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Bazı edebî eserler, topluma bir mesaj 
vermek gayesiyle yazılırlar. Özellikle Doğu 
edebiyatında bu maksadın açıkça hisse-
dildiği pek çok metin telif edilmiştir. Bu 
tür eserlerin en mühim faydası, toplumun 
ahlaki değerlerini disipline ederek, sonra-
ki kuşaklara örnek bir miras bırakmaktır. 
Bu miras, insanların hayat düsturu alması 
gereken, ancak dünya meşgalesi yüzün-
den unutulan ahlaki unsurları daima ha-
tırlatır. Bu tarz eserlerin kullandıkları en 
önemli yazım tekniklerinden biri de tem-
silî hikâyelerdir. Sâdî’nin Bostân isimli 
meşhur eseri de bu usulü kullanan edebî 
metinler arasında ilk sıralarda gelir.

Bostân, siyasi buhranlar içinde boca-
layan 13. asır insanına, aslını ve sahipsiz 

ÖNSÖZ
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olmadığını hatırlatmak için verilen nasi-
hatler demetidir. Eserde yer alan nasi-
hatler, sadece kendi asrına değil insa-
noğlunun bütün zamanlarına hitap eden 
bir tezahürün ürünüdür. Şeyh Sâdî, za-
man ve mekân gözetmeksizin geçerli 
olacak düşüncelerini kalıcı kılmak için 
hikâyeyi (tahkiye/temsil) seçmiş, böyle-
ce anlatmak istediklerini daha dikkat çe-
kici bir zeminde ifade fırsatı bulmuştur. 
Müellif, öncelikle ele aldığı konuya dair 
nasihatlerden sonra birer ikişer hikâye 
ile muhatabın dikkatini çekmeyi hedef-
ler. Böylece, toplumun temel dinamiği 
olan bazı kavramları çarpıcı hikâyelerle 
telkin eder. Şeyh Sâdî gibi bir söz ustası-
nın bunu başardığı açıktır.

Sâdî’nin bu mühim eseri, tıpkı Gü-
listân gibi, Bosnalı Sûdî (v. 1599-1600) ta-
rafından şerh edilmiştir. Sûdî, eserin iza-
ha muhtaç yerlerini açıklamış, metni en 
ince teferruatına kadar değerlendirmiş-
tir. Hikâyeleri kendine has üslubuyla 
Türkçeye çeviren Sûdî, yer yer şahsi yo-
rumlarıyla okuyucuyu bilgilendirmiş, 
böylece metnin anlaşılırlığını en üst sevi-
yeye çıkarmıştır. Bostân’dan özenle seçti-
ğimiz hikâyeleri Türkiye Türkçesine çe-
virirken, tespitleri hâlâ takdir edilen 
Sûdî’nin çeviri ve yorumları, hikâyelerin 
anlaşılmasına büyük katkı sağlamıştır.
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 Bostân’dan seçilen bu hikâyeler, İs-
lâm dininin temel ahlaki kaidelerini bir 
kez daha hatırlatırken, insanoğlunun 
dünyayı bir imtihan yeri olarak görmesi 
gerektiğini ve iyiliğin kötülüğe karşı 
eninde sonunda galip geleceğini örnek-
leriyle gözler önüne sermektedir.

Prof. Dr. Ozan YILMAZ
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KAPLANA BİNEN VELİ

Hakikati gözüyle gören, hayatı boyunca hakikatin 
peşinde koşan din büyüklerinden birisi anlatmıştı. 
Allah dostlarından biri, bir kaplana binmiş geliyordu. 
Üstelik kamçı olarak elinde bir yılanı tutmuştu. Onun 
bu halini gören birisi:

- Ey Allah yolunun eri! Gittiğin bu yolu bana da gös-
ter! Allah için nasıl bir amel işledin de bu yırtıcı hay-
vanları kendine baş eğdirebildin. Nasıl oldu da mutlu-
luk yüzüğüne kendi namını kazıdın. Yani bu mutluluğa 
nasıl ulaştın? dedi. 

Allah dostu şöyle cevap verdi: 

- Kaplan ve yılanı, fille akbabayı kendime baş eğ-
direbilmişsem buna şaşırmayasın! Sen de benim gibi 
boynunu Allah’ın hükmünden geri çevirmeyip yalnız-
ca onun emrine boyun eğersen, her şey senin gönlünce 
hareket eder, hiçbir şey sana karşı gelemez.
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Ülkesini yöneten kimse, mutlak hâkim olan 
Allah’ın emrine uyduğu sürece Allah da o kim-
senin koruyucusu ve yardımcısıdır.

ESKİ ELBİSE GİYEN PADİŞAH

Bir padişah, iki yüzü de astar olan bir kaftan giyerdi. 
Bunu gören biri, padişaha:

- Ey adaletli padişah! Niçin kendine Çin ipeklisin-
den bir kaftan diktirmiyorsun? diye sordu. 

Padişah, o adama dedi ki: 

- Bu kadarcık elbise avret yerlerini örtmek ve bedeni 
korumak için yeterlidir. Senin Çin ipeklisi dediğin, süs-
ten başka bir şey değildir. Süs de kadınlara layıktır, er-
keğe değil. Ben halkımdan kendimi, tacımı ve tahtımı 
süslemek için vergi almıyorum. Kadınlar gibi kendimi 
süsleme derdine düşersem, yiğitlik gösterip düşman-
larla nasıl savaşabilirim? Askerlerime vereceğim gani-
meti kendim için harcarsam düşmanlarla tek başıma 
nasıl başa çıkarım? Evet, benim de türlü türlü hevesle-
rim, herkes gibi hayallerim var. Tahtımı ve saltanatımı 
süslemeyi ben de isterim elbet. Ne var ki devlet hazine-
si yalnızca bana ait değil ki! O hazine en fazla, sınırları 
koruyan, halkın güvenliğini sağlayan askerlerin hakkı-
dır. Devlet hazinesi asker için doludur, padişahlar ken-
dilerini süslesin diye değil!

Padişahından razı olmayan bir asker, ülkesinin sı-
nırlarını korumaz.
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Düşman, köylünün eşeğini yağmaladıktan son-
ra, padişah, o köylünün onda bir vergisini dahi 
nasıl alabilir? Düşman, halkın malını yağmalı-
yorsa o saltanatın hali nice olur?

 Halk, ağaç gibidir. Eğer terbiye edersen ondan 
gönlünce meyve yersin. Ondan faydalanmak 
istiyorsan bu ağacı kökünden koparmamalı, 
dalından ayırmamalısın.

Kendisine bağlı olanlara eziyet etmeyen insan, 
bahtının faydasını görür.

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ’İN (RAH.) CÖMERTLİĞİ

Emevi halifelerinden Ömer bin Abdülaziz’in (rah.) 
dillere destan bir yüzüğü vardı. Yüzük o kadar değer-
liydi ki kuyumcular ona paha biçmekte aciz kalmıştı. 
Yüzüğü görenler, dünyanın en parlak incisiyle karşılaş-
tıklarını düşünürdü. 

Günlerden bir gün, ülkede büyük bir kuraklık baş-
gösterdi. Açlık ve fakirliğin pençesinde kıvranan halkın 
durumu, günden güne daha da kötüye gidiyordu. Ha-
life Ömer bin Abdülaziz bu durum karşısında derin bir 
teessür duydu. Halkın böylesine yokluk çekmesine çok 
üzülüyordu.

Ansızın Ömer bin Abdülaziz, görenlerin bakmaya 
bile kıyamadığı yüzüğünü satmaya karar verdi. Yüzük 
epey para etti. Elde edilen para fakirlere dağıtıldı. Halk, 
biraz olsun ferahlamıştı.




