesnevisi sade ve akıcı, eserlerinde kullandığı mazmunları bâkir ve 

ustalığının eseridir. Başka bir deyişle ‘Ubeyd, zevk ile sanatı birbirine katarak Allah 

vergisi olan yeteneğiyle edinmiş olduğu geniş bilgilerine, özlü ve canlı manzumelerinde 

edebî bir çerçeve kazandırmıştır.”53 

 

‘Ubeyd, Mûş u Gurbe adlı mesnevisiyle ünlenmiş ve bu yüzden daha çok mizah, 

hiciv ve eleştirel şiir tarzıyla tanınmıştır. ‘Ubeyd, eserlerinde yaşadığı dönemin ileri 

gelenleri başta olmak üzere toplumun her kesimini cesaretle ve pervasızca eleştirmiştir. 

En önemli ve meşhur hiciv eserlerinden sayılan Mûş u Gurbe, tam tarihi kesin olarak 

bilinmemekle birlikte on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Hindistan’ın Bombay 

 

52 Devletşâh, Tezkiretü’ş-Şuarâ,  s. 289. 

53Külliyat, s. 5. 
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kentinde daha sonra da hezeliyatından seçmelerle bir arada 1885 yılında İstanbul’da 

Ebüzziya Tevfik Matbaasında neşredilmiştir.54  

 

İran’da Moğol istilası döneminde yaşanan toplumsal ve siyasi karışıklıklar, yakın 

zamanda yirminci yüzyıldaki meşrutiyet döneminde yaşanan toplumsal ve siyasi 

karmaşalar döneminde olduğu gibi mizah ve hiciv edebiyatının yaygınlaşmasına yol 

açmıştır. Bu yüzden ‘Ubeyd, bazı araştırmalarda hiciv ve mizah yazarlarından Mirza Alî 

Ekber Dehḫodâ’nın (ö. 1956) üslubuyla mukayese edilir ancak İran edebiyatında dilini 

‘Ubeyd kadar pervasızca kullanan başka bir edip neredeyse yoktur denilebilir.55  

 

İran edebiyatında ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin üslubu en çok on ikinci yüzyılın hiciv ve 

eleştiri şairlerinden Sûzenî-yi Semerkandî (ö. 569/1173) ile meşrutiyet döneminin ünlü 

yergi ve mizah şairlerinden Îrec-î Mirzâ’ya (ö. 1344/1926) benzer. Ancak ‘Ubeyd’in 

eserlerinde kullandığı dil, Sûzenî ve Îrec’in üslubundan çok daha sert, galiz ve edebe 

mugayirdir.  

 

‘Ubeyd’in hiciv eserleri Fars edebiyatında her şeyden çok bu dönemin sosyal 

koşullarını örnekler. Seyf-i Ferġânî ve Evḥadî-yi Merâġî  gibi şairlerin de şiirlerinde 

yolsuzluklara ve sosyal adaletsizliklere şiddetle saldırdığı bilinir ancak ‘Ubeyd’in zekâsı 

ve meseleleri kavrayışının eserlerine özel bir karakter kazandırdığı görülür. 

 

 

54 Halman, Talat, s. 162. 

55 Behrâm Zeî, Cemil, “Mukâyese-i Ṭenz-i Kelasik ve Mu’âṣır”, Muṭalaat-i Edebiyât-ı İrfan ve Felsefe, 

Sayı 3,  Tahran, Hş. 1395, s. 58-68. 
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Büyük bir sosyal eleştirmen, hiciv ve mizahçı olarak kabul edilen ‘Ubeyd’in 

eserlerinde kullandığı üslup, dönemin edebi üslubu açısından bakıldığında sadedir. 

Nesrinin sade ve akıcı olduğu, şiirlerini de belirsizlikten uzak ve anlaşılır, özenle seçilmiş 

ve tutarlı kelimelerden oluşturduğu görülür.  

 

Ḥamdullah Mûstevfî’nin, eserlerinden “güzel” ve “benzersiz” diye söz ettiği 

‘Ubeyd-i Zâkânî, Osmanlı döneminde Muallim Naci tarafından basılan ‘Ubeydiyye 

(1889-90) adlı seçkide Acem’in güzel söz söyleyen birinci derecedeki şairlerinden biri 

olarak nitelendirilir.56 

 

Klasik Fars edebiyatının birçok edibi gibi ahlâkî konuları da işleyen ‘Ubeyd’in 

eserlerinde kullandığı sert ve keskin eleştirel üslup ile içerisinde yaşadığı Moğol ve 

İlhanlı iktidarlarının yönetimdeki uygulamaları arasında ilişki kurulması gerekir.57  

 

Hiciv ve mizah alanında klasik İran edebiyatının en önemli şair ve yazalarından 

olan ‘Ubeyd-i Zâkânî, gazelde Sa‘dî-yi Şîrâzî, kasidede Senâî, Enverî ve Muizzî, 

Mesnevi’de ise Niẓâmî-yi Gencevî’den etkilenmiştir. Şiirleri, kısa hikâye ve risâleleri 

ayrı ayrı ve bir bütün şeklinde Külliyât’ın içinde bugüne kadar ulaşmış, müstakil olarak 

ve birlikte çeşitli baskıları yapılmıştır. Hiciv alanında, Avrupalılarca İtalyanların Pietro 

Aretino’suna (ö. 1556) benzetilen ‘Ubeyd-i Zâkânî, şiir sahasında Sa'dî ile Ḥâfıẓ arasında 

köprü vazifesi görmüştür.58 

 

56 Muallim, Naci, Kültürler Kavşağında Edebiyat ve Hikmet ve Arap Fars ve Batı Edebiyatından 

Tercümeler, Haz. Mehmet Atalay - Mehmet Yavuz, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2014, s. 413.  

57 Çiftçi, Hasan, Klâsik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 

2002, s. 333. 

58 Provençal, Levi, “‘Ubeyd-i Zâkânî” Maddesi, MEB İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1986, C. 13, s. 2. 
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‘Ubeyd her ne kadar yukarıda sayılan ünlü şairlerden etkilenip onları kendisine 

örnek olarak almışsa da İran'ın edebiyat geçmişinde toplumsal eleştiri çerçevesinde 

aslında yeni bir tarz ve üslup oluşturarak kendisinden önceki şairler ve hiciv şairleri 

olarak bilinen Am'ak-ı Buḫârî, Sûzenî-yi Semerḳandî ve Senâî’den farklı bir hiciv ve 

mizah dili yaratmıştır. Ubeyd'in eserlerindeki farklı olan şey, mizah ve hicivde özgün bir 

ifade ve davranış seçimi olarak göze çarpar. Ẕebihullah-i Ṣafâ, ‘Ubeyd'in özgün tarzını 

aslında "müstehcen" olarak nitelendiriyor. Ṣafâ, özellikle bu dönemlerde yaşayan Evḥadî-

yi Merâġî ve Seyf-i Ferġânî’den söz ederek Sa‘dî-yi Şîrâzî'nin Gülistan ve Bostan adlı 

eserlerindeki eleştirel dile vurgu yapar. Ṣafâ'ya göre, ’Ubeyd herkesten daha çok yaşadığı 

dönemin ahlâksızlığını ve toplumsal ahlâk sorununu görmüştür. Moğol istilasındaki 

kaosu, dalkavukluk ve cehaleti en iyi şekilde tasvir etmiştir.59 

 

‘Ubeyd aslında eserlerinde hem içerik olarak hem lafz ve sözcük olarak tam yalın 

bir dil kullanmış, adeta sonrasını düşünmeden eleştirilerini sertçe yapmıştır. ‘Ubeyd'in 

dili genel olarak siyasi hicve yakındır denilebilir. İlk bakışta ve okunuşta müstehcen 

kelimeler ve imgelerden başka bir şey görünmeyebilir fakat bunların hepsi daha büyük 

ve anlamlı amaçlar içindir. Bu konu, çalışmamızda incelediğimiz Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı 

eserinde çok daha belirgindir.  

 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi önceleri âlim olarak bilinen ‘Ubeyd’in neden hicve 

yöneldiğini incelediğimizde yine o dönemin şartlarına bakmamız gerekir. ‘Ubeyd ile 

beraber birçok şair ve yazar, dönemin toplumsal, siyasal veya kişisel eleştirilerini 

 

59 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ -i Edebiyât  der Kalemrov-i Zebân-ı Parsî, İntişârât-ı Ṭûs, Tahran, Hş. 1378, C. 

5, s. 354. 
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yaparken hiciv dilini kullanmıştır. ‘Ubeyd'in döneminde de hiciv şiiri ve toplumsal 

eleştiri oldukça yaygın olarak görülmüştür. 

 

‘Ubeyd, eserlerinde genel olarak yaşadığı dönemdeki iki yüzlü kişileri,  insanları 

kandıran bazı şahsiyetleri, kendisine göre dine ihanet edenleri ve insanlık namına büyük 

suçlar işlediğini düşündüğü kimselerin münafıklığını ve iki yüzlülüğünü eleştirmiştir. 

Ṣafâ, hicri yedinci ve sekizinci yüzyıldaki hiciv ve eleştirel şiirin altıncı asırda resmî 

olarak Fars şiirinde yaygınlaştığını ve sonraki yüzyıllarda yaşanan toplumsal ve siyasal 

kaosların bu tür şiirin yaygınlaşmasını desteklediğini dile getirmiştir.60  

 

Muḥammed Ali Tebrîzî, ‘Ubeyd’in kendi düşüncelerini ve gördüğü iki yüzlülüğü 

açık açık dile getiremediği için kendi sözcüklerini hiciv ve mizah kılıfına sokarak, 

eleştirel bir dil ile söylemek istediklerini ifade etmeye karar verdiği yorumunu 

yapmıştır.61 

 

Bu dönemin en önemli şairlerinden Ḥâfıẓ-ı Şîrâzî’nin şiirleri de bu konuda 

oldukça güzel bir örnek sayılmaktadır. ‘Ubeyd'in Ḥâfıẓ ile ilişkisine dair bir söylenti veya 

kanıt yoktur ancak sadece şu var ki, ‘Ubeyd'e benzeyen ve Ḥâfıẓ ile iletişimde olan ve bir 

dönem Şirâ'da yaşayan ve faaliyette olan bir şair hakkında mevcut söylentiler, bu şairin 

‘Ubeyd olduğu ihtimalini gündeme getirmiştir. ‘Ubeyd ile Ḥâfıẓ’ın mizah ve hiciv diliyle 

birbirlerini etki altında bıraktığına dair iddialar da olmuştur.62   

 

 

60 Ṣafâ, Ẕebihullah, Târîḫ -i Edebiyât  der Kalemrov-i Zebân-ı Parsî, C. 5 s. 333. 
61 Tebrîzî, Muḥammed Ali, Reyhânetu’l-Edeb , Tahran, Hş. 1327, C. 2,  s. 107. 
62 bkz. Nikdaraṣl, Muḥammed Hüseyn - Faṭemeh Pasâlarî, “Hemegunihâ-yi Fikr-i Ḥâfıẓ ve ‘Ubeyd-i 

Zâkânî”, Şiraz Üniversitesi Şiir Araştırmaları Dergisi, Yıl 7, Sayı 2, Şiraz, Hş. 1394. 
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Bu mizah ve hiciv tam da Ḥâfıẓ’ın düşünce dünyasının aynısıydı diyebiliriz. 

Sadece ‘Ubeyd, Ḥâfıẓ’ın tatlı dili yerine alay ve hicvi seçmiş ve bu müstehcen sözcüklerle 

ve oldukça yalın diliyle adından söz ettirmiştir.63 

 

 

 

1.3. MEMDUHLARI 

‘Ubeyd, toplumsal eleştiri ve hicivleriyle tanınsa da yaşamının bazı dönemlerinde 

methiye içerikli şiirler de söylemiştir.  

 

Bununla birlikte övgüde bulunduğu kişilerin sayısı çok sınırlı olmuştur. Şîrâz’ı 

ele geçiren İncûlular hânedanından Cemâleddin Ebû İshaḳ’a  (öl. 758/1357) Uşşaknâme 

adlı eserini ithaf etmiştir. İsḥâḳ’ın veziri Rûkneddin Amîdu’l Mulḳ’a da övgüde 

bulunduğu külliyatında anlatılır. ‘Ubeyd, şiirlerinden birinde kendisi de bir şair ve edip 

olan ‘Amîdu’l Mulḳ’un vezirliğini tebrik etmiştir.64  

 

Bir başka şiirinde de on iki yıldan bu yana aynı vezirin hizmetinde bulunduğunu 

söyler.65 

 

 

63 Rypka, Jan Târîḫ-i Edebiyât-ı Îrân ez Devrân-ı Bastan ta Kaçar, Çev. İsa Şahâbî, İntişarat-ı İlmi ve 

Ferhengi, Tahran, Hş. 1385, s. 384. 

64 Zâkânî, ‘Ubeyd, Külliyat, s. 21. 

65 Çiftçi, Hasan ‘Ubeyd-i Zâkânî Toplumsal Görüşleri, Ahlâk ve Felsefesi, s. 41. 
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‘Ubeyd’in övgüde bulunduğu bir diğer şahsiyet, İlhanlı Sultanı Ebû Said Bahadır 

Han’ın veziri ‘Alâeddîn Muḥammed Feryûmedî’dir (öl. 742/1342). 

 

Çağdaşı Ḥamdullah Mûstevfî, 730/1330 yılında kaleme aldığı Târîḫ-i Güzîde adlı 

eserinde ‘Ubeyd’in o tarihte Kazvîn’de yaşadığını anlatır. Burada ‘Alâeddin Muḥammed 

Feryûmedî ile dostluk kuran ‘Ubeyd, ona Nevâdiru’l-Ems̱âl adlı kitabını takdim 

etmiştir.66 

 

Divanındaki az sayıdaki methiyelerinin bir kısmı da Celâyirî Hükümdarı Şeyh 

Üveys (ö. 776/1374) için yazılmıştır. ‘Ubeyd, Muzafferiler hükümdarı Mûbârizûddin 

Muḥammed’in Şîrâz’ı işgali sonrasında memduhu Ebû İshaḳ’ın ölümüyle Bağdat’a 

yerleşmiştir. Burada Bağdat ve Tebriz’de hüküm süren  Şeyh Üveys’in himayesine girmiş 

ve bu hükümdara bir kısım methiyeler yazmıştır. 

 

‘Ubeyd’in son memduhu, Mübârizüddin Muḥammed’in oğlu Ebû'l-Fevâris Şâh 

Şûcâ’dır (ö. 786/1384). Ebû İshaḳ’ın ölümüyle Şiraz’ı terk ederek Şeyh Üveys’in 

sarayına sığınan ‘Ubeyd’in maddî sıkıntılar ve farklı nedenler sebebiyle Kirman’da Şâh 

Şûcâ’nın himayesine girdiği külliyatındaki şiirlerden yola çıkarak rivayet edilir.67 

 

1.4. ESERLERİ 

‘Ubeyd-i Zâkânî, hayatı boyunca manzum ve mensur tarzda 14 eser kaleme 

almıştır.  Manzumlar arasında öne çıkan eserleri, Şah Ebû İsḥâḳ için yazdığı Uşşâḳnâme 

 

66 Mûstevfi, Ḥamdullah , Târîḫ -i Güzîde, Nşr. Abdülhüseyn Nevâî, Tahran, Hş. 1336, s. 805. 

67 Zâkânî, ‘Ubeyd, Külliyat, s. 40 
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ve Mûş u Gurbe adlı eseridir. Mûş u Gurbe adlı eserinde kedi-fare çekişmesi içinde 

dönemin toplumsal ve siyasi bozuklukları ile idarecilerin riyâkârlıkları ve kötülükleri 

anlatılır.  

 

Mensur eserler arasında da çalışmamızda inceleyerek tercümesini yaptığımız 

Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı eseri onun en önemli mensur eseridir. Bu eserinde ‘Ubeyd,  önceki 

dönemin ve kendi dönemindeki şairlerin şiirlerini de kullanmıştır. Bu açıdan Aḫlâḳu’l-

Eşrâf  risâlesi,  Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan adlı eseriyle yapısal bakımından benzerlik 

taşır.  Bunun yanı sıra Ṣed Pend, Rîşnâme, Falnâme-i Burûc, Risâle-i Ta’rîfât, Risâle-i 

Dilgûşâ, Nevâdiru’l-Ems̱âl, Mektûbât-ı Kalenderân ve Risâleler adlı eserleri kaleme 

almıştır. 

 

Yazarın gazel ve kasidelerinden oluşan yaklaşık 3 bin beyitlik bir divanı da 

bulunmaktadır. Divanında ayrıca tercî-i bend ve bazı rubaîler de yer almaktadır. 

 

1.4.1. Uşşâḳnâme 

‘Ubeyd’in daima âşık gönlünden şikâyetlerle başladığı 734 beyitlik bu mesnevi, 

Şîrâz’ın hâkimiyetini 742/1341’de ele geçiren İncûlular hânedanından Cemâleddin Ebû 

İsḥâḳ’a ithafen kaleme alınmıştır. ‘Ubeyd-i Zâkânî, bu eserinde âşık ve mâşukun 

yaşadıkları durumları anlatır. Mesnevi türünde kaleme alınsa da eserin içinde altı gazel 

de mevcuttur.68 

1.4.2. Risâle-i Ṣed Pend 

 

68 bkz. Külliyat, s. 284, 286, 288, 290, 298, 309. 
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‘Ubeyd, Risâle-i Ṣed Pend (Yüz Öğüt) adını verdiği eserinde, hayatla ilgili 

gözlemleri ve yaşamla ilgili önerileri ve öğütlerine yer verir. 750/1349 yılında kaleme 

alınan eser, içerisinde ironik unsurlar barındırması açısından diğer pendnâmelerden 

farklıdır. Bu metinde ‘Ubeyd, yaşadığı toplumdaki mevcut yanlışları öğüt formunda 

tenkit ederken yine galiz ve sert bir üslup kullanmaktan geri durmaz. Eserin içeriğinde 

birçok edebe mugayir ifadeler kullansa da oldukça hoş ve hikmetli sözlere de bu eserinde 

yer vermiştir.69  ‘Ubeyd, risâlesine şu ciddi beş öğütle başlar: 

 

Ey azizler ömrü ganimet olarak biliniz.  

Vakti boşa harcamayınız.  

Padişahlığın ganimette, servetin de sağlık ve güvende olduğunu biliniz. 

Ömür ikinci defa elde edilemeyeceği için zamanı iyi değerlendiriniz.  

Gönlünüze göre geçmeyen zamanı ömürden saymayınız.70 

 

Eserin devamında ise alaycı ve müstehcen üslup kullanmıştır. Bu açıdan eserde 

Aḫlâḳu’l-Eşrâf risâlesinde olduğu gibi sosyal eleştiriler alaycı ve mizahî tarzla 

yapılmıştır. 

‘Ubeyd’in Ṣed Pend  risâlesi dönemin âlimlerinden Naṣîruddîn-i Ṭûsî’nin (ö. 

672/1274) derlediği Eflatun’un sözleri ile Enûşîrvân’ın Pend-nâme’sine bir nazire 

 

69 Külliyat, s. 379-389. 

70 Külliyat, s. 385. 
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şeklinde kaleme aldığı ifade edilse de aslında bu eser sözü edilen kişilere bir nâkize71 

mahiyetindedir.72 

Ṣed Pend  risâlesi başka şairlerin de ilgisini çekmiştir. On altıncı yüzyıl 

şairlerinden Niẓâmûddîn Ḳârî, (ö. 993/1585) ‘Ubeyd’in risâlesine nâkize olarak yazdığı 

eserine Risâle-i Ṣad Vasl adını vermiştir. Ṣed Pend’in ilk cümlesi “Ey azizler! Ömrü 

ganimet biliniz” şeklindeyken Ḳârî, Risâle-i Ṣad Vasl adlı eserinin ilk cümlesini “Ey 

azizler! Sünnete muhalif elbise giymeyin” ifadelerine yer vermiştir. ‘Ubeyd’in risâlesinde 

alışık olduğumuz üzere müstehcen ifadeler yer alırken Ḳârî’nin eserinde daha özenli 

kelimeler tercih edilmiştir.73 

1.4.3. Mûş u Gurbe 

Külliyatında yer aldığı şekilde doksan dokuz beyitten oluşan manzum eser, fabl 

türünde kaleme alınmıştır. Edward G. Browne, A History of Persian Literature (İran 

Edebiyatı Tarihi) adlı eserinin üçüncü cildinin ‘Ubeyd ile ilgili kısmında, eserin 174 

beyitten oluştuğundan bahseder.74  

 

Adından da anlaşılacağı gibi kedi ile farenin kavgasını içeren bir hikâyenin 

anlatıldığı eserde, insanlar arasındaki mücadele sembolik olarak hayvanlar üzerinden 

anlatılmaya çalışılmıştır. Eserde kedi ile fare orduları arasındaki savaş konu edinilmiştir. 

Bir takım olaylar yaşandıktan sonra 330 bin kişilik fare ordusu kralları liderliğinde kedi 

ordusuna karşı savaşmaya gider ve savaşı fare ordusu kazanır ve kedi kralını esir alır.  

 

71 Birbiriyle çelişen, birbirine karşıt olan şey veya iş 

72 Çiftçi, Hasan, Klâsik Fars Edebiyatında Hiciv ve Sosyal Eleştiri,  s. 333. 

73 Kaska, Çetin, “Niẓâmûddîn Ḳârî ve Dîvân-ı Elbise’sinde Mizahi Nazireler”, İran Çalışmaları Dergı̇si, 

C. 3, Sayı 1, s. 44. 
74 Browne, E.G., A History of Persian Literature C.3, Cambridge, 1920, s. 241. 



 

34 

 

Hikâyenin sonunda ise esaretten kurtulan kedi kral, fare kralını öldürür ve 

ordusunu yok eder.   

Hikâye şu beyitle sona erer: 

 قصه اين  عجيب   و غريب /  زاکانا عبيد يادگار 

“Bu garip ve acayip hikâye ‘Ubeyd-i Zâkânî’den bir yadigardır” 75 

 

‘Ubeyd’in bu eseri yazmaktaki amacının hayvanların diliyle konuşarak dönemin 

hükümdarlarını ve ileri gelenlerini eleştirmek olduğu görülür. Mûş u Gurbe adlı manzum 

eser, ‘Ubeyd’in alışıldık sert eleştirel ve müstehcen üslubunu kullanmadığı 

eserlerindendir. ‘Ubeyd'in Mûş u Gurbe'si, fabl türünde bir eser olarak aslı Hint olan ve 

Farsça ve Arapça’ya tercüme edilen Kelile ve Dimne adlı; kedi, fare, tilki, koyun, kurt, 

arslan öküz ve benzeri hayvanların konuşturulduğu eserle benzerlik gösterir.76 

1.4.4. Risâle-i Dilgûşâ 

Özlü sözler ve latifelerden meydana gelen eser, Farsça ve Arapça olmak üzere iki 

kısım şeklinde kaleme alınmış olup her bölümü kısa hikâyelerden oluşur. ‘Ubeyd, bu 

eserinde de yaşadığı dönemin riyâkârlıklarını ve ahlâk kurallarını hicvetmiştir. Eser, sade 

ve akıcı bir dille kaleme alınmıştır. Aḫlâḳu’l-Eşrâf  ile birlikte ‘Ubeyd’in en detaylı ve en 

mühim mensur eseridir.77 ‘Ubeyd’in bu eserindeki fıkralardan bazıları sonradan dilimize 

girerek Osmanlı döneminden günümüze geniş bir şekilde kullanılmış Nasreddin Hoca 

fıkralarına benzer. Risâle-i Dilgûşâ adlı eserdeki egemen mizah unsuru müstehcenlik 

 

75 Külliyat, s. 364. 

76 Külliyat, s. 359-365. 

77Ṣafâ, Ẕebihullah, İran Edebiyatı Tarihi,  Çev. Hasan Almaz, C. 2, s. 233. 
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olmakla beraber, riyâkarlığı ve hileciliği öfkeyle eleştirdiği de görülür.78 Risâle-i Dilgûşâ 

adlı eser ilk kez Osmanlı âlimlerinden, mutasavvıf ve tarihçi Müneccimbaşı Ahmed Dede 

(ö. 1113/1702) tarafından Leṭâifnâme adıyla Türkçe’ye tercüme edilerek, dönemin 

Osmanlı padişahı IV. Mehmed’e takdim edilmiştir.79 

1.4.5. Nevâdirü’l-Ems̱âl 

‘Ubeyd, Nevâdirü’l-Ems̱âl adlı Arapça kaleme alınmış mensur eserini  İlhanlı 

Sultanı Ebû Said Bahadır Han’ın veziri ‘Alâeddin Muḥammed Feryûmedî’ye takdim 

etmiştir. Nevâdirü’l-Ems̱âl adlı esere Külliyat’da yer verilmemiştir. 

1.4.6. Risâle-i Rîşnâme 

‘Ubeyd’in kaleme aldığı bir başka risâle de manzum ve nesir olarak yazılan 

Risâle-i Rîşnâme’dir. Bu eserinde şair, gençliğin güzelliğini yok edici olarak tasvir ettiği 

sakalı, bir kişi haline büründürür ve onunla hayalî ve olağanüstü diyaloglara girer.80 

‘Ubeyd, bu eserine Allah’a hamd ve Hazreti Peygamber’e övgü ile giriş yaptıktan sonra 

sakalı bir yaratık şekline büründürerek, ona Rîşuddîn ismini takar. Eserin devamında bu 

sakalı sembol olarak gördüğü kişiyle konuşmaya başlar. Risâlede anlatılan hikâyede 

insanoğlunun cennetten kovulmasının sebebinin sakallarının çıkması olduğu anlatılır. 

‘Ubeyd, bu risâlesinde de âyet ve hadîslerden faydalanmıştır.81 

1.4.7. Risâle-i Ta'rîfât 

Risâle-i Ta'rîfât, on bölümden oluştuğu için Deh Fasl olarak da bilinir. ‘Ubeyd, 

bu eserinde Allah’a hamdla başladıktan sonra idarî alanda siyasi, ekonomik, hukukî ve 

dinî, toplumsal alanda ise bireysel ve toplumsal kavramların uygulanışlarıyla 

 

78 Halman, Talat,  s. 164. 

79 Ağırakça, Ahmet, “Müneccimbaşı Ahmed Dede” Maddesi, DİA, C. 32, s. 4. 

80 Browne, E.G., A History of Persian Literature C. 3, s. 251. 

81 bkz. Külliyat, s. 343-356. 
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kazandıkları anlamları ortaya koymuştur. Bu sayede onun bu eseri, diğer eserlerine 

nazaran dönemin ahlâkî çöküntüsünü daha açık bir şekilde ortaya serer.82 ‘Ubeyd, bu 

eserin ikinci bölümünde Türkler hakkında da hicivde bulunur. ‘Ubeyd, eserinde dönemin 

riyâkarlık yapan din adamlarını ve şeyhlerini ağır şekilde eleştirir.83 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AḪLÂḲU’L-EŞRÂF VE İNCELEMESİ 

 

2.1.AḪLÂḲU’L-EŞRÂF 

İran edebiyatında daha çok eleştirel ve mizahî özellikleriyle tanınan ‘Ubeyd-i 

Zâkânî’nin Aḫlâḳu’l-Eşrâf adlı risâlesi, şu ana kadar müstakil bir çalışma olarak ele alınıp 

incelenmemiştir. ‘Ubeyd, ironik eleştirileri ve edebe mugayir ifadeleri de içerisinde 

barındıran bu risâlesinde yaşadığı toplumdaki yanlışları sert şekilde eleştirir. 

 

‘Ubeyd’in eserlerindeki başlıca anlatım tarzı olan hezl, Arapça kökenli bir kelime 

olarak “latife yapmak, şaka, eğlenmek” anlamına gelir. Edebî terim olarak da sert bir  

sözün yumuşak ve rahat bir şekilde ifade edilmesi ve sözün değişik anlatım tarzlarıyla 

dile getirilmesi şeklinde anlamlandırılır. 84 

 

82 Çiftçi, Hasan, “‘Ubeyd-i Zâkânî Toplumsal Görüşleri, Ahlâk ve Felsefesi”, s. 65. 

83 Browne, E.G., A History of Persian Literature, C. 3, s. 252. 

84 Durmuş, İsmail, “Hezl” Maddesi, DİA, C. 17, s. 304-305. 
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İran’da oldukça ciddi ve derin yaralara sebep olan Moğol istilasının İran'ın sosyal, 

kültürel ve siyasi yapısını altüst ettiği söylenebilir. İran coğrafyasında özellikle Moğol 

istilasını takip eden senelerde ortaya çıkan mahrumiyet, yoksulluk ve idarecilerin 

yolsuzluğu, Fars edebiyatında klasik çerçeve içerisinde olmasına rağmen hiciv ve hezl 

şiirini daha da güçlendirmiştir.  

 

Moğollar döneminde yaşayan ‘Ubeyd-i Zâkânî de dönemin en dikkat çekici ve 

sıradışı nitelikteki hiciv yazarlarındandır. Müellif, 740/1339’da yazdığı en önemli 

eserlerinden biri olan Aḫlâḳu’l-Eşrâf ’ta dönemin ileri gelenlerini ve toplumu, sövgüye 

varan bir dille sert şekilde ve edebe mugayir galiz bir üslupla eleştirir. Eserine Aḫlâḳu’l-

Eşrâf adını seçmiş olması Nâṣırûddin-i Ṭûsî’nin (ö. 672/1274)  Evsâfû'l-Eşrâf kitabını 

eleştirmek amacıyla olmuştur.85  Eser, adı itibarıyla Nâṣırûddin-i Ṭûsî’nin Evsâfû'l-Eşrâf 

adlı eserini andırsa da amaç ve muhteviyâtı itibarıyla ondan farklıdır.86 

 

Eserin pek çok kısmı aşırı derecede müstehcendir. ‘Ubeyd-i Zâkânî bu küçük 

risâlesinde peygamberler, filozoflar ve ilim ehlinin tavsiye ve teşvik ettiği adalet,  hikmet, 

merhamet, namus, iffet, hayâ, cesaret, cömertlik, hilm, vefâ ve doğruluk gibi faziletleri 

kendi zamanında ortadan kalktığı için “mezheb-i mensûh” diye niteledikten sonra 

bunların yerine dönemin aristokratları ve halk tabakası tarafından benimsenen ve bu 

sebeple “mezheb-i muhtâr” denilen, ahlâk, fazilet ve insanî erdemlerden uzak davranış 

ve alışkanlıkları hicvetmektedir.  

 

 

85 Ṣafâ, Ẕebihullah, İran Edebiyatı Tarihi Çev. Hasan Almaz, C. 2, s. 232. 

86 Şahinoğlu, Nazif, “Aḫlâḳu’l-Eşrâf ” Maddesi, DİA, C. 2, s. 18. 
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 Nitekim Ṣafâ, bu risâlenin ‘Ubeyd’in en önemli eseri olduğunu belirttikten sonra 

‘Ubeyd’in Nâṣırûddin-i Ṭûsî’nin Evsâfû'l-Eşrâf adlı risâlesinden esinlenerek ona bu ismi 

verdiğini ancak onun bu ismi seçmiş olmasının Ṭûsî’yi alaya almak ve yermek dışında 

bir amacı bulunmadığını anlatır. Zira şairin bu risâlesindeki bariz hedefi, yaşadığı 

dönemde ahlâkî davranışlarının çoğunun insanî erdemlerden değil aksine rezaletlerden 

olan yönetici ve aristokratların kötülüklerini ve bozgunculuklarını ve aşağılık ahlâkî 

yapılarını açıklamak olmuştur.”87 

 

 

 

Yazar, eserine Allah’a hamd ve Hz. Muhammed’e övgüyle başladıktan sonra 

eserin mukaddimesinde eseri yazmaktaki asıl düşüncesini şu şekilde açıklar:  

 

“Bir müddettir şu zayıf bendeniz ‘Ubeyd-i Zâkânî, günümüz insanlarının artık geçersiz 

saydığı eskilerin ahlâkıyla günümüzdeki büyüklerin tercihi olan ahlâk ve ahvâlin bir 

kesitine dair özet bir risâle yazmayı düşünüyordum. Maksadım, bu ilmin talipleri ve bu 

yola yeni girmiş müptedîler için faydalı olacak bir eser yazmaktı.”88 

 

Yazar eserinde genel olarak gerçek ahlâk sahiplerinin kimler olduğunu ve onların 

taşıdığı vasıfların neler olduğunu anlatır. Her bir erdemin bablarla anlatıldığı eserde 

Zâkânî, dört büyük erdemin yanında sehâvet, hilm, hayâ, vefâ, sıdk, rahmet, merhamet 

ve şefkat gibi ahlâki erdemleri de dahil ederek eserini yedi bab sonunda noktalar. 

 

87 Çiftçi, Hasan “‘Ubeyd-i Zâkânî Toplumsal Görüşleri, Ahlâk ve Felsefesi”, s. 59. 

88 bkz. Çevirideki mukaddime kısmı  
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Dönemin birçok tarihçisinin yazmadığı toplumsal ve siyasî gerçekleri 

yansıtmaktan geri durmayan ‘Ubeyd, hicvetmek istediklerini küçümseme, hayvanlara 

benzetme ve sövgüyle  alaya alır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ESERİN DİLİ VE ÜSLUBU 

‘Ubeyd’in Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı eseri, kullandığı mizahî mazmunlar açısından 

diğerlerinden farklıdır. Bu risâlede, ‘Ubeyd, önceki şairlerin ve yazarların sözlerinden 

nakîzeler kullanarak toplumun en üst sınıfı başta olmak üzere toplumdaki birçok sınıfın 

durumunu, dönemin ahlâk  ve faziletinin çöküşünü kinâyeli ve alaycı bir şekilde anlatır.  

Eleştiri için aşırı keskin ve sert bir dil kullanmaktan çekinmeyen ‘Ubeyd’in hedefinde 

başta yöneticiler ve dinî kişilikler bulunsa da o, bu aristokrat kesimin kendi ifadesiyle 

rezil ahlâkına uyum gösteren  sıradan halkı da eleştirmiştir.  

 

Aḫlâḳu’l Eşrâf’ın yedi bölümü, Cengiz Han ile ondan sonra gelen hükümdarlar 

zamanında hüküm süren ve tarihî kaynaklarda her türlü rezillik, yolsuzluk ve kötülükleri 

benimsemiş olduğu rivayet edilen yönetici kesim ile bunların davranışlarını ahlâk ve 

erdem noktasında değerlendirmeden ve hiç sorgulamadan benimseyen, boyun eğen veya 



 

40 

kabul etmek zorunda bırakılanların durumlarını yansıtan adeta yedi ayna niteliğinde 

olduğu söylenebilir. 89 

 

Ahlâklı olmayı kötü bir şey gibi kinâyeli şekilde çeşitli sanatlarla ancak son derece 

sert bir üslupla anlatırken ahlâksızlığı mutluluk kaynağı gibi gösterir.  

 

Üçüncü babda iffet konusunda tercih edilen yol olarak dile getirdiği aşağıdaki 

ifadeleri buna örnek gösterilebilir. 

 

“Bizim dostlarımız ise şöyle buyururlar: geçmiştekiler bu konuda çok büyük bir yanlışa 

düşmüş ve değerli ömürlerini dalalet ve cehalet içerisinde geçirmişlerdir. Bu yol üzere 

olan hiç kimse, hayattan hiçbir nasip almamıştır. Vahiy dilinde açık nass şöyle der:  

“Dünya hayatı oyun, oyalanma, ziynet, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk sahibi 

olma yarışından, ibarettir”90 

Bunu şöyle anlamayı irade buyurmuşlardır ki dünya hayatından maksat, oyun, eğlence, 

süslenme, iftihar yarışı, mal toplamak ve neslin çokluğudur. 

 Buyururlar ki, oyun ve eğlence günaha bulaşmadan ve nehiy olunmuş çalgı aletleri 

olmadan asla gerçekleşemez. Mal toplamak ise halkı incitmeden, zulmetmeden, iftira ve 

insanların namuslarına dil uzatmadan olanaksız bir iştir. Dolayısıyla iffetli yaşamak 

isteyenler bütün bunlardan mahrum kalır ve böyle birini canlılar içerisinde dahi 

görmemek gerekir. Böyle birinin hayatı toptan abes ve bomboştur.” 

 

89 Şahinoğlu, Nazif, “Aḫlâḳu’l-Eşrâf” Maddesi, DİA, C. 2, s. 19. 

90 el-Hadîd 57/20. 
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Yazar, büyük ölçüde nesir olarak kaleme aldığı bu eserinin içine şiir parçacıkları 

da serpiştirmiştir. Klasik Fars şiirinin üstadlarından Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan’ında 

izlediği üsluba yakın şekilde ele aldığı konuları zaman zaman çeşitli beyit, mısra ve 

mesellerle anlatmıştır. Zâkânî, daha önce zikrettiğimiz gibi Saʿdî-yi Şîrâzî’den etkilenmiş 

ve bu eserinde Gülistan’da kullanılan tarzı taklit etmeye çalışmıştır. Buna karşılık onun 

kadar başarılı olamadığı açıktır. Aḫlâḳu’l Eşrâf’ın, Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan adlı 

eseriyle benzerliği göz ardı edilemez ancak bu durum eserin dış yapısı için doğru olabilir. 

Belâgat ve dil açısından iki eser arasında büyük farklar olduğu görülür. Eserde dış yapı 

itibarıyla Farsça nazımlarla, Arapça nazımlarla, Kur'ân âyetleriyle, hadîsler ve Farsça 

deyimlerle karşılaşıyoruz. Eser her ne kadar ağır sövgüler içerse de yine de akıcı bir üslup 

içerisinde yazıldığı söylenebilir. 91 

 

Eserin asıl ruhu ve cevheri alaycılık olmakla birlikte içinde yer alan cümleler kısa 

ve doyurucu olduğu gibi mânâ lafza feda edilmemiş, secî ve diğer lafzî sanatlar da sadece 

anlamın daha iyi kavranması amacıyla kullanılmıştır. Onun Aḫlâḳu’l-Eşrâf  eserinde 

izlediği bu tarzı Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan adlı eserinde görürüz. Zira Saʿdî, sanatlı 

nesirden uzak durmak suretiyle o devirde çeşitli fazlalıkları taşıyan muğlak ve karmaşık 

renge bürünmüş olan Fars nesri arasında orta yolu seçerek süs ve şatafata normal ölçüde 

yer vermiş ve böylece beğenilen bir nesir türünü ortaya çıkarmıştı. ‘Ubeyd de aynı 

noktayı yakalamış ve zaman zaman kullanmış olduğu vezin ve secî bile onun Aḫlâḳu’l-

Eşrâf  risâlesine birçok güzellikler ve incelikler katmıştır. 92 

 

 

91  Âzer, Muḥammed Ḥekîm, “Üslûb ve Saẖtar-ı Aḫlâḳu’l-Eşrâf ” Mecelle-i Edeb Pejûhi, Tahran, Hş. 

1390, Sayı 18, s. 97. 
92 Çiftçi, Hasan “‘Ubeyd-i Zâkânî Toplumsal Görüşleri, Ahlâk ve Felsefesi”, s. 77. 
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 ‘Ubeyd, Aḫlâḳu’l-Eşrâf’ta Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan’da yaptığı gibi meramını 

daha iyi anlatabilmek için Farsça ve Arapça şiirlerden yararlanmıştır. ‘Ubeyd, bu eserinde 

52 beyit ve 5 mısra Farsça, 1 beyit ve 1 mısra Arapça şiir kullanmıştır. ‘Ubeyd ayrıca bu 

risâlede 30 kez Ḳur’ân-ı Kerîm âyetlerinden faydalanmıştır. Birçok kez de meşhur ve pek 

bilinmeyen darbımeselleri kullanmıştır.  

 

Aḫlâku’l Eşrâf’ta ayrıca altmış hikâye yer alır. Bunlardan on tanesi hikâye 

başlığıyla gösterilmiş, diğerleri ise yedi bölümdeki konuların arasına serpiştirilmiştir.  

‘Ubeyd, eserindeki yedi bölümde Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan, Muhyiddin 

İbnü’l-Arabî, Muaviye, Moğol hükümdarlarından Cengiz ve Hülâgû Han gibi yaşadığı 

dönemin ve önceki dönemlerin önemli şahsiyetlerinden söz eder.  

 

Yazar, Aḫlâḳu’l-Eşrâf adlı eserinde Firdevsî ve Saʿdî-yi Şîrâzî başta olmak üzere 

Esedî Ṭûsî, Enverî, Ḫayyâm, Senâî, Niẓâmî gibi İran edebiyatının meşhur şairlerinin 

şiirlerinden faydalanmıştır.  

 

Risâlenin başında Ḫayyâm’ın en önemlilerinden sayılan şu rubaîsini kullanmıştır: 

 

Ey dört ve yedinin bir sonucu olan 

Sen her daim yedi ve dört ile azaptasın 

Mey iç! Zira ben bin kereden daha fazla söyleyedurdum 

Geri dönüşün yoktur gidince gitmişsin demektir 

 

Aḫlâku’l Eşrâf, Farsça bir risâle olmasına rağmen ‘Ubeyd’in eserinde Arapça 

kelimeleri çokça kullandığı görülür. Buna rağmen eser genel olarak okuyucular için 
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akıcıdır denilebilir. Eserin mukaddimesinde Arapça kelimeler diğer bölümlerden daha 

fazladır.  

 

 

 

 

2.2.1. Farsça Deyimlerden Örnekler 

‘Ubeyd, bu eserinde Farsça deyimleri de çokça kullanmıştır. Farsça deyimlerin 

büyük bir kısmı zamanında yaygın olan şiirlerden ve bu şiirlerin bazı beyitleri olarak, 

halk arasında dolaşarak deyim haline gelmiştir. Örneğin, ‘Ubeyd’in de kullandığı 

deyimler Saʿdî-yi Şîrâzî, Niẓâmî ve diğer şairlere aittir.   

 

Yedinci babda doğruyu söylemenin bazen can yakıcı olduğundan bahsederken 

eskilerden bir deyimi nakleder, devamındaki beyit Saʿdî-yi Şîrâzî’ye aittir; 

 

... و باقی عمر به واسطه این کلمه راست ميان ایشان خصومت منقطع نشود, بزرگان از این جهت گفته اند که  "

 : دروغ مصلحت آمیز به که راستی فتنه آمیز 93

 

Veya beşinci babda büyüklükten ve sehavetten bahsederken Niẓâmî’nin beytini 

örnek gösterir: 

 

 

93 bkz. Külliyat,  s. 341. 
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 " بزرگی بایدت دل در سخا بند/ سر کیسه به برگ گندنا بند" 94

 

Bir başka örnekte ise yedinci babda, başka insanların sohbetinden ve 

nimetlerinden faydalanmak için eski bir atasözünü örnek gösterir; 

 

 "از هر دیگی نواله یی خوش باشد"95

 

  Eserin dili, yazarın dönemindeki hâkim olan dildir. Bu eser kendi dönemindeki 

dil ve üslubun etkisini üzerinde taşır. Ḳur’ân âyetleri, hadîsler ve Arapça deyimlerden 

eserde sıklıkla faydalanıldığı görülür. Farsça kelimeler  daha az miktarda kullanılmış ve 

kullanılan Farsça kelimeler de daha çok fiil, edat veya bazı zarflar şeklinde kullanılmıştır. 

Bütün bunlarla birlikte Moğolca kelimeler de yazarın yaşadığı dönemde Farsça’ya 

girmiştir ve bu eserde de görülmektedir.  

 

İran edebiyat tarihçilerinden Celâleddîn Hûmâî'ye göre, Moğol döneminde 

Türkçe oldukça yaygınlaşmış ve sadece bazı bölgeler değil birçok bölgeyi etkisi altında 

bırakarak Farsça nesri de etkilemiştir. Bu dönemden itibaren de Türkçe kelimeler yavaş 

yavaş nesre de girmiştir. 96 

 

2.2.2. Eserin Söz Sanatları Bakımından İncelenmesi  

 

94 bkz. Külliyat, s. 330. 

95 bkz. Külliyat, s. 339. 

96 Hûmâî, Allâme Celâleddîn, Târiḫ-i Muḫtasâr-ı Edebîyat-ı İran, İntişârât-ı, Hûmâ, Tahran, Hş. 1373, s. 

55. 
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Sözcüğün gerçek anlamı dışında kullanılan ve söze güzellik ve farklı bir anlam 

yükleyerek canlılık kazandıran cinas, kinâye, teşbih, istiâre, tenâsüp gibi söz sanatları 

bakımından da Aḫlâḳu’l-Eşrâf  zengindir denilebilir. 

 

2.2.2.1. Kinâye 

Sözlükte “bir şeyi bir şeyle örtmek” anlamına gelen kinâye kelimesi edebî sanat 

olarak örtülü anlatım demektir. İran edebiyatı hocalarından Sirûs Şemîsâ'nın edebî 

terimleri incelediği Beyân adlı eserine göre, kinâye aslında iki kişi, iki grup arasında 

oluşur ve yavaş yavaş toplumun diğer grupları arasında yaygınlaşır. Her kültürde, her 

kavimde ve toplumda birçok kinâye oluşmuştur. Bunları anlamak ve hâkim olmak için 

ilgili kültürü iyi bilmek gerekmektedir.97 

 

Eserde kinâyelerle çokça karşılaşıyoruz. Bunlara aşağıdaki örnekler gösterilebilir. 

Aşağıdaki işaretli sözcükler eserde asıl anlamından farklı olarak kullanılmıştır.  

 

   ... باید که بی توقف و تردد تن در دهد و دفع به هيچ وجه روا ندارد98 

(onay vermek ve razı olmak( 

 

 ... و آتشکده ها که معبد ایشان بود به یکباره بمرد  و اثرشان از روی زمين محو شد 99

 (Ateşin sönmesi, ateşkedelerin sönmesi  ( 

   

 

97 Şemîsâ, Sirûs, Beyan, İntişârât-ı Firdevs, Tahran, Hş. 1381, s. 226. 

98 Külliyat, s. 326. 

99 Külliyat, s. 329. 
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  ... و بی آبرویی مایه ساخت, پوست خلق می کند هر چه دلش می خواهد می گيرد100 

 (kötülük yapmak, işkence ve azap çektirmek) 

 

 ....اگر خصم را بکشد, خون ناحق در گردن گرفته باشد 101 

  (bir suçu kabul etmek, suçun sorumluluğunu almak ( 

 

2.2.2.2. Teşbih 

‘Ubeyd söz sanatlarından teşbih ve istiâreye de önem vermiştir. Teşbih ve 

istiâreler  eseri daha değerli hale getirmiştir denilebilir. 

 

 ... تا او را از ورطات مهلکه و  گرداب جهل و نقصان به ساحل نجات و کمال برسانند. 102 

 

Yazar yukarıdaki örnekte cehaleti bir girdaba benzetip cahilin çaba gösterdikçe battığını 

göstermek istemiştir. Devamında ise yazar kurtuluşu sahile benzetmiştir. 

 

 ....هميشه مفلوک و منکوب باشد و به داغ حرمان و خذالن سوخته103

    

Yazar umutsuzluğu ve kaybetmeyi bir dağ ve iz gibi tasvir etmiştir. 

 

2.2.2.3. İstiâre 

 

100 Külliyat, s. 338. 

101 Külliyat s. 323. 

102 Külliyat, s. 318. 

103 Külliyat, s. 326. 
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Eserdeki istiârelerden aşağıdaki örnekler verilebilir.  

 

 ..الجرم مرد وار پای همت بر سر آن اخالق و اوضاع نهادند 104.

 

Himmet ve gayret, ayağı olan bir insana benzetilmiştir. 

 

 

 

 ... و حلق خود را به سرپنجه گرسنگی فشرده تا این چند دینار ذخيره کرده ام 105 

 

Bu cümlede açlık, bir canlıya benzetilmiştir, bu canlının eli vardır ve başkasının boğazını 

sıkıyordur. 

 

2.2.2.4. Tenâsüp 

Tenâsüp sanatı da diğer sanatlar gibi hem nazımda hem nesirde oldukça kullanılan 

bir söz sanatıdır. Eserde yazar yer yer kelime oyunlarıyla tenâsüp yapmıştır. Bunlara 

aşağıdaki örnekler gösterilebilir.  

 

....زر و خلعتو حلوا و  لوتیا جمعيتی باشد مشتمل بر   سماعییا  وسیکدام دليل روشن تر از این که هرجا عر  

106 

 

104 Külliyat, s. 319. 

105 Külliyat; s. 332. 

106 Külliyat, s. 323. 
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 چنان که فرهاد, کوه بیستون کند و هرگز به مقصد نرسيد تا عاقبت جان شيرین در سر کار شیرین کرد. 107 

 

2.2.2.5. Cinas 

Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan’ındaki gibi bu eserde fazla secî göremiyoruz ama 

cinasla karşılaşıyoruz. “Sözlükte “iki şeyin birbirine benzemesi” anlamında masdar olan 

cinas, edebiyat terimi olarak anlamları farklı, yazılış veya söylenişleri (sesleri) aynı yahut 

benzer olan kelimelerin nazım ve nesirde bir arada kullanılması yoluyla yapılan söz 

sanatını ifade etmektedir.”108 Aşağıdaki örneklerde eserdeki cinasların bir kısmı 

verilmiştir. 

 

Safi/ Şafi, M'aaş/M'aad, Kurur/ Murur gibi örnekler; 

"اکنون در این روزگار که زبده دهور و خالصه قرون است چو مزاج اکابر لطيف شد, و بزرگان صاحب ذهن 

 ورکرگماشتند و ... و نيز به واسطه    معادو    معاشبر کليات امور    شافیو اندیشه    صافیبلند رای پيدا گشتند, فکر  

منير این جماعت    ظمیرو    خطیراوان اکثر ان قواعد اندراس پذیرفته است. احيای آن اوضاع بر خاطر    مرورزمان و  

 109 گران آمد."

 

2.2.3. Eserdeki Ḳur’ân Âyetleri ve Hadîs-i Şerifler 

 

107 Külliyat, s. 340. 

108 Kılıç, Hulusi - Yetiş, Kazım, “Cinas” Maddesi, DİA, C.8, s. 12. 

109 Külliyat, s. 319. 
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Ḳur’ân âyetlerini nazım ve nesir eserlerde kullanmak, aslında Fars şiirinin ortaya 

çıkışından itibaren ve saray şiirinde hep var olan bir konuydu. Bu alanda Sebk-i Irâḳî  

zirveye ulaştı. 110 

 

Ḳur’ân-ı Kerim, belâgat ve fesâhat kıstası olan bir kaynak olmasıyla beraber 

şairler ve yazarlar, Ḳur’ân âyetlerini ve hadîslerini kullanarak söz sanatlarındaki kendi 

yeteneklerini   de sergilemişlerdir. Ayrıca Ḳur’ân-ı Kerim’den örnek vermek şairlerin 

kendi yazdıkları ve ortaya koydukları sözün de etkisini artırmıştır. Zira Ḳur’ân'ı kaynak 

göstermek ikna edici yönleriyle okuru da eseri okumak için daha fazla cezbeder.  

 

Bu yöntem Arapça nesirden Farsça nesre girmiştir veya Farsça nesir bu konuda 

Arapça nesrin etkisinde kalıp, estetik ve teknik olarak birçok Farsça eserde yerini almıştır. 

Bu tekniğin izleri ilk Arapça nesirlerde görülmüştür.111  

 

Aḫlâḳu’l Eşrâf risâlesinde ‘Ubeyd, bir âyetin tümünü veya bir bölümünü aynen 

Arapça olarak Farsça cümlelerle beraber kullanıp kendi yazdıklarının doğru olduğunu 

aslında bu âyetlerle ortaya koymak istemiştir. Bu konuyu nesir alanında birçok yazarın 

eserinde örneğin Gülistan ve hicri altıncı yüzyılda Merzûbân b. Rüstem b. Şervîn’in 

kaleme aldığı Merzûbannâme'de de görmek mümkündür. Farsça ve Arapça'nın farklarını 

göz önünde bulundurarak, Farsça bir metinde Arapça ibareler veya Ḳur’ân âyetleri 

kullanmak başka bir yetenek gerektirmektedir ve Farsça şair ve yazarlar, özellikle de 

‘Ubeyd bunu iyi bir şekilde başarmıştır. 

 

110 Mecd, Ûmid - Abin, Elahe, Sebk Şinâsi Nazm o Nesr-i Fârsî, Tahran, Hş. 1391, Dönem 5, Sayı 1, s. 

67-78.   

111 Ḥatîbî, Hûseyn, Fenn-i Nesr Der Edeb-i Pârsî, İntişârât-ı Zevvâr, Tahran, 1386, s. 197. 
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‘Ubeyd, âyetleri veya hadîsleri kullanırken cümle içerisinde bazen doğrudan Farsça 

cümleye bağlayarak anlatıcının dilinden devam etmiştir ve hiç bir bağlaç kullanmamıştır. 

‘Ubeyd’in eserinde faydalandığı Ḳur’ân âyetlerine aşağıdaki örnekler gösterilebilir. 

 

 ... که بر بدن هر فردی از افراد انسان جوهری شرف که آن را روح خوانند از عالم قل الّروح من امر ربّی 112

 

 …چنانکه حق تعالی فرمود: تؤتی الحکمة من یشاء و من یؤتی الحکمة قد اوتی خيراً کثيراً  113

 

 

 در نص تنزیل آورده است که: انّما الحيوة الدّنيا لعب و لهو و زینة و تفاخر بينکم و تکاثر فی االموال و الوال 114 

 و بدین آیت که " افحسبتم انما خلقناکم عبثاً و انکم الينا ال  ترجعون"  115

 ‘Ubeyd’in diğer eserlerinde de sıkça görülen Arapça terkipler aynı şekilde 

dönemin diğer yazarlarında da görülmektedir. Dönemin edebiyatında Arapça'nın yaygın 

olduğunun bir göstergesidir aynı zamanda. Arapça terkiplerden  örnekler ise aşağıdaki 

şekildedir: 

، الشک  

، راعلّه المشایخ  

، ابد الدّهر   

،سليم القلب  

 

112 Külliyat, s. 317 - el-İsrâ 17/85. 

113 Külliyat, s. 321 - el-Baḳarâ 2/269. 

114Külliyat, s. 325 - el-Ḥadid 57/20. 

115Külliyat, s. 325 - el-Mü'minûn 23/115. 
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، اضغاث احالم   

، عزیز الوجود   

،محتاٌج اليه   

 

2.2.4. Eserdeki Şiirler 

Eserde kullanılan ve örnek gösterilen şiirlerin hepsinin, estetik ve şiirsel açıdan 

dikkati çekici ve büyük şairlerden seçilmiş oldukları görülür. Belli ki yazar bunu bilinçli 

olarak ve büyük bir özenle yapmıştır. İranlı edebiyat tarihçisi ve şair Mîrzâ Muḥammed 

Taḳî Melikû’ş-şuarâ Bahâr’a göre, eski nesir tarzlarında, esere diğer kaynaklardan Farsça 

ve Arapça örnek vermek çok nadir görülmüştür ancak Ḳur’ân âyetleri ve tarihle ilgili 

şiirler yaygındı.  

 

‘Ubeyd sözünü ispat etmek veya vurgulamak için şairlerin şiirlerinden örnekler 

vererek bu sayede eserini adeta zengin bir şahesere dönüştürmüştür denilebilir. ‘Ubeyd, 

eserinde nesir ile şiiri de birbirine ustaca bağlamıştır. Aşağıda ‘Ubeyd’in eserinde yer 

verdiği şiirlerden örnekler yer almaktadır. 

 

ترا ز دو گيتی برآورده اند ...گفته باشد؛  همانا شاعر دراین معنی  -  

 

؛ سرمایه مرد مردانگی گفته اند کهذکر محاربات و و مقاتالت چنين کسی را در سلک مدح کشيده اند و  ....بلکه

 است ........

 

؛ بر همه خلق سرافراز بود هر چه که چو سرو/ پاکدامن بود و راست رو و کوته دست   واینکه شاعر گفته.. -

 مصداق همین معنی است. 
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؛ زر عزیز آفریده است خدا/ هر که خوارش بکرد خوار که د, و یقين دانيد .... و به هيچ وجه دست خرج ميازی-

 شد

 

‘Ubeyd, şiir örneklerini verirken şairlerin adlarını vermemiş, şiirleri sadece “şair 

demiştir” veya “demişler” kelimeleriyle bağlamıştır ancak şiirleri araştırdığımızda, bu 

şiirlerin Sa`dî-yi Şîrâzî, Ömer Ḫayyâm, Niẓâmî-yi Gencevî, Firdevsî-i Ṭûsî, Reşîd-i 

Vaṭvâṭ ve diğerlerine ait olduğunu görebiliyoruz. 

 

 -      جوانان دانا و دانش پذیر/ سزد گر نشيند باالی پير

 Firdevsî 

 -      بزرگی بایدت دل در سخا بند / سر کيسه به برگ گندنا بند   

Niẓâmî 

اندک اندک به هم شود بسيار /دانه دانه است غله در انبار        -  

Sa`dî 

 -    جاهل فراز مسند و عالم برون در/ جوید به حيله راه و به دربان نمی رسد

Reşîd-i Vaṭvâṭ 

 

Aşağıdaki örnekte ise ‘Ubeyd, dünyanın kalıcı ve güvenilir olmadığını anlatırken iki 

şairden peşpeşe örneklerle söylemek istediğini Fars edebiyatının büyük ustalarının 

sözleriyle sağlamlaştırmaya çalışmıştır. Başta, şairi belli olmayan şiiri, sonra Ḫayyâm’ın 

bir rubaîsi ve sonra Niẓâmî‘nin Hüsrev ve Şirin’inden beyitlerle devam etmiştir. 
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بيشت گفتم/ باز آمدنت نيست   رای آنکه نتيجه چهار و هفتی/ وز هفت و چهار دایم اندر تفتی/ می خور که هزار با

 چو رفتی

Şairi belli değil 

 

نيست/ جز با من و تو عقلی و تمييزی نيست/ ناچيز که وهم کرده کان چيزی  زین سقف برون رواق و دهليزی

 هست/ خوش بگذر از این خيال کان چيزی نيست  

Ḫayyâm’ın rubaîsi 

 

Ubeyd bu iki şiir örneğiyle yetinmeyip Niẓâmî’nin şiirini de örnek göstermiştir; 

برادربر او یک جرعه می همرنگ آذر / گرامی تز ز خون صد   

Niẓâmî 

 

Bazen bu şiir örnekleri Arapça ibarelerle birlikte gelmiştir, örneğin Hz. Ali'nin 

Nehcü'l-Belâga’sından bir ibareden sonra bir Farsça beyit gelmiştir, anlam olarak biraz 

farklı dursa da kullanılan iki cümlede de verilmek istenen mesajın aynı olduğu görülür. 

Aşağıda yazar, mizah diliyle dünyanın güzel tatları ve keyiflerinden faydalanmak 

konusunda tereddüt yaşanmaması gerektiğine dair önce kendi fikrini anlatmış sonra bunu 

kullandığı beyitle güçlendirmiştir. 

 

اگر استادی یا یاری را از این کسی داعيه تمتعی باشد باید که بی توقف و تردد تن در دهد و دفع به هيچ وجه روا  

 ندارد که؛ الفرصة تّمر مر السحاب 116

 

116 Külliyat, s. 326. 
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 117 از امروز کاری به فردا ممان/ چه دانی که فردا چه گردد زمان

 

 

Ubeyd'in şiir örnekleri konusunda ilginç deneyimleri de olduğu dikkati çeker. 

Örneğin bu şiirleri kendi hiciv ve mizah diliyle tekrar yazıp bu eserde kullanmıştır. 

Şehnâme'nin Rüstem, Hûman ve Pîran gibi ünlü pehlivanlarını birbirine düşürmüş ve bu 

hikayeyi söylerken Firdevsî’den de bir kaç beyit ilâve etmiştir ama bu hiciv, yalın ve 

müstehcen bir şekilde yapılmıştır. Üçüncü babda bu beyitleri görebiliriz. 

 

  که به همان  /پايدار جهان نماند کس بر چو  نيکی  بود یادگار 118  

که پيرانش فرموده تهمتن چو بگشاد شلوار بند/ به زانو درآمد یل ارجمند/ عمودی برآورد هومان چو دود/ بدان سان  

 119 بود......

 

 

Ve sonra devamında iki pehlivanın hikâyesini  hezl yani alaycı bir üslupla 

karışık bir dil ile devam edip en sonunda da hikâyeye Firdevsî’nin aşağıdaki beyiti ile 

son vermiştir. 

بود یادگار     نيکی همان به کی پایدار چو بر کس نماند جهان   

  

 

117 Külliyat, s. 327. 

118 Külliyat, s. 338. 

119 Külliyat, s. 327. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AḪLÂḲU’L-EŞRÂF IN ÇEVİRİSİ 

3.1.MUKADDİME 

Hazreti Vâcibu’l Vücûd’a yüce kudret sahibi sonsuz şükür ve sınırsız hamd ile ki 

O, akıl ziynetiyle insanın varlığını bezemiş ve bu vesileyle onun övgüye layık bir ahlâk  

ve güzel hasletlerle bezenme gayesine yönelmesini müyesser kılmıştır.  

Kâinatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’nın –selâmların en kâmili onun üzerine 

olsun- nuranî ve ıtır kokulu ravzasına sayısız salâvat ile ki onun yaratılış kisvesi ve ahlâkî 

meramı, “Sen olmasaydın yaratmazdım felekleri” sırması ve “Sen hiç kuşkusuz yüce bir 

ahlâk  üzeresin” tuğrasıyla süslenip tasdik mührü vurulmuştur. Onun evlâdı ve ensârına 

da selâm ve tahiyyât ile ki “onlardan hangisine tâbi olursanız hidâyet bulursunuz.”  

 

Kemâl ehli nezdinde –ki sözümüz bu zümreyedir- malum olduğu üzere 

insanoğlunun her bir ferdinin bedeninde “Ruh” diye anılan gayet yüce bir cevher tayin 

edilmiştir ki bu cevher Emir Âlemi’ndendir.  

 

“De ki: Ruh Rabbimin emirlerindendir”120 ve beden üzerinde söz sahibidir. 

Âdemoğlunun hakikati işte bu cevherden ibarettir. Bu cevher her daim kendi başına 

kaim olup faniliğe karşı korunur, muhafaza edilir ve her dem terakki ve kemal istidadı 

taşır. Beden nasıl şehvet ve hissedilebilir lezzetlerden zevk alıyor ve yüzünü süflî 

âlemlere dönmüşse, ruh da şanı yüce tüm gayelerin nihaî gayesi Hazreti İzzet’e 

dönmüştür.  

 

 

120 el-İsrâ 17/85. 
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O marifet hakkı idrak ve hayırlarla feyizlenmekten nasip alır ve yüzünü kudsî 

âlemlere döner. Aynı şekilde beden nasıl müzmin hastalıklar sebebiyle fonksiyonlarını 

göremez bir hale geliyorsa, kendine özgü bir keyfiyet ve mahiyete sahip olan ruh da, 

makam ve mal sevgisi, şehvet düşkünlüğü ve süflî âlemlere yönelmek gibi kendine 

mahsus hastalıklardan birine yakalandığında Hazreti Zû’l Celâli müşahede, makul 

hakikatleri idrak ve hayır feyizlerinden berhudar olma özelliğini yitirir. Şair işte bu 

anlamda söylemiş olsa gerek: 

 

Seni iki âlemden getirmişler 

Nice aracılarla yetiştirmişler 

İlki Fıtrat, sonuncusunu da bil ki o, sensin 

Sakın kendini oyunlarla oyalama121 

 

Tabipler nasıl tüm himmetlerini bedenin hastalıklarını izale ve onun sağlığını 

muhafaza etmek için ortaya koyuyorlarsa, Peygamberler de tüm himmetlerini, ruha ârız 

olan afet ve hastalıkları defetmek için ortaya koymuş ve onu cehalet ve kusur girdapları 

ve helâk uçurumlarından kurtararak kurtuluş ve kemâl sahillerine eriştirmek için 

çabalamışlardır.  

 

Akıl sahibi bir insan dakik bir bakışla düşünecek olursa şu nükte aydınlığa 

kavuşmuş olur ki, Risâlet emanetini yüklenen zatların gönderiliş gayesi, kulların ahlâki 

bakımdan arınmaları ve iç dünyalarının pak ve tahir kılınmasıdır. İşte bu mânâ, şairin 

dilinden şu minvalde cereyan eder: 

 

 

121 bkz. Şehnâme dördüncü bölüm  
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Peygamber gelse de gelmese de sen güzel huylu ol 

Zira güzel huylu olan insan cehenneme gitmez asla  

 

Hazreti Risâlet makamının bizzat kendisi bu mana gelininin yüzündeki duvağı 

kaldırmış, bu nüktenin cemâlini şu sarih ifade tahtında mütecellî kılmıştır:  

 

“Hiç kuşkusuz ben, güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”122 

 

Ahlâk İlmi ve Amelî Hikmet diye anılan bu sahanın yasalarını, geçmiş âlimler 

uzun uzadıya beyan etmiş ki bendeniz hakirin kıt anlayışı tüm bunların bir tutamını olsun 

idrakten acizdir ve ahlâki tekâmülü, en güzel bir yordam ve en güvenilir bir yol üzere 

kitâbet bendine çekmişlerdir.  

 

Âdem-i Sâfi’nin mübarek zamanından günümüze kadar âdemoğlu içerisindeki 

eşrâf bin bir meşakkat ve kusursuz riyâzetlerle dört ana fazilet yani hikmet, şecaat, iffet 

ve adaletin anlaşılması için nihaî derecede gayret sergilemiş ve bu erdemleri, dini saadet 

ve uhrevî kurtuluş sebebi addetmişlerdir.   

 

Derler ki: 

Hangi dinden olursan ol, iyiliksever ve cömert ol 

Zira iyi huylulukla küfür, kötü ahlâklılıkla İslâm’dan daha iyidir. 

 

Şimdi artık bütün zamanların özü ve bütün asırların hülasâsı olan şu zamânede 

büyük adamlar mîzaç bakımından daha latif bir kıvama gelmiş ve keskin zihinli fikir 

 

122 bkz. Muvatta, Husnü'l Halk, 8, Müsned, 2/381. 
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erbâbı büyükler ortaya çıkmış, pürüzsüz fikirleri ve sağlıklı düşünceleriyle hem dünya 

hayatı hem de ölümden sonra diriliş gününe dair konuların temel esasları üzerine fikir 

yürütmüşlerdir.  

 

Haliyle eskinin gelenek ve ahvâli onların temyiz gözünde hor ve asılsız gözükmüş 

ve zamanın akışı ve çağın değişimi neticesinde söz konusu yasaların ekserisi köhne ve 

geçersiz addedilmiştir. Dolayısıyla eskiye ait şart ve ahvâlin yeniden ihyâsı bu topluluğun 

zarif muhayyeli ve aydınlık kalpleri gözünde gayet ağır bir yük gibi durmuştur.  

 

Binaenaleyh gayet merdâne o söz konusu ahlâk ve ahvâli himmet ayaklarının 

altına almış kendi dünya ve âhiret hayatlarının saadeti adına bugün için büyükler ve fikir 

otoriteleri nezdinde geçerli sayılan yol ve yönteme yönelmiş, din ve dünya işlerini bu esas 

üzere temellendirmişlerdir ki biz bu kısa risâleyi bu temelin sadece bir kesitinin şerhine 

tahsis etmiş bulunmaktayız.  

 

Mânâ âleminin kapıları açık ve söz silsilesinin halkaları gayet uzun olmakla 

birlikte biz asıl maksadımızı izaha başlayabiliriz. 

 

Bir müddettir şu zayıf bendeniz ‘Ubeyd, günümüz insanlarının artık geçersiz 

saydığı eskilerin aḫlâkıyla günümüzdeki büyüklerin tercihi olan ahlâk ve ahvâlin bir 

kesitine dair özet bir risâle yazmayı düşünüyordum. Maksadım, bu ilmin talipleri ve bu 

yola yeni girmiş müptediler için faydalı olacak bir eser yazmaktı.  

 

Neticede, Aḫlâḳu’l-Eşrâf adını taşıyan işte bu risâleyi kaleme almış bulunuyorum. 

Bu eser yedi babdan müteşekkil olup her bab iki yol; yani biri geçmiştekilerin hayat tarzı 

olan ve artık mensuh olmuş geçersiz sayılan yol ve mezhep, diğeri günümüz büyüklerinin 
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icat etmiş oldukları, dünya ve âhiret hayatının esası saydıkları tercihimiz olan yol ve 

mezhep esasınca şekillenmiştir. Evet, her ne kadar bu kısa risâlenin sonu laf u güzaf olsa 

da âşina illerden gelen bilir ki bizim metaımız nere malıdır vecizesi gereğince bu hakirin 

ümidi şu ki: 

Belki bir gönül ehli bir gün bir yerlerde 

Şu miskin hakkında bir dua eder! 

 

3.2.BİRİNCİ BAB : ESKİ YOLUN HİKMETİNE DAİR 

Hikmet ehli, “hikmet” kavramının tanımıyla ilgili şöyle buyururlar: “Hikmet, insan 

ruhunun ilmî ve amelî kuvveleriyle kemale erişmesidir. İlmî kuvve ile eşyanın hakikatini 

gerçek boyutuyla bilir, amelî kuvve ile ruhsal melekeler kazanır. Bu vesileyle güzel 

fiillere erişmeye güç yetirir ve çirkin işlerden sakınır. Bu, “hulk” yani “ahlâk ” diye 

isimlendirilir. 

 

  Demek ki “nefs-i nâtıka” yani insan ruhu, iki kuvve ekseninde şekillenir ve bu 

ruhun kemâli, bu ikisinin kemale erişmesine bağlıdır ki birincisi, “nazarî kuvve”, ikincisi 

ise “amelî kuvve”dir.  

 

Nazarî kuvve, insanın marifet idraki için bir şevk taşıması ve ilim ve bilgiye nail 

olması iledir. Böylece o şevkin bir iktizası olarak, eşyaya gerektiği veçhiyle ve gerçek 

özüyle marifet elde eder. Daha sonra “matlûb-i hakikî” yani hakikî gayeye marifet lutfüne 

erişmekle müşerref olur ki bu, tüm varlıkların nihaî gayesi olan en genel maksat olan 

Celle Celâluh’dur. En nihayet bu marifetin kılavuzluğunda tevhid âlemine, ve dahi ittihat 

makamına erişir ve kalbi sükûnet ve huzur bulur.   
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Zira, “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.”123  

Böylece kalbinin siması ve aklının aynasına bulaşmış şüphe çirkefi ve şek 

pasından arınıp temizlenir.  

 

Şairin de dediği gibi:  

Yakin nereye girecek olsa, şüphe ortadan kalkar 

 

Amelî kuvveye gelince, bütün kuvve ve fiillerinin düzen ve intizam üzere 

olmasıdır. Öyle ki hepsi birbirleriyle uyum ve ahenk içersinde olur ve bu vesileyle ahlâkî 

dengesi razı olunacak bir kıvama gelir. Bu ilim ve amel bir insanda bu düzeye eriştiği 

zaman o, “insan-ı kâmil” ve “Allah’ın halifesi” diye anılabilir. O, artık insan türünün en 

yüce mertebesine erişmiş sayılır.  

 

Hak Teâlâ bu anlamda şöyle buyurur:   

 

“Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş 

demektir.”124 

 

Onun ruhu, bedenden ayrıldıktan sonra ise kalıcı nimetler, ebedî saadet ve ilahî 

feyizleri kabul edebilecek kıvama gelir. Bu bir nimettir ki kime nasip olur acep! 

Buraya kadar eskilerin ve hekimlerin ve filozofların görüşünü ele aldık. 

 

 

123 el- Ra’d 13/28. 

124 el-Baḳarâ 2/269. 
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3.2.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Yeryüzünün bolluk ve şeref kaynağı olan büyükler ve ince fikirli düşünürler, insan 

ruhunun kemale ermesi ve onun başlangıç ve sonuyla ilgili düşündükçe geçmiş 

büyüklerin düşüncelerini ele alıp incelemiş ve bu inançları bütünüyle inkâr etmişlerdir. 

Şöyle buyururlar:  “(Bedenden bağımsız) bir insan ruhunun hiçbir itibarının olmadığı 

bizim nezdimizde ispatlanmış bulunmaktadır. Ruhun bekâ ve yaşamı, bedenin bekâsına, 

fânî olup yok olması da bedenin fenâsına bağlıdır.”  

 

Ayrıca şöyle buyururlar: “Peygamberlerin, ruhun kemal ve noksanlık kabul ettiği, 

bedenden sonra kendi başına bir varlığı olduğu ve bâkî kalacağına dair tüm söyledikleri 

muhal ve olanaksızdır.  

 

Haşir ve neşir batıl bir inançtır. Hayat, bedenin itidalli bir terkip üzere olmasıdır. 

Beden dağıldıktan sonra ise bir şahıs ebedî olarak bir hiç ve batıl olacaktır. Cennet 

lezzetleri ve cehennem azabıyla ilgili söylenenler bu dünyada da söz konusu olabilir.”  

 

Nitekim şair şöyle der:  

 

Birine bir şey verilmişse işte burada verilmiştir 

Hiçbir şey verilmemişlere ise yarının vaatlerini vermişler 

 

Dolayısıyla doğal olarak haşir, neşir, ceza, azap, uzaklık, yakınlık, rıza, gazap, 

kemal ve noksanlık gibi şeylerden tamamen uzaktırlar. Bu inancın bir gereği olarak 

ömrün bütün günlerini gönlün arzularını yerine getirmek ve daha çok lezzet almak için 

harcamak gerekir der ve şöyle devam ederler: 
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Ey dört ve yedinin bir sonucu olan 

Sen her daim yedi ve dört ile azaptasın* 

Mey iç! Zira ben bin kereden daha fazla söyleyedurdum 

Geri dönüşün yoktur gidince gitmişsin demektir 

 

Çoğu insan ise şu rubaîyi babalarının mezar taşlarına yazdırır: 

 

Şu çatıdan öte ne bir revak ne bir dehliz vardır 

Ben ve sende akıl ve temyizden gayri yoktur 

Bir şey zannetmişti, o değersiz şeyi oysa 

O hayali boş ver gitsin ki o zaten hiçbir şey değildir 

 

İşte bu inanç dolayısıyladır ki halkın can, mal ve namusları insanın gözünde hor 

ve değersiz görülmektedir: 

 

Onun için ateş renginde bir katre mey 

Yüz kardeşin kanından daha değerlidir 

 

El hak, ne büyük tevfik sahibiymiş o büyükler meğer! Öyle ki binlerce yıllık 

akılsal ve ruhsal arınmaya rağmen hiç kimsenin çözemediği hakikatler, hiçbir zahmete 

katlanmaksızın onlar için ispatlanıvermiş. 

 

 

 

* Dört: Dört mizaç: Sıcaklık, soğukluk, yaşlık ve kuruluk; Yedi: Yedi felek ve burç 
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3.3. İKİNCİ BAB: ÖNCEKİLERİN YOLUNA GÖRE CESARET 

Hikmet ehli buyurur ki, insan ruhu birbirinden bağımsız üç kuvveye sahiptir ve 

farklı davranışların kaynağı bu kuvvelerdir: Biri, düşünce ve temyizin kaynağı olan 

akletme kuvvesi; ikincisi, tehlikeli işlere girişme, üstünlük ve iktidar arzusunun kaynağı 

olan öfke kuvvesi; üçüncüsü, yeme-içme, yiyecek, içecek ve cinselliğin kaynağı olan ve 

hayvanî kuvve diye de anılan şehvet kuvvesi.  

 

Akletme kuvvesi bir insanda itidal üzere olduğu ve kendi ayakları üzerinde 

durduğu ve yakinî marifete erişmeye karşı şevk duyduğu zaman bunun peşi sıra ilim ve 

hikmet hâsıl olur.  

 

İnsanın yırtıcı ruhu yani öfke kuvvesi itidal üzere olduğu ve akleden kuvveye tabi 

olduğu zaman, bunun bir sonucu olarak ruh, cesaret erdemine erişir. Hayvanî ruhun 

davranışları itidal üzere olup akleden ruha tabi olduğu zaman, onun için iffet erdemi hâsıl 

olur. Bu üç tür fazilet hâsıl olup birbirlerine karıştığı zaman ise her üçünden, birbirleriyle 

uyumlu bir halet meydana gelir ki tüm erdemlerin kemal kaynağıdır. Bu erdem, adalettir.  

 

Hikmet ehli asalet, yüce himmet, ruhsal sükûnet, tahammül, korkusuzluk, alçak 

gönüllülük, hamiyet ve şefkat vasıflarına sahip bir insanı “cesur” diye adlandırır.  

 

Bu hasletle vasıflandırılan bir insanı övgüye şayan bilirler. Bu insan bu vesileyle 

insanlar arasında başı dik ve onurlu bir konuma sahip olur. Bu minvaldeki övgülerden 

asla gocunmaz hatta böyle bir insanın savaşları ve kavgalarını methedip över ve şöyle 

derler: 

 

Bir erkeğin sermayesi mertliktir 
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Cesaret, cömertlik ve akıllı olmaktır 

 

3.3.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Dostlarımız şöyle buyururlar: Tehlikeli bir işe girişen, savaş ve kavgaya bulaşan 

bir insan, iki hal üzere olur: Ya rakibine galip gelir ve onu öldürür ya da tam tersine.  

Rakibini öldürecek olursa haksız yere kan dökmüş sayılır ve bunun akıbeti er ya da geç 

onu bulur. Eğer rakip galip gelecek olursa, o şahıs kesinlikle cehennem yoluna girmiş 

sayılır. Peki, bir insan her iki tarafı da bu şekilde olan bir eyleme nasıl girişebilir ki? 

 

Bunun en açık delili şu ki, nerede bir düğün, musikî ve âlem meclisi olsa ve orada 

güzel yemekler, tatlılar, hediyeler ve altınlar bulunsa muhannesleri, kadın kılıklı 

erkekleri, saz-söz ehlini ve dalkavukları oraya davet ederler. Lakin ok ve mızrak 

darbelerinin olduğu ortamlarda, aptallara “sen erkeksin, pehlivansın, bir orduya bedelsin, 

dilâver ve yiğitsin” diye gaz vererek kılıçların karşısına gönderirler. O bedbaht oracıkta 

ölünce de şehrin kadın kılıklıları ve namertleri şamata ile kuyruk sallar ve şöyle derler: 

 

Ben ok, gürz ve mızrak yemeye güç yetiremem 

Bana hoş yemekler, badeler ve çalgıcılar yaraşır 

 

Bir pehlivanı savaş meydanında öldürdüklerinde karı kılıklılar ve namertler 

uzaktan seyreder ve bir ağızdan şöyle derler: “Kurban olayım yaradana! Karı gibi yaşa 

çok yaşa!” Gayet kararlı bir er olmak gerek ki insan kavganın kızıştığı ortamlarda 

Horasan yiğitlerinin şu buyruğunu hayatının düsturu edinebilsin: “Yiğitler meydana 

sıçrarlar ama biz samanlığa kaçarız!” Hiç kuşkusuz erler ve yiğitler şu mısrayı yüzük 

taşlarına nakşetmişlerdir: 
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Firar zafer esnasındadır 

Bu lutfa erişen pehlivana ne mutlu! 

 

Yeni yetme bir İsfahanlıyla ilgili şöyle rivayet ederler: Bir gün bir sahrada bir 

Moğol karşısına çıkar ve ona saldırır. Yeni yetme ileri görüşlülüğün zirvesinde bir yandan 

ağlayıp sızlarken şöyle der: “Efendim benim gel birlikte ölelim!” Yani “gel becer beni, 

ama öldürme!” Moğol, ona acır ve onun istediğini yapar. O genç bu hilenin uğuruyla 

öldürülmekten kurtulur. Denildiğine göre o günden sonra otuz yıl daha şan ve şöhretle 

yaşar. Ne mutlu o mesut gence! Şu deyimi sanki onun hakkında söylemişler: 

 

Bilge ve öğrenime müsait gençler 

Yalılarda baş köşede otursa yeridir 

 

Dostlar! Bu büyüklerin yaşam tarzları ve geleneklerini ganimet bilin. Yazık, 

zavallı ecdadımız bir ömür dalalet içerisinde yaşamışlar ve bir türlü bu öğretiyi anlamaya 

güç yetirememişler! 

 

3.4.ÜÇÜNCÜ BAB: ÖNCEKİLERİN YOLUNA GÖRE İFFET 

Geçmiş büyüklerin yaşam tarzlarında mütâlââ olunduğu kadarıyla, eski 

zamanlarda “iffet” dört erdemden biri sayılırdı. Buna dair şöyle buyurmuşlardır: İffet, 

namuslu, nezih ve dürüst olmaktır. İffetli kişi o kimsedir ki gözünü namahremi görmekten 

ve kulağını gıybet işitmekten sakınır, elini başkalarının malından, dilini küfürden ve 

nefsini kendisine yaraşmayan şeylerden korur. Onlar böyle birine kıymet verirlerdi. 

Şairin şu beyti: 
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Halk içerisinde başı dik olur her kim ki bir servi gibi 

Nezih olur, dürüst yaşar ve eli kısa olursa 

Bu anlamın bir örneğidir. Derler ki hekimin biri, oğlunun bir başkasını kınadığını duyar 

ve şöyle der: “Oğulcuğum, sana ne oluyor da başkasının bedeninde olmasına razı 

olmadığın bir şeyin kendi dilinde olmasına razı oluyorsun?”  

 

Adamın biri, birini şikâyet ediyor ve Emirü’l-Mü’minin Hasan b. Ali’ye o şahsın 

ayıplarını anlatıyordu. Hz. Ali, oğluna şöyle dedi: “Oğulcuğum, kulağını ondan nezih tut! 

Zira o kendi kabına bakıverdi de içindeki en habis şeyleri senin kabına döküyor!” Hallâc-

ı Mansur’u darağacına götürdüklerinde şöyle dedi: “Ben küçükken bir yoldan 

geçiyordum. Bir damın üzerinden bir kadın sesi duydum. Onu görmek için başımı 

kaldırdım. İşte ben bugün darağacından aşağıya bakarak o gün yukarıya bakmamın 

kefaretini ödüyorum.” 

 

3.4.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Bizim dostlarımız ise şöyle buyururlar: geçmiştekiler bu konuda çok büyük bir 

yanlışa düşmüş ve değerli ömürlerini dalalet ve cehalet içerisinde geçirmişlerdir. Bu yol 

üzere olan hiç kimse, hayattan hiçbir nasip almamıştır. Vahiy dilinde açık nass şöyle der:  

“Dünya hayatı oyun, oyalanma, ziynet, aranızda övünme ve daha çok mal ve çocuk 

sahibi olma yarışından ibarettir.”125 

Bunu şöyle anlamayı irade buyurmuşlardır ki dünya hayatından maksat, oyun, 

eğlence, süslenme, iftihar yarışı, mal toplamak ve neslin çokluğudur. 

 

 

125 el-Hadîd 57/20. 
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  Buyururlar ki, oyun ve eğlence günaha bulaşmadan ve nehiy olunmuş çalgı 

aletleri olmadan asla gerçekleşemez. Mal toplamak ise halkı incitmeden, zulmetmeden, 

iftira ve insanların namuslarına dil uzatmadan olanaksız bir iştir. Dolayısıyla iffetli 

yaşamak isteyenler bütün bunlardan mahrum kalır ve böyle birini canlılar içerisinde dahi 

görmemek gerekir. Böyle birinin hayatı toptan abes ve bomboştur. 

 

“Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi 

mi sandınız?”126  âyeti gereği sorumlu tutulacaktır.  Ne kadar saçma olur değil mi bir 

insan ay gibi bir kadınla baş başa kalma fırsatı bulur da onun cana can katan vuslatından 

payını almaz ve ben namusluyum diye tutturur sonra da mahrumiyet ateşinde tutuşur 

durur?  

 

Hâlbuki kim bilir belki de bir ömür boyu böyle bir fırsat eline geçmeyecek ve 

kederden ölüp gidecektir.  Zira derler ki, “Fırsatları kaçırmak kederdir.”   

 

Eskiden bu tiplere iffetli, namuslu ve nefsine güç yetirebilen diye iltifat ederlerdi 

ama bugün mendebur ve buz kalıbı diyorlar. 

 

Buyuruyorlar ki, “göz, kulak, dil ve diğer bütün uzuvları menfaat sağlamak ve 

zararlardan sakınmak için yaratmışlardır. Dolayısıyla bir uzvu varoluş sebebi olan şeyden 

menetmek, o uzvun işlevsiz kalmasına sebep olur.  

 

 

126 el-Mü'minûn 23/115.   
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Bir uzvun işlevsiz kalması doğru olmayacağına göre, herkes gözüne hoş görünen 

şeylere bakmalı, kulağına hoş gelen şeyleri dinlemeli ve bir insanın menfaati eğer 

çirkeflik, eziyet, iftira, en kötü küfürler, yalancı şahitlik gibi işlere bağlıysa hiç 

çekinmeden dile getirebilmelidir. Bu işlerden dolayı birileri zarara uğruyor ya da evi 

yıkılıyorsa dahi asla dikkate almamalıdır. Şu anlamlı sözü her daim kulağına küpe 

edinmelidir:  

 

Hoşuna giden her şeyi yap ve dile getir.   

Gönlünün istediği herkesi hiçbir şeyden çekinmeden becer gitsin! 

Yap ki ömrün boş yere zail olmasın!  

Elinden geldiğince güzel dilberler ara 

Kıvrak ve kıvırtan sevgililer ara 

Bulunca da nefes almasına dahi fırsat verme 

Sonra da bırak git bir diğerini ara 

 

Buyururlar ki, eğer bir usta ya da bir dost birinden lezzet almayı dilerse hiç 

tereddüt etmeden ve bekletmeksizin boyun eğmeli ve asla fırsatın elden gitmesine razı 

olmamalıdır. Zira fırsatlar, tıpkı bulutlar gibi gelir geçerler! Bugünden yarına hiçbir iş 

bırakma. Yarın zaman ne olur ne bilebilirsin ki? 

 

İmtina edip sakınmayı asla aklından geçirmemelidir. Zira, “imtina etmek küfür ve 

nankörlüktür!” Bilakis bunu tam anlamıyla ganimet bilmelidir. Çünkü tecrübe şahittir ki 

erkek ya da kadın cimadan imtina eden herkes her daim feleğin gadrine uğrar, eziklik, 

hasret ve itilmişlik ateşiyle yanarlar. Kat’î delillerle sabittir ki Âdem-i Sâfi’den günümüze 

cimadan uzak duranlar ne emir olabilmişlerdir ne vezir, ne yiğit bir pehlivan ve savaşçı 

ne de mal-mülk sahibi bir zengin ne meşhur bir şeyh ne de namdar bir vaiz olabilmişlerdir. 



 

69 

 

Bu iddianın doğruluğunun delili de tasavvuf ehlinin cimaya boyun eğmeyi “şeyh 

taifesinin illeti” bilmeleridir. Tarih kitaplarında yazıldığı üzere Zaloğlu Rüstem, bütün o 

namusluluk ve şevketini g.tverenlikle elde etmiştir.  Şair der ki: 

 

Tehmeten127  şalvarının uçkurunu çözdü ve 

Dizüstü oturdu o muhterem pehlivan 

Bir sütun çıkarıverdi Human başı dumanlı 

Tıpkı atalarının buyurduğu gibi  

Rüstemin kıçının kemendine öyle bir soktu ki 

Onun acısıyla Rüstemin kıçı yandı 

Bu kez Human diz çöküp oturdu 

Tehmeten tıpkı cesur bir aslan misali 

Ona soktu bir iri şey 

Ki Human’ın kıçı oldu pare pare 

Her iki cengâver de g.tveren oldular 

Yiğitler içerisinde yer edindiler 

Sen de kardeşim, güçlü olmak istiyorsan 

Benim sözlerim, kulak vermeye değer 

Yüzüstü yat ve kıçını kaldır 

Bütün hünerlerini aşikâr eyle 

Ki kıçına yanaşan herkes 

Seni yemeye doyursun 

Bu dünya kimseye ebedi kalmaz ya 

 

127 Pehlevî edebiyatında adı geçen Zaloğlu Rüstem’in lakabı 



 

70 

En iyisi iyilik kalsın yadigâr 

Yine şair der ki: 

 

“Ebedî saadeti sen cimada ara 

Lakin saadet kuşuna, verenler erişir” 

 

Hakikaten de büyüklerimiz tüm bu sözleri tecrübe edip de söylemişlerdir. 

Haklıdırlar da zira gerçekten de artık biliniyor ki sırf erkeklik uzvuyla ile yaşamak pek 

bir uğursuzdur. Erkek dediğin hem almalı hem de vermelidir –zaten dünyanın düzeni de 

alış veriş üzerine kuruludur- ki her açıdan cömert bilinsin ve eğer ana babası da 

verenlerden ise hem anadan hem de babadan asalet kazanmış denilebilsin. Evet, bazı 

avama göre g.tverenlik tersine bir cömertlik ve kıç üstü bir mürüvvettir ama onların 

sözlerine pek itibar olunmaz. Zira onlar bilmezler ki, “Kendi nefsini adamak cömertliğin 

en zirvesidir.”  

 

Bahtsızlığından dolayı bir kimse vermek fırsatını kaçırırsa devlet, servet, şan, 

şöhret ve iktidar anahtarını yitirmiş demektir. Sonsuza kadar zillet ve şekâvet içerisinde 

yaşamaya mahkûmdur. Böylesi hakkında şair der ki: “Dayat ta ki elinin ayasını dişlesin 

Böylesi sıcak bir tandıra ekmek yapıştırılmaz mı?” 

 

Nasihat dinleyen bahtı açıklar için bu babda bu kadarı kifâyet eder. Yüce Allah 

herkese hayır tevfiki ihsan eyleye! 

 

3.5.DÖRDÜNCÜ BAB: ÖNCEKİLERİN YOLUNA GÖRE ADALET 
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Geçmiş büyükler adaleti dört temel erdemden biri bilir ve hayat ve ölümün 

temelini bunun üzerine inşa ederlerdi. Onların inancına göre “yer ve gök adaletle ayakta 

durur.” Onlar kendilerini Allah’ın “Allah adalet ve ihsanı emreder.” düsturuyla sorumlu 

bilirlerdi. Dolayısıyla sultanlar, devlet büyükleri, emirler ve vezirler kendilerini adaleti 

yaymak ve tebaa ve ordunun düzenini sağlamakla sorumlu bilir ve bunu hem iktidar hem 

de hayırla anılma sebebi bilirlerdi. Bu hususa öylesine inanırlardı ki avam dahi tüm ilişki 

ve ortaklıklarında adalet yolunda yürürdü.  

Derler ki:“Adaletli ol zira gönül illerinde, Âdil biri peygamberlik kapısına 

varabilir.” 

 

3.5.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Bizim dostlarımızın yoluna göre ise bu tarz, olabilecek en kötü tarzdır. Zira adalet 

hayatta bir halel kaynağıdır. Bunu şu apaçık delillere dayandırır ve derler ki: Saltanat, 

komutanlık ve yöneticilik siyaset temeline dayanır.  

 

Halk, bir insan karşısında korku duymuyorsa, ona boyun eğmez. Herkes eşit olur, 

tüm işler halel bulur ve hayatın düzeni bozulur. Hâşâ biri kalkar da adalet üzere olacak 

olur, kimseyi dövmez, öldürmez, kimsenin malına el koymaz, sarhoş olup elinin 

altındakilere nara atmaz ve gazaplanmazsa, halk ondan korkmaz, tebaa padişahların 

fermanına boyun eğmez, çocuklar babalarını, hizmetçiler sahiplerini saymaz olur. 

Böylece de ülkelerin ve kulların maslahatları altüst olur.  

 

Bu anlamda derler ki:  “Padişah bir maslahat için yüz kan döker.” 

Yine buyururlar ki: “Adalet, felakete yol açar.” 
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  Şu delilden daha açık bir delil olabilir mi ki şimdi artık cehennem için bir şeref 

kaynağı olan Arap Dahhak, eşkıya Yezdigird gibi Acem padişahları ve sonradan onları 

takip edenler, zulmettikleri müddetçe iktidarları her daim terakki ediyor ve saltanatları 

mamur oluyordu. Ancak Kisra Enuşirvan’a sıra gelince o, vezirlerinin fikir ve 

siyasetlerinin zaaflarının etkisiyle adalet tarzını benimsedi ve çok geçmeden eyvânının 

sütunları yıkıldı, mabet bildikleri ateşkedelerin ateşi bir anda sönüp gitti de bütün izleri 

yeryüzünden mahvolup yitti.  

Müminlerin emiri, dinin kaidelerinin bânisi Ömer b. Hattab (ra) adalet ile namdar 

idi. O, kendi eliyle kerpiç yapar, arpa ekmeği yerdi. Dediklerine göre hırkasının ağırlığı 

on yedi kiloydu.  

 

Muaviye ise zulmün bereketiyle saltanatı, İmam-ı Ali’nin (ra) elinden çıkarıp aldı. 

Buhtunnasr, Beytu’l Mukaddes’te on iki bin peygamberi günahsız yere öldürmediği ve 

binlerce peygamberi esir alıp katır çobanı yapmadığı zamana kadar sahip olduğu iktidar 

yükselişe geçmemiş ve her iki cihanda yücelmemişti.  

 

Düşmana inat bugün dahi cehennemin en dibinde gelmiş geçmiş tüm Moğolların 

önder ve rehberliği payesine sahip Cengiz Han, binlerce on binlerce günahsız insanı 

acımasız kılıcına kurban etmeyinceye kadar yeryüzünün padişahlık tahtına oturmamıştı.  

 

Hikâye:  

Moğol tarihlerinde yazıldığı üzere Hulagu Han, Bağdad’ı ele geçirince kılıçtan 

kurtulabilen bir topluluğun, huzuruna çıkarılmasını emreder. Herkesin ahvâlini tek tek 

sorar. Kimin ne olduğu anlaşıldıktan sonra: “Çaresiz, zanaatkârlara ihtiyacımız var” diye 

buyurur ve onların işlerinin başına dönmelerine izin verir.  
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Tacirlere sermaye verilmesini emreder ve kendisi için ticaret yapmalarını ister. 

Yahudiler, mazlum bir kavim olduklarından cizye vermeleri şartıyla serbest bırakır. 

Muhannesleri kendi haremine gönderir. Ancak kadı, âlim, sûfî, hacı, vaiz, kılavuz, 

dilenci, kalender, pehlivan, şair ve hikâyecilerin hepsini ayırır ve şöyle buyurur: “Bunlar 

yaratılış âleminin artıklarıdır, Allah’ın nimetlerini boş yere tüketiyorlar!” Sonra da 

hepsinin nehre atılıp boğdurulmasına hükmeder ve yeryüzünü bu zümrenin pisliğinden 

arındırır.  

 

Dolayısıyla padişahlık yaklaşık doksan yıl onun hanedanı elinde kalır. Günbegün 

iktidarları büyür. Biçâre Ebu Said ise adalet vesvesesine kapıldığı ve adalet şiarı ile 

tanındığı için sahip olduğu iktidar çok kısa bir zaman için devam eder. Oysa Hulagu 

Han’ın hanedanı onun çabaları ve iyi niyeti ile ilerlemişti. Evet, bir insanın feleği bir 

kararmaya görsün, herkes o bir şey yapamasın diye el ele verir. 

 

 Bu tevfik sahibi büyüklerimize bin rahmet! Zira onlar insanları adaletin 

karanlığından hidayet nuruna irşad etmişlerdir. 

 

3.6. BEŞİNCİ BAB: ÖNCEKİLERİN YOLUNA GÖRE CÖMERTLİK 

Güvenilir kaynakların aktardığına göre geçmiş zamanlarda cömertlik, övgüye 

şayan bir hasletmiş. Bu ahlâk  ile tanınanlar övülür, bununla iftihar edilir ve evlatlar bu 

haslete teşvik edilirmiş. Onların inancına göre aç birini doyurmak, çıplak birini giydirmek 

ve çaresiz birinin elinden tutmak ayıp bilinmezmiş. Hatta bu konuda öylesine abartılı 

davranırlarmış ki halk bu tarz üzere hareket edenleri meth u senalar edermiş.  

 

Böyle birini asla ayıplamadıkları gibi, âlimler onun adını ebedîleştirmek için 

kitaplar yazar ve şairler ona methiyeler düzermiş. Bu hususa delil olarak apaçık âyetlere 
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istinat edilebilir ki, “Bir iyilikte bulunana on katı vardır.”128 ya da “Allah yolunda 

sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz.”129 Hazreti Resûl’den 

rivayet olunur ki: “Cömert bir insan fasık dahi olsa cehenneme girmez.”  

Değerli biri bu babda şöyle der: 

 

Sana büyüklük gerekse gönlünü cömertliğe bağla 

Kesenin ağzına ise tere otuyla bağ vur 

 

3.6.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Bizim büyüklerimiz isabetli fikirleri ve dakik görüşleri ile eskilerin büyüklerinden 

müstesna bir konumda olduklarından, bu babda da alabildiğince tam bir incelemede 

bulunmuş ve mübarek görüşleri eski tarzın ayıplarını aydınlatmıştır. Dolayısıyla mal, 

servet ve dahi neşe ve keyiflerini muhafaza etmek için çabalamışlardır. Bu doğrultuda 

kitabın şu sarih nassı ki, “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri 

sevmez.”130  diye buyurur.  

  

Bütün işlerinin imamı ve azimet hükmünde saymışlardır. Onlar nezdinde tahkik 

ile sabittir ki kadim hanedanların evlerini harap eden cömertlik ve israftır. Her kim, 

cömertlikle tanınıp meşhur olmuşsa bir daha asla huzur bulamamıştır. Zira aç gözlüler, 

 

128 el-En'âm 6/160. 

129 Âl-i İmrân 3/92. 

130 el-A'râf 7/31. 
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gözlerini her taraftan onlara diker ve her biri hoşlarına gidecek bir iş yahut başka bir 

bahaneyle onları traşlamanın peşinde olurlar.  

 

O temiz kalpli biçâre de bu zümrenin saçmalıklarıyla gurura kapılır kısa bir zaman 

içersinde bütün miras ve ayrıca bütün kazancını telef eder ve muratsız ve muhtaç bir 

duruma düşer. Oysa kendisini cimrilik hasleti ile tanıtan ve cimrilik sayesinde garazlıların 

talebinden ve dilencilerin ısrarından kurtulabilenler, aynı zamanda halkın dertlerinden de 

halas olur ve ömürlerini bereket ve nimet içersinde geçirirler.  

 

Buyururlar ki: Mal canın karşılığıdır. Zira onu elde etmek için değerli bir ömür 

harcamak gerek. Dolayısıyla akıl kârı değildir ki mal; örneğin giyinmek, yemek ya da şu 

fânî bedenin keyfi için yahut birileri övsün diye harcansın. İşte bu yüzden, büyüklerden 

birinin malı varsa eğer bin kerpetenin olsa, onun ölü toprağından bir kuruş dahi 

söktüremezsin. Takdir edersin ki bütün Rey mülkü ve Kayser’in tüm serveti dahi 

bunlardan birine verilse: 

 

Yağ çıkarma ustalarının taşını 

Onun karnı üzere koysan, bir osuruk olsun vermez 

Şu mısrada bu minvaldedir:  

Ona “vermek” lafzını söyleseniz 

Kulunçtan/gaz sıkışmasından ölse dahi bir osuruk vermez 

 

Şimdilerde artık cimriliğin öncüleri ki büyüklerimiz onlara “zabit” yani zapteden 

ismini verirler, bu babda vasiyetler yazıp kitaplar telif etmişlerdir. 

 

Hikâye:  
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Büyüklerden biri evladına şöyle buyurur: “Evladım bilesin ki “la”/hayır lafzı 

“belâyı” zâil eyler; “naam”/evet lafzı ise “nikamı”/dertleri ziyade eyler.”  

 

Bir diğeri, vasiyetleri içerisinde buyurur ki: “Oğlum, zinhar dilini ‘naam/evet’ 

lafzından koru ve her daim ‘la/hayır’ lafzını dile getir. Şuna yakin ile inan ki senin işin 

‘la’ ile çözüldükçe tüm işlerin ‘bâla/yüce’ olur. Eğer dilinde hep ‘naam/evet’ olursa 

gönlün hep pürgam olur.”  

 

Hikâye:  

Servet bakımından kendi zamanının Karunu olan büyüklerden birinin eceli gelir. 

Hayattan ümidi kesilir. Kerem hanedanının evlatları olan çocuklarını yanına getirirler. 

“Evlatlarım” der “Servet için bir ömür nice yolculuk ve ikamet zahmetine katlandım ve 

boğazımı açlık pençesiyle sıktım ki şu birkaç dinarı biriktirebileyim. Zinhar bunu 

muhafaza etmekten gafil kalmayasınız. Hiçbir şekilde onu harcamayı düşünmeyesiniz.  

Şu kıymetli altınları Allah’ın yaratmış olduğunu biliniz. Onu hor gören hor görülür. 

Eğer olur da biri gelir ve “ben babanızı rüyamda gördüm; helva istiyordu” diyecek olursa, 

sakın bu hileye aldanmayasınız. Zira ben böyle bir şey söylemiş olamam çünkü ölüler bir 

şey yemezler. Eğer ben bizzat sizin rüyanıza dahi gelsem ve böyle bir dilekte bulunsam, 

asla dikkate alınmamalıdır. Bu tür rüyaları saçma sapan düşlerden sayarlar. O rüyayı 

kesin şeytan göstermiştir. Çünkü ben yaşarken yemediğim bir şeyi ölüyken asla istemiş 

olamam.” Bu sözü söylediği esnada canını Cehennem Maliki’nin hazinesine teslim eder. 

Hikâye:  

Başka bir büyükten rivayet ederler ki bir gün birisi alış veriş esnasında iki kuruş 

için pazarlığı haddinden fazla uzatır. Onu, bu kadar nâçiz bir şey için işi sarpa sarmaya 

değmez diye menederler. Der ki: “Ne diye kendi malımın bir kısmından vazgeçeyim ki? 

Bu kadarı bana bir gün, bir hafta, bir ay, bir yıl ve hatta bir ömür bile kifayet eder!”  
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Derler ki: “Peki, nasıl?” Der ki: “Bununla tuz alsam ve yemeğime katsam, bir gün yeter; 

hamama gitsem, bir hafta yeter; kan aldırsam, bir ay yeter; bir süpürge alsam, bir yıl yeter; 

bir çivi alıp duvara çaksam, bir ömür yeter! Peki, ben sayısız menfaatimin bağlı olduğu 

bir nimetten nasıl vazgeçebilir ve kusur ederek elimden çıkmasına nasıl razı olabilirim?”  

 

 

Hikâye:  

Bir büyükten rivayet ederler ki o zatın evinde her ekmek pişirildiğinde ekmekleri 

tek tek o meymenetsiz eline alıp “Ömrüne asla halel gelmeye!” dermiş ve hazinesinde 

saklarmış. Ekmek kokusunu alan ev ahalisi ve hizmetçiler de derlermiş ki sen perde 

arkasında biz ise ciğerimiz pare pare, Ah, eğer perde bir düşseydi de ne şenlik çıkarırdık 

biz. 

 

3.7. ALTINCI BAB: ÖNCEKİLERİN YOLUNA GÖRE HİLM VE HOŞGÖRÜ 

Hilm, dayanıklı ve sabırlı olmaktan ibarettir. Eskiler, ruhu sükûnet ve güven 

duygusu içersinde olan ve kolaylıkla öfkesi tahrik olmayan bir insanı “halim” diye 

nitelendirirlerdi. Böyle biri, hoşlanmadığı bir durum karşısında kararsızlık ve ıstırap 

duygusuna kapılmaz. Hazreti Risâlet makamından rivayet olunur ki, “Hilm, bütün 

afetlerin hicabıdır.” Arapça okunuşuyla “Hilm” kelimesini tersinden okuduğumuzda 

“Milh” olur ve “tuz” anlamına gelir. İşte bu anlamda demişlerdir ki: “Hilm, ahlâkın 

tuzudur.” Şair, övgüye şayan hilmi şöyle metheder: 

 

Senin hilm yükünle dağın beli kırıldı 

Ve kala kaldı tıpkı bir müptela gibi 

İkisinden biri çaresiz kırılmalıydı 
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Zira iki sâkinin iltikası nasıl olabilir ki? 

 

3.7.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Doğrusu, bizim dostlarımız da bu ahlâkı tamamen dışlamazlar. Derler ki: Her ne 

kadar hilm sahibi bir insan karşısında halk küstahlaşsa ve bunu onun âcizliğine yorsa da 

bu ahlâk  bazı faydalar da içerir ve hayatın maslahatlarına dair önemli bir rol oynar.  

 

Bunun delili ise şudur: Eğer bir insan çocukluğunda sübyancılar ve züppelere 

tahammül edip onlara karşı hilm ve vakarla davranmamışsa, bugün artık büyüklerin 

mahfil ve meclislerinde yiyeceği sayısız tokat ve sıvazlamalara dayanamazdı. Kıçına 

parmak atamaz, sakalını yolamaz ve havuza atamazlardı. Karısı ve bacısına perdesiz 

küfürler edemezlerdi. Zamanın adamı diye anılan akıllı bir insan, akledebilen ruhunda 

yer etmiş hilm ve sabır bereketiyle bütün bu meşakkatlere tahammül edemezse bir arpa 

tanesi olsun hiçbir şey elde edemez. Bilakis her daim yenilir, hüsrana uğrar, feleğin 

gadrine uğrar ve düşmanını sevindirir. Ona hiçbir hanede yer vermezler ve hiçbir 

büyüğün yanında izzet ve ikram görmez. “Sözleşme rızkın anahtarıdır” sözü bu esas 

üzeredir. Şu beytin anlamı da bu manâyı pekiştirir: 

 

Bir insan, zamanenin inişli çıkışlı yolunda 

Değirmenin altta kalan taşı gibi olmalıdır        

Hilmin faydalarından biri şudur: Bir büyüğün harem ve tebaası hakkında bir iftira 

atılacak olur da o, hilm ziveri ve vakar ziynetinden ârî olursa öfke onun mizâcına hâkim 

olur ve onu delirtir.  

 

Zira, “Öfke aklın devi, cini şeytanıdır.” Dolayısıyla kadın ve çocuklarını vurup 

öldürebilir, etrafındakileri ve hizmetçilerini işkenceye tabi tutabilir ve kendi elleriyle 
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kendi evini altüst edebilir. Böylece kadın ve çocuklarını kendisinden nefret ettirir. Böyle 

biri gece gündüz düşünce ve kederlere müptela olur ve olmaya ki garaz sahipleri evi, 

tebaası ve hamiyetine dokunacak bir suç isnat eder diye tedirgin olur. Derler ki: 

 

Namusluysan derdin var demektir 

Namussuzsan eğer namertsin demektir. 

 

Fakat varlığı hilm ve vakar ziynetiyle bezenmiş bir büyük, binlerce kez bütün 

tebaasının kıçlarını paralasalar da bir tüy kadar olsun endişe, onun mübarek hatırını 

rencide etmez. Dolayısıyla hayatta oldukça hep refah ve huzur içerisinde günlerini geçirir. 

Hem kendisi aile ve tebaasından hoşnut hem de ailesi ve tebaası onun gazabından güven 

ve emniyet içerisinde olurlar. Hatta eğer kendisine iftira edilecek olunsa dahi dönüp 

bakmaz bile ve der ki: Bir köpek samanlığın damında ürüse de sen gam yeme. 

 

Hikâye:  

Duydum ki bu günlerde büyüklerden birinin çirkin ama örtülü bir karısı varmış. 

Adam karısını boşayıp kurtulmuş ve yerine güzel ama kahpe bir kadını nikâhlamış. Tabi 

kadın kadim alışkanlığı üzere umuma hizmet sunmaya devam ediyormuş. Adamı 

menedip demişler ki: “Örtülü bir kadını bırakıp da şu kahpe karıyı mı aldın?” O büyük 

adam, tam bir hilm ve vakarla şöyle buyurmuş: “Sizin kıt aklınız bu hikmetin sırrını idrak 

edemez. Evet, ben bugüne kadar tek başıma bok yiyordum ama şimdi bin kişiyle birlikte 

helva yiyorum!”  

 

Atasözü der ki: “Deyyus, her iki dünyada da mutludur.” Bunu şöyle tevil ederler: 

Deyyus bu dünyada oldukça hamiyet ve namus duygusu olmadığı için kafası rahat yaşar. 
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Öte dünyada da, Peygamberin (sav) “Deyyus, cennete giremez” buyruğu mucibince bu 

sıfatın bereketiyle cennete gitmemekle şeyhçikler, mollalar ve zahitlerin –ki cennet 

ehlidirler onlar- ekşi suratlarını görmekten kurtulur ve karşılaştığı her şeyh/molla 

bozuntusuna şöyle der: 

 

Eğer sana cennette yer verilecekse 

Diğer herkes cehennemi tercih eder 

 

İşte bu yüzden, deyyus her iki dünyada da mutludur. Lakin burada bir soru akla 

gelir: “Peki, bu cemaat; yani Deyyus efendiler, şeyh-molla bozuntularının sohbeti 

sebebiyle cennetten nefret ederler diyelim ama cehennemde her bir mollaya bedel bin 

kadı, temsilci ve vekili oturur. Peki, nasıl olur da bunların sohbetinden canları sıkılmaz?” 

Cevaben dersin ki: Mollalar dünyada ibadet ve taharetle meşgul olduklarından –tabi her 

ne kadar riyâ ve gösteriş için de olsa- ve bu mazlum deyyus bir kez olsun kıçını 

yıkamamış ve secdeye varmamış olduğu için deyyusla mollaların durumu tamamen 

birbirinden farklıdır.  

 

Kadılar ve tebaalarına gelince, onlar isyan, tezvir, hile, desîse, haram lokma, 

zulüm, iftira, kişilerin zaaflarından faydalanma, yalancı şahitlik, hırs, Müslümanların 

hukukunu çiğnemek, açgözlülük, fitne, insanlar arasında fesatçılık, arsızlık ve 

rüşvetçilikle tanındıklarından ve deyyuslar da bu hasletlerle yoğrulduklarından aralarında 

genel bir türdeşlik bulunur. İşte bu türdeşlik, onlarla kadılar ve tebaaları arasındaki 

sohbetin ana mayasıdır. Zira, “Her bir tür, kendi türdeşine meyleder.”  
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Filozofların dilinden varit olduğu üzere “türdeşlik ortaklık sebebidir.” Dolayısıyla 

tıpkı çocuklar gibi böyle bir yaprağa cehennem nakşederler. Gönlünü hep hoş tutmuş 

büyüğümüz de şöyle der: 

 

Eğer beni salihlerle ama dostlarımdan ayrı cennete getirseler 

Günahkârlarla cehenneme götürülmek bana daha hoş gelir 

 

Büyük müfessirlerden biri, “Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme girmesin.”131 

âyetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur: “Bütün yaratılmışlar, sırattan yıldırım gibi 

geçerler ama kadılar ve tebaaları, ebedî olarak cehennemde kalır ve birbirleriyle ateş 

satrancı oynarlar. Zira Nebevî hadiste, “Cehennem ehli, ateşle oyun oynar.” 

buyrulmuştur. İşte bu sebeple onlar bu ahlâkı, diğer ahlâklara tercih ederler. 

 

3.8.YEDİNCİ BAB: ÖNCEKİLERİN YOLUNA GÖRE HAYÂ, VEFÂ, 

DOĞRULUK, MERHAMET VE ŞEFKAT 

Hikmet ehli buyurur ki: Hayâ, nefsin kendini muhafaza etmesi sonucu, kınanmayı 

gerektiren kötü fiillerden kaçınmasını sağlayan bir haslettir. Resul (sav) şöyle buyurur: 

“Hayâ imandandır.” Vefâ, karşılıklı yardımlaşma yoluna bağlılık ve kendisine yapılan 

iyiliğin mükâfatını verme hasletidir. Ḳur’ânî nass şöyle buyurur: “Her kim Allah’a 

verdiği ahde vefa ederse, Allah ona büyük bir ecir verecektir.”132 Doğruluk, dostlara karşı 

kalbi salim tutmak ve gerçeğe aykırı hiçbir şeyi dile getirmemektir. Merhamet ve şefkat, 

 

131 Meryem 19/71. 

132 Fetih 48/10. 
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bir kimsede hoş olmayan bir vaziyet görüldüğünde ona acımak ve o vaziyeti izale etmek 

için himmet etmektir. 

 

3.8.1. TERCİHİMİZ OLAN YOL 

Bizim dostlarımız buyururlar ki: Bu ahlâk, gayet tekrara binmiş ve kuru bir 

ahlâktır. Bu ahlâklardan birine yakalanan her biçâre, bir ömür boyu hüsran ve zararda 

olur ve hiçbir muradına erişemez. Çok açıktır ki hayâ sahibi biri, bütün nimetlerden 

mahrum kalır ve bir makama ulaşmak ve mal mülk kazanmakta kusurlu davranır. Hayâ, 

her daim onunla arzuları arasında büyük bir mânia ve kalın bir perde olur. O, sürekli 

bahtsızlık ve şanssızlığı için ağlayıp durur. Bulutların ağlamasını “hayâ” diye anmalarının 

da sebebi budur zaten. 

 

Resul (sav) buyurur ki: “Hayâ rızka mani olur.” Hep görüldüğü üzere de 

hayâsızlığı adet edinmiş ve yüz akını dökmüş olanlar daima halkın postunu soyar, 

önlerine çıkan her şeyi becerirler. Hiçbir yaratığın canı onlara göre bir osuruğa dahi 

değmez. Onlar tüm mâniaları, en zirveye ulaşmak için basamak kılarlar. Efendileri ve 

kendilerinden büyük gördüklerine, hatta kendilerini becermiş olanlara dahi ikramda 

bulunurlar. Halk, bu zümrenin arsızlığından dolayı onlardan korkar. Fakat hayâ yönüne 

meyleden biçâreler, her daim kapıların arkasında kalır, evlerinin dehlizlerinde 

mahrumiyet zincirine vurulur ve kapıcıların değneğini yerler. Sonra da enselerini 

kaşıyarak hasretle arsızların haline bakar ve derler ki: 

 

Cahil tahtlara kurulur, âlim kapının dışında 

Bir yol bulmaya çalışır ama kapıcıya dahi ulaşamaz 
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Vefâya gelince, buyururlar ki: Vefâ nefsin alçaklığı ve açgözlülüğün galebesinin 

bir neticesidir. Zira bir insana efendisi ya da bir dostundan bir iyilik hâsıl olsa ve o efendi 

ya da dost vesilesiyle maişet ya da muaşeret imkânı bulsa hırs ve açgözlülük onu 

doyumsuzca o çıkarlara erişmek adına her gün tıpkı ısrarcı bir hacamatçı gibi o miskine 

ısrarda bulunmaya yönlendirir. O biçâre ise onu her gördüğünde usanç duyar ve onunla 

sohbetin şerrinden nasıl kurtulurum diye düşünür durur. O vefâkârı her gördüğünde, 

“Ölüm meleği, seni görmekten daha sevimlidir.” der. 

 

Eskiler, bu tür davranışları, bilmeden övmüşlerdir. Zaten vefâkârlıkta zirveye 

ulaşanları da köpeğe benzetmişlerdir. İnsan, daima çıkarlarını gözetmelidir. İstediğine 

ulaştıktan sonra da artık bir beklentisi olmamalıdır. Hatta babası dahi olsa artık dönüp 

bakmamalıdır. Her sabah bir toplulukla her akşam bir başka taifeyle gününü geçirmelidir. 

Her kim hayatında berhudar olmayı diliyorsa, bu saçmalıkları asla dikkate almamalıdır. 

Böylece bütün herkesin sahip olduğu nimetlerden payını alabilir ve halk için usanç 

kaynağı olmaz. Şunu kesinlikle bilmelidir ki, her kazanda bir nimet hoş olur. 

 

Hikâye:  

Derler ki, kendi zamanının hekimi ve kendi çağının öncüsü Muhyiddîn-i Arabî, 

otuz yıl Mevlânâ Nureddîn-i Resedî ile sohbet arkadaşıydı. Onlar bir an olsun 

birbirlerinden ayrı duramazlardı. Nureddîn’in ölüm döşeğinde olduğu birkaç gün 

boyunca Muhyiddîn gece gündüz onun başında içmekle meşguldü. Bir akşam, kendi 

odasına gitti. Sabah evin önüne geldiğinde uşakların saçlarını kesmiş ve Nureddîn’in 

matemine oturmuş olduklarını gördü. “Neler oluyor?” diye sordu. “Mevlânâ Nureddîn 

vefat etti” dediler. Muhyiddîn kendi uşağına döndü ve: “Haydi gidelim ve kendimize 

başka bir yar bulalım!” dedi ve hemen oracıktan kendi hücresine döndü. Denildiğine göre 

o, o günden sonra yirmi yıl daha yaşadı ve hiç kimse bir kez olsun Nureddîn’in adını onun 



 

84 

ağzından duymadı. Doğrusu, herkesin vefayı, kendi zamanının o eşsiz hekiminden 

öğrenmesi gerekir.  

 

Aynı şekilde şundan daha açık bir delil olabilir mi ki, vefâyı şiar edinmiş olanlar 

her daim gam ve kedere duçar olur ve sonuçta da bütün ömürlerini değersiz bir şey uğruna 

harcarlar. Nitekim Ferhat, Bisütun dağını kazdı fakat en sonunda o şirin canını Şirin 

uğruna feda etti. O hasretle ölürken bir yandan da şöyle diyordu: 

 

İşte böyle feda etti miskin Ferhat 

Şirin canını Şirin uğruna 

 

Amiroğullarının Mecnunu diye anılan o miskin, ilkin akıllı ve erdemli bir gençti. 

Ansızın gönlünü Leyla adında bir kızcağıza kaptırdı. Ona vefâkâr olayım diye bütün ömrü 

acılara gark oldu ve hiçbir şekilde ondan bir an olsun tat alamadı. Baş açık yalınayak 

çöllerde koşar durur ve şöyle derdi: 

 

Andolsun, eğer ben Leyla ile baş başa kalabilirsem 

Beytullah’a ziyarete giderim yalınayak 

 

Bizim büyükler doğru derler. Zira böylesi meyveleri olan bir ahlâkı terk etmek 

daha evlâdır. 

 

Doğruluğa gelince, yine büyüklerimiz derler ki bu ahlâk, hasletlerin en rezilidir. 

Zira düşmanlık ve zarar-ziyanın kaynağı doğruluktur. Doğruluk üzere olan hiç kimse 

insanlar nezdinde izzet ve değer kazanamaz. İnsan yapabildiği müddetçe efendilerinin ve 

dostlarının yanında hoşa gidecek şeyler ve yalan söylemeli, riyâkârca konuşmalı ve “Emir 
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doğru söyler” ayaklarına takılmalıdır. Halkın mizacına ne hoş geliyorsa onu dile 

getirmelidir. Örneğin büyüklerden biri gece yarısı kalkıp, “Öğle namazının vakti 

girmiştir” dese hemen ortaya atılmalı ve “Doğru buyurursunuz, bugün güneş de bayağı 

bir yakıyor” demeli ve bu sözü pekiştirmek adına Mushaf’a ve üç talak adına yemin 

etmekten kaçınılmamalıdır. Eğer yaşlı, cimri ve çirkin yüzlü bir muhannesle sohbet 

ediyorsa, onunla konuşurken onu zamanın yiğidi, âlemin en sağlam götü, yeni yetme bir 

şirin, Mısır’ın Yûsuf’u, Hatem-i Taî diye muhatap almalıdır ki onun altınları ve 

armağanlarına nail olup onun nezdinde bir konum edinebilsin ve gönlünde taht kurabilsin. 

 

Eğer hâşâ biri kalkar da bunun aksine yaşar ve doğruluk hasletine bürünür ve 

örneğin büyüklerden birine “Çocukluğundan beri çok fazla cima edilmiş seninle; artık bu 

işi terk etmeli, karını ve bacını da fahişelikten menetmelisin!” der ya da kel birine “kel!” 

diye hitap eder; fitnecinin birine “taşaksız” der; kahpe bir kadına “kahpe” diye seslenir. 

Sonunda doğruluğun uğursuzluğu neticesinde bütün bu topluluğun canını incitir. Onlar 

da eğer güçleri yetecek olsa, onu dayak yağmuruna tutarlar. Karşısındaki bir deyyus 

bozuntusu ya da çelimsiz bir kel olacak olsa dahi onunla düşmanlığa kalkışır ve laf 

dalaşına tutuşur. Neticede alçaklığın her türlüsü ona yakıştırılır. Geri kalan ömrü boyunca 

işte bu doğru sözler sebebiyle aralarındaki düşmanlık devam eder durur.  

İşte büyüklerimiz bu yüzden derler ki: “Maslahat için söylenen bir yalan, fitneye 

sebep olan doğrudan daha evlâdır.” Şu delilden daha açık bir delil olabilir mi ki, doğru 

sözlü biri, yüz kez de şahitlikte bulunsa hiç kimse minnet duygusuna kapılmaz, aksine en 

derinden incinir ve onu yalanlamak için nice yorumlar ileri sürerler. Eğer dinsizin biri 

yalancı şahitlik yapacak olsa yüz türlü rüşvet verirler ona ve türlü türlü iltimaslarla 

şahitlik etmesini dilerler. Bugünlerde İslâm beldelerinde binlerce kadı, şeyh, fakih, adil 

şahitler ve onlara bağlı tebaanın maişet kaynağı bu yolla temin olunmaktadır. Derler ki: 
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Bir an olsun gönlünü hoş kılacak bir yalan 

Hatırını incitecek doğruluktan daha iyidir 

 

Merhamet ve şefkate gelince, dostlarımız bu kısmı kesinlikle kabul etmezler. 

Buyururlar ki: Bir insan, bir mazlum ya da mahruma merhamet ederse, Allah’a isyan 

etmiş sayılır ve kendisini O’nun gazabına müstahak kılar. Çünkü hiçbir şey Allah’ın 

iradesi olmadan meydana gelmez. O hazretten -ki Hekimdir O- kullarına ulaşan hiçbir 

şey vücup bulmadıkça gerçekleşmez. Eflatun’un da dediği üzere: “Bir şey Vücup 

bulmadıkça vücut bulmaz.” Merhametlilerin en merhametlisi olan O, bir insanın bir 

belâya müstahak olmadığını bilecek olsa ona belâ göndermez. Herkes kendisine verilene 

müstahaktır. Aç köpek, kör karga ve çelimsiz keçi daha evlâdır. 

 

Yine derler ki: “Bağışlanmamışsa eğer körlük, körlük değildir.” 

 

Demek ki Allah’ın gazap ettiği bir insana, sen merhamet etmek istediğinde, O’na 

karşı günah işlemiş olursun ve kıyamet gününde bu yüzden sorgulanırsın. Bu durum şuna 

benzer: Bir insan uşağını terbiye etmek kastıyla dövecek olur ve yabancı biri gelir onu 

öper ve “Senin efendin seni dövmekle sana kötülük ediyor. Oysaki sana nimet ve 

hediyeler vermek gerekir” diyecek olursa elbette ki o efendi bu şahıstan rahatsız olur. 

Hikâye:  

Resul-i Ekremin (sav) mübarek zamanında kâfirlere diyorlardı ki, 

“dervişlere/fakirlere ikram ediniz.” Onlar da diyorlardı ki: “Dervişler, Allah’ın kullarıdır. 

Eğer o isteseydi onlara ikram ederdi. O vermiyorsa, biz ne diye verelim?”  
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Kur'an-ı Kerimde de buyrulduğu üzere, “Eğer dileseydi Allah’ın ikram edeceği 

insanlara biz mi ikram edelim? Şüphesiz siz apaçık bir sapıklıktan başka bir yol üzere 

değilsiniz!”133 

 

Dolayısıyla hiçbir yaratılmışa merhamet edilmemesi farzdır. Binaenaleyh hiçbir 

mazlum, muhtaç, müptela, yaralı, yetim, evlad-u ayal sahibi fakir, derviş ve bir evin 

içinde yaşlanmış ve yatalak kalmış hiçbir hizmetçiye asla dönülüp bakılmamalıdır. 

Bilakis Allah ne vermişse o kadar onlara eziyet edilmelidir ki insanın derecesi yükselsin 

ve hayırlara nail olabilsin ve kıyamet gününde ki -o günde ne mal ne de evlat fayda sağlar- 

bu vesileyle kurtuluşa erişsin.  

 

Evet, kitabın başında kardeşlerime vaat ettiğim her şey bundan ibarettir. Ümidim 

o ki, tüm müptediler büyüklerimizin ahlâkına riayet eder ve onu nefs-i nâtıkaları için 

meleke haline getirir ve bunun sonucunu en mükemmel şekilde hem dünya hem de 

âhirette görürler. 

 

SONUÇ 

 

Yapmış olduğumuz bu çalışma sonucunda klasik Fars edebiyatının en önde gelen 

sosyal eleştirmenlerinden birisi olan Ḫâce Niẓâmüddîn Necmüddîn ‘Ubeydullâh-i 

Zâkânî’nin kaynaklarda pek yer verilmeyen hayatı hakkındaki bilgilerden bahsetmemizin 

 

133 Yâsîn 36/47. 
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yanı sıra çevirisini ve incelemesini yaptığımız Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı eserin ışığında yazarın 

dil ve üslup özelliklerini inceledik.  

‘Ubeyd-i Zâkânî’nin yaşadığı dönem olan Moğollar devrindeki İran edebiyatına 

ve devrin edebî türlerine kısa bir incelemeyle başladığımız çalışmanın birinci bölümünde 

yazarın hayatı, edebî kişiliği, memduhları ve eserlerinden söz ettik. Son dönem klasik 

Fars edebiyatında revaç bulan eleştirel şiirin ortaya çıkış nedenlerini inceleyerek, yazarın 

ve bir çoğu övgücü olan diğer şair ve yazarların, hiciv şiirine yönelmelerindeki temel 

sebeplerini başvurduğumuz kaynaklarla anlattık. ‘Ubeyd’in sosyal eleştiri ve hiciv 

şiirindeki etkisini inceledik.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde yer alan eserin incelenmesi bölümünde Aḫlâḳu’l-

Eşrâf hakkında bilgi vererek, eserin dil ve üslup özelliklerini araştırdık ve ‘Ubeyd-i 

Zâkânî’nin Aḫlâḳu’l-Eşrâf adlı risâlesinde Saʿdî-yi Şîrâzî’nin Gülistan’ının etkilerinden 

söz ettik.  

Yazarın, Aḫlâḳu’l Eşrâf adlı risâlesinde Firdevsi-yi Ṭûsî ve Saʿdî-yi Şîrâzî başta 

olmak üzere Esed-i Ṭûsî, Enverî, Ḫayyâm, Senâî, Niẓâmi gibi İran edebiyatının meşhur 

şairlerin şiirlerinden, Ḳur’an-ı Kerim âyetlerinden ve Hazreti Peygamber’in (sav) 

hadîslerinden de faydalandığını gördük.   

Üçüncü bölümde ise ‘Ubeyd’in daha önce dilimize çevrilmeyen sert ve keskin 

eleştirilerle dolu Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı eserinin Türkçe çevirisini sunduk.  
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ÖZET 

 

Şairler ve yazarlar edebî eserlerini oluşturma süreçlerinde mensubu oldukları ve 

içerisinde bulundukları toplumdan ve yaşadıkları devrin şartlarından etkilenirler. Bu 

açıdan edebî eserlerin bir çoğundan yazıldığı devrin siyasi, toplum, kültür ve ekonomik 

yapıları hususunda veriler elde edilebilir. Bunun yanı sıra eser sahibinin biyografisi 

hakkında da veriler alınabilir. ‘Ubeyd-i Zâkânî’nin yaşadığı on dördüncü yüzyıl, saray 

şairliğinin yavaş yavaş ortadan kalktığı bir dönemdir. Bu dönemde İslam coğrafyası 

Moğol istilası nedeniyle birçok yönden çalkantılar içinde olmasına rağmen edebiyat 

alanında önemli isimler yetişmiştir.  Bu isimlerden biri de ‘Ubeyd-i Zâkânî’dir. 

Bu çalışmanın konusu on dördüncü yüzyılda Moğol işgali döneminde yaşamış 

‘Ubeyd-i Zâkânî olarak tanınan Ḫâce Niẓâmûddîn ‘Ubeydullah-i Zâkânî-yi Ḳazvînî’nin 

en önemli mensur eseri Aḫlâḳu’l-Eşrâf  adlı risâlesinin çeviri ve incelemesidir. Girişte 

Moğollar devrindeki İran edebiyatına ve devrin edebî türlerine kısa bir bakış atılmış, 

birinci bölümde müellifin hayatı edebî kişiliği ve eserleri anlatılmıştır. İkinci bölümde 

Aḫlâḳu’l-Eşrâf adlı eser üslup ve yapısı bakımından incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise 

yedi bölüm halindeki eserin Türkçe’ye çevirisi verilmiştir. 

İran edebiyatında keskin hiciv şiirler ve mensur eserler üretmiş olan Ḫâce 

‘Ubeydullâh-i Zâkânî, İran edebiyatının en dikkat çekici şair ve sosyal eleştirmenlerinden 

biri olarak kabul edilse de araştırmacıların ona övgülerine bakıldığında eserlerinin 

geçmişte yeterli ilgi görmediği söylenebilir. 

  ‘Ubeyd-i Zâkânî, çevirisini yaptığımız eserinde riya, iki yüzlülük ve hurafelere 

karşı koyarken bunu ağır ve galiz bir üslupla yapmıştır. Bu üslubu en keskin şekilde 

kullandığı eserlerinden biri de incelediğimiz ve tercümesini yaptığımız Aḫlâḳu’l-Eşrâf  

adlı risâlesidir. Eserinde gerçek ahlâk sahiplerinin kimler olduğunu ve taşıdıkları vasıfları 

yedi bölüme ayırarak anlatmıştır. 
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ABSTRACT 

Poets and writers are influenced by the society and the conditions of the era they 

live in. In this respect, information on the political, social, cultural and economic 

structures of the period from which literary works are written can be obtained. In addition, 

data on the author's biography can be obtained by literary outputs. Eulogy poetry in the 

fourteenth century which 'Ubaid Zakani lived, gradually disappeared. In this period, 

although the Islamic geography was in turbulence in many ways due to the Mongol 

invasion, important names grew in the field of literature. One of these names was 'Ubaid 

Zakani. 

The subject of this study is the translation and analysis of 'Ubaid Zakani’s Akhlaq 

al-Ashraf who lived during the Mongol invasion in the 14th century. In the introduction, 

a brief look at Iranian literature and the literary genres of the Mongols era. In the second 

part, the literary personality of the author and his works are explained. In the third chapter 

Akhlaq al-Ashraf is examined in terms of style and structure and the translation of the 

work into Turkish is given in seven chapters.  

Although Nizam al-Din 'Ubaid Zakani, who produced sharp satirical poems and 

prose works in Iranian literature is considered as one of the most remarkable poets and 

social critics of Iranian literature, it can be said that his works have not received enough 

attention in the past. 'Ubaid Zakani, mostly opposing hypocrisy and superstitions with a 

heavy and vulgar style in his works. One of his works that he used this style most sharply 

is Akhlaq al-Ashraf which we have analyzed and translated. In his work, he explained 

who the real morals are and the qualities they carry, by dividing them into seven parts. 
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EK 

 اخالق االشراف

را الوجود  نامحدود حضرت واجب  نامحصور و حمد  قدرته  -شکر  انسان    -جلت  پيرایه وجود  را  که زیور عقل 

ساخت تا به وسيلت آن در کسب اخالق حميده و اوصاف جميله غایت جهد مبذول گردانيد و صلوات نامعدود نثار  

التحيات اکمل  عليه  مصطفي  محمد  کائنات  سيد  معطر  منور  به    روضه  خلقش  منشور  و  خلق  کسوت  که  باد 

طراز»لوالک لما خلقت االفالک« و طغراي و انک لعلي خلق عظيم مطرز و موشح گشت، و سالم و تحایا بر اوالد  

 و انصار او باد که بایهم اقتدیتم اهتدیتم. 
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ز افراد انسان جوهري  پوشيده نماند که بر بدن هر فردي ا  -که روي سخن در ایشان است  -اما بعد، بر راي اهل کمال

شریف که آن را روح خوانند از عالم امر قل الروح من امر ربي موکل است و بر وي قهرمان. حقيقت آدمي عبارت  

از آن جوهر است و او پيوسته به ذات خود قائم است و از فنا محروس و مصون و مستعد ترقي و کمال. و چنانکه 

د و روي در عالم سفلي دارد، روح نيز از معرفت حضرت عزت  بدن از شهوات و لذات محسوس محظوظ مي گرد

عز شانه و ادراک حقوق و افاضت خيرات بهره مند مي گردد و روي در عالم قدس    -که غایت همه غایات است

دارد، و چنانکه بدن به واسطه امراض مزمنه از خاصيت خود فرو ماند روح نيز کيفيتي و ماهيتي دارد که چون  

از حب جاه و مال و اکتساب شهوات و التفات به لذات عالم سفلي    -مراض که بدو مخصوص استبه مرضي از ا

 مبتال گردد، از خاصيت فرو ماند که آن مشاهده حضرت ذوالجالل و ادراک معقوالت و افاضت خيرات باشد. 

 

 همانا شاعر در این معني گفته باشد:

 

 ترا از دو گيتي برآورده اند 

 ورده اند به چندین ميانجي بپر

 نخستين فطرت پسين شمار 

 تویي، خویشتن را به بازي مدار

 

اطبا همت بر ازالت امراض بدن و حفظ صحت آن مصروف گردانيده اند، انبيا نيز نظر همت بر دفع   و چنانکه

آفات و امراض روح گماشته اند تا او را از ورطات مهلکه و گرداب جهل و نقصان به ساحل نجات و کمال رسانند.  

ل مقلدان امانت رسالت تهذیب  مرد خردمند چون به نظر دقيق تامل نماید بر وي روشن شود که مقصود از ارسا

 اخالق و تطهير سير بندگان است. و این معني بر لفظ شاعر بدین سياق طاري:

 

 گر نبي آید و ار نه تو نکو سيرت باش 

 که به دوزخ نرود مردم پاکيزه سير

 

لوه  خود حضرت رسالت نقاب از چهره عروس این معني برانداخته و جمال این تلویح را بر سریر این تصریح ج

داد که»بعثت التمم مکارم االخالق« و قوانين این قسم را که علم اخالق و حکمت عملي خوانند علماي سلف در  

مطوالت که فهم قصير این حقير از ادراک شمه یي از آن قاصر است. استکمال خلق را به وجه احسن و طریق 

ا بدین روزگار اشراف بني آدم به مشقت بسيار  ایمن در قيد کتابت کشيده اند. و از وقت و زمان مبارک آدم صفي ت

و ریاضت بکمال، فهم فضایل اربعه را، که حکمت و شجاعت و عفت و عدالت است سعي بليغ بتقدیم رسانيده اند، 

 و آن را سبب سعادت دنيي و نجات عقبي شمرده اند و گفته اند:

 

 به هر مذهب که باشي باش، نيکو کار و بخشنده 

 ي به ز اسالم و بد اخالقيکه کفر و نيک خوی

 

اکنون در این روزگار که زبده دهور و خالصه قرون است چون مزاج اکابر لطيف شد، و بزرگان صاحب ذهن 

بلندراي پيدا گشتند، فکر صافي و اندیشه شافي بر کليات امور معاش و معاد گماشتند و سنن و اوضاع سابق در 

ز به واسطه کرور زمان و مرور اوان اکثر آن قواعد اندراس پذیرفته چشم تميز ایشان خوار و بيمایه نمود؛ و ني

است احياي آن اوضاع بر خاطر خطير و ظمير منير این جماعت گران آمد، الجرم مردوار پاي همت بر سر آن  

اخالق و اوضاع نهادند و از بهر معاش و معاد خود این طریق که اکنون در ميان بزرگان و اعيان متداول است 

انکه این مختصر بر شرح شمه یي از آن مقصور است پيش گرفتند و بنياد کارهاي دیني و دنيوي بر آن مبنا  چن

 مستحکم گردانيدند. در معاني باز است و سلسله سخن دراز، در غرض شروع کنيم. 

 

ما که  مدتي شد که این ضعيف عبيد زاکاني را در خاطر اختالجي مي بود که مختصري مبني بر بعضي اخالق قد

آن را خلق اکنون منسوخ مي خوانند، و شمه یي از اخالق و اوضاع اکابر این روزگار که این را مختار مي دانند 

بتحریر رساند تا موجب فایده طالبان این علم و مبتدیان این راه باشد)لذا این رساله را( که به اخالق االشراف موسوم  

داد هر باب مشتمل بر دو مذهب: یکي مذهب منسوخ که قدما بر آن   است در قلم آورد، و آن را بر هفت باب قرار

نهج زندگاني کرده اند و یکي مذهب مختار که اکنون بزرگان ما اختراع کرده اند و بناي امور معاش و معاد بر آن 

 نهاده اند. و هر چند که حد این مختصر به هزل منتهي مي شود، اما

 آن کس که ز شهر آشنایي است 

 متاع ما کجایي است  داند که
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 مامول این ضعيف در سعي این مختصر آنکه:

 مگر صاحبدلي روزي به جایي

 کند در کار این مسکين دعایي

 

 در حکمت مذهب منسوخ  -باب اول

حکما در حد حکمت فرموده اند: الحکمه استکمال النفس االنسانيه في قوتيها العلميه و العمليه. اما العلميه فانها تعلم  

حقایق االشياء کماهي، و اما العمليه فانها تحصيل ملکه نفسانيه بها تقدر علي اصدار االفعال الجميله و االحتراز عن  

نفس ناطقه دو قوه مرکوز است و کمال او به تکميل آن دو منوط: یکي قوه  االفعال القبيحه و تسمي خلقا یعني در  

نظري و یکي قوه عملي قوه نظري آن است که شوق او به سوي ادراک معارف و نيل به علوم باشد تا بر مقتضاي 

آن شوق کسب)معرفت( اشياء چنانکه حق اوست حاصل کند، بعد از آن به معرفت مطلوب حقيقي و غرض کلي که 

مشرف مي شود تا به داللت آن معرفت به عالم توحيد بل به مقام اتحاد    -تعالي و تقدس  -انتهاي جمله موجودات است

رسد و دل او ساکن گردد که :اال بذکر هللا تطمئن القلوب و غبار شبهت و زنگ شک از چهره ضمير)او( و آیينه 

 خاطر او سترده گردد، چنانکه شاعر گفته است:

 در آید یقين کمان برخاست به هر کجا که

 

و قوه عملي آن باشد که قوي و افعال خود را مرتب و منظوم گرداند، چنانکه با یک دیگر مطابق و موافق شوند تا  

به واسطه آن مساوات اخالق او مرضيه گردد. هر گاه این علم و عمل بدین درجه در شخص جمع آید او را انسان  

رتبه او اعلي مراتب نوع انسان باشد چنانکه حق تعالي فرمود: یوتي الحکمه من  کامل و خليفه خدا توان گفت، و م

یشاء و من یوت الحکمه فقد اویي خيرا کثيرا و روح او بعد فراق بدن به نعيم مقيم و سعادت ابد و قبول فيض خداوند 

 مستعد گردد، و: 

 

 این کار دولت است کنون تا کرا رسد

 تا اینجا مذهب قدما و حکماست. 

 

 مذهب مختار 

چون بزرگان و زیرکان خرده دان که اکنون روزي زمين به ذات شریف ایشان مشرف است در تکميل روح انساني 

و مرجع و معاد آن تامل نمودند و سنن و آراي اکابر سابق را پيش چشم بداشتند، خدمتشان را بدین معتقدات انکاري 

ح ناطقه اعتباري ندارد، و بقاي آن به بقاي بدن متعلق است و  تمام حاصل آمد. مي فرمایند» بر ما کشف شد که رو

فناي آن به فناي جسم موقوف«؛ و مي فرمایند که» آنچه انبيا فرموده اند که او را کمال و نقصاني هست و بعد فراق 

  بدن به ذات خود قائم است و باقي خواهد بود محال است، و حشر و نشر امري باطل. حيات عبارت از اعتدال 

ترکيب بدن باشد. چون بدن متالشي شد آن شخص ابدا ناچيز و باطل گشت.آنچه عبارت از لذات بهشت و عقاب  

 دوزخ است هم در این جهان مي تواند بود، چنانکه شاعر گفته است:

 

 آن را که داده اند همين جاش داده اند

 را که نيست وعده به فرداش داده اند  و آن

 

الجرم از حشر و نشر و عقاب و عذاب و قرب و بعد و رضا و سخط و کمال و نقصان فراغتي تمام دارند، و نتيجه 

 این معتقد آنکه همه روزه عمر در کسب شهوات و نيل به لذات مصروف فرموده مي گویند:

 

 اي آنکه نتيجه چهار و هفتي

 یم اندر تفتي وز هفت و چهار دا

 مي خور که هزار بار بيشت گفتم

 بازآمدنت نيست چو رفتي رفتي 

 

 و اکثر این رباعي را بر صندوقچه گور پدران مي نویسند: 

 

 زین سقف برون رواق و دهليزي نيست 

 جز با من و تو عقلي و تمييزي نيست 
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 ناچيز که وهم کرده کان چيزي هست

 نيست خوش بگذر از این خيال کان چيزي 

 

 

 

 و به سبب این عقيده است که قصد خون و مال و عرض خلق پيش انسان خوار و بيمایه مي نماید:

 

 بر او یک جرعه مي همرنگ آذر

 گرامي تر ز خون صد برادر 

 

الحق زهي بزرگان صاحب توفيق که آنچه چندین هزار سال با وجود تصفيه عقل و روح )بر دیگران( محجوب  

 یشان کشف شد.ماند، بي زحمتي بر ا

 

 در شجاعت مذهب منسوخ  -باب دوم

حکما فرموده اند که نفس انساني را سه قوه متباین است که مصدر افعال مختلف مي شود: یکي قوه ناطقه که مبدا 

که آن را   -فکر و تمييز است؛ دوم قوه غضبي، و آن اقدام بر اهوال و شوق ترفع و تسلط بود، و سوم قوه شهواني

 و آن مبدا طلب غذا و شوق به ماکل و مشارب و مناکح بود. -بهيمي گویند

 

هر گاه انساني را نفس ناطقه به اعتدال بود در ذات خود و شوق به اکتساب معارف یقيني ، علم حکمت او را به 

تبعيت حاصل آید؛ و هر گاه که نفس سبعي یعني غضبي باعتدال بود و انقياد عاقله نماید نفس را از آن فضيلت  

جاعت حاصل آید و هرگاه که حرکت نفس بهيمي باعتدال بود و نفس عاقله را متابعت نماید فضليت عفت او را  ش

حاصل آید. چون این سه جنس فضيلت حاصل آید و با هم ممازج گردند از هر سه، حالي متشابه حاصل گردد که  

 کمال فضایل بدان بود، و آن را فضيلت عدالت گویند.

ا گفته اند که در او نجدت و همت بلند و سکون نفس و ثبات و تحمل و شهامت و تواضع و و حکما شجاع کسي ر

حميت و رقت باشد. آن کس را که بدین خصلت موصوف بود ثنا گفته اند و بدین واسطه در ميان خلق سرافراز  

لک مدح کشيده اند و  بوده و این عادت را قطعا عار نداشته اند بلکه ذکر محاربات و مقاتالت چنين کسي را در س

 گفته اند که:

 

 سر مایه مرد مردانگي است 

 دليري و رادي و فرزانگي است

 

 مذهب مختار 

هولناک اقدام نماید و با دیگري به محاربه و مجادله در آید، از دو   اصحابنا مي فرمایند که شخصي که بر قضيه

حال خالي نباشد: یا به خصم غالب شود و بکشد، یا بعکس. اگر خصم را بکشد خون ناحق در گردن گرفته باشد،  

ه بدون ملحق گردد؛ و اگر خصم غالب آید آن کس را راه دوزخ مقرر است.چگون  - و تبعت آن الشک عاجال و آجال

 عاقل به حرکتي که احد طرفين آن بدین نوع باشد اقدام نماید؟

 

کدام دليل روشن تر از اینکه هر جا عروسيي یا سماعي یا جمعيتي باشد مشتمل بر لوت و حلوا و خلعت و زر،  

هند که  مخنثان و هيزان و چنگيان و مسخرگان را آنجا طلب کنند؛ و هر جا که تير و نيزه باید خورد، ابلهي را باد د

»تو مردي و پهلواني و لشکرشکني وگرد دالوري« و او را برابر تيغ ها بدارند تا چون آن بدبخت را در مصاف 

 بکشند هيزگان و مخنثان شهر شماتت کنان...جنبانند و گویند:

 

 تيره و تبر و نيزه نمي یارم خورد

 لوت و مي و مطربم نکو مي سازد

 

با هم گویند:»اي جان خداوندگار و چون پهلواني را در معرکه بکشند   هيزگان و مخنثان از دور نظاره کنند و 

هيززي و دیرزي« مرد صاحب حزم باید که روز هيجاء قول پهلوانان خراسان را دستور سازد که مي فرمایند:»  

 ته اند:مردان در ميدان جهند ما در کهدان جهيم.« الجرم اکثر گردان و پهلوانان این بيت را نقش نگين خود ساخ
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 »گریز بهنگام پيروزي است« 

 خنک پهلواني کش این روزي است

 

 

 

 

 

 

از نوخاسته یي اصفهاني روایت کنند که در بياباني مغولي بدو رسيد، بر او حمله کرد. نوخاسته از کمال کياست  

تضرع کنان گفت»اي آغا خداي را هم گامم کش« یعني بگا مرا و مکش مرا. مغولش بر او رحم آورد و بر قول  

د از آن سي سال دیگر عمر در نيکنامي بسر  او کار کرد. جوان به یمن این تدبير از قتل خالص یافت؛ گویند بع

 برد. زهي جوان نيک بخت! گویا این مثل در باب او گفته اند: 

 

 جوانان دانا و دانش پذیر

 سزد گر نشينند باالي پير 

 

اي یاران! معاش و سنت این بزرگان غنيمت دانيد. مسکين پدران ما که عمري در ضاللت به سر بردند و فهم ایشان  

 منتقل نگشت.   بدین معاني

 

 در عفت مذهب منسوخ -باب سوم

در سير اکابر سلف مطالعه افتاده است که در ازمنه ماضيه عفت را یکي از خصایل اربعه شمرده اند، و در آن  

فرموده اند: عفت عبارتست از پاکدامي؛ و لفظ عفيف بر آن کس اطالق کردندي که چشم از دیدن نامحرم، و گوش 

ت از تصرف در مال دیگران و زبان از گفتار فاحش و نفس از ناشایست بازداشتي. چنين از شنيدن غيبت، و دس

 کس را عزیز داشتندي. و اینکه شاعر گفته:

 

 بر همه خلق سرافراز بود هر که چو سرو

 پاکدامن بود، و راست رو و، کوته دست،

 

مصداق همين معني است. گویند حکيمي مذمت کسي از پسر خود بشنيد گفت»یا بني مالک ترضي ان یکون بلسانک  

ماالترضي ان یکون علي بدن غيرک؟« شخصي شکایت دیگري مي کرد و عيوب او با اميرالمومنين حسن بن علي  

ال ي اخبث ما في وعائه فافرغه في  مي گفت امير المومنين علي با پسر گفت:»یا بني نزه سمعک عنه فانه نظر 

وعائک« منصور حالج را چون بر دار کردند گفت» در کوچکي بر شارعي مي گذشتم آواز زني از بام شنيدم از  

 بهر نظاره او باال نگریستم، اکنون از دار به زیر نگریستن کفارت آن باال نگریستن مي دانم.« 

 

 مذهب مختار 

ین باب غلطي شنيع کرده اند و عمرگرانمایه به ضاللت و جهالت بسر برده هر  اصحابنا مي فرمایند که : قدما در ا

کس که این سيرت ورزد، او را از زندگاني هيچ بهره نباشد. در نصل تنزیل آورده است که:»...انما الحيوه الدنيا 

موده اند که مقصود از لعب و لهو و زینه و تفاخر بينکم وتکاثر في االموال و االوالد...« و معني آن چنين فهم فر

 حيات دنيا لعب و لهو و زینت و تفاخر و جمع کردن مال و غلبه نسل است.

 

مي فرمایند که لهو و لعب بي فسق و آالت مناهي امري ممتنع است، و جمع کردن مال بي رنجاندن مردم و ظلم و 

این ها محروم باشد، و او را   بهتان و زبان در عرض دیگران دراز کردن محال. پس ناچار هر که عفت ورزد از

از زندگان نتوان شمرد، و حيات او عبث باشد و بدین آیت که افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الينا ال ترجعون؟  

ماخوذ بود و و خود چه کلپتره باشد که شخص را با ماه پيکري خلوتي دست دهد، و از وصال جانفزاي او بهره  

کدامنم«؛ تا به داغ حرمان مبتال گردد، و شاید بود که او را مده العمر چنان فرصتي مند نگردد و گوید که »من پا

دست ندهد، از غصه ميرد و گوید»اضاعه الفرصه غصه« آنکس را که وقت یاو را عفيف و پاکدامن و خویشتن 

 دار گفتندي، اکنون کون خر و مندبور و دمسرد مي خوانند. 
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دیگر اعضا از بهر جذب منفعت و دفع مضرت آفریده اند، و هر عضوي    مي فرمایند که»چشم و گوش و زبان و

را از خاصيتي که سبب ایجاد او بوده منع کردن، موجب بطالن آن عضو است. پس چون بطالن عضو روا نيست  

هر کس باید که آنچه او را به چشم خوش مي آید آن را بيند، و آنچه به گوش خوش مي آید آن را شنود، و آنچه 

لح او بدان منوط باشد از خبث و ایذاء و بهتان و عشوه و دشنام فاحش و گواهي به دروغ آن بر زبان راند؛ مصا

اگر دیگري را بدان مضرتي باشد یا دیگري را خانه خراب شود بدان التفات نباید کرد، و خاطر از این معني خوش  

لت مي خواهد بي تحاشي مي...، تا عمر بر  باید داشت هر چه ترا خوش آید مي کن و مي گوي؛ هر کسي را که د 

 تو زوال نگردد.

 

 تا بتواني نگار دلبر مي جوي 

 معشوقه چابک و خوش غر مي جوي

 چون یافتيش مده مجال نفسي 

 مي... و رها مي کن و دیگر مي جوي

 

 

مي فرمایند که اگر استادي یا یاري را از این کس داعيه تمتعي باشد باید که بي توقف و تردد تن در دهد و دفع به 

 هيچوجه روا ندارد که الفرصه تمر مر السحاب

 از امروز کاري به فردا ممان 

 چه داني که فردا چه گردد زمان 

 

مت تمام باید شمرد؛ چه مشاهده مي رود که هر کس از و باید که منع در خاطر نيارد که المنع کفر، و آن را غني 

زن و مرد جماع نداد هميشه مفلوک و منکوب باشد و به داغ حرمان و خذالن سوخته و به براهين قاطعه مبرهن  

گردانيده اند که از زمان آدم صفي تا اکنون هر کس که جماع نداد امير و وزیر و پهلوان و لشکر شکن و قتال و  

ولتيار و شيخ و واعظ و معرف نشد. دليل بر صحت این قول آنکه متصوفه جماع دادن را عله المشایخ  مالدار و د

 گویند. در تواریخ آمده است که رستم زال آن همه ناموس و شوکت از...دادن یافت. چنانکه گفته اند:

 

 تهمتن چو بگشاد شلوار بند

 به زانو در آمد یل ارجمند

 عمودي برآورد هومان چو دود

 بدان سان که پيرانش فرموده بود 

 چنان در زه...رستم سپوخت 

 که از زخم آن...رستم بسوخت 

 دگر باره هومان در آمد به زیر

 تهمتن به سان هژبر دلير

 بدو در سپوزید یک...سخت 

 که شد...هومان همه لخت لخت

 دو شمشير زن...دریده شدند

 ميان یالن برگزیده شدند

 يتو نيز اي برادر چو گردي قو

 سزد گر سخن هاي من بشنوي

 بخسبي و...سوي باال کني 

 هنرهاي خود را هویدا کني

 که تا هر کس آید همي...ت 

 دل از ...خوردن بياسایدت 

 »چو بر کس نماند جهان پایدار

 همان به که نيکي بود یادگار« 

 

 و نيز گفته اند:

 

 سعادت ابدي در جماع کردن دان 

 وليک گوي سعادت کسي برد که دهد
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حقا که بزرگان ما این سخن از سر تجربه مي فرمایند و حق با طرف ایشان است. چه به حقيقت معلوم شده است  

چه نظام کارها به داد و ستد است؛ تا او را بزرگ و کریم   – که...درستي یمني ندارد. مرد باید که دهد و ستاند  

االبوین خطاب شاید کرد. و اگر چه بعضي از عوام   الطرفين توان گفت؛ و اگر پدر و مادرش داده باشند او را نسيب

طعنه زنند که جماع دادن کرمي باژگونه و مروتي از کونسو باشد؛ اما سخن ایشان را اعتباري نيست، و ندانسته 

باشند که:الجود بالنفس اقصي غایه الجود هر کس از بدبختي فرصت دادن فوت کند کليد دولت گم کرده باشد و 

 ذلت و شقاوت بماند، و شاعر در حق او گفته است:ابدالدهر در م

 

 بهل تا به دندان گزد پشت دست 

 تنوري چنين گرم و ناني نبست 

 

آن نيک بخت را که مستعد قبول نصایح است، در این باب، این قدر کافي است. ایزد باري همگنان را توفيق خير 

 کرامت کناد.

 

 در عدالت مذهب منسوخ  -باب چهارم

اکابر سلف عدالت را یکي از فضایل اربعه شمرده اند، و بناي امور معاش و معاد برآن نهاده اند. معتقد ایشان آن  

بوده که بالعدل قامت السموات و االرض، و خود مامور ان هللا یامر بالعدل واالحسان...بداشتندي. بنابراین سالطين  

و رعایت امور رعيت و سپاهي گماشتندي، و آن را سبب دولت و امرا و اکابر و وزرا دایم همت بر اشاعت معدلت  

و نيک نامي شناختندي؛ و این قشم را چنان معتقد بوده اند که عوام نيز در معامالت و مشارکات طریق عدالت کار 

 فرمودندي و گفتندي:

 

 عدل کن زآنکه در والیت دل 

 در پيغمبري زند عادل 

 

 مذهب مختار 

اما مذهب اصحابنا آنکه: این سيرت اسوء سير است و عدالت مستلزم خلل بسيار و آن را به دالیل واضح روشن  

گردانيده اند، و مي گویند: بناي کار سلطنت و فرماندهي و کدخدایي بر سياست است، تا از کسي نترسند فرمان  

امور گسسته شود. آنکس که حاشا عدل ورزد و    آنکس نبرند، و همه یکسان باشند و بناي کارها خلل پذیرد، و نظام

کسي را نزند و نکشد و مصادره نکند و خود را مست نسازد و بر زیر دستان اظهار عربده و غضب نکند، مردم  

از او نترسند و رعيت فرمان ملوک نبرند، فرزندان و غالمان سخن پدران و مخدومان نشوند، و مصالح بالد و  

 بهر این معني گفته اند: عباد متالشي گردد؛ و از

 

 پادشاه از پي یک مصلحت صد خون کنند! 

 

مي فرمایند العداله تورث الفالکه. خود کدام دليل واضح تر از اینکه پادشاهان عجم چون ضحاک تازي و یزدجرد 

لت  بزه کار، که اکنون صدر جهنم بدیشان مشرف است، و دیگر متاخران که از عقب رسيدند، تا ظلم مي کردند دو

 ایشان در ترقي بود و ملک معمور.

 

چون زمان به کسري انوشروان رسيد، او از رکاکت راي و تدبير وزراي ناقص عقل شيوه عدل اختيار کرد، در  

اندک زماني کنگره هاي ایوانش بيفتاد، و آتشکده ها که معبد ایشان بود به یک بار بمرد، و اثرشان از روي زمين  

که به عدل موصوف بود خشت مي زد، و   -رضي هللا عنه -يد قواعد دین عمربن خطابمحو شد. اميرالمومنين مش 

 -کرم هللا وجهه  -نان جو مي خورد؛ و گویند خرقه اش هفده من بود، معاویه به برکت ظلم ملک از دست امام علي 

يغمبر را اسير نکرد  بدر برد. بخت النصر تا دوازده هزار پيغمبر را در بيت المقدس بي گناه نکشت، و چند هزار پ

و ستورباني نفرمود، دولت او عروج نکرد و در دو جهان سرافراز نشد. چنگيزخان که امروز به کوري اعدا در  

درک اشفل مقتدا و پيشواي مغوالن اولين و آخرین است تا هزاران هزار بي گناه را به تيغ بي دریغ از پاي در 

 . نياورد، پادشاهي روي زمين بر او مقرر نگشت
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حکایت. در تواریخ مغول وارد است که هوالکوخان را چون بغداد مسخر شد جمعي را که از شمشير باز مانده بود 

بفرمود تا حاضر کردند، حال هر قومي را باز پرسيد چون بر احوال مجموع واقف گشت، گفت: از محترفه ناگزیر  

فرمود دادن تا از بهر او بازرگاني کنند؛ جهودان را  است. ایشان را رخصت داد تا بر سر کار رفتند؛ تجار را مایه  

فرمود که قومي مظلومند به جزیه از ایشان قانع شد؛ مخنثان را به حرم هاي خود فرستاد، قضاه و مشایخ و صوفيان 

قلندران و کشتي گيران و شاعران و قصه خوانان را جدا کرد و   اعظان و معرفان و گدایان و  و حاجيان و و 

نان در آفرینش زیادت اند و نعمت خداي به زیان مي برند«؛ حکم فرمود تا همه را در شط غرق کردند،  فرمود:»ای

و روي زمين را از خبث ایشان پاک کرد. الجزم قرب نود سال پادشاهي در خاندان او قرار گرفت، و هر روز  

اد و خود را به شعار عدل موسوم دولت ایشان در تزاید بود. ابوسعيد بيچاره را چون دغدغه عدالت در خاطر افت

 گردانيد، در اندک مدتي دولتش سپري شد و خاندان هوالکوخان و مساعي او در سر نيت ابوسعيد رفت. آري: 

 

 چو تيره شود مرد را روزگار

 همه آن کند کش نياید بکار 

 

 د فرمودند.رحمت بر این بزرگان صاحب توفيق باد که خلق را از ظلمت ظلم عدالت به نور هدایت ارشا

 

 در سخاوت مذهب منسوخ  -باب پنجم

را که بدین خلق معروف بوده    از ثقات مروي است که مردم در ایام سابق سخاوت را پسندیده داشته اند و کسي

شکر گفته اند و بدان مفاخرت نموده فرزندان را بدین خصلت تحریض کرده اند. این قشم را چنان معتقد بوده اند  

که اگر مثال شخصي گرسنه یي را سير کردي یا برهنه یي را پوشاندي یا درمانده یي را دست گرفتي از آن عار  

مبالغه کردندي که اگر کسي این سيرت ورزیدي مردم او را ثنا گفتندي، و قطعا  نداشتي و تا به حدي در این باب  

 او را بدین سبب عيب نکردندي. علماء در تخليد ذکر او کتب پرداختندي و شعرا مدح او گفتندي.

 

نفقوا مما  استدالل این معني از آیات بينات مي توان کرد که من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، لن تنالوا البر حتي ت 

 تحبون. و از حضرت رسالت مروي است که :»السخي الیدخل النار و لو کان فاسقا«.

 عزیزي در این باب گفته است:

 

 بزرگي بایدت دل در سخا بند 

 سر کيسه به برگ گندنا بند

 

 مذهب مختار 

هر چه تمامتر در این چون بزرگان ما که به رزانت راي و دقت نظر از اکابر ادوار سابق مستثني اند به استقصاي  

باب تامل فرمودند، راي انور ایشان بر عيوب این سيرت واقف شد.الجرم در ضبط اموال و طراوت احوال خود  

کوشيده نص تنزیل را که کلوا و اشربوا و ال تسرفوا و دیگر ان هللا الیحب المسرفين باشد، امام امور و عزایم خود  

خاندان هاي قدیم از سخاء و اسراف بوده است. هر کس که خود را به   ساختند؛ و ایشان را محقق شد که خرابي

سخا شهره داد، دیگر هرگز آسایش نيافت: از هر طرف ارباب طمع بدو متوجه گردند، هر یک به خوش آمد و 

ي  بهانه دیگر آنچه دارد از او مي تراشند. و آن مسکين سليم القلب به ترهات ایشان غره مي شود، تا در اندک مدت

جميع موروث و مکتسب در معرض تلف آورد و نامراد و محتاج گردد. و آنکه خود را به سيرت بخل مستظهر  

گردانيد واز قصد قاصدان و ایرام سائالن در پناه بخل گریخت، از دردسر مردم خالص یافت و عمر در خصب و 

 نعمت گذرانيد. 

 

عمر عزیز مي باید کرد، از عقل دور باشد که آن را   مي فرمایند که مال در برابر جان است، و چون در طلب آن

مثال در وجه پوشيدن و نوشيدن و خوردن یا آسایش بدن فاني، یا براي آنکه دیگري او را ستاید در معرض تلف  

آورد. الجرم اگر بزرگي مالي دارد به هزار کلبتين یک قلوس از چنگ مرده ریگش بيرون نمي توان کشيد. تقدیر  

 جموع ملک راي و قيصر آن یک شخص را باشد: کن که اگر م

 

 آن سنگ که روغن کش عصاران است

 گر بر شکمش نهند تيزي ندهد
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 و این بيت الیق این سياق است:

 بر او تا نام دادن بر نيفتد 

 گر از قولنج ميرد تيز ندهد 

 

 پرداخته اند.  اکنون ائمه بخل، که ایشان را بزرگان ضابط مي گویند، در این باب وصایا نوشته و کتب

حکایت یکي از بزرگان فرزند خود را فرموده باشد که یا بني اعلم ان لفظ»ال« یزیل البال و لفظ»نعم« یزید النقم.  

دیگري در اثناء وصایا فرموده باشد که اي پسر زنهار باید که زبان از لفظ»نعم: گوش داري و پيوسته لفظ»ال« بر  

 با»ال« باشد کار تو باال باشد، و تا لفظ تو»نعم« باشد دل تو بغم باشد.  زبان راني و یقين داري که تا کار تو

 

را از اکابر که در ثروت قارون زمان خود بود اجل در رسيد. اميد زندگاني قطع کرد. جگرگوشگان    حکایت.یکي

خود را که طفالن خاندان کرم بودند حاضر کردند. گفت: اي فرزندان، روزگاري دراز در کسب مال زحمت هاي  

این چنددینار ذ تا  ام و حلق خود را به سر پنجه گرسنگي فشرده  ام؛ زینهار از سفر و حضر کشيده  خيره کرده 

 محافظت آن غافل مباشيد و به هيچ وجه دست خرج بدان ميازید، و یقين دانيد که: 

 

 زر عزیز آفریده است خدا 

 هر که خوارش بکرد خوار بشد

 

اگر کسي با شما سحن گوید که»پدر شما را در خواب دیدم قليه حلوا مي خواهد«، زنهار به مکر او فریفته مشوید  

 نگفته باشم و مرده چيزي نخورد.که آن 

 

اگر من خود نيز در خواب با شما نمایم و همين التماس بکنم بدان التفات نباید کرد که آن را اضغاث احالم خوانند؛  

آن دیو نماید، و من آنچه در زندگي نخورده باشم در مردگي تمنا نکنم. این بگفت، و جان به خزانه مالک دوزخ 

 سپرد.

 

رگي دیگر روایت کنند که در معامله یي که با دیگري داشت به دو جومضایقه از حد در گذرانيد. او  حکایت. از بز

را منع کردند که این محقر بدین مضایقه نمي ارزد گفت »چرا من مقداري ازمال خود ترک کنم که مرا یک روز  

نمک دهم)و در طعام کنم( یک    و یک هفته و یک ماه و یک سال و همه عمر بس باشد« گفتند چگونه. گفت»اگر به

روز بس باشد؛ اگر به حمام روم یک هفته، اگر به فصاد دهم یک ماه، اگر به جاروب دهم یک سال، و اگر به  

ميخي دهم و در دیوار زنم همه عمر بس باشد، پس نعمتي که چندین مصلحت من بدان منوط باشد چرا بگذارم که 

 به تقصير از من فوت شود؟«

زرگي روایت کنند که چون در خانه او نان پزند یک یک نان به دست نامبارک در برابر چشم دارد و حکایت. از ب

 بگوید: هرگز خللي به روزگارت مرساد. و به خازن سپارد. چون بوي نان به خدم و حشم اش رسد گویند: 

 

 تو پس پرده و ما خون جگر مي ریزیم

 آه اگر پرده بر افتد که چه شور انگيزیم

 

ت: در این روزها بزرگ زاده یي خرقه یي به درویشي داد. مگر طاعنان خبر این واقعه را به سمع پدرش  حکای

سرانيدند. با پسر در این باب عتاب مي کرد.پسر گفت »در کتابي خواندم که هر که بزرگي خواهد باید هر چه دارد  

له! غلط در لفظ ایثاري کرده اي که به تصحيف ایثار کند«؛ من بدان هوس این خرقه را ایثار کردم. پدر گفت:»اي اب

خوانده اي؛ بزرگان گفته اند:»هر که بزرگي خواهد باید هر چه دارد انبار کند تا بدان عزیز باشد؛ نبيني که اکنون  

 همه بزرگان انبار داري مي کنند«و شاعر گوید:

 

 اندک اندک به هم شود بسيار 

 دانه دانه است غله در انبار

 

از بزرگان عصر یکي با غالم خود گفت که از مال خود پاره یي گوشت بستان و از آن طعامي بساز حکایت. هم  

تا بخورم و ترا آزاد کنم. غالم شاد شد، بریاني ساخت و پيش او آورد. خواجه)آب( بخورد و گوشت به غالم سپرد. 

الم فرمان برد و بساخت و پيش  دیگر روز گفت بدان گوشت نخود آبي مزعفر بساز تا بخورم و ترا آزاد کنم.غ

آورد. خواجه زهرمار کرد، و گوشت به غالم سپرد. روز دیگر گوشت مضمحل شده بود و از کار افتاده. گفت»اي  

خواجه حسبه هلل بگذار تا من به گردن خود همچنان غالم تو باشم؛ اگر هر آینه خيري در خاطر مبارک مي گذرد  

 کن«  به نيت خدا این گوشت پاره را آزاد
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الحق بزرگ و صاحب حزم کسي را توان گفت که احتياط معاش بدین نوع بتقدیم رساند. الجرم تا در این دنيا باشد  

 عزیز الوجود و محتاج اليه زید و در آخرت علو درجاتش از شرح و حد و وصف مستغني است. 

 

 درحلم مذهب منسوخ  -باب ششم

حلم، عبارت از بردباري است. قدما حليم کسي را گفته اند که نفس او را سکون و طمانينتي حاصل شده باشد که 

غضب به آساني تحریک او نتواند کرد، و اگر مکروهي بدو رسد در اضطراب نيفتد. از حضرت رسالت مروي 

اینجا گفته اند که »الحلم ملح االخالق«   است که »الحلم حجاب اآلفات« لفظ حليم را چون مقلوب کني ملح شود، و از

 شاعر حلم ممدوح را بدین سياق ستوده:

 

 شکست از بار حلمت کوه را پشت

 که بر جا ماند همچون مبتالیي

 یکي ناچار گردد قابل کسر 

 دو ساکن را چو باشد التقایي

 

 مذهب مختار 

اگر چه آن کس را که حلم و بردباري ورزید،    راستي اصحابنا نيز این خلق را بکلي منع نمي فرمایند. مي گویند که

مردم بر او گستاخ شوند و آن را بر عجز او حمل کنند؛ اما این خلق متضمن فواید است، و او را در مصالح معاش 

 مدخلي تمام باشد.

دليل بر صحت این قول آنکه امروز تا شخص در کودکي تحمل بار غالمبارگان و اوباش نکرده است و در آن حلم 

و وقار را کار نفرموده، اکنون در محافل و مجالس بزرگان سيلي و مالش بسيار نمي خورد؛ انگشت در....ش نمي  

کنند، ریشش بر نمي کنند، در حوضش نمي اندازند، دشنام هاي فاحش بر...زن و خواهرش نمي شمارند. آن مرد 

ه در نفس ناطقه او مرکوز است و مودوع، تا  عاقل که او را اکنون مرد زمانه مي خوانند به برکت حلم و وقاري ک

تحمل آن مشقت ها نمي نماید، یک جو بحاصل نمي تواند کرد، و پيوسته خائب و خاسر و مفلوک و دشمن کام مي  

باشد، او را در هيچ خانه نمي گذارند، و پيش هيچ بزرگي عزتي پيدا نمي تواند کرد. آنکه مي فرماید الصفقه مفتاح  

 صورت است، و معني این بيت که گفته اند: الرزق بنابراین

 

 مرد باید که در کشاکش دهر 

 سنگ زیرین آسيا باشد،

 

 موکد این قول است.

یکي از فواید حلم آنکه اگر حرم و اتباع بزرگي را به تهمتي )متهم( مي گردانند، و او از حليت حلم و زینت وقار  

مي گردد که الغضب غول العقل؛ و قتل و ضرب زن و  عاري مي باشد، غضب بر مزاج او مستولي شده دیوانه  

بچه و مثله گردانيدن حواشي و خدم روا مي دارد، به دست خود خانه خویش بر مي اندازد، زن و بچه را از خود  

متنفر مي گرداند، و شب و روز متفکر و غمناک مي باشد که مبادا طاغني در خانه و اتباع و حميت او طعنه زند؛ 

 و مي گوید:

 

 اگر با غيرتي با درد باشي 

 وگر بي غيرتي نامرد باشي 

 

اما آن بزرگ صاحب توفيق که وجودش به زینت حلم و وقار مزین است، اگر هزار بار مجموع اتباع او را در 

برابر او...بدرند، سر مویي غبار بر خاطر مبارک او ننشيند. الجرم چندانکه زنده است مرفه و آسوده روزگار بسر 

او از اهل و اتباع خشنود و ایشان از او فارغ و ایمن، اگر وقتي تهمتي به او رسانند، بدان التفات ننماید و   مي برد:

 گوید: 

 

 گر سگي بانگي کند بر بام کهدان غم مخور.
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داشت، به طالق از او خالص یافت و قحبه یي    خکایت. شنيدم که در این روزها بزرگي زني بدشکل و مستوره

او را منع کردند که »زني مستوره   داد.  در  عام  باشد صالحي  آورد. خاتون چندانکه عادت  در نکاح  جميله را 

بگذاشتي و فاحشه اختيار کردي« آن بزرگ از کمال حلم و وقار فرمود که »عقل ناقص شما به سر این حکمت 

 ین گه مي خوردم بتنهایي، این زمان حلوا مي خورم با هزار آدمي!«نرسد؛حال آنکه من پيش از ا

 

در امثال آمده است که الدیوث سعيد الدارین، تاویل چنان فرموده اند که: دیوث تا در این دنيا باشد، چون علت حميت  

را به بهشت    مبتال نيست فارغ مي تواند زیست؛ و در آن دنيا نيز به موجب حدیث الدیوث الیدخل الجنه چون او

و از روي ترش ایشان به یمن این سيرت   -که در بهشت باشند  -نباید رفت از کدورت صحبت شيخکان و زاهدان

 آسوده باشد؛ هر جا شيخکي را بيند گوید:

 

 گر ترا در بهشت باشد جاي

 دیگران دوزخ اختيار کنند،

 

 بدین دليل دیوث سعيدالدارین باشد.

 

اما اینجا نکته یي وارد است: اگر سائلي پرسد که این جماعت یعني اکابر دیوث چون بواسطه صحبت شيخکان از 

بهشت متنفراند، و به دوزخ نيز به عدد هر شيخکي که در بهشت است هزار قاضي و نواب و وکالي او نشسته اند، 

در این دنيا به عبادت و طهارت موسوم  چون است که از صحبت ایشان ملول نيستند؟ جواب گویي: چون شيخکان

اگر چه این معني سري به ریا و رعونت داشت، و آن مظلوم دیوث هرگز کون نشسته باشد و سجده نکرده،    -بودند

پس وضع شيخکان مغایر وضع دیوث باشد. و قاضيان و اتباع ایشان بواسطه اینکه به عصيان و تزویر و مکر و  

و بهتان و نکته گيري و گواهي به دورغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان و طمع  تلبيس و حرام خوارگي و ظلم  

و حيلت و افساد در ميان خلق و بي شرمي و اخذ رشوت موصوف بوده و در دیوث هم این خصال مجبول است 

ود اسپت پس ميان ایشان جنسيت کلي تواند بود، و همين سبب جنسيت مایه صحبت قاضيان و اتباع ایشان خواهد ب

که الجنس الي الجنس اميل. در کالم حکما آمده است که الجنسيه عله الضم، الجرم چون کودکشان دوزخ برگي  

 چنين را به دوزخ کشند، آن بزرگ دل خوش کرده مي گوید: 

 

 گزم با صالحان بي دوست فردا در بهشت آرند 

 همان بهتر که در دوزخ کشندم با گنه کاران

 

سير آیه و ان منکم اال واردها چنين فرموده باشد که: مجموع خالیق از صراط چون  یکي از کبار مفسران در تف

برق مي گذرند مگر قاضيان و اتباع ایشان که ابداآلباد در دوزخ باشند و با همدیگر شطرنج آتشين بازند. چنانکه 

ن خلق را بر دیگر اخالق در اخبار نبوي و آثار مصطفي آمده است که اهل النار یتالعبون بالنار. بدین دالیل ای

 ترجيح مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در حياء، وفا، صدق، رحمت و شفقت مذهب منسوخ  -باب هفتم 

عليه   -حکما فرموده اند که حياء، انحصار نفس باشد تا از فعل قبيح که موجب مذمت باشد احتراز نماید. رسول

مي فرماید که الحياء من االیمان؛ و وفا)التزام( طریق مواسات سپردن است و از چيزي که بدو رسيده به    -السالم

ما عاهد عليه هللا فسيوتيه اجرا عظيما، و صدق آن مکافات آن قيام نمودن. در نص تنزیل آمده است که من اوفي ب 

باشد که با یاران دل راست کند تا خالف واقع بر زبان او جاري نشود؛ و رحمت و شفقت آن باشد که اگر حالي غير  

 مالیم از کسي مشاهده کند بر او رحمت آرد، و همت بر ازالت آن مصروف دارد. 
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 مذهب مختار 

اخالق بغایت مکرر و مجوف است. هر بيچاره یي که به یکي از این اخالق ردیئه مبتال    اصحابنا مي فرمایند که این

گردد، مده العمر خائب و خاسر باشد، و بر هيچ مرادي ظفر نيابد. خود روشن است که صاحب حيا از همه نعمت  

انعي عظيم و حجابي غليظ  ها محروم باشد و از اکتساب جاه و اقتناء مال قاصر، حيا پيوسته ميان او و مرادات او م

 شده، همواره بر بخت و طالع خود گریان باشد. گریه ابر را که حيا گفته اند از اینجا گرفته اند. 

 

رسول عليه السالم مي فرماید الحياء تمنع الرزق و مشاهده مي رود که هر کس که بي شرمي پيشه گرفت و بي  

ي خواهد مي گيود، سر هيچ آفریده یي را به گوزي نمي آبرویي مایه ساخت، پوست خلق مي کند، هر چه دلش م

خرد، خود را از موانع به معارج اعلي مي رساند و بر مخدومان و بزرگتران از خود، بلکه بر کساني هم که او  

را...باشند تنعم مي کند؛ و خالیق بواسطه وقاحت از او مي ترسند. و آن بيچاره محروم که به سمت حيا موسوم  

سته در پس درها باز مانده و در دهليز خانه ها سر به زانوي حرمان نهاده چوب دربانان خورد، و پس  گشته، پيو 

 گردن خارد، و بدیده حسرت در اصحاب وقاحت نگرد و گوید:

 

 جاهل فراز مسند و عالم برون در

 جوید به حيله راه و، به دربان نمي رسد

 

و غلبه حرص است. چه هر کس که اندک چيزي از مخدومي یا  اما وفاء، مي فرمایند که وفا نتيجه دناءت نفس  

دوستي بدو الحق باشد یا به وسيلت آن مخدوم یا دوست، او را وجه معاش و معاشرتي حاصل آمد، حرص و شره  

او را به طمع جذب امثال آن منافع بر آن دارد که همه روزه چون حجام فضول آن مسکين را ابرام نماید، و آن  

شاهده او بجان رسيده ملول شود تا چون خود را از شر صحبت وي خالص دهد؟ چون آن وفادار را  بيچاره از م

 بيند گوید: 

 

 ملک الموتم از لقاي تو به 

 

گاه کسي در وفا به اقصي الغایه برسد به سگ تشبيه نموده    قدما چنين حرکات را نادانسته تحسين کرده اند. و هر

اند. مرد باید که نظر با فایده خود دارد، و چون غرضي که دارد حاصل کند و توقعي دیگر باقي نماند اگر خود  

از  پدرش باشد باید که قطعا بدوالتفات ننماید؛ هر بامداد با قومي و هر شبانگاه با طایفه یي بسر برد. هر کس که  

عمر خود برخورداري طلبد باید که نظر بدین ترهات نکند تا از نعمت همگنان و صحبت ایشان محظوظ و متلذذ 

 گردد، مردم از او ملول نشوند و یقين شناسد که: 

 

 از هر دیگي نواله یي خوش باشد

 

با موالنا نورالدین   حکایت. گویند که محيي الدین عربي که حکيم روزگار و مقتداي علماي عصر خود بود، سي سال

رصدي شب و روز مصاحب بود، و یک لحظه بي یک دیگر قرار نگرفتندي، چند روز که نورالدین در مرض  

موت بود محيي الدین بر بالين او به شرب مشغول بود. شبي به حجره رفت، بامداد که در خانه آمد غالمان را موي  

که   پرسيد  دید.  نورالدین مشغول  به عزاي  بریده  وفات کرد. گفت:»دریغ ها  نورالدین  گفتند موالنا  حال چيست. 

نورالدین«. پس روي به غالم خود کرد و گفت: »نمشي و نطلب حریفا آخر«؛ و هم ازآنجا به حجره خود عودت  

فرمود. گویند بيست سال بعد از آن عمر یافت و هرگز کسي نام نورالدین از زبان او نشنيد. راستي همگنان را 

 ه وفا از آن حکيم یگانه روزگار بياموزند. واجب است ک

باز کدام دليل واضح تر از اینکه هر کس خود را به وفا منسوب کرد هميشه غمناک بود و عاقبت عمر بي فایده در  

سر آن کار کند؛ چنانکه فرهاد بيستون را کند و هرگز به مقصود نرسيد تا عاقبت جان شيرین در سر کار شيرین  

 مرد و مي گفت: کرد؛ در حسرت مي 

 

 

 فدا کرده چنين فرهاد مسکين

 ز بهر یار شيرین جان شيرین

 

و آن مسکين را که مجنون بني عامر گویند جواني بود عاقل و فاضل. ناگاه دل در دخترکي ليلي نام بست. در وفاي  

 گفتي:او زندگاني بر او تلخ شد و هرگز تمتعي از او نيافت؛ سر و پا برهنه در بيابان ها دویدي و 

 

 علي لئن الفيت ليلي بخلوه
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 زیاره بيت هللا رجالي حافيا 

 

 بزرگان ما راست مي گویند خلقي را که ثمره این باشد ترک کردن اولي است. 

اما صدق، بزرگان ما مي فرمایند که این خلق ارذل خصایل است، چه ماده خصومت و زیان زدگي صدق است. 

يابد. مرد باید که تا بتواند پيش مخدومان و دوستان خوش آمد و  هر کس نهج صدق ورزد پيش هيچ کس عزتي ن

دروغ و سخن به ریا گوید و صدق االمير کار فرماید؛ هر چه بر مزاج مردم راست آید آن در لفظ آرد. مثال اگر 

بزرگي در نيمشب گوید که »اینک نماز پيشين است« ، در حال پيش جهد و گوید که »راست فرمودي، امروز به  

یت آفتاب گرم است« و در تاکيد آن سوگند به مصحف و سه طالق زن یاد کند. اگر در صحبت مخنثي پير ممسک  غا

زشت صورت باشد، چون در سخن آید، او را پهلوان زمان و...ن درست جهان و نوخاسته شيرین و یوسف مصري 

 س در دل او متمکن شود.و حاتم طائي خطاب کند، تا از او زر و خلعت و مرتبت یا بد، و دوستي آن ک

 

اگر کسي حاشا بخالف این زید، و خود را به صدق موسوم گرداند: ناگاه بزرگي را از روي نصيحت گوید که تو  

در کودکي جماع بسيار داده اي، اکنون ترک مي باید کرد، و زن و خواهر را از کار فاحش منع مي باید فرمود: یا  

دبه خایه خطاب کند؛ یا قحبه زني را قحبه خواند، به شومي راستي این قوم از او  کلي را کل گوید؛ یا دبه یي را  

بجان برنجند، و اگر قوتي داشته باشند، در حال او را به کار ضرب فرو گيرند؛ و اگر دیوثکي یا کلي عاجز هم  

این کلمه راست ميان  باشد به مخاصمت و کلکل در آید، و انواع سفاهت با او بتقدیم رساند؛ و باقي عمر بواسطه  

 ایشان خصومت منقطع نشود. 

 

بزرگان از این جهت گفته اند که »دروغ مصلحت آميز به که راستي فتنه انگيز« ، و کدام دليل از این روشنتر که  

اگر صادق القول صد گواهي راست ادا کند از او منت ندارند بلکه به جان برنجند، و در تکذیب او تاویالت انگيزند؛  

بي دیانتي گواهي به دورغ دهد صد نوع بدو رشوت دهند و بانواع رعایت کنند تا آن گواهي بدهد. چنانکه   و اگر

امروز در بالد اسالم چندین هزار آدمي از قضاه و مشایخ و فقها وعدول و اتباع ایشان را مایه معاش از این وجه 

 است. مي گویند:

 

 دروغي که حالي دلت خوش کند

 شوش کند به از راستي کت م

 

اما رحمت و شفقت، اصحابنا بغایت منکر این قسم اند، مي فرمایند که هر کس بر مظلومي یا بر محرومي رحمت  

کند عصيان ورزیده باشد و خود را در معرض سخط آورده؛ بدان دليل که هيچ امري بي خواست خدا حادث نشود. 

شود نرسد؛ چنانکه افالطون گوید: الفضيه حتي  هر چه از حضرت او، که حکيم است، به بندگان رسد تا واجب ن

التوجب ال توجد، او که ارحم الرحمين است اگر دانستي که آن کس الیق آن بال نيست بدو نفرستادي، هر کس هر 

 چه بدو مي رسد سزاوار آن است:

 

 سگ گرسنه ، زاغ کور و ، بز الغر به،

 و نيز مي گویند:

 ارزانينيست کوري که به کوري نبود 

 

پس شخصي را که خدا مغضوب غضب خود گردانيده باشد، تو خواهي که بر او رحمت کني عصيان ورزیده باشي 

و بر آن آثم گردي، و روز قيامت ترا بر آن مواخذه کنند. این مثل بدان ماند که شخصي بنده یي از آن خود را به  

داوند تو بد مي کند که ترا مي زند، ترا نعمت و خلعت  جهت تربيت بزند، و بيگانه او را بنوازد و بوسه دهد که»خ 

 مي باید دادن«؛ البته او از این کس بجان برنجد. 

 

که   گفتند  مي  ایشان  دهيد.  طعام  را  درویشان  که  گفتند  مي  را  کفار  رسول  حضرت  مبارک  زمان  در  حکایت. 

هد ما چرا بدهيم، چنانکه در قرآن  «درویشان بندگان خداي اند اگر خواستي ایشان را طعام دادي؛ چون او نمي د

مجيد آمده است»انطعم من لو یشاء هللا اطعمه ان انتم اال في ضالل مبين«. پس واجب باشد که بر هيچ آفریده یي 

رحمت نکنند، و به حال هيچ مظلومي و مجرمي و محتاجي و مبتالیي و گرفتاري و مجروحي و یتيمي و معيلي و  

التفات ننمایند؛ بلکه حسبه هلل تعالي بدان قدر   -ر خانه یي پير یا زمين گير شده باشدکه بر د  -درویشي و خدمتگاري

در یوم ال ینفع مال و ال    -که توانند اذیتي بدیشان رسانند تا موجب رفع درجات و )کسب( خيرات باشد، و در قيامت

يد هست چون مبتدي بر اخالق  دستگير او شود اینست آنچه در صدر کتاب با برادران وعده رفته بود. ام  -بنون

 مختار اکابر مواظبت نماید، و آن را ملکه نفس ناطقه خود گرداند، نتيجه آن هر چه تمامتر در دنيا و آخرت بيابد. 
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