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Büyük  gelecekler, büyük  geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine 
inşa edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük  bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük  birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik  bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek  inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak  olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek  inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik  bir çalışma olarak  değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık  ve tabiat bilimleri ve teknik  bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd edi-
yor, projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamları-
mız ile TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı

www.tuba.gov.tr



www.tuba.gov.tr



Takdim

Toplumların gelişme ve kalkınmasında bilimsel ve teknolojik  ça-
lışmalar, belirleyici bir role sahip bulunmaktadır. Yeni bilim ve 
teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi yanında sahip olunan 
bilimsel ve kültürel birikim ve mirastan yararlanılması, bunun 
için de söz konusu mirasın gün ışığına çıkarılması büyük  önem 
taşımaktadır.

Mensubu olduğumuz Türk-İslâm medeniyetinin insanlığın 
bilimsel, teknik  ve kültürel birikim ve gelişimine önemli katkı-
ları bulunmaktadır. Bununla birlikte, medeniyetimizin bilim ve 
kültür tarihindeki önemli başarıları ve katkılarının, egemen Batı 
merkezli bakış açısının da etkisiyle, yeterince görünür ve bilinir 
olmadığı bir gerçektir. Bu durum, tarihimizle övünmenin öte-
sinde hepimize bu zengin mirasın değerlendirilmesi konusunda 
yeni görevler yüklemektedir.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak 
bilim ve kültür dünyası ile gelecek  kuşakların istifadesine su-
nulması; bilim, ar-ge ve yenilikçilik  konusundaki amaçlarımızın 
gerçekleştirilmesi için gerekli birikim, özgüven ve motivasyona 
değerli katkılar sağlamayı içeren önemli bir millî görevin yeri-
ne getirilmesini ifade etmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) tarafından başlatılan “Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası 
Projesi”, bu konuda atılmış önemli bir adımı oluşturmaktadır.
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Matematik, astronomi, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe gibi 
alanlardan seçilmiş birçok  ünlü İslâm âlimi/düşünürü/yazarı 
tarafından hazırlanan eserleri bilim ve kültür dünyasına kazan-
dırmayı amaçlayan bu proje, Türk-İslâm medeniyetinin bilim 
ve kültür literatürüne katkısını daha görünür ve yararlanılır hale 
getirecektir.

TÜBA mensuplarını bu değerli proje için tebrik  ediyorum. 
Eserlerin yazarlarını hayırla yâd ediyor, eserlerin hazırlanması 
ve yayımlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 
Projenin bilim ve kültür hayatımıza yararlı olmasını temenni 
ediyorum.

Dr. Faruk Özlü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük  sağlamada belirleyici stratejik  faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik  performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik  edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin 
bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sa-
hiptir. Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) bakımından da öncelikli amaç ve görevler 
arasında yer alır.

Bilim ve yenilikçilik  performansı, güncel imkan ve kaynaklar 
yanında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerek-
tirir. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve 
değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına 
sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır 
kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal he-
deflerimize ulaşmamız açısından büyük  önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendiril-
mesi, diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli 
özgüven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük 
önem taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki 
göreli konumumuz ile geleceğe yönelik  yüksek  amaçlarımız dik-
kate alındığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir ben-
lik/kimlik  ve özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin 
oluşturulmasına gerek  olduğu ve bu konuda her Türk  vatandaşı 
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ve kurumunun katkı ve destek  sağlamasının ulusal bir görev ol-
duğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz ta-
rafından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın 
mali desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm 
medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilim-
ler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk  lehçeleri ile diğer 
dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, 
imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya ter-
cümesi yapılarak  yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin 
ve gelecek  kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok  sayıda pay-
daşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Öncelikle, bilime ve projeye verdikleri çok  değerli destek  için 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şük-
ranlarımızı arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve tah-
lilini yaparak  günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık  ve basım sürecinde rol alan üyelerimiz, bilim 
insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan tüm 
paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi’nde yayımlanan 
eserlerin medeniyet ihyası/inşası süreci ile milletimizin bilim 
alanında ve topyekün gelişimi bakımından yararlı olmasını di-
liyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Önsöz

Edebiyat, güzel sanatların, malzemesi söz olan bir şubesidir. İnsan 
topluluklarının, sözlü ya da yazılı ortamda ürettikleri, malzemesi 
dil olan her şeyin edebiyatla ilgisi vardır. Her ne kadar şahsî duy-
gu ve düşünceleri yansıtırlarsa yansıtsınlar edebî ürünler de genel 
anlamda toplumsal kültürün bir parçası sayılır. Edebî ürünler, 
hem yaratıldıkları toplumun bir parçası olmakla, o toplumun kül-
türünden izler taşır, hem de bünyelerine aldıkları unsurları taşıma 
işlevlerinden dolayı kültürün tabii taşıyıcısı konumundadır.

Klasik  Türk  edebiyatı, Türk  toplumunun, uzun asırlar boyunca 
edebî zevkinin en önemli parçası olmuş, dolayısıyla Türk  kül-
türünün de temel taşıyıcı dinamikleri arasında yerini almıştır. 
Klasik  Türk  edebiyatı, manzum ve mensur, bünyesindeki her 
türlü verimle Türk  toplumunun kültürüne katkılar sunmuştur.

Klasik  Türk  edebiyatında, daha çok  ilgi uyandırmayı başarmış 
ürünler şüphesiz ki manzum olanlarıdır. Fakat bu edebiyat çerçe-
vesinde kaleme alınmış pek  çok  mensur eser de bulunmaktadır. 
Bunlar arasında mensur hikâyelerin, Türk  edebiyatına sunduğu 
katkı azımsanmayacak  ölçüdedir.

Hümâyûn-nâme, Türk  edebiyatının, mensur hikâye alanında or-
taya konulmuş önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Gerek 
işlediği konular, gerekse bu konuların ele alınışı sırasında benim-
senen üslûp eseri benzerlerinden ayırmaktadır. Hümâyûn-nâme, 
Kelîle ve Dimne hikâyelerinin 16. yüzyılda yapılmış Türkçe ter-
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cümesidir. Eser, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Envâr-ı Süheylî adlı 
eserininin çevirisidir.

Bu çalışma, temel olarak, Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, 
Hümâyûn-nâme adlı eserinin tenkitli metnini ortaya koymayı 
amaçlamıştır. Ortaya konan tenkitli metin, eserin yurt içindeki 60 
eksiksiz nüshanın 53’ü, yurt dışından ise 4’ü görülerek  oluşturul-
muştur. Çalışma, Giriş dışında dört ana bölümden oluşmaktadır.

Giriş bölümünün birinci kısmında Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin 
hayatı hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkinci kısmında Kelîle ve 
Dimne hikâyelerine kaynaklık  etmiş Pança Tantra masallarının 
sözlü kültür ortamından yazılı kültür ortamına geçiş aşamasında 
uğradığı değişimlerin anlaşılabilmesi için “sözlü kültür” ortamı 
ve “yazılı kültür” ortamı konusu değerlendirilmeye çalışılmıştır. 
Giriş’in üçüncü kısmında Kelîle ve Dimne hikâyeleriyle ilgili 
bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü kısmında ise Kelîle ve Dimne 
hikâyelerinin Pança Tantra’dan itibaren geçirdiği tercüme serü-
veni kaynaklardan derlenen bilgiler bağlamında ele alınmıştır.

Çalışmanın Birinci Bölümü’nde Hümâyûn-nâme’nin kurgu ve şe-
kil özellikleri ortaya konmaya çalışılarak  eserin bölümleri ve hikâye 
örgüsü ifade edilmiştir. Bu bölümün ikinci kısmında dil ve anlatım 
özelliklerine geçmeden önce eserin Kul Mesûd’un Kelîle ve Dimne 
tercümesiyle Kâşifî’nin Envâr-ı Süheylî adlı eseriyle ana hatlarıy-
la yapılan mukayesesine yer verilmiş, daha sonra da eserin dil ve 
anlatım özellikleri üzerinde ana hatlarıyla durulmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın İkinci Bölümü metinden oluşmaktadır. Bu bölü-
mün birinci kısmında, yurt içi ve yurt dışındaki tespit edilebilen 
nüshaların tavsifi yapılmaya çalışılmıştır. Hümâyûn-nâme’nin 
tenkitli metni, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 4114 nüshası 
(Ü), Bulak  Matbaası’nda basılan basma nüsha (B), Süleymaniye 
Kütüphanesi Hamidiye 713 nüshası (H) olmak  üzere toplam üç 
nüshayla kurulmuştur. Üçüncü Bölüm’ün ikinci kısmında “Nüs-
haların Değerlendirilmesinde ve Seçiminde İzlenen Yol” başlığı 
altında bu nüshaların seçilme nedenleri tartışılmaya çalışılmıştır. 
Bu bölümün diğer kısımlarında ise şecereye, çeviri yazı alfabesi-
ne ve metnin yazımı sırasında dikkat edilen hususlara yer veril-
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miştir. İkinci Bölümün son kısmı ise Hümâyûn-nâme’nin tenkitli 
metninden oluşmaktadır. Hümâyûn-nâme’de 1863 beyitlik  Far-
sça şiir, 143 adet Farsça mısra, 249 adet Arapça şiir ve ibare, 
712 beyitlik  Türkçe şiir ve 121 adet Türkçe mısra bulunduğu 
görülmüştür. Farsça, Arapça şiir, mısra ve ibarelerin tamamı 
okunup metin içinde transkribe edilmiş, dipnotta da anlamları 
verilmiştir. Ayrıca çalışmaya, Hümâyûn-nâme’nin minyatürlü 
nüshalarından olan Topkapı Sarayı Müzesi, Yazma Eserler 
Kütüphanesi, Revan 843’te bulunan nüshasının minyatürleri de 
dahil edilmiştir. Bu minyatürlerin altlarına minyatürü özetleyen 
kısa açıklamalar eklendi ve minyatürün, nüshanın kaçıncı vara-
ğında bulunduğu belirtildi.

Bu çalışmanın gerek  doktora tezi olarak  hazırlanması, gerek-
se basımı aşamasında her türlü katkıyı sunan değerli hocam 
Prof. Dr. Filiz Kılıç’a şükranlarımı sunarım. Ayrıca çalışmanın 
Arapça tercümelerinde yardımlarını esirgemeyen Prof. Dr. Nu-
rettin Ceviz’e ve Farsça tercümeleri sırasında sorularıma bıkıp 
usanmadan cevap veren Yrd. Doç. Dr. Ekber Enveri’ye müte-
şekkirim. Çalışmanın kitap haline getirilmesi aşamasında adını 
bildiğim, bilmediğim pek  çok  insanın emeği oldu. Bu yüzden 
herşeyden önce böylesi bir projeyi hayata geçirerek  Türk  kültür 
ve edebiyatına büyük  katkılar sunan Türkiye Bilimler Akade-
misi (TÜBA) başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar’ın nezdinde 
tüm TÜBA çalışanlarına; çalışmanın tezden kitaba dönüşümü 
sırasında mümkün mertebe asgari hata ile okuyucuyla buluşması 
için büyük  gayret sarfeden Doç. Dr. Ahmet Arslantürk  ve ken-
disinin nezdinde hakem, editör ve redaktör olarak  bu çalışmaya 
katkı sunan tüm herkese teşekkürü bir borç bilirim. Ve son olarak 
eşim Ayşe’ye ve oğlum Göktürk’e de müteşekkir olduğumu ifade 
etmeliyim. Çünkü bu çalışma onlara ayrılması gereken zamanın 
çalınması sonucunda ortaya çıktı.

Tuncay Bülbül
Nevşehir
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Giriş

Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin Hayatı

Asıl adı Alâaddîn Ali bin Sâlih Çelebi’dir. Tanınmış bir müderris ve hattattır. 
Ailesi hakkında detaylı bilgi olmamakla birlikte babası Sâlih Çelebi için tezkire 
yazarı Âşık  Çelebi, “kendisine güvenilen tanınmış biriydi” der (Kılıç, 2010: 
1108). Doğum yeri Filibe olmasına rağmen Latîfî Edirneli olduğunu söyler 
(Canım, 2000: 401).

Gençlik  yıllarında muntazam bir tahsil gören Alâaddîn Ali Çelebi, Edirne’de 
devrinin meşhur âlimlerinden ve sonraları Rumeli kazaskerliğine yükselen 
Abdülvâsi bin Hayreddîn Hızır Efendi’den ders aldı ve gerekli kademeleri ge-
çerek  onun eliyle mülazım oldu. Hocasına olan bu intisabından dolayı “Vâsi 
Alisi’” diye şöhret buldu. Yetişme çağında ilgilenmeye başladığı hat sanatını 
Şeyh Hamdullâh’ın damadı Şeşkalem Şükrullâh Halîfe’den öğrendi. Müder-
rislik  hayatına Edirne’de Sirâciye Medresesi’nde başladı. Bir müddet sonra 
Bursa’ya tayin olan Alâaddîn Ali, 1509’dan önceki bir tarihte ilkin Bâyezîd 
Paşa, ardından Ferhâdiye medreselerinde hizmet gördü. 933/1526-27’den 
sonraki bir tarihte de şair Üsküplü İshâk  Çelebi yerine Hüdâvendigâr (Kap-
lıca) Medresesi müderrisliğine yükseldi. Uzun yıllar kaldığı Bursa’dan sonra 
1537 yılında Edirne’de Halebiye Medresesi’ne tayin edildi. Kısa bir süre sonra 
da Üç Şerefeli’deki Atik  (Saatli) Medresesi müderrisliğine getirildi. Yüksek 
ilmî meziyetleriyle gittikçe daha çok  dikkat çeken Alâaddîn Ali Çelebi, burada 
henüz bir yılını doldurduğu sırada, 945/1538-39’da İstanbul’da Sahn mü-
derrisliği payesine layık  görülüp kendisine Fatih medreselerinden Karadeniz 
Ciheti (Başkurşunlu) Medresesi müderrisliği verildi. Sahn’a gelişinden bir sene 
sonra da tekrar Edirne’ye, bu defa devrin büyük  âlimi Muhaşşî Sinân yerine 
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Edirne İkinci Bâyezîd Medresesi’ne altmışlı paye ile tayin edildi. 1542’de il-
miye sınıfınca “kazaskerliğe götüren bir kapı” diye kabul edilen ve gözde bir 
makam olan Bursa kadılığına yükseltildi.

Rivayete göre, onun bu yükselişi, üzerinde uzun yıllar uğraşıp Edirne’deki 
son müderrisliği sırasında tamamlayarak  Kânûnî Sultân Süleymân’a (sal. 
1520-1566) sunduğu Hümâyûn-nâme’nin hükümdarda uyandırdığı büyük 
hayranlık  sayesindedir. Padişah, kitabı okur okumaz onu Bursa kadılığı ile 
mükâfatlandırmıştır. İlerlemiş yaşı Alâaddîn Ali Çelebi’ye daha ileri makam-
lara yükselme imkânı vermedi. Bursa kadılığına tayin olduktan bir sene sonra 
950/1543-44’te vefat etti. Latîfî müellifin 942/1535-36 yılında (Canım, 2000: 
401); Kafzâde Fâizî ise 906/1500-01 yılında vefat ettiğini söyleyerek  tarihî 
sürece aykırı bir tarih verir (Kayabaşı, 1997: 432). Sıfat ve mevkiine yaraşır bir 
yer olarak  Emir Sultan Camii bahçesindeki türbeye yakın bir yerde, camiye 
çıkan merdivenin yanına defnedildi (Akün, 1989: 316). Türbede yapılan çeşitli 
değişikliklerden dolayı Ali Çelebi’nin mezarı bugün yerinde yoktur.

Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin tek  eseri Hümâyûn-nâme’dir. Ali Çelebi, şiir 
vadisinde her hangi bir varlık  gösterememiş olsa da, Hümâyûn-nâme sayesin-
de adı unutulmamıştır.

Hümâyûn-nâme

Eser, aslı Sanskritçe Pança Tantra masallarına dayanan Kelîle ve Dimne hikâ-
yelerinin tercümesidir. Latîfî’den başlayarak  16. yüzyıl ve sonrası tezkire ve 
hal tercümesi müellifleri, bilhassa Hümâyûn-nâme dolayısıyla Alâaddîn Ali 
Çelebi’den büyük  takdirle bahsetmişlerdir. Özellikle Âşık  Çelebi eseri mü-
balağalı ifadelerle överek  bir kimseye böyle bir eserin yetip artacağını belirtir 
(Kılıç, 2010: 1109).

Alâaddîn Ali Çelebi’nin Hümâyûn-nâme’si, Kelîle ve Dimne hikâyelerinin 
Türkçeye son çevirisidir. Bu çeviri, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin 15. yüzyılda 
Arapçadan Farsçaya tercüme ettiği Envâr-ı Süheylî’sine dayanmaktadır.

Alâaddîn Ali Çelebi eserini tamamladıktan sonra, bir ikindi divanında devrin 
sadrazamı Lütfî Paşa’ya birisi Kânûnî Sultân Süleymân’a sunulmak  üzere 
iki nüshasını takdim etmiştir. Sadrazam Lütfî Paşa, vaktini hayvan masalları 
ile uğraşarak  harcamış olduğu yolunda azarlayıp kendisini hayal kırıklığına 
uğratmakla beraber kitabı padişaha arz etmiş, Hümâyûn-nâme’yi hemen o 

18 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



gece başından sonuna kadar büyük  bir zevk  ve hayranlıkla okuyan hükümdar, 
ertesi sabah Lütfî Paşa’nın muhalefetine rağmen Alâaddîn Ali Çelebi’ye Bursa 
kadılığını verdirmiştir (Akün, 1989: 316).

Alâaddîn Ali Çelebi’den bahseden bütün tezkire müellifleri tarafından, ona 
gelinceye kadar Türk  nesir sanatında eşi görülmemiş ve daha sonra da seviye-
sine erişilemeyecek  bir şaheser olarak  değerlendirilen Hümâyûn-nâme, asırlar 
boyu devam eden büyük  bir ilgi ve takdir görmüştür. Hümâyûn-nâme, Tâ-
cîzâde Ca’fer Çelebi, Lâmiî, Kemâlpaşazâde gibi şöhretlerin eserlerinden nesir 
sanatı bakımından çok  üstün tutulmakla beraber (Kılıç, 2010: 1109), Nergisî 
ve Veysî gibi büyük  üstatların bu vadide yeni ve parlak  örnekler verdikleri 
sonraki devirlerde de şöhret ve itibarını devam ettirmiştir. Münşîyâne nesrin 
tamamen karşısında olduğu halde Nâmık  Kemâl bile onu Türk  edebiyatı için 
bir kazanç kabul eder (Akün, 1989: 317).

Alâaddîn Ali Çelebi’nin eserine karşı duyulan yaygın ve devamlı takdir yalnız 
Türk  müelliflerinde kalmayıp yabancı müelliflerce de paylaşılmıştır. Eser, 
İspanyolca ve Fransızca başta olmak  üzere Almanca, İsveççe, Flemenkçe ve 
Macarca gibi çeşitli dillere çevrilmiştir (Grube, 1991b: 1; Akün, 1989: 317).

Hümâyûn-nâme, eski Türk  edebiyatının Osmanlı sahasında Batı dillerine en 
çok  tercüme edilmiş eserlerinden olmak  gibi bir imtiyaza sahiptir. Eser, Batı-
da o derece kabul görmüştür ki “Hümâyûn-nâme” ifadesi tek  başına Kelîle ve 
Dimne hikâyelerinin ismi gibi kullanılmıştır (Akün, 1989: 318).

Hümâyûn-nâme kaleme alındıktan sonra Türk  edebiyatında bir daha Kelîle 
ve Dimne hikâyelerinin tercümesine ihtiyaç duyulmamış, Hümâyûn-nâ-
me’nin devrin edebî zevkine hitap etmede yetersiz kaldığı dönemlerde özeti 
ya da sadeleştirilmiş hali okuyucuya sunulmuştur. Kâtib Çelebi, İftihâruddîn 
Muhammed el-Bekrî el-Kazvinî’nin Hümâyûn-nâme’yi izah ettiğini, Müftü 
Molla Yahyâ Efendi’nin Hümâyûn-nâme’yi üçte bire indiren bir özetini yap-
tığını ifade etmektedir1 (Balcı, 2007: 1202; Parladır, 2011: 40). Diğer taraftan, 
Bursalı Mehmed Tâhir, 950/1543-44’te vefat eden İstanbullu şair Hilâlî’nin 
Hümâyûn-nâme’yi “nazmen tercüme ettiğini”; 1227/1812’de Vidin valisi olan 
Hafız Paşa’nın divan efendisi Şerif İbrahim Mahir’in de eseri “sade bir dille 

1 Bazı kaynaklar Müftü Molla Yahyâ Efendi’yi Şeyhülislam Yahyâ Efendi ile karıştırmış, Molla 
Yahyâ Efendi’nin eserini Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin eseri olarak  zikretmişlerdir (Tümer, 1971: 
255; Doğrul, 1985: 8; Aykut, 2007: 20).
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tercüme ettiğini” söylemektedir (Kurnaz-Tatcı, 2009: 305). Hümâyûn-nâme, 
Osmân-zâde Tâ’ib tarafından Simârü’l-Esmâr ya da Zübdetü’l-Ezhâr adıyla; 
Ahmed Midhat Efendi tarafından Hülâsa-i Hümâyûn-nâme adıyla sadeleş-
tirilerek  özetlenmiştir. Hümâyûn-nâme ile ilgili bahsi geçen bu eserlerden 
Osman-zâde’nin eseri, Ahmet Midhat Efendi’nin eseri ve Ramazan-zâde 
Abdünnâfî İffet Efendi’nin eseri elde bulunmaktadır. Kaynakların bahsettiği 
diğer eserler henüz ortaya çıkmış değildir (Bülbül, 2012: 448).

Hümâyûn-nâme’nin geçmişte uyandırdığı alaka ve etki yalnız edebiyatta kal-
mamış, ayrıca minyatür sahasında da kendisini göstermiştir. Farsça Kelîle ve 
Dimne’ler üzerinde meydana gelen minyatür geleneğine karşı, Hümâyûn-nâ-
me etrafında Osmanlı üslûbuna bağlı yeni bir minyatür sahası doğmuştur 
(Grube, 1991a: 196). Eserin minyatürleri üzerinde Şebnem Parladır tarafın-
dan bir doktora çalışması yapılmıştır (Parladır, 2011). 

Kelîle ve Dimne Hikâyelerinin Yaratımı ve Aktarımı:  
Pança Tantra’dan Hümâyûn-nâme’ye 

İnsanların toplumsal yaşantılarını belirleyen temel ögelerden biri, içinde ya-
şadıkları toplumu ve dünyayı algılama şekilleridir. Bu bağlamda her insan, 
kendi toplumunun içindeki diğer kişilerle ve özellikle yakın olduğu gruplarla 
bir “toplum haritası”nı paylaşır. Bu toplum içindeki insanlar, böyle bir temel 
haritadan hareket ettikleri için anlaşabilirler ve içinde yaşadıkları toplumun 
gereklerini yerine getirebilirler. Belleğimizde taşıdığımız bu haritanın taşıdığı 
anlamlar esnektir ve değişme -az veya- çok  açık  bir simge dağarcığı yoluyla 
toplumdan insana, kuşaktan kuşağa geçer (Çobanoğlu, 2001: 7). En genel 
anlamda kültür denilen bu “simge sistemi”nin temel yapılarından biri olan ve 
sözlü kültür ortamında yaratılıp sonraki dönemlerde yazıya geçirilmiş edebî 
bir eser üzerine yapılacak  çalışmada, üzerinde durulması gereken unsurlardan 
belki de ilki “sözlü kültür ortamı”dır. 

Günümüzde hem sözlü hem de yazılı kültür ortamında yaşamakta olan tah-
kiyeli bir eser üzerine yapılan incelemede, hem anlatmanın yaratıldığı, yaşa-
tıldığı ve yayıldığı ortamı belirlemek  hem de onun kültür içindeki yerini ve 
işlevini tam anlamıyla ortaya koyabilmek  için, öncelikle sözlü kültür ortamının 
özelliklerini tespit etmek  gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın bu kısmında 
öncelikle, Hümâyûn-nâme’nin aslını teşkil eden Kelîle ve Dimne ile Pança 
Tantra anlatmaları ve bunların kaynağını oluşturan sözlü kültür ortamı hak-
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kında kısaca bilgi verilecek  ve sözlü kültür ortamında yaratıldığı düşünülen 
bu anlatmaların yayılış serüveni üzerinde durulacaktır. Daha sonra da çeşitli 
dillere çevrilen bu anlatmaların özellikleri ele alınıp değerlendirilecektir.

Walter Ong’un tespitine göre; Homo Sapiens’in (modern insan) dünya üzerinde-
ki varlığının 30.000-50.000 yıl öncesine dayanmasına karşılık  ilk  yazı 6000 yıl 
öncesine aittir (Ong, 2013:14). Bu çerçevede insanlık  tarihinin binlerce yıllık 
bilgi, deneyim ve tecrübesinin sözlü gelenek  vasıtasıyla kuşaktan kuşağa akta-
rıldığı söylenebilir. Sözlü kültür, toplumun ortak  malı olan hazır kalıpların de-
neyimleri pekiştirecek  şekilde biçimlendirilmesiyle oluşur ve metinden yoksun 
olduğu için de toplum belleğinde yüzyıllarca gelişerek  varlığını halkın bilincine 
yerleştirerek  sürdürür. Sözle biçimlenen düşünce zaman içinde geliştikçe hazır 
deyişlerin kullanımı da ince bir ustalık  kazanır (Ersoy, 2004: 102-103).

Günümüz kültür bilimcileri arasında yaygın bir görüşe göre, kültürün görevi 
iletişimi sağlamaktır. Kültür varlığının önemli bir bölümünü oluşturan sözlü 
kültür ise, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek  biçimlenmiş, kuşaktan ku-
şağa aktarılarak  günümüze gelmiş bir değerler bütünüdür. Toplumun üyeleri 
değer, inanç, ölçü ve dünya görüşlerini sözlü gelenek  yoluyla dile getirirler ve 
bunlar fertlerin gönüllü ve ortak  kabulleriyle oluşmaktadır. Toplumun kültü-
rel birikimini söz aracılığıyla gelecek  kuşaklara aktaran sözlü kültür, Dursun 
Yıldırım tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır: “Sözlü gelenekte yer alan tamamen 
söz ile, kısmen söz ile ve tamamen sözsüz yaratılan; ama sözlü geçiş ve iletişimle fertler ara-
sında dolaşan veya nesilden nesile geçen tüm unsurları yapı, muhteva, biçim ve fonksiyonları 
ne olursa olsun sözlü kültürün kapsamına girmektedir. Bunların her biri oluştukları sözlü 
ortam toplumunun “ortak” kabulleri olarak, kendilerine mahsus birer gelenek  yaratmışlardır. 
Her unsurun nitelikleri bu gelenek  içinde kendini korur, geliştirir veya değiştirir. Her unsur, 
kavram ve kapsamını bu gelenek  içinde ifade etme imkânı kazanır. Gelenek, kendini ortak 
kabul sahibi olan topluluğun ‘teoride en az iki kişi’ veya milleti meydana getiren fertlerin 
ihtiyaçlarına cevap verdiği ölçüde yaşatır” (Yıldırım, 1998: 39). 

Bir toplumun inançlarını, dünya görüşünü, edebî ve estetik  zevkini, tasarım gü-
cünü, algılama, yorumlama ve yargılama yeteneğini ortaya koyan sözlü kültür 
ürünleri, sözlü kültür ortamında yaratılır, aktarılır ve yaşatılır. Sözlü kültürün 
yaratıldığı ve yaşatıldığı, “yazı öncesi, toplum hayatının, etkinliklerin oluştuğu, bilgi, 
teknoloji, tecrübe ve işin aktarıldığı, ilişkilerin ve kurumların belirginleştiği, düzenin işlediği, 
iletişim dilinde sabit anlatım biçimlerinin ortaya çıktığı ve kendilerine özgü içerik  kazandıkları, 
estetik  anlayışın ve bunun yansımalarının, bilinmeyen ile ilgili açıklamaların, inanç ve ahlak 
normlarının oluşturduğu ortam” (Yıldırım, 1998: 95) ise sözlü kültür ortamı olarak 
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tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle “insanların yazı, matbaa ve elektronik  cihazlar 
gibi ses ve sözü mekâna bağlayan teknolojiler kullanmaksızın yüz yüze ve sese dayanarak 
iletişim kurduğu ortam” sözlü kültür ortamıdır (Çobanoğlu, 2001: 11).

Araştırıcılar, halk  bilgisi ürünlerinin sözlü ve yazılı olma özelliği ile ilgili şu 
tespitlerde bulunmuşlardır: “Halk  bilgisi ürünlerinin çoğu sözlü olarak  yaratılmış, 
yaratılmakta ve kullanılmaktadır. Halk  bilgisi ürünlerinin türlerine ve bu türler içinde ya-
ratılan eserlere genel olarak  baktığımızda, büyük  bir kısmında sözlü olmanın adeta aslî bir 
unsur gibi durduğu görülür. Ancak  bunların pek  çoğu daha önceki devirlerde ve ağırlıklı 
olarak  20. yüzyıldan itibaren yazıya geçirilmiş ve geçirilmektedir. Yazılı olma ise daha son-
raki yani sözlü olmanın devamı niteliğinde bir özelliktir. İlk  şekilleri sözlü olarak  yaratılan 
halk  bilgisi ürünlerinin büyük  bir kısmı çeşitli amaçlara bağlı olarak  sözlü ortamdan alınıp 
yazıya geçirilirken, bir kısmı ise sözlü şekilleri tür özellikleri bakımından kesinleştikten sonra 
yazılı olarak  da yaratılmaya başlanmıştır. Örneğin; bazı destanlar, hikâyeler ve türküler bu 
şekilde ilk  örneklerinin özellikleri kesinleştikten sonra yazılı olarak  da yaratılmışlar yahut 
bu metinlerin eğer varsa bile, sözlü şekilleri unutulmuş ve artık  günümüzde bilinmemektedir” 
(Yıldırım, 1998: 35-40; Ekici, 2004: 11-12).

Sözlü kültür ortamında yaratılan ve aktarılan Hint halk  bilgisi ürünlerin-
den biri Pança Tantra anlatmalarıdır. Hint sözlü kültür ortamına ait bütün 
özellikler, bu anlatmaları doğrudan etkilemiştir. Diğer sözlü kültür ürünleri 
gibi, Pança Tantra anlatmalarının da sözlü olarak  yaratılmaları ve kuşaktan 
kuşağa aktarılmaları söz konusudur. Sözlü kültürden beslenen Pança Tantra 
anlatmaları, bağlı bulunduğu kültüre ait değerleri ve ahlak  anlayışını ortaya 
koymaktadır. Ayrıca bu anlatmalar, toplum ve hayatla ilgili bilgi aktarmak, 
halkın idrak  gücünü takip etmek, ideal insan ve yönetici tipini ortaya koymak, 
manevî yönelişleri yansıtmak  ve ahlakî değerleri geliştirmek  gibi işlevleri üst-
lenen sözlü kültür yaratmalarıdır.

Hindistan gibi geniş bir ülkede çeşitli dillerin ve dinlerin bir arada yaşadığı 
kültür ortamında çok  zengin bir edebiyat oluşmuştur. Köklü bir geçmişi olan 
Hint edebiyatının ilk  ürünlerini Hindu dininin kaynak  metinleri oluşturur. 
Hint kutsal metinleri genel olarak  Şruti ve Smriti adıyla iki başlık  altında 
değerlendirilmektedir. Bunlardan Şruti “vahiy” yoluyla bilge kişilere ulaşan 
metinlerdir ki bu metinlerin en önemlileri Vedalardır. Vedalar dışında ise 
Brahmanalar, Aranyakalar ve Upanishadlar gibi kutsal metinler de Hint kül-
tür coğrafyasının dinî metinlerindendir (Çağdaş, 1974: 69-70; Demirel, 2013: 
6). Bu kutsal metinler aynı zamanda Hint mitolojisinin de kaynaklarıdır. Eski 
Veda metinlerinden hareketle yeni bakış açısıyla oluşturulmuş metinlere Pu-
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rana (eski öyküler) adı verilmektedir. Puranalar temel olarak  yaratılış, yeniden 
yaratılış, tanrıların ve kahramanların soy kütükleri, insanın ataları olan Manu 
devirleri ve hanedanlık  tarihlerini konu edinmiştir (Demirel, 2013: 120). Hint 
kültüründe destan geleneği yaklaşık  MÖ. 1000 yıllarına kadar gitmektedir. 
Ancak  Hint destan geleneğinin en gelişmiş formları MS. 500-1000 yılları ara-
sında ortaya çıktığı kabul edilen Ramayana ile Mahabharata’dır. 220 bin di-
zeden oluşan Mahabharata’nın Vyasa, 96 bin dizeden oluşan Ramayana’nın 
ise Valmiki tarafından kaleme alındığı ifade edilmektedir (Çağdaş, 1974: 72; 
Demirel, 2013: 98-99). 

Hint edebiyatında şiir sanatı henüz miladın başlarında o kadar ileri bir seviyeye 
çıkmıştır ki Bhamala, Dandin ve Vamana gibi sanatçılar şiir sanatının teorisi 
üzerine eserler yazmışlardır (Çağdaş, 1974: 68). Hint edebiyatının dünya ede-
biyatına büyük  yapıtlar armağan ettiği bir tür de masaldır. Bu türdeki en ünlü 
yapıt Pança Tantra masallarıdır (Çağdaş, 1974: 76). Beş büyük  bölümden 
oluşan bu masallarda yer alan hayvan kahramanlar, La Fontaine’i de etkilemiş 
ve bu masallar pek  çok  dile çevrilmiştir.

Hint kültür ortamında sadece Sanskritçeyle eserler üretilmemiş, başlangıçta 
halk  arasında konuşulan bir ağız olan, ancak  daha sonra Sanskritçeden ayrı, 
müstakil bir dil haline gelen Prakrit ve Apabharamşa dillerinde de pek  çok 
edebî eser üretilmiştir. Bunların dışında MS. 8. yüzyıldan itibaren Hindî, 
Pencabî, Sindhî, Marathî, Bengalî, Gucaratî ve Oria lehçeleri de türeyerek 
zamanla müstakil bir dil haline gelmiştir. Bu dillerde de Hint kültür ortamının 
önemli edebî ürünleri yaratılmıştır (Çağdaş, 1974: 9).

Hint sözlü kültür ortamında yaratılan en önemli edebî anlatmaların başında 
Pança Tantra masalları gelmektedir. Bu anlatmaların kaynağı ve yaratımı ile 
ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. “Hertel’e göre, Pança Tantra’nın vata-
nı Keşmir’dir. Edgerton’a göre ise eser güneybatı Hindistan’da doğmuştur. 
Eserin yazılış tarihini ilk  önce MÖ. 200 kabul eden Hertel, sonradan MS. 
300 tarihini benimsemiştir. Edgerton ise Pança Tantra’nın MS. 100-500 yılları 
arasında yazılı olarak  mevcut olabileceği, fakat kesin bir söylemin mümkün 
olmayacağı kanaatindedir. Edgerton’u bu kanaate sevkeden Pança Tantra’nın 
6. yüzyılda yapılmış olan ve halen kayıp Pehlevî nüshadan yapılmış Süryanî ve 
Arapça tercümeleri olmuştur.” (Çağdaş, 1962: 9).

Vedik  devri Hintlileri (MÖ. 1200-500) arasında efsane, masal, peri masalı gibi 
fabl türü anlatmaların yaygın olduğu ileri sürülmektedir. Bu konuda o dönemin 
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insanının kendine has bazı düşünce, tutum ve davranışları yaşadığı çevrede 
bulunan ve karakter yapısını bildiği hayvanlara uyarladığı bilinmektedir. MÖ. 
500-MS. 500’lerde ise fabl türünde anlatmalar insanın tavır ve davranışlarında 
olumlu değişimler yaratmak, “doğru” olanı telkin etmek  amacıyla didaktik  bir 
maksat güdülerek  yazıya geçirilmiştir. Pança Tantra’daki anlatmalar, bu dö-
neme ait işlenmiş, tekâmül etmiş, içine ustalıkla didaktik  unsurlar yerleştirilmiş 
anlatmalardır (Çağdaş, 1962: 9).

Hindistan’daki öğretici masalların doğuşu ve gelişimiyle ilgili üç merhale bu-
lunmaktadır. Bu tür masallar önceleri hoş vakit geçirmek  ve eğlenmek  mak-
sadıyla anlatılmış, daha sonra ise belirli bir amaca hizmet etmek  kastıyla bilgi 
ve düşüncelerin yayılması için birer araç olacak  forma büründürülmüşlerdir. 
Son aşamada bu masallar, düz yazı ile yazılarak  edebî bir üsluba sokulmuş ve 
masalın özü niteliğindeki şiir parçaları masal içine monte edilmiştir. Masallar 
içine, sonradan başka ara masalları da katılmış ve “masal içinde masal” şek-
linde, bir bütün içinde çeşitli masalların anlatıldığı “çerçeve masal” meydana 
gelmiştir (Çağdaş, 1962: 9). Bu tip masalları ihtiva eden ve Sanskritçe olan 
en eski kitap Pança Tantra’dır. Kitabın Sanskritçe aslı ise kayıptır (Çağdaş, 
1962: 9).

Bu didaktik  hayvan anlatmalarının hangi dönemde toplu olarak  yazılı ede-
biyata kazandırıldığı bilinmemektedir. Ancak  Hindistan’da MÖ. V. yüzyılda 
yaşamış ve öğretisini yaymış olan Buddha’nın vaazlarında hayvanlara ait ma-
sallara yer verdiği bilinmektedir. Buddha’nın ölümünden birkaç yüzyıl sonra 
yazılı edebiyata kazandırılmış olan doğuş masallarında (Câtakah) fabllar için-
de geçen hayvanlar Buddha ve Bodisatvaların tecessütü olarak  gösterilmiştir 
(Çağdaş, 1962: 8).

Beş kitaptan oluşan Pança Tantra anlatmaları kurgu ve şekil bakımından de-
ğerlendirildiğinde, her kitabın bir çerçeve masalı olduğu ve bu masallar içinde 
geçen kahramanların yeri geldikçe başka masallar anlattığı görülmektedir. Bu 
masalların tertibi “Bin Bir Gece Masalları” ile benzerlik  göstermektedir2. Pan-
ça Tantra masallarında, her masalda önce bir giriş hikâyesi bulunmaktadır. Bu 
hikâyede kitaptaki masal ve hikâyelerin nasıl meydana geldiği ve hangi amaçla 
kaleme alındığı anlatılmıştır. Bir masaldan diğerine geçen anlatıcı, anlatacağı 
masala ait bir beyit veya kıta söylemektedir. Bu kısım anlatılacak  olan masalın 

2 Bu konuda geniş bilgi için bkz. (Mardrus, 2009).
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bir özeti ve özü gibidir. Bu beyit veya kıtayı dinleyenler, “Bu nasıl olmuş” 
diye sorarlar ve ardından masal anlatılır. Hikâye veya masalın sonunda aynı 
beyit ya da kıta tekrar edilmektedir (Çağdaş, 1962: 6). Aslında bu kurgusal 
özellik  hemen hemen tüm çerçeve hikâyelerin bir karakteristiği olarak  devam 
edegelmiştir.

Pança Tantra anlatmalarındaki bu yapı, doğrudan anlatıcı, dinleyici, anlat-
ma zamanı ve anlatma ortamı ile ilgili bir durumdur. Dinleyicinin anlatmayı 
tam olarak  anlaması, bir diğer ifadeyle masaldan çıkarılacak  hikmetli sözü 
kavrayabilmesi için masalı sonuna kadar dinlemesi ya da okuması gerekmekte-
dir. Örneğin birinci kitapta yer alan anlatmayı kavramak  için dinleyici ya da 
okuyucu 33 ara masalı da okumalı veya dinlemelidir. Aksi halde konuyu takip 
edebilmesi pek  mümün değildir (Çağdaş, 1962: 6).

Pança Tantra’nın giriş hikâyesinde masalların Vishnuşarman adında bir bil-
gin tarafından bir kralın üç oğluna anlatıldığı yazılıdır. Ancak  bir Brahman 
olduğu anlaşılan Vishnuşarman’ın kim olduğu, ne zaman yaşadığı ve eserleri 
hakkında hiçbir bilgi yoktur (Çağdaş, 1962: 10).

Hint geleneğinde Kaşyâpa ilk  fabl müellifi olarak  gösterilir, ancak  onun hak-
kında da her hangi bir bilgi mevcut değildir (Çağdaş, 1962: 9).

Kaşyâpa’nın fablları muhtemelen doğuş masallarıyla birlikte takriben MÖ. 
241’de Seylan Adası’na götürülmüş ve bunlardan yüz kadarı Seylan dilinde 
MS. 50’li yıllarda bir Seylanlı tarafından İskenderiye’ye getirilmiştir. Yunanlı-
lar Doğu’ya egemen oldukları ülkelerden getirdikleri masal ve hikâyelere “Li-
bya Fablları” ismini vermişlerdir. Seylan yoluyla Hint’ten gelmiş olan bu yüz 
kadar fabla da aynı isim verilmiştir. Bu fabllar Yunancaya tercüme edilmiştir. 
Bu tercümenin Kybisse adlı bir yazar tarafından yazıldığı söylenir. Diğer ta-
raftan MÖ. 300’de İskenderiye Kütüphanesi’nin kurucusu Atinalı Demetrius 
Phalereus, topladığı fabllara “Aesop Masalları Külliyatı” adını vermiştir. Sa-
yısı 200’e varan bu fabllar Phaedrus isimli bir Yunan tarafından miladın ilk 
yıllarında Latinceye tercüme edilmiştir. Roma ülkesinde Marcus Aurelius’un 
sarayında bir kitap olan Nicostratus, Demetrius ve Kybisse’nin masal külli-
yatlarını bir araya getirmişti. Bu masallar üç civarındadır ve Valerius Babrius 
tarafından takriben MS. 230’da manzum olarak  Yunancaya çevrilmiştir. Bu 
tarihten sonra Demetrius ve Babrius’un eserleri Orta Doğu ve Avrupa’da muh-
telif şekillere sokulmuş olarak  çeşitli dillere tercümeleri yapılarak  zamanımızın 
modern dillerindeki tercümelere kadar gelmiştir. Bu bilgi bize Pança Tantra 
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ile Aesop ve La Fontaine fablları arasındaki motif benzerliklerini açıklamaya 
yeterlidir (Çağdaş, 1962: 9).

Pança Tantra bir politika ve devlet idaresi kitabıdır. Eseri tertipleyen bu konu-
lardaki fikirlerini, öğretmek  ya da telkin etmek  istediği düşünceyi masalın ana 
teması üzerine yerleştirmekten ziyade anlatmanın içine serpiştirilmiş hikmetler 
içinde vermiştir. Verdiği öğütler esas itibariyle eski Hint devlet ve hükumet 
idaresi bilgisinin esaslarına uymaktadır (Çağdaş, 1962: 6).

Kelîle ve Dimne Hikâyeleri

Pança Tantra’nın Hindistan’ın dışına ilk  olarak  çıkışına ait bir hatıra yazısı 
Pers kralı Nûşîrevân’ın (MS. 531-597) hekimlerinden Bürzüveyh’e aittir ve 
içinde bu bilginin yaşadığı devirlerde Pança Tantra’ya ne gözle bakıldığına 
dair işaretler vardır (Çağdaş, 1962: 70).

Pança Tantra’nın ilk  çevirisi Pehlevî diline olmuştur. Eski Pehlevîye çevrilen 
bu eser genişletilmiş, başka Hint kaynaklarından gelen hikâyelerle beslenmiştir. 
El-Tâlibî ve Firdevsî’ye göre, Pehlevî tercümesi Sâsânî krallığının hazinesi gibi 
çok  sıkı bir şekilde korunmuş ve el-Tâlibî’ye göre bu durum İbnü’l-Mukaffa 
tarafından Arapçaya ve Rûdekî tarafından Farsçaya çevrilene kadar sürmüş-
tür (Raby, 1991: 16-32).

Bu kitabı tercüme ettirmek  isteyen Pers kralı Nûşîrevân hekimi Bürzüveyh’i 
Hindistan’a gönderir. Kitabı ele geçiren Bürzüveyh onu Sanskritçeden Pehlevî 
diline çevirir. Bu hizmeti karşılığı mal mülk  istemez; ancak  kitaba kendisinin 
hayat hikâyesini ve düşüncelerini yansıtan bir bölüm eklenmesini ister. Nûşî-
revân onun bu isteğini kırmaz ve veziri Büzürcmihr’i bu işle görevlendirir. 
Bürzüveyh’nin otobiyografisi VI. yüzyıldaki entelektüel hayat için oldukça 
ilginçtir. Yazar burada çocukluğunu, bir hekim olma kararını ve bu alanda 
emsalsiz uzmanlığı nasıl elde ettiğini anlatır. Fakat mesleği ile ilgili daha detaylı 
düşündüğünde hiçbir hekimin, hastalarına kalıcı tedaviler sunamayacağının 
farkına varır. Bu yüzden tıp bilimini küçük  görerek  kendisini dinî eğitime ve-
rir. Fakat birçok  din, bir diğeriyle zıtlaşmaktadır; müminler kendilerine atala-
rından kalan şeyleri tekrarlayıp durmakta ve mantık  süzgecinden geçirmeden, 
inandıkları şeylere büyük  bir fanatizmle sarılmaktadır. Bu yüzden Bürzüveyh, 
kurulu olan inançlara sırtını döner ve çileciliğin izinde yürümeye karar verir. 
Otobiyografi boyunca yalnızca geleneksel Hindistan tıp teorileri hakkında 
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değil, aynı zamanda Hindistan’ın edebiyat ve din sistemleri ile ilgili de engin 
bilgiler verir (Blois, 1991: 12).

Kâtib Çelebi’nin “ahlâkı ıslah ve nefisleri terbiye eden bir kitap” olarak  vasıflandırdı-
ğı Kelîle ve Dimne, hükümdarlara mahsus ahlâkî bir Hint masal mecmuasının 
hükümdarlar aynası anlamına gelen adıdır. Hükümdarlara yol göstermek, 
devlet idaresinde onlara yardımcı olmak  amacıyla yazılmış bir hikâye ve ma-
sal kitabıdır. Kitabın içindeki en önemli ve hacimli hikâyenin iki kahramanı 
olan çakalların adı Kelîle ve Dimne (Sanskritçe Karataka ve Damanaka, daha 
eski Süryânî tercümesinde Kalilag ve Damnag) bütün kitaba adını vermiştir. 
Kitabın gayesi, Sanskritçe yazılmış hayvan masallarıyla hükümdarlara hikmet 
öğretmektir. Bidpay Hikâyeleri olarak  da tanınan bu eser, çok  az kitabın eriş-
tiği bir üne sahip olmuştur; gerek  doğuda gerekse batıda hem orijinalinden ve 
hem de ilk  çevirilerinden çeşitli dillere tercümeleri yapılmış ve bunu diğerleri 
takip etmiştir (Batur, 2005: 11).

Eserin aslı Sanskritçedir. Müsteşrikler eserin bu dil ile yazılan metnini bulmak 
için çalışmışlar, Hint kitaplarından “Pança Tantra”da ilk  beş bölümünü, 
“Mahabharata”da daha sonraki üç bölümünü ve “Hitbadisa”da iki bölümü-
nü bulmuşlar, bu yüzden metnin eski Fars şekline çevrildiği sırada tek  bir eser 
halinde toplanmış olmadığına hükmetmişlerdir. Müsteşrik  Benfey bu fikirde-
dir. Müsteşrikler bu bölümleri bir araya getirerek  yayımlamışlar, bunlardan 
Hertel ile Kosegarten tarafından yayımlanan nüshalar şöhret kazanmıştır. 
Eserin Beydeba namında bir Hint filozofu tarafından telif edilmiş olduğu söy-
lenmekte ve onun adı çeşitli şekillerde tespit olunmaktadır. Beydeba, batıda 
Bidpay ya da Pilpay, Arapça metinlerde Bidba veya Bidbah adıyla tanınır (Batur, 
2005: 11).

Kitabın Pehlevîceden hazırlanmış olan Süryanî metninde yazara Biddog ve 
Bidvog adı verilmiştir. Bu şeklin menşei, Benfey’e göre, Sanskrit dilindeki “bi-
limin sahibi” anlamına gelen “Vidyapati” kelimesidir (Doğrul, 1985: 3). Kelîle 
ve Dimne’nin yazılış veya derleniş zamanını tayin etmek  kolay değildir. Bu 
bakımdan bütün Doğu, hatta Yunan hikmetlerinde, onun izleri aranabilir. 
Mevlânâ, Mesnevî’deki hikâyelerinin bazılarını, Kelîle ve Dimne’den aldığı-
nı söylemektedir. 17. yüzyıl klâsik  Fransız şairi La Fontaine’in fabllarındaki 
birçok  konularla birlikte hayvanların karakter ve portre tasvirleri de Kelîle ve 
Dimne’den alınmıştır. Bu kitabın telkin ettiği “amelî ahlâk” kaidelerinden fay-
dalanmak, okuyanlara üstünlük  ve mutluluk  sağlayabilir (Kabaklı, 1973: VI).
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Kelîle ve Dimne, Budizme ait bir veya birkaç eserden toplanıp Sanskritçey-
le yazılmış bir eserdir. İçindeki derin hikmetlerden bazıları diğer eski Hint 
eserlerine de geçmiştir. Kelîle ve Dimne birçok  yazarın kaleminden ayrı bir 
değer kazanarak  asırlar boyu birçok  milletin manevî hayatında derin izler 
bırakmıştır (Tarlan, 1972: IV).

Kelîle ve Dimne yazarının asıl adı hakkında dikkate değer bir rivayete Sultân 
Murâd Hüdâvendigâr (sal. 1360-1389) çağdaşlarından Mehmed Küşterî’nin 
“Şeceretü’l-Beşer” adlı eserinde rastlanmaktadır. Yazara göre, Kelîle ve Dim-
ne yazarı miladın I. yüzyılında Bakü şehrinde doğmuş ve sonradan Hindistan’a 
gitmiş Ketku isminde bir Türk  bilginidir. Mehmed Küşterî, bu eserin yazarı 
hakkında şu bilgilere yer verir: “Ketke b. Huret, Bakü’de doğdu. İsa’nın doğumundan 
seksen bir yıl sonradır. Musiki biliminin mucidi olup Bafer devrinde yazdığı kitap bu fende 
emsalsizliğini ispat eder. Kelîle ve Dimne adlı meşhur eser bunundur. Nasîhatü’l-Külliye 
adıyla diğer bir eseri Arapçaya çevrildi” (Doğrul, 1985: 4).

Ahmet Ateş ise Kelîle ve Dimne’nin yazılış amacı ve işlevini şöyle açıklar: 
“Eser, bir idare tarzını, iyi ahlaklı bir hükümdarın ve vezirlerinin nasıl olması icab ettiğini 
veciz sözler ve sade hikâyelerle anlatmak  ister. Kadınların hileleri ile acelenin ve düşünmeden 
hareketin fenalığını izah eder.” (Ateş, 1948: 80).

İlk  önce Kelîle ve Dimne kitabı olarak  bilinen (sonraki çevirileri ve versiyonla-
rı farklı isimlerdedir) ahlakî ders veren hayvan masallarının çeşitli versiyonları, 
İslam dünyasında örneklendirilen pek  çok  eser arasında önemli bir yere sa-
hiptir. Süslü resimlerle örneklendirilen bu eserin el yazması, İslam dünyasında 
şimdiye dek  üretilmiş diğer edebî eserlerden daha çok  yerde ve dönemde üre-
tilmiştir. Bunlar doğuda Hindistan ve Asya’dan batıda Suriye ve Mısır’a kadar 
ulaşır ve binlerce örnekleri vardır. Dahası bu masalların dayandığı gelenek, 
beş yüzyıl kadar öncesine dayanır. Hikâyelerin ve örneklerinin sahip olduğu 
etki başka hiçbir İslamî edebî ve ikonografik  gelenekle paralel değildir (Grube, 
1991b: 2).

Kelîle ve Dimne tarih boyunca en çok  okunan, çevrilen ve uyarlaması yapılan 
üç-beş kitap arasındadır. Temel konusu ahlak  ve siyasettir. Eserin özü, hü-
kümdar ile aristokrat bir aydın arasında vukû bulması temenni edilen istişâre 
sohbetleridir. Otorite kaynağına yakınlık-uzaklık; otoritenin devamını sağlayan 
temel ilkeler; halk-hükümdar ilişkisi, hükümdar-vüzerâ ilişkisi, siyasî ihtiraslar, 
ehliyet, beceriklilik, ihanet; hile vb. konular kitap boyunca uzayan sohbetin 
temel mevzularıdır (Aykut, 2007: 9).
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Edebî şaheserler ya çevrilerek  ya da benimsenip sahip çıkılarak  bütün dünya 
kültür âlemini dolaşırlar. Bu şaheserlerden biri de Kelîle ve Dimne’dir. Aslı 
Sanskritçe olan bu eserin yazarı Beydeba olarak  bilinmekteyse de Brockel-
mann, eserin en eski şeklinin Hertel tarafından bulunmuş olan “Tantrâkh-
yâyika” olduğuna işaret ederek  asıl eserin Vişnu mezhebinden adı meçhul 
bir brahman tarafından, tarihi kesin olmamakla birlikte miladî 300 yılına 
doğru Keşmir’de yazıldığını ifade etmektedir (Tümer, 1971: 253). Fakat Bro-
ckelmann, A. Berriedale Keith’e dayanarak  onun yazılış tarihinin daha eski 
olabileceğini söylemektedir.

Eser, bir giriş ile her biri “tantra”, yani “insanın zekâsını kullanacağı hal” adını 
taşıyan beş kitaptan oluşmuştur. Eserin ikinci bir şekli Pança Tantra’dır. Bu 
kitapta beş bölüm (ya da çerçeve hikâye) bulunmaktadır: Arslan ile Öküz, 
Tahtalı Güvercin ile Arkadaşları, Baykuşlar ve Kargalar, Maymun ile Timsah, 
Brahman ile Firavun Faresi. Bu hikâyelerin her birine alt hikâyeler bağlan-
mıştır ve bu alt hikâyeler de sonunda alt hikâyelerin alt hikâyelerini bünyesine 
almıştır. Hikâyeler genellikle düz yazıyla anlatılmıştır, fakat içlerinde şiir şek-
linde birçok  atasözü vardır. Bütüne bakıldığında ilk  üç çerçeve hikâye, alt 
hikâyelerinden daha az ilgi çekicidir; okuyucuyu kaçınılmaz bir şekilde kendi-
sine çeker. Son iki çerçeve hikâye diğerlerine nazaran daha kısadır; fakat ikisi 
de birer başyapıttır (Blois, 1991: 12). 

Bu kitabın yazarının Vişnu mezhebinden bir brahman olduğu ve eserin hangi 
gayeyle yazıldığı onun giriş hikâyesindeki beyitlerde şöyle belirtilmiştir:

sakalârthashâtrasâram cagati samâlokya vishnuşarmedam
tantraih pancabhir etaç çakâra sumanoharam shâstram (Giriş hikâyesi)

“Vishnuşarman (adındaki) bilgin bütün dünyada mevcut kitapların içinde taşıdıkları güzel 
ve değerli sözlerin özünü bu beş kitapta toplamıştır”

yo traitat pathati prâyo nîtishâstram şrinoti vâ na
parâbhavam âpnoti sa şakrad api karhiçit (Giriş hikâyesi)

“Bu hayat dersi veren kitabı okuyarak  veya hikâyeciden dinleyerek  öğrenen kimsenin düşmanı 
(Tanrı) İndra bile olsa sırtı yere gelmez.” (Çağdaş, 1962).

Hükümdarlara hikmet öğretmek  maksadıyla yazılmış olan bu kitap Hindistan’da 
bir halk  kitabı haline gelmiş ve sayısız çeşitlemeleri yapılmıştır (Toska, 1989: 2).

Pança Tantra’nın yazılış amacı, kitabın giriş kısmında verilmiştir. Bu giriş 
kısmına dayalı olmakla birlikte genişletilmiş bir halde ilk  defa İbnü’l-Mukaffa 
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çevirisinde ortaya çıkan ve Ali bin Şah’a ait olduğu söylenen bir mukaddimede 
kitabın yazılış amacı kısaca şöyle anlatılmaktadır: “İskender, Hint meliki Fur’u 
yenip komutanlarından birini ülkenin başına getirir. Bir müddet sonra halk  ayaklanır ve 
İskender’in komutanını kovarak  yerine kendi halkından bir melikzadeyi hükümdar yaparlar. 
Dabşelim adındaki bu yeni hükümdar giderek  zalimleşir. Bunun üzerine Hakîm Bidpay, 
Debşelim’i ziyaret ederek  ona yaptıklarının âdil olmadığını ve bir hükümdara yakışmayan 
bu davranışlardan vazgeçmesini nasihat eder. Dabşelim bu duruma çok  kızar. Onu hapset-
tirir, ama hatasını anlayarak  ondan yol gösterici bir kitap yazmasını ister. Böylece bu kitap 
yazılır.” (Toska, 1989: 3).

Kelîle ve Dimne Tercümeleri

Pehlevîce Tercümeler

Pança Tantra’nın ilk  çevirisi Pehlevîceye olmuştur. Eski Pehlevîceye çevrilen 
bu eser genişletilmiş, başka Hint kaynaklarından gelen hikâyelerle beslenmiştir 
(Raby, 1991: 18). Bürzüveyh’in biyografisinin anlatıldığı giriş bölümünden 
sonra, aynı karaktere ait beş hikâye peşi sıra anlatılır ve Pança Tantra’nın beş 
bölümünün tamamını içerir; bu on bölüm Hint “Arthasastra” teorisinin temel 
ilkelerini anlatır. Diğer hikâyelerin üçü (Fare ile Kedi, Kral ile Kuş, Arslan ve 
Çakal) Mahabharata’nın on ikinci kitabından alınmıştır; birisi (Kral ve Sekiz 
Rüyası) Sanskritçe yazıldığı kesin olarak  ortaya konamadığı halde Tibetçe, 
Çince ve Palicede versiyonları vardır ve bunların Budist menşeli olduğu açıktır. 
Hikâyelerden biri (Farelerin Kralı ve Nazırları) Güney Asya’ya dayanmadığı 
için bu hikâyeyi Bürzüveyh’in yazdığı tahmin edilmektedir. Bu yüzden Farslı 
çevirmenin Hindistan devlet işleri öğretisini gösteren birçok  hikâyeyi tek  bir 
ciltte topladığı görülmektedir. On hikâyenin ardından başka bir çerçeve hikâye 
gelmektedir (bu hikâyenin Pança Tantra’nın Sanskrit versiyonuna ait olduğu-
nu gösteren herhangi bir delil yoktur) ki her hikâye bu hikâyeye göre kendisine 
Hintli bir kral tarafından sorulan sorulara yanıt vermek  için konuşan zeki bir 
filozof olan Bidnag (Arapça versiyonunda Bindna, sonrasında Bidpay ya da 
Pilpay şekline dönüşmüştür) tarafından anlatılır (Blois, 1991: 12; Aykut, 2007: 
12-13). Eski Pehlevîceye yapılan bu çeviri kaybolmuştur.

Eski Süryanîce ve Arapça Tercümeler

Pança Tantra’nın Pehlevî diline yapılan çevirisi aşağı yukarı miladî 570 yılında 
Süryanîceye; 750 yıllarında da Arapçaya tercüme edildi. Süryanî metin Bud 
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tarafından çevrilmiştir. Bud eserini, miladî 570 yıllarında ya da tam Hüsrev 
Nûşîrevân’ın, hekimi Bürzüveyh’i Hindistan’a gönderdiği ve kitabın Pehlevî-
ceye çevrildiği yıllarda yazmıştır. Tüm bunlardan hareketle Sanskritçe metnin 
hemen hemen aynı zamanlarda Pehlevîceye ve ondan da Süryanîceye çevril-
diği söylenebilir. Bu Süryanîce yazma önce Mardin’de bir manastırda sonra 
Musul patriğinin kütüphanesinde korunmuştur. Daha sonra yazma Paris’te 
Mgr. Graffin’in eline geçmiş, eserin ilk  neşri Theodor Benfey’in bir giriş ya-
zısı ve Bickell’in Almanca çevirisiyle 1876 yılında yapılmıştır. Daha sonra F. 
Schulthess, Sachav’ın Musul’da yaptırmış olduğu üç yeni kopyaya dayanarak 
Süryanî metin ve Almancasını çok  daha sağlam bir metinle yayımlamıştır 
(Toska, 1989: 9-10; Aykut, 2007: 13-14).

Kelîle ve Dimne hikâyelerinin günümüze taşınması noktasındaki en önemli 
adım kuşkusuz 8. yüzyıl ortasında Abdullah İbnü’l-Mukaffa tarafından Peh-
levîceden Arapçaya tercümesiyle atılmıştır. Bürzüveyh’in koleksiyonunun 
İbnü’l-Mukaffa tarafından yapılan Arapça çevirisinin yalnızca Hint menşeli 
hikâyelerin yayılımında değil, aynı zamanda Arap edebiyatının gelişiminde 
de büyük  bir etkisi olmuştur. İbnü’l-Mukaffa’nın bu tercümesi o kadar be-
ğenilmiştir ki bundan sonraki hemen tüm Kelîle ve Dimne tercümeleri az ya 
da çok  İbnü’l-Mukaffa tercümesine dayandırılmıştır. Bu popülerlik, metnin 
orijinalliğini etkilerken aynı zamanda bin yılı aşkın süren bir ilgi uyandırmıştır 
(Grube, 1991b: 4). 

İbnü'l-Mukaffa’nın Arapça çevirisi Bud’un Süryanîce çevirisinden hemen he-
men 200 yıl sonra yapılmıştır. “İran Edebiyatı Tarihi” yazarı Browne’a göre, 
dünyada Kelîle ve Dimne’nin, orijinalinden yapılan yegane tercümesi Tibet 
diline çevrilmiş olanıdır. Diğer tercümelerin hemen hepsi Arapçadan yapılmış 
ve bu sayede eser Yunanca, Farsça, İbranîce, Latince, İspanyolca, İtalyanca, 
Slavca, Türkçe, Almanca, İngilizce, Danca, Flemenkçe ve Fransızcaya geç-
miştir. Bu da Abdullah İbnü’l-Mukaffa tarafından yapılan tercümenin bu eseri 
bütün medeniyet âlemine yaymak  hususunda gerçekleştirdiği büyük  hizmeti 
bütün açıklığıyla göstermektedir (Doğrul, 1985: 5).

Süryanîce çeviri, Pehlevîceden çok  Sanskritçeye bağlıdır. Oysa İbnü’l-Mu-
kaffa eserine bir mukaddime ilâve etmiştir. Bunun dışında Kul Mesûd çeviri-
sinde “Arslanın Dinme’ye doğruluk  eylediği” diye çevirdiği kısım; yani Dimne’nin 
mahkûm edilmesi ve kendini savunması bölümü Pança Tantra’da yoktur ve ilk 
defa İbnü’l-Mukaffa çevirisinde ortaya çıkar. Dinme’nin yaptıklarına seyirci 
kalamayan İbnü'l-Mukaffa bu bölümü kendi yazmış olmalıdır. Oysa Süryanî 
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çevirisinde bu kısım Pança Tantra’daki gibi biter ve Dimne’nin cezalandırıl-
masına dair bir ima da yoktur. Ayrıca İbnü’l-Mukaffa çevirisinde, Bahnud b. 
Sahvan ya da Ali b. Şah adlı bir yazarın mukaddimesi vardır. Bu mukaddime 
İbnü’l-Mukaffa’nın kendi mukaddimesinden önce gelir. Kendisinden önce 
gelen Bürzüveyh gibi İbnü’l-Mukaffa’nın da eseri sadece çevirmekle kalmayıp, 
aynı zamanda kendi kaynaklarınca geliştirdiği çok  açıktır (Blois, 1991: 13).

İbnü’l-Mukaffa’nın, tercümesinde yaptığı diğer değişiklikler şunlardır: “Fare 
ve Kedi”, “Kral ve Kuş (Kul Mesûd’da Melik  ve Fetre)” ve “Arslan ve Ça-
kal” çerçeve hikâyeleri Pança Tantra’da yoktur; bunlar Mahabharata’dan 
alınmıştır. “Zahit ve Misafiri” hikâyesini de o ilâve etmiş olabilir; çünkü bu 
hikâye Süryanîce çevirisinde yoktur. Bu Arapça çeviride bulunan “Fareler 
Kralı” hikâyesi ise pek  rağbet bulmamıştır. Keith Falconer bu hikâyenin sa-
dece eski Süryanîce çevirisinde, Symeon Seth’in Arapçadan yaptığı Yunanca 
çevirisinde ve bu Yunanca çevirinin eski İtalyanca çevirisinde bulunduğunu 
söylemektedir (Toska, 1989: 11). 

De Sacy’nin Arapça bir yazmada bulduğu “Balıkçıl Kuşu ile Ördek” hikâyesi 
başka kaynaklardan eklenmiş olmalıdır. Yazmada bulunan bir notta bu hikâ-
yenin, eserin aslında bulunmadığı söylenmektedir. Bu hikâye gibi “Güvercin, 
Tilki ve Balıkçıl” hikâyesi de İbranîce versiyonunun İspanyolca çevirisinin 
sonunda ve Raimund’un çevirisinde mevcuttur. Bunların dışında ne daha 
sonraki Süryanîce çevirisinde ne Symeon Seth’in Yunancaya çevirisinde ne de 
Nasrullah’ın Farsça çevirisinde bulunur. Bu hikâyelere Kul Mesûd çevirisinde 
de rastlanmaz (Toska, 1989: 12).

İbnü’l-Mukaffa’nın bu Arapça çevirisi, Silvestre de Sacy tarafından neşre-
dilmiştir. Onun bu metni, tek  bir güvenilir yazmaya dayanmayıp çeşitli yaz-
malardan meydana gelmiş olması ve ikinci dereceden yazmalara yer vermesi 
açısından özellikle Nöldeke ve Keith Falconer tarafından hatalı bulunmuştur 
(Toska, 1989: 12).

Bir başka çalışma da Guidi tarafından üç Arapça yazmaya dayanarak  yapıl-
mıştır ve Sacy’nin metnindeki eksiklikler giderilmiştir. Nöldeke’nin çalışmaları 
tek  nüshalı eski Süryanîce yazma ile Paris Milli Kütüphanesi’nde bulunan 
dört yazmaya dayanır. Nöldeke ayrıca hikâyeleri Almancaya çevirmiştir (Tos-
ka, 1989: 12).

İbnü’l-Mukaffa’nın batıda üç modern çevirisi vardır. Bunlardan De Sacy’nin 
öğrencisi olan Knatchbul, eserinin önsözünde de belirttiği gibi serbest bir 
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çeviriyle hikâyeleri İngilizceye aktarmıştır. Bütün bu araştırmalar, İbnü’l-Mu-
kaffa’nın kendi çevirisine altı bölüm eklediğini göstermektedir. Bunlar: “Ali 
bin Şah’ın Mukaddimesi”, “İbnü’l-Mukaffa’nın Mukaddimesi”, “Dinme’nin 
Yargılanması”, “Zahit ve Misafiri”, “Balıkçıl ve Ördek”, “Güvercin, Tilki ve 
Balıkçıl” hikâyeleridir (Toska, 1989: 12-13).

Mukaffa’nın çevirisinde kendi ilâve ettiği bu altı bölümün dışındakilerden 
Bürzüveyh’in Hindistan’a gidip kitabı ele geçirmesi, Bürzüveyh’in biyogra-
fisini veren kısım ve Fareler kralı hikâyesi Pehlevîceden, bunların dışındaki 
diğer bölümler ise Hint ve Budist kaynaklardan gelmektedir. De Sacy’nin, 
İbnü’l-Mukaffa’nın çeşitli çevirilerinden tespit ettiği bölüm sayısı on sekizdir. 
Bu sayı bazı yazmalarda bulunan üç bölüm ilâvesiyle yirmi biri bulmaktadır.

İbnü’l-Mukaffa’ya Dayanan Tercümeler

Aslı Sanskritçe olan eserin Pehlevîce ve Tibetçeye çevirisi dışındaki tercümelerin 
hemen hepsi İbnü’l-Mukaffa’nın eserine dayanmaktadır. İbnü’l-Mukaffa’nın 
bu eseri ve ondan yapılan ilk  çeviriler çeşitli doğu ve batı dillerine tekrar tekrar 
tercüme edilmiş, bu tercümeler üzerinde sayısız araştırmalar yapılmış, araştır-
macılar çalışmalarında ayrıca onların modern çevirilerine de yer vermiştir. 

İlk  olarak  13. yüzyılın öncesinden kalma tasvirlerle Arapça örneklere işaret 
eden İbnü’l-Mukaffa’nın Yunanca ve İbranîce çevirileri bulunmaktadır. İki 
tane İbranîce çevirisi kayıtlara geçmiştir. Bunlardan biri MS. 12. yüzyılın 
başlarında adının Rabbi Joel olduğu düşünülen biri tarafından yazılmıştır. Bu 
eser, Bibliotheque Nationale’de muhafaza edilmektedir ve MS. 1236 ve 1278 
yılları arasında yapılan ortaçağ Avrupasına ait nüshaların birçoğuna kaynaklık 
eden el yazması John of Capue tarafından Latinceye çevrilmesine olanak  sağ-
lamıştır (Raby, 1991: 17).

İbnü’l-Mukaffa’nın çevirisi üç kez de yine Arapça olarak  manzum hale getiril-
miştir. Bunlardan İbnü’l-Mukaffa’nın çağdaşlarından olan Abanü’l-Lahikî’nin 
eseri kaybolmuştur. Diğer iki manzum eserin sahipleri ise İbnü’l-Habbarî ve 
Abdü’l-Mumin b. el-Hasan b. el-Hüseyn el-Saganî’dir. Kelîle ve Dimne’nin 
ikinci Süryanîce çevirisi bir Süryanî papaz tarafından XI. yüzyılda İbnü’l-Mu-
kaffa’dan yapılmıştır. Bu çeviride Süryanî papaz, eserine Hıristiyan bir kimlik 
vermeye çalışmış ve ahlâkî öğütleri geliştirmiştir. Bu çeviri W. Wright tarafın-
dan neşredilmiştir (Toska, 1989: 15).
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Firdevsî’ye göre Kelîle ve Dimne hikâyelerinin İbnü’l-Mukaffa’ya dayanan ilk 
Farsça çevirisi vezir Balamî’nin emri ile Sâmânîler devrinde Nasr b. Ahmed 
(914-943) zamanında yapılmıştır. Fakat bu çeviri hiçbir zaman tamamlana-
mamıştır. Yine aynı hükümdarın emri ile şair Rûdekî (ölm. 329/941) eseri 
manzum hale getirmiştir. Ancak  Rûdekî’nin bu eserinden bugün elde sadece 
on altı beyit kalmıştır (Blois, 1991: 14; Aykut, 2007: 15).

İbnü’l-Mukaffa’ya dayalı en eski Farsça çeviri Nizamü’d-din Ebu’l-Me’âlî 
Nasrullah b. Muhammed b. Abdü’l-Hamid’in 13. Gazne sultanı Behram 
Şah’a (ölm. 1151) ithaf ettiği eserdir. Bu çevirinin manzum bir şekli Sultan İz-
zeddin Keykavus için Ahmed b. Mahmud el-Tûsî Kâni’î tarafından Konya’da 
yapılmıştır (Toska, 1989: 16; Aykut, 2007: 15-16).

Nasrullah çevirisinin dışında diğer önemli bir çeviri de Hüseyin Vâiz-i Kâ-
şifî’ye aittir (ölm. 910/1504). Kâşifî bu çevirisine, Hüseyin Baykara’nın veziri 
Ahmed Süheylî'nin adına izafetle Envâr-ı Süheylî demiştir. Kâşifî’nin bu çevi-
risi Hindistan’daki Farsça konuşan kitleler tarafından çok  beğenilmiştir. Eser, 
birçok  kez Hintçeye de tercüme edilir. Envâr-ı Süheylî’nin diğer bir çevirisi 
ise Iyâr-ı Dâniş adını taşır. 1578’de tamamlanan bu eser Babür İmparatoru 
Ekber’in (1556-1605) emri ile Ebu’l-Fazl tarafından kaleme alınmıştır. Envâr-ı 
Süheylî’nin oldukça sınırlı bir tercümesi olan bu eser daha sonraları Khirad 
Afroz başlığı altında Urducaya çevrilmiştir (Blois, 1991: 15; Aykut, 2007: 17).

Bunların dışında İbnü’l-Mukaffa’nın eseri Habeşçe, İbranîce, Yunanca ve 
çeşitli Avrupa dillerine çevrilmiştir3.

Türkçe Tercümeler

Anadolu Sahasındaki Tercümeler: İlk  defa Aydınoğlu Umur Bey’in (ölm. 
1389) emriyle Kul Mesûd tarafından Nasrullah’ın Farsça çevirisinden Türk-
çeye “Kelîle ve Dimne” adıyla tercüme edilmiştir. Eser üzerinde Zehra Toska 
doktora çalışması yapmıştır (Toska, 1989: 17). 

Alâaddîn Ali Çelebi’nin Hümâyûn-nâme’si, Kelile ve Dimne hikâyelerinin 
Anadolu sahasında Türkçeye yapılan ikinci ve son çevirisidir. Bu çeviri, Hüse-
yin Vâiz-i Kâşifî’nin 15. yüzyılda Arapçadan Farsçaya tercüme ettiği Envâr-ı 

3 Bu çeviriler hakkında geniş bilgi için bkz. (Aykut, 2007: 9-30).
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Süheylî’sine dayanmaktadır. Latîfî’den başlayarak  16. yüzyıl ve sonrası tezkire 
ve hal tercümesi müellifleri, bilhassa Hümâyûn-nâme dolayısıyla Alâaddîn Ali 
Çelebi’den büyük  takdirle bahsetmişlerdir. Özellikle Âşık  Çelebi eseri mü-
balağalı ifadelerle överek  bir kimseye böyle bir eserin yetip artacağını belirtir 
(Kılıç, 2010: 1109).

Alâaddîn Ali Çelebi eserini tamamladıktan sonra, bir ikindi divanında devrin 
sadrazamı Lutfî Paşa’ya bir nüshası Kânûnî Sultân Süleymân’a sunulmak  üze-
re iki nüshasını takdim etmiştir. Sadrazam Lutfî Paşa, vaktini hayvan masalları 
ile uğraşarak  harcamış olduğu yolunda azarlayıp kendisini hayal kırıklığına 
uğratmakla beraber kitabı padişaha arz etmiş, Hümâyûn-nâme’yi hemen o 
gece başından sonuna kadar büyük  bir zevk  ve hayranlıkla okuyan hükümdar, 
ertesi sabah Lütfî Paşa’nın muhalefetine rağmen Alâaddîn Ali Çelebi’ye Bursa 
kadılığını verdirmiştir (Akün, 1989: 316).

Alâaddîn Ali Çelebi’den bahseden bütün tezkire müellifleri tarafından, ona 
gelinceye kadar Türk  nesir sanatında eşi görülmemiş ve daha sonra da seviye-
sine erişilemeyecek  bir şaheser olarak  değerlendirilen Hümâyûn-nâme, asırlar 
boyu devam eden büyük  bir ilgi ve takdir görmüştür. Hümâyûn-nâme, Tâ-
cîzâde Ca’fer Çelebi, Lâmiî, Kemâlpaşazâde gibi şöhretlerin eserlerinden nesir 
sanatı bakımından çok  üstün tutulmakla beraber (Kılıç, 2010: 1109), Nergisî 
ve Veysî gibi büyük  üstatların bu vadide yeni ve parlak  örnekler verdikleri 
sonraki devirlerde de şöhret ve itibarını devam ettirmiştir. Münşîyâne nesrin 
tamamen karşısında olduğu halde Nâmık  Kemâl bile onu Türk  edebiyatı için 
bir kazanç kabul eder (Akün, 1989: 317).

Alâaddîn Ali Çelebi’nin eserine karşı duyulan yaygın ve devamlı takdir yalnız 
Türk  müelliflerinde kalmayıp yabancı müelliflerce de paylaşılmıştır. Eser, 
İspanyolca ve Fransızca başta olmak  üzere Almanca, İsveççe, Flemenkçe ve 
Macarca gibi çeşitli dillere çevrilmiştir (Grube, 1991b: 1; Akün, 1989: 317).

Hümâyûn-nâme, eski Türk  edebiyatının Osmanlı sahasında Batı dillerine en 
çok  tercüme edilmiş eserlerinden olmak  gibi bir imtiyaza sahiptir. Eser, Batı-
da o derece kabul görmüştür ki “Hümâyûn-nâme” ifadesi tek  başına Kelîle ve 
Dimne hikâyelerinin ismi gibi kullanılmıştır (Akün, 1989: 318).

Hümâyûn-nâme kaleme alındıktan sonra Türk  edebiyatında bir daha Kelîle 
ve Dimne hikâyelerinin tercümesine ihtiyaç duyulmamış, Hümâyûn-nâ-
me’nin devrin edebî zevkine hitap etmede yetersiz kaldığı dönemlerde özeti 
ya da sadeleştirilmiş hali okuyucuya sunulmuştur. Kâtib Çelebi, İftihâruddîn 
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Muhammed el-Bekrî el-Kazvinî’nin Hümâyûn-nâme’yi izah ettiğini, Müftü 
Molla Yahyâ Efendi’nin Hümâyûn-nâme’yi üçte bire indiren bir özetini yap-
tığını ifade etmektedir4 (Balcı, 2007: 1202; Parladır, 2011: 40). Diğer taraftan, 
Bursalı Mehmed Tâhir, 950/1543-44’te vefat eden İstanbullu şair Hilâlî’nin 
Hümâyûn-nâme’yi “nazmen tercüme ettiğini”; 1227/1812’de Vidin valisi olan 
Hafız Paşa’nın divan efendisi Şerif İbrahim Mahir’in de eseri “sade bir dille 
tercüme ettiğini” söylemektedir (Kurnaz-Tatcı, 2009: 305). Hümâyûn-nâme, 
Osmân-zâde Tâ’ib tarafından Simârü’l-Esmâr ya da Zübdetü’l-Ezhâr adıyla; 
Ahmed Midhat Efendi tarafından Hülâsa-i Hümâyûn-nâme adıyla sadeleş-
tirilerek  özetlenmiştir. Hümâyûn-nâme ile ilgili bahsi geçen bu eserlerden 
Osman-zâde’nin eseri, Ahmet Midhat Efendi’nin eseri ve Ramazan-zâde 
Abdünnâfî İffet Efendi’nin eseri elde bulunmaktadır. Kaynakların bahsettiği 
diğer eserler henüz ortaya çıkmış değildir (Bülbül, 2012: 448).

Hümâyûn-nâme’nin geçmişte uyandırdığı alaka ve etki yalnız edebiyatta kal-
mamış, ayrıca minyatür sahasında da kendisini göstermiştir. Farsça Kelîle ve 
Dimne’ler üzerinde meydana gelen minyatür geleneğine karşı, Hümâyûn-nâ-
me etrafında Osmanlı üslûbuna bağlı yeni bir minyatür sahası doğmuştur 
(Grube, 1991a: 196). Hümâyûn-nâme’nin tenkitli metni Tuncay Bülbül ta-
rafından doktora çalışması olarak  hazırlanmıştır (Bülbül, 2009). Ayrıca eserin 
minyatürleri üzerinde de Şebnem Parladır tarafından bir doktora çalışması 
yapılmıştır (Parladır, 2011).

Doğu Türkçesindeki Tercümeler: Eserin Doğu Türkçesine 9 çevirisi 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki İftihâruddîn Muhammed Bekrî el-Kazvinî ta-
rafından yapılan tercümedir. Mütercim eserini Mengü Kaan’a (öl. 656/1258) 
sunmuştur. Eserin sunulduğu hükümdarın ölüm tarihi göz önüne alındığında 
söz konusu bu tercümenin 13. yüzyılda yapıldığını ortaya koymaktadır. Bu 
da Kelile ve Dimne’nin, Anadolu sahasındaki ilk  tercümesi olan Kul Mes’ud 
tercümesinden 100 önceye tekabül etmektedir (Çimen, 2015).

Figânî isimli başka bir kişi tarafından yapılan bir diğer tercüme ise 16. yüzyılda 
kaleme alınmıştır. Eser, Ubeydullah Han’a (öl. 1539) sunulmuştur (Çimen, 
2015). 

4 Bazı kaynaklar Müftü Molla Yahyâ Efendi’yi Şeyhülislam Yahyâ Efendi ile karıştırmış, Molla 
Yahyâ Efendi’nin eserini Şeyhülislam Yahyâ Efendi’nin eseri olarak  zikretmişlerdir (Tümer, 1971: 
255; Doğrul, 1985: 8; Aykut 2007: 20).
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Eserin Doğu Türkçesindeki tercümelerinden bir diğeri Molla Muhammed 
Timur tarafından 1131/1718-19 yılında Âsârü’l-İmâmiye adıyla yapılmıştır. 
Bu çeviri Kâşifî’nin Envâr-ı Süheylî’sine dayanmaktadır. Eserin Hollanda ve 
Özbekistan’da toplam 6 nüshası bulunmaktadır (Çimen, 2015).

Doğu Türkçesinde yapılan bir diğer Kelile ve Dimne tercümesi İstanbul Üni-
versitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Katanov Koleksiyonu’nda bulun-
maktadır. Taşkent-Fergana’da istinsah edildiği tahmin edilen bu nüsha, Hicri 
1300-1315 yılları arasında istinsah edilmiştir (Çimen, 2015).

Molla Muhammed Niyâz el-Harezmî tarafından yapılan başka bir tercüme ise 
Kelile ve Dimne hikayelerinin Doğu Türkçesinde yapılan beşinci tercümesi-
dir. Özbekistan Fenler Akademisi Ebu Rayhan Birunî Şarkşinaslık  Enstitüsü 
Yazma Eserler Bölümü P 1238 numarada kayıtlı olan bu eser de Kâşifî’nin 
Envâr-ı Süheylî’sine dayanmaktadır. Eser 1253/1838’de tercüme edilmiştir 
(Çimen, 2015).

Bu tercümeler dışında Kelile ve Dimne’nin Doğu Türkçesinde yapılmış ve mü-
tercimi belli olmayan iki tercümesi daha mevcuttur. Bunlardan ilki Özbekistan 
Fenler Akademisi Ebu Rayhan Birunî Şarkşinaslık  Enstitüsü Yazma Eserler 
Bölümü P 11614 numarada, bir diğeri ise Özbekistan Fenler Akademisi Ebu 
Rayhan Birunî Şarkşinaslık  Enstitüsü Yazma Eserler Bölümü P 1236 numara-
da kayıtlıdır (Çimen, 2015).

Diğer taraftan Kelile ve Dimne’nin Doğu Türkçesinde yapılmış başka ter-
cümeleri de mevcuttur. Bunlardan ilki 1781 istinsah tarihli olup Dresden’de 
bulunmaktadır. 1637 yılında Abdurrezzak  Hafız tarafından istinsah edilen bir 
diğer Kelile ve Dimne tercümesi ise Münih’te bulunmaktadır (Çimen, 2015).

Eserin Doğu Türkçesine yapılan çevirilerinden bir diğeri ise Fazlullah bin İsa 
Taşkendî tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu eser, 1306/1888-89’da taşbasma 
olarak  neşredilmiştir.

Kelile ve Dimne’nin Doğu Türkçesinde yapılan diğer bir çeviri ise İbnü’l-Mu-
kaffa’ya dayanmaktadır. Abdülallam Fayzhanoğlu bu eseri Kazan Türkçesine 
çevirmiştir. Bu çeviri, 1889’da Kazan’da basılmıştır. Kazan’da yapılan iki ayrı 
baskısı daha bulunmaktadır. Birincisi 1310/1892-93 tarihli 56 sayfa; ikincisi 
1901 tarihli 59 sayfadır. Bir de çevireni belli olmayan yine Kazan’da 1889’da 
basılan 78 sayfalık  bir Kelîle ve Dimne çevirisi bulunmaktadır (Toska, 1989: 
18-19; Çimen, 2015).
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Diğer Tercümeler

Pança Tantra’nın daha yeni bir şekli olan Hitopadesa’nın Taceddin adlı biri 
tarafından Müferrihü’l-Kulûb adıyla serbest bir çevirisi yapılmıştır. İbnü’l-Mu-
kaffa’nın eseri ile Pança Tantra’nın Tamil dilindeki metninin karışmasından 
meydana gelmiş olan Malay dilindeki çevirinin ismi ise “Hikâyat Kalıla dan 
Damina”dır (Toska, 1989: 17). 

Kelile ve Dimne Benzeri Metinler

İbni Zafer’in Sülvânü’l-Mutâ’ fî Udvâni’l-Etbâ’ adlı eserinin Kara Halil-zâde 
Said Mehmed Efendi (ölm. 28 Cemaziyelahir 1168/11 Nisan 1755) tarafından 
Sülvân-ı Mutâ’ fî Udvâni’l-Etbâ’ adıyla Türkçeye çevrilen eseri, yine Kelîle ve 
Dimne tarzında kurgulanmış bir siyasetnâme örneğidir. Çerçeve hikâye tarzın-
da kurgulanan bu eserin de bazı hikâyeleri hayvanlar arasında geçmektedir. 
Eser üzerinde Sadık  Yazar tarafından bir çalışma yapılmıştır (Yazar, 2014).

Kelîle ve Dimne’ye gerek  hikâye yapısı gerekse içindeki öğütler açısından çok 
benzeyen eserlerden biri de Varavinî’nin Marzubân-nâme adlı eseridir. Bu eser 
15. yüzyılda Şeyhoğlu tarafından Tercüme-i Marzubân-nâme adıyla Türkçe-
ye çevrilmiştir. Şeyhoğlu eserini Germiyan beyi Süleyman Şah’ın isteği üzerine 
kaleme almıştır. Bu çeviri Anadolu sahasında aynı türden eserler arasında Kul 
Mesûd’un Kelîle ve Dimne çevirisinden sonra yapılan ikinci çeviri olması 
itibarıyla da dikkat çekicidir. Aydınoğulları ve Germiyanoğulları arasındaki 
komşuluk  ilişkileri onların kültür hayatını da yakından etkilemiş ve benzer 
eserlerin ard arda Türkçeye kazandırılmasını sağlamıştır. Marzubân-nâme 
çevirisinde Kelîle ve Dimne’nin önemi ve ünü eserin iki yerinde belirtilmiştir. 
Eser Zeynep Korkmaz tarafından yayımlanmıştır (Korkmaz, 1973).

Edward B. Eastwick’in Envâr-ı Süheylî’yi İngilizceye tercümesinde yazdığı 
“Önsöz” eserin batıda da ne kadar büyük  bir önemi haiz olduğunu gösterir. 
“1820 yılında Major Stewart, Haileybury Doğu Hindistan Koleji’nde Farsça 
profesörü, Envâr-ı Süheylî’nin yedinci kitabının bir çevirisini yayımladı ve 
bunu Hon Doğu Hindistan Şirketi’nin (Hon East India Company) genç sivil 
ve askerî görevlilerine ithaf etti. 1835’te aynı eserin birinci kitabının edebî bir 
çevirisi, Haileybury’de Arapça ve Farsça profesörü olan H. G. Keene tarafın-
dan yayımlandı ve kolejin öğrencilerine ithaf edildi (Eastwick, 1854: VII).
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

Kurgu ve Şekil Özellikleri

1.1. Eserin Yapısal ve Kurgusal Özellikleri 

Eser dua ve yakarış ifadeleriyle başlamaktadır. Bu dua ifadelerinden sonra 
Hz. Peygamber’in övgüsüne geçilmekte ve onun söz söylemekteki maharetinin 
altı çizilmektedir. Hikmetli ve faziletli söz söylemenin önemi vurgulandıktan 
sonra Kelîle ve Dimne hikâyelerinin önemi izah edilmektedir. Kelîle ve Dimne 
hikâyelerinin sahip olduğu hikmetler sıralandıktan sonra eserin Nûşîn-revân’ın 
emriyle Bürzüveyh adındaki bir tabib tarafından Hindistan’dan getirilerek 
Pehlevî diline tercüme edildiği ifade edilmektedir. Eserin bu safhasında Kelîle 
ve Dimne hikâyelerinin tercüme macerası anlatılmaktadır.

Eser Hint hükümdarı Dâbşelîm ve ondan sonra tahta geçen evlatları tarafın-
dan büyük  bir gizlilik  içinde korunmaktadır. Bu gizliliğe rağmen eserin şöhreti 
herkes tarafından duyulmuş ve pek  çok  hükümdar böyle bir kitaba sahip olmak 
için onu ele geçirmenin yollarını aramaya başlamıştır. Bu hükümdarlardan 
adaletiyle tanınan Fars hükümdarı Nûşîn-revân, Bürzüveyh adındaki bir ta-
bibini bu eseri ele geçirmesi için Hindistan’a gönderir. Bürzüveyh bir müddet 
Hindistan’da kaldıktan sonra zekası ve kurnazlığı sayesinde Kelîle ve Dimne 
hikâyelerini ele geçirir ve eseri Hintçeden Pehlevî diline tercüme eder. Daha 
sonra eser Abbasi halifelerinin ikincisi olan Ebû Ca’fer Mansûr bin Muham-
med bin Ali bin Abbas’ın emriyle İmâm Ebu’l-Hasan Abdu’llah bin Mukaffa 
tarafından Pehlevî dilinden Tâzîye (eski Arapça) tercüme edilir. Eser daha 
sonra Samanoğulları hükümdarlarından Ebu’l-Hasan Emîr Nasr bin Ahmed-i 
Sâmânî tarafından adı zikredilmeyen birisine Tâzîden Farsçaya tercüme etti-
rilir. Daha sonra Ebu’l-Muzaffer Behram Şah tarafından eser İbni Mukaffa 
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nüshasından Nasrullah bin Muhammed bin Abdülhamid’e yeni Farsçaya 
tercüme ettirilir. Kelîle ve Dimne hikâyeleri Nasru’llah’ın bu tercümesinden 
sonra “Kelîle ve Dimne hikâyeleri” olarak  tanınmaya ve anılmaya başlar. Bu 
tercümeden sonra eser Sultan Hüseyin Baykara’nın emirlerinden olan Emîr 
Süheylî’nin emriyle Hüseyin Vaiz-i Kâşifî tarafından Envâr-ı Süheylî adıyla 
tekrar Farsçaya tercüme edilir. Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi Kelîle ve Dimne 
hikâyelerinin pek  çok  dile tercüme edildiğini ancak  Türkçeye çevrilmediğini, 
eseri Türkçeye tercüme edebilmek  için defalarca niyetlendiğini fakat bir türlü 
fırsat bulamadığını, en sonunda Edirne’de bulunan ve Sultan Bayezid tara-
fından yaptırılan Medrese-i Atîka’ya gönderildiğini, Edirne’ye geldikten sonra 
Kelîle ve Dimne Kitabı’nı tercüme etme arzusunun tekrar galeyana geldiğini 
ve tatil zamanında bu tercümeyi yapabildiğini ifade etmiştir (s. 167-169).

Eserin tercüme macerası bu şekilde anlatıldıktan sonra Hümâyûn-nâme, 
“Medh-i Pâdşâh-ı İslâm” başlığıyla devam eder. Bu başlık  altında müellif 
eserini tamamladıktan sonra etrafındaki dostlarının telkini ve ısrarıyla Sultan 
Süleyman’a takdim etmeye karar verdiğini söylemekte ve Sultan Süleyman’ın 
uzunca bir medhine yer vermektedir. Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi eserini 
padişaha sunduğu için adına Hümâyûn-nâme dediğini söyleyerek  bu kısmı 
bitirmektedir (s. 172-177). 

Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi padişahın övgüsünden sonra “Mukaddime” 
başlığı ile eserine başlamaktadır. Mukaddime bölümünde müellif eserini 14 
Bâb olarak  düzenlemesinin nedenlerini kendine göre ifade etmiş, birden on 
dörde kadar bütün bâbların başlığını tek  tek  vererek  Mukaddime bölümünü 
tamamlamıştır (s. 179-182).

Mukaddime bölümünden sonra müellif ilk  hikâyesini, diğer bir deyimle Kelîle 
ve Dimne hikâyelerinin en dış hikâyesini, ana çerçeve hikâyeyi anlatmaya 
başlar. 

Bu hikâye Hümâyûn-fâl adlı bir hükümdar ile onun Huceste-rây adlı veziri 
arasında geçmektedir. Vezir Huceste-rây, akıllı bir hükümdarın memleketini 
adaletle yönetmesi gerektiğini ve âlim kimselerin nasihatlerine kulak  vermesi 
gerektiğini belirterek  Dâbşelîm-i Hindî’nin, Hakîm-i Bîdpây-ı Birehmen’in 
nasihatleriyle memleketini daha yaşanabilir bir yer haline getirdiğini ifade 
eder. Hümâyûn-fâl de ne zamandan beri “Kıssa-i Birehmen ü Rây”ı dinle-
mek  istediğini söyleyerek  veziri Huceste-rây’dan bu kıssayı anlatmasını ister. 
Eser, temel olarak  vezir Huceste-rây’ın hükümdar Hümâyûn-fâl’e anlattığı 

40 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



hikâyeler bütünü olarak  karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir deyişle Kelîle ve 
Dimne hikâyelerinin ana anlatıcısı vezir Huceste-rây’dır. Eserin bu bölümün-
de Huceste-rây, Dâbşelîm ve Bîdpây’ın hikâyelerini anlatmaya başlar ve Vezir 
Huceste-rây ile Hükümdar Hümâyûn-fâl eserin sonuna kadar bir daha okuyu-
cunun karşısına çıkmazlar (s. 182-203). 

Eser “Âğâz-ı Dâstân-ı Dâbşelîm ve Bîdpây-ı Hakîm” başlığıyla devam eder. 
Bu bölüm Dâbşelîm’in okuyucuya tanıtımıyla başlar. Dâbşelîm hikâyenin 
başında zalim ve gaddar bir hükümdardır. Bir gün eğlence meclisinde vezirle-
rinden kendisine çeşitli hikâyeler anlatmalarını ister. Vezirleri de sabaha kadar 
ona hikmetlerle dolu hikâyeler anlatır. Bu hikâyelerde adaletli bir hükümdarın 
halkına ihsanda bulunması gerektiği vurgulanır. Dâbşelîm de bu hikâyelerden 
etkilenerek  halka sayısız ihsanlarda bulunur. Sabaha karşı Dâbşelîm uyuyaka-
lır ve bir rüya görür. Rüyasında “nur yüzlü bir ihtiyar” ona yaptığı ihsanlardan 
dolayı kendisinin büyük  bir hazine ele geçireceğini, bu hazineye ulaşabilmek 
için de “maşrık” tarafına yolculuğa çıkması gerekeceğini söyler. Dâbşelîm 
uyanır uyanmaz böyle bir rüya için Allah’a şükürler eder ve emirlerine hemen 
kendisine bir at hazırlamalarını emreder. Hazırlanan at ile maşrık  tarafına 
doğru yol alır. Uzun müddet yol aldıktan sonra yüce bir dağ eteğine gelir. 
Bu dağın eteğinde bir mağara ve bu mağaranın kapısı önünde oturmuş yaşlı 
bir adam görür. Hükümdar ve yaşlı adam birbirlerine muhabbetle yaklaşırlar. 
Yaşlı adam hükümdara mağaranın yanında bir hazine gömülü olduğunu, 
kendisinin dünya malından elini çektiği için bu hazineyi Dâbşelîm’e vermek 
istediğini söyler. Dâbşelîm de bunu kabul eder ve ikisi birlikte mağaranın di-
bini kazmaya başlarlar. Bir müddet sonra bir sandığa ulaşırlar. Sandığı açtık-
larında onun içinden de küçük  bir sandık  çıkar. Onu da açtıklarında içinden 
Süryanî dilinde birşeyler yazılmış bir kâğıt çıkar. Bu yazıyı bilen birisini bulup 
getirirler ve yazıyı okuturlar. Yazı Hûşenk  tarafından Dâbşelîm için konul-
muştur. Kâğıtta Dâbşelîm için on dört vasiyet sıralanmış ve her vasiyet için de 
bir “dâstân-ı garîb ve efsâne-i acîb” söylendiğini, hikâyelerin tafsiline ihtiyaç 
duyarsa Dâbşelîm’in Serendib Dağı’na gitmesi gerektiğini, düğümün orada 
çözüleceğini yazar.

Dâbşelîm kendisine sunulan hazinenin para olmadığını anlar ve Serendib 
Dağı’na gitmek  isteğiyle sarayına gelir. Sabah olunca güvendiği iki vezirini 
yanına çağırarak  durumu anlatır ve Serendib Dağı’na gitmek  istediğini söyle-
yerek  vezirlerinden bu konudaki düşüncelerini sorar. Vezirler konuyu bir gece 
değerlendirmeleri gerektiğini söylerler. Hükümdar bu isteklerini kabul eder. 
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Ertesi gün vezirleri yine çağıran Dâbşelîm vardıkları sonucu söylemelerini is-
ter. Birinci vezir, padişahın çıkmaya niyetlendiği seferden pek  çok  fayda elde 
edeceğini fakat çekeceği zahmet ve eziyetin buna değmeyeceğini söyleyerek 
“Bâzende ve Nevâzende” hikâyesini anlatır (s. 225-241). Hikâyenin anlatıcısı 
birinci vezirdir. Dâbşelîm’in birinci veziri sözünü, “sefere çıkan kişinin elde 
edeceği tecrübe çoktur, fakat göreceği eziyet ve sıkıntı da o derece fazladır” 
diyerek  bitirir.

Dâbşelîm ikinci vezirine dönerek  konuyla ilgili onun da fikrini sorar. İkinci ve-
zir “seferde elde edilecek  menfaatin çok  olması durumunda eziyet ve cefanın 
göze alınması gerektiğini” söyleyerek  “Karga ve Şahin Yavrusu” hikâyesini 
anlatmaya başlar (s. 244-248). Hikâyenin anlatıcısı Dâbşelîm’in ikinci veziri-
dir. Bu hikâyede bir karganın büyüttüğü şahin yavrusunun belli bir yaşa gel-
dikten sonra yuvadan ayrılma isteği, yavurunun bu isteğine karşılık  karganın 
onu amacından caydırma çabası anlatılmaktadır. Karga, şahin yavrusunun 
elindeki nimetlere kanaat etmediğini, açgözlülük  yaptığını söyleyerek  “Yoksul 
İhtiyar ve Kedisi” hikâyesini anlatır (s. 248-254). Hikâyenin anlatıcısı kargadır. 
Bu hikâyede yoksul bir ihtiyarın kedisinin aç gözlülük  yaparak  saray kedisi 
olmak  için saraya gitmesi ve saraya gider gitmez askerler tarafından öldürül-
mesi anlatılır. Karga anlattığı bu hikâyeden şahin yavrusunun ibret alması 
gerektiğini, kanaat etmeyenin sonunda helak  olacağını söyler. Şahin yavrusu 
da kişinin güçlükleri göze almadan devlete erişemeyeceğini söyler ve kargaya 
“Yoksul Derviş ve Çocuğu” hikâyesini anlatır (s. 256-258). Hikâyenin anlatıcısı 
şahin yavrusudur. Bu hikâyede yoksul bir dervişin geç bir vakitte sahip olduğu 
oğlunu evlendirme isteği, gerçekten yiğit bir silahşör olan oğlunun da kendi 
başına, kılıcının gücüyle evlenebildiği anlatılır. Şahin yavrusu anlattığı bu hikâ-
yeden yola çıkarak  bir devlete erişmek  için gerekli olan herşeyin kendisine 
yaratılıştan verildiğini söyler. Karga, şahin yavrusunu ikna etmenin mümkün 
olmadığını görünce mecburen gitmesine razı olur. Şahin yavrusu karganın 
yavrularıyla vedalaşarak  yola çıkar. Bir dağ başına geldiğinde dinlenmek  için 
durur. Hergün çeşit çeşit kuşlar avlayarak  mutlu mesut bu dağ başında yaşar-
ken, bir gün bir padişah, adamlarıyla birlikte buraya avlanmaya gelir. Şahin 
yavrusu, padişahın avlamak  istediği bir avı önünden kapıp götürür. Padişah 
avını alan bu şahine hayran olur. Adamlarına şahini yakalamaları için emir 
verir. Adamları şahini getirmesi için arkasından başka bir şahin gönderirler. 
Padişahın şahini gelip sultanın kendisini davet ettiğini söyler. Şahin de bunu 
kabul ederek  karga yuvasından hükümdar saraylarına yükselmiş olur.
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Dâbşelîm sultanlığın zor bir iş olduğunu, sultan olan kişinin zorlukları göze 
alması gerektiğini söyler. Bir sultanın iyi bir yönetici olabilmesi için rahat ve 
huzur peşinde olmaması gerektiğini, rahat isteyen kişinin sade bir vatandaş 
olarak  hayatını geçirmesi lazım geldiğini söyleyerek  vezirlerine “Kaplan Yav-
rusunun Sabrı” hikâyesini anlatır. Dâbşelîm kimsenin çalışıp didinmeden hiç 
bir şey elde edemeyeceğini söyleyerek  bu sefere çıkacağını belirtir. Ülkesinin 
idaresini güvendiği bir vezirine bırakarak  maiyetiyle birlikte Serendib tarafına 
yönelir. Uzun müddet yol gittikten sonra Serendib şehrine gelirler. Dâbşelîm 
birkaç gün dinlendikten sonra birkaç yakın adamıyla birlikte Serendib Dağı’na 
yönelir. Dağın etrafını iyice dolaştıktan sonra bir mağaranın önüne gelir. O ma-
ğaranın Bîdpây’ın mağarası olduğunu anlar. Dâbşelîm, Bîdpây ile sohbet etme 
arzusu içinde bir müddet mağaranın dışında durur. Hal diliyle Bîdpây’dan içe-
ri girmek  için izin ister. Bîdpây, Dâbşelîm’in bu isteğini kabul ettiğini yine hal 
diliyle Dâbşelîm’e iletir. Dâbşelîm içeri girer. Bîdpây’ı görür. Selam verdikten 
sonra rüyasını anlatır. Bîdpây, Dâbşelîm’in sorduğu Hûşenk’in vasiyetlerinden 
her biri için bir nasihat söyler. “Kitâb-ı Kelîle vü Dimne suʾâl ü cevâb-ı Rây u 
Birehmen’e mübtenî olur.”

Kelîle ve Dimne Hikâyeleri bu bölümden itibaren başlamaktadır. Bölümün 
başlığı “Bāb-ı Evvel Sāʿī vü Nemmāmuñ Kelām-ı Nifāḳ-encāmın İstimāʿdan İctināb 
u İmtināʿ Vācib İdügin Beyān İder” şeklindedir. Bu babda ana konu laf taşıyan 
dedikoducu insanların sözlerinden sakınmalarının gerekliliğidir. Bu babda I. 
çerçeve hikâyeye bağlı olarak  27 yan hikâye anlatılmıştır.

Bu baba Rây-ı Dâbşelîm’in konuşmalarıyla başlanır. Dâbşelîm sandıktan 
çıkan Hûşenk’in birinci vasiyetinin anlamını sormakla işe başlar. Dâbşelîm, 
Bîdpây’dan istediği izahatı şu şekilde dile getirir: “Ḥakîm-i büzürg-vâr ve bireh-
men-i ḥikmet-şiʿârdan iltimâs iderem ki bu bâba münâsib bir dâstân buyura ve şol kimes-
nenüñ ḳıṣṣasın ki bir pâdşâh ḥużûrunda mezîd-i taḳarrüb ile iḫtiṣâṣ bulmuş ola ve erbâb-ı 
ġaraż ḳavli ile binâ-yı mertebesi ḫalel-pezîr olup ṣadâḳat ʿadâvete ve muvâfaḳat muḫâlefete 
mübeddel olmış ola.” (s. 277). Bîdpây, Dâbşelîm’in bu hitabından sonra aslan ve 
öküz arasındaki dostluğun bir çakalın fitnesiyle nasıl düşmanlığa dönüştüğünü 
anlatmaya başlar. Buradan itibaren Kelîle ve Dimne hikâyelerinin ilk  çerçeve 
hikâyesi başlar. Hikâyenin anlatıcısı Bîdpây’dır.

Eski zamanlarda zengin bir tüccar vardır. Bu tüccarın müsrif mi müsrif üç oğlu 
vardır. Tüccar ölme zamanının yaklaştığını anlayınca üç oğlunu yanına çağırır. 
Tüccar evlatlarından, ellerinde olan malı sıkıntı çekmeden elde ettiklerinden 
dolayı kolay harcadıklarını, eldeki malın kıymetini bilmeleri için ticarete atıl-
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malarını ister. Büyük  oğlu babasının bu isteğine itiraz ederek  kaderin çizdiği 
yoldan insanın hiç bir şekilde dışarı çıkamayacağını kişinin sadece kaderinde 
olanı ele getirebileceğini söyleyerek  “Bir Padişahın İki Mağrur Oğlu” hikâyesi-
ni anlatır (s. 281-287). Tüccar büyük  oğlunun anlattığı bu hikâyeyi dinledikten 
sonra tevekkülün hayatta önemli olduğunu ancak  bu dünyanın vasıtalar ve 
sebepler dünyası olduğunu, bunun için de hiç bir nimetin sebepsiz insana gel-
meyeceğini söyleyerek  “Bir Derviş ve Şahbaz” hikâyesini anlatır (s. 288-291). 
Tüccarın büyük  oğlu babasının bu izahından sonra onun demek  istediğini an-
lar. Diğer oğlu kazandıkları parayı nasıl harcamaları gerektiğini sorar. Tüccar 
kazanılan paranın hırsızlardan ve soygunculardan korunması gerektiğini, aynı 
zamanda para kazanıldığında anaparadan harcanmayıp kârıyla ihtiyaçların 
giderilmesi icap ettiğini söyler. Eğer kişinin harcadığı kazandığından çok  olursa 
kısa zamanda fakir kalacağını ifade ederek  “Çiftçinin Ambarındaki Açgözlü 
Müsrif Fare” hikâyesini anlatır (s. 292-296). Tüccarın çocukları babalarının 
nasihatlerini yerinde bulurlar ve her biri bir işle nafakalarını çıkarmaya başlar. 
Tüccarın büyük  oğlu babası gibi ticaret yapmaya karar verir. Büyük  oğlanın 
Şetrebe ve Metrebe adında iki tane güçlü öküzü vardır. Bunları alarak  başka şe-
hirlere ticaret yapmaya gider. Uzun müddet yol aldıktan sonra bir hayli yorgun 
düşerler. Derken bir bataklık  kenarına gelirler. Şetrebe oldukça yorgun olduğu 
için bataklıktan geçemez ve orada kalır. İçlerinden birisini Şetrebe’yi beklemesi 
için bırakırlar. Fakat bu kişi bir müddet bekledikten sonra beklemekten sıkılır, 
kervana yetişerek  Şetrebe’nin öldüğü haberini verir.

Asıl itibarıyla Kelile ve Dimne hikâyelerinin olay örgüsü bu noktadan itibaren 
başlamaktadır. Buraya kadar anlatılanlar bir anlamda hikayenin hazırlık  saf-
halarıdır.

Şetrebe gün geçtikçe dinlenir, gücü yerine gelir. Gayet semiz bir öküz haline 
gelir. Bir gün tüm gücüyle böğürür. Şetrebe’nin otladığı ormanın civarında 
yaşayan ve o civardaki tüm hayvanların hükümdarı olan bir aslan vardır. Öm-
ründe hiç öküz sesi duymadığı için Şetrebe’nin böğürtüsünden oldukça korkar. 
Korkusunu diğer hayvanlar anlamasın diye de avlanmaya çıkamaz olur. Asla-
nın emrinde olan Kelîle ve Dimne adında zeki iki çakal vardır. Dimne aslanın 
içinde bulunduğu durumu sezer. Kelîle’ye aslanın neden böyle eğlenceden ve 
avdan kaldığını sorar. Kelîle de kişinin üzerine vazife olmayan şeylere karış-
maması gerektiğini söyleyerek  “Marangoz ve Maymun” hikâyesini anlatır (s. 
301-302). Kelîle bu hikâyeyi anlattıktan sonra Dimne’nin gözünü makam ve 
mevki hırsının bürüdüğünü anlar. Onu bu düşüncesinden vazgeçirmek  için 
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uğraşır. Fakat Dimne de kendine göre mantıklı sözler söylemektedir. Dimne, 
kişinin eziyet ve derde sabır göstererek  amacına ulaşacağını söyleyerek  “Sâlim 
ve Gânim Adındaki İki Arkadaş” hikâyesini anlatır (s. 304-311). Dimne, padişa-
ha yakın olup memleketine hizmet etmek  istediğini söyler. Kelîle de “padişaha 
yakın olmak  ateşi eline almak  gibidir” der ve Dimne’yi bu düşüncesinden 
vazgeçirmeye çalışır. Fakat Dimne, Kelîle’nin nasihatlerini dinlemez, ona veda 
edip aslanın yanına gelir. Dimne gayet tatlı ve etkili sözlerle aslanın hizmetine 
girmek  istediğini söyler. Aslan da Dimne’nin sözlerinin tatlılığına kanarak  onu 
sırdaşları arasına alır. Dimne bir gün fırsatını bularak  aslanın neden dışarı 
çıkmadığını ve avlanmaktan neden kaçındığını sorar. Aslan sırrını Dimne’ye 
bildirmek  istemez. Fakat tam bu sırada Şetrebe korkunç bir sesle yine böğürür. 
Bunun üzerine aslan durumu Dimne’den saklayamaz ve bu sesin sahibinin de 
sesi gibi korkunç olması gerektiğini söyler. Dimne, ses ile cüssenin her zaman 
birbiri ile aynı olmayacağını belirterek  “Tilki ve Davul” hikâyesini anlatır (s. 
320-322). Dimne’nin anlattığı bu hikâyeden sonra aslan Dimne’yi sesin geldiği 
yere gönderip sesin nasıl bir yaratıktan çıktığını öğrenmesini ister. Dimne gidip 
korkunç sesi çıkaranın bir öküz olduğunu, korkacak  bir şey olmadığını söyler. 
Aslan düşmanı hafife almanın doğru olmadığını ifade eder. Dimne de eğer 
isterse öküzü aslanın hizmetine getirebileceğini belirtir. Aslan Dimne’nin bu 
teklifini kabul eder. Dimne Şetrebe’nin yanına varıp kendisini ormanlar kıralı 
aslanın beklediğini söyler. Aslanın adını duyan Şetrebe çaresiz teklifi kabul eder 
ve eğer kendisine öldürülmeyeceği garantisi verilirse gelebileceğini ifade eder. 
Dimne Şetrebe’nin istediği garantiyi verdikten sonra ikisi birlikte aslanın yanına 
varırlar. Aslan Şetrebe’yi gayet iyi karşılar ve ona kendisinin hizmetine girmesi-
ni teklif eder. Teklifi kabul eden Şetrebe dürüstlüğü ve iyi niyeti sayesinde gün-
den güne yüksek  mertebelere erişir. Öyle ki aslan Şetrebe’den başka birisiyle 
muhabbet etmez olur. Bunu gören Dimne Kelîle’nin yanına varıp durumdan 
şikayet eder. Kelîle de Dimne’nin, şikâyet ettiği hale kendi eliyle düştüğünü 
söyleyerek  “Hırsız ve Dervişin Elbisesi” hikâyesini anlatır (s. 328-340). Kelî-
le, Dimne’ye “Eğer sende padişahlara sokulmak  hevesi bulunmasaydı kendi 
ellerinle aslanın huzuruna çıkardığın bir öküz yüzünden gözden düşmek  gibi 
bir belâya uğramazdın” diyerek  Dimne’nin, şikayet ettiği belayı kendi elleriyle 
hazırladığını ifade eder. Dimne her ne kadar Kelîle’ye hak  verse de hatasını ka-
bul etmez ve aslanın nazarındaki eski yerini elde etmek  için elinden geleni ya-
pacağını ifade ederek  “Serçe ve Atmaca” hikâyesini anlatır (s. 341-344). Dimne 
serçelerin düştükleri beladan akılları sayesinde kurtulduğunu, kendisinin de aklı 
sayesinde içinde bulunduğu durumdan kurtulacağını söyler. Kelîle, Dimne’ye 
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kişinin yaşadıklarından ders çıkarması gerektiğini söyleyerek  “Zalim İken Âdil 
Olan Padişah” hikâyesini anlatır (s. 346-348). Dimne hikâyeyi dinledikten sonra 
düşüncesinde kararlı ve haklı olduğunu söyler. Kelîle, Dimne’ye öküz kadar 
güçlü olmadığını, bunun için intikamını alamayacağını söyleyerek  Dimne’yi 
yolundan döndürmeye çalışır. Dimne bir kişiyi yenmek  için kol gücünün ge-
rekli olmadığını, akıllı bir insanın hile ile herkese üstün gelebileceğini belirterek 
“Karga ve Yılan” hikâyesini anlatır (s. 349-355). 

Bir karga bir dağın eteğinde kayalıklar arasına yuva yapmıştır. Kayalıklara 
yakın bir yerde de bir yılan yaşamaktadır. Yılan karganın yavrularına musallat 
olup onları yemektedir. Karga bu durumdan bıkıp usanmıştır. Düşmanının 
elinden kurtulmak  için bir şeyler yapması gerektiğine karar verir. Bu düşünce-
sini komşusu çakala açar. Karga, yılan uyurken varıp bir gaga vuruşu ile onun 
gözünü çıkarmak, yavrularını göremeyecek  hâle getirmek  ister. Düşüncesini 
çakala anlatınca çakal karganın planını beğenmez. Çakal kargaya “bir hile ya-
pınca onu öyle bir şekilde yapmalısın ki, sonunda kendine bir zarar gelmesin. 
Aksi hâlde hile yapayım derken kendisi helak  olan balıkçıl kuşu gibi olursun” 
diyerek  “Balıkçıl Kuşu” hikâyesini anlatır (s. 350-354). Çakal, hikâyesini 
bitirdikten sonra kargaya şehre gidip birisinin kıymetli bir eşyasını almasını 
ve yavaş yavaş insanların kendisini takip etmesini sağlayarak  yılanın yuvası-
na kadar gelmesini, getirdiği eşyayı yılanın yuvası önüne bırakmasını söyler. 
Böylece kargayı takip eden insanlar kıymetli eşyayı almak  için yılanı öldürmek 
mecburiyetinde kalacaklardır. Karga çakalın söylediğini aynen uygular ve hiç 
zorluk  çekmeden yılanın ölmesini sağlar.

Dimne bu hikâyeyle, bir düşmana galip gelmek  için her zaman bilek  gücü 
gerekmediğini, akıl ve hile yoluyla da kişinin düşmanına galip gelebileceğini 
anlatmaktadır. Kelîle Şetrebe’nin sadece bilek  gücü dolayısıyla Dimne’den 
üstün olmadığını, akıl ve zekâ açısından da ondan üstün olduğunu, Dimne’nin 
hangi hileye başvurursa başvursun mutlaka onu bertaraf edeceğini söyleye-
rek  “Tavşan, Kurt ve Tilki” hikâyesini anlatır (s. 355-360). Dimne, hikâyeyi 
dinledikten sonra Şetrebe’nin zekâsını kabul etmekle birlikte onun elde ettiği 
makam ve mevkinin gözlerini kör ettiğini bu yüzden kendisinin yapacağı hi-
leyi göremeyeceğini söyleyerek  “Aslan ve Zeki Tavşan” hikâyesini anlatır (s. 
361-364). Dimne kudretli ve güçlü olanların gaflet içinde bulunduklarını, bu 
yüzden kendilerini hile ile yenmenin mümkün olduğunu beyan eder. Kelîle’den 
ayrılan Dimne aslanın yanına gelir ve Şetrebe aleyhinde konuşmaya başlar. 
Dimne’ye göre Şetrebe etrafına devletin bazı ileri gelenlerini toplayarak  aslanı 
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tahtından indirmeyi planlamaktadır. Dimne kişinin içine düştüğü belalardan 
aklı sayesinde kurtulabileceğini ifade ederek  “Tedbirli Balık, Akıllı Balık  ve 
Aciz Balık” hikâyesini anlatır (s. 369-372). Dimne, bu hikâyeden yola çıka-
rak  aslana Şetrebe’yi bir an önce fırsat elden gitmeden öldürmesi gerektiğini 
söyler. Aslan Şetrebe’ye, onu öldürmeyeceğine dair söz verdiğini, bunun için 
elinde yeterli kanıt bulunmadığını ifade eder. Dimne kötü tabiatlı bir kişinin 
öldürülmesi için kanıta ihtiyaç olmadığını, kötülüğün onun ruhunda olduğunu 
ifade ederek  “Akrep ve Kaplumbağa” hikâyesini anlatır (s. 374-377). Dimne bu 
hikâye vasıtasıyla Şetrebe’nin aslında kötü tabiatlı bir kişi olduğunu, bu kötü ta-
biatı sebebiyle mutlaka aslana kötülük  edeceğini ifade etmek  istemiştir. Dimne 
bir hayli dil döktükten sonra aslanı Şetrebe’nin kötülüğü konusunda ikna eder. 
Bunu gören Dimne bu sefer Şetrebe’nin yanına gider. Şetrebe’ye de aslanın 
kendisini yemek  istediğini, etrafındakilere defalarca bunu söylediğini işittiğini 
ifade eder. Şetrebe buna inanmak  istemez. Böyle olsa bile birilerinin kendisi-
ne iftira atıp bu iftiralara aslanı inandırmış olabileceklerini söyler. Bir kişi bir 
hataya düştüğünde doğru yapsa bile bunun doğruluğunu inandırması oldukça 
güçtür diyerek  “Balık  Avlamaya Çalışan Ördek” hikâyesini anlatır (s. 386). 
Şetrebe bu hikâye vasıtasıyla birilerinin kendisi hakkında aslana iftira attığını, 
aslanın da bu iftiralardan aklı karıştığı için doğru ve yanlışı ayırt edemediğini 
anlatmaya çalışır. Dimne, aslanın düşmanlığının sebebinin bu olmadığını, pa-
dişahların zaman zaman hak  edeni saltanat kayığına bindirmeyip hak  etme-
yeni bindirdiklerini söyler. Bu yüzden hükümdara yakın olanların her zaman 
ateş koyunlarında oldukları halde uyumak  zorunda kaldıklarını ifade ederek 
“Şahin ve Horoz” hikâyesini anlatır (s. 389-391). Şetrebe maharetli insanların 
yetenekleri sebebiyle, tıpkı meyveli ağacın taşlanması gibi, çoğu zaman çeşitli 
sıkıntılara katlanmak  durumunda kaldıklarını söyler ve “Çiftçi ile Bülbül” hikâ-
yesini anlatır (s. 394-398). Şetrebe anlattığı bu hikâyeyle kaderi karşısında ya-
pacağı pek  bir şeyin olmadığını ifade etmek  istemektedir. Eğer aslanın elinden 
öldürülmek  kaderinde varsa buna rıza göstermekten başka elinden bir şey gel-
meyeceğini söyler. Şetrebe kişinin elinde bulunanla kanaat etmesi gerektiğini, 
fazlaya tamah etmesinin yanlış olduğunu beyan eder. Dimne, Şetrebe’nin bu 
düşüncesine katılarak  “Açgözlü Avcı ve Tilki” hikâyesini anlatır (s. 401-402). 
Şetrebe, fitnecilerin el bir edip aslanın kendisini öldürmesi konusunda çaba sarf 
ettiklerini, bundan dolayı kendisinin bundan kaçmasının mümkün olmadığını 
söyler ve “Karga, Kurt, Çakal ve Deve” hikâyesini anlatır (s. 404-410). Dimne, 
bu olanlar karşısında Şetrebe’nin ne yapmayı düşündüğünü sorar. Şetrebe de 
nefsini ve namusunu korumak  üzere savaşanın ölürse şehit olacağını söyleyerek 
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aslanla mücadele edeceğini ifade eder. Dimne mücadele sırasında düşmanı 
küçük  görmenin kişiyi helake sürükleyeceğini söyleyerek  “Tîtavâ Adlı Kuşun 
Denizle Mücadelesi” hikâyesini anlatmaya başlar (s. 411-420). 

Hint sahillerinde Tîtavâ adında bir kuş yaşamaktadır. Yumurtlama dönemi 
geldiğinde dişisi erkeğinden yumurtlamak  için emin bir yer bulmasını ister. 
Erkek, dişinin söylediklerine pek  kulak  asmaz. Dişi kuş, deniz kabardığında 
yumurtaların su altında kalabileceğini söylese de erkeği aldırmaz ve kendisinin 
yumurtalarını alabilecek  bir gücün olmadığını ifade ederek  böbürlenir. Dişisi, 
akıllı kişinin nasihatleri dinlemesi gerektiğini, eğer dinlemezse başına kötü şey-
lerin gelebileceğini söyleyerek  “İki Ördek  ve Kaplumbağa” hikâyesini anlatır 
(s. 412-417). Dişi kuş, dostların nasihatini dinlemeyen kişinin sonunda kötü 
durumlara düşeceğini söyler. Fakat erkeğine bir türlü söz dinletemez. Çaresiz 
yumurtalarını sahile bırakır. Bir müddet sonra deniz kabarır ve Tîtavâ’nın yu-
murtalarını da alır götürür. Bunu gören dişi kuşun aklı başından gider ve erkek 
kuşa demediğini bırakmaz. Bunun üzerine Tîtavâ denizden intikam alabilmek 
için bütün kuşları toplayarak  Sîmurg’un yanına gider, olan biteni anlatır. 
Sîmurg da gerekeni yapmak  için bütün ordusunu toplayıp denizin üzerine 
yürür. Sîmurg’un ordusuyla denizin üzerine yürüdüğünü denize rüzgâr haber 
verir. Deniz, Sîmurg ile savaşmayı göze alamadığı için çaresiz Tîtavâ’nın yav-
rularını geri verir.

Dimne, düşman ne kadar zayıf olursa olsun küçük  görmenin yanlış olacağını 
ifade eder. Şetrebe’ye, “aslanın yanına gittiğinde aslan eğer yerinde duramayıp 
kuyruğunu yere vuruyorsa bil ki seni öldürmeye kastetmiştir. Sen de kendini bu 
durumdan korumaya çalışmalısın” diyerek  öğüt verir. Dimne, Şetrebe’nin ya-
nından ayrılıp Kelîle’nin yanına gelir. Kelîle, Dimne’nin fitne ateşini yaktığını 
anlar ve çok  üzülür. İkisi birlikte aslanın yanına varırlar. Onların arkasından 
Şetrebe de aslanın yanına gelir. Dimne’nin fitnelerinden dolayı aslan Şetrebe’yi 
görünce kızıp yerinde duramaz ve kuyruğunu yere vurmaya başlar. Aslanın 
bu halini gören Şetrebe aslanın kendisini öldürmeye kastettiğini düşünür. İki 
eski dost arasında kanlı bir savaş başlar. Aslanla Şetrebe kavga ederken Kelîle 
Dimne’ye yaptığı işin kötülüğünü anlatmaya çalışmaktadır. Kelîle bakar ki 
Dimne hiçbir şekilde laftan anlamaz. Kendisinin Dimne için boş yere çene 
patlattığını söyleyerek  “Maymunlar ve Akılsız Kuş” hikâyesini anlatır (s. 427-
428). Kelîle, Dimne’ye, onca nasihat etmesine rağmen kendisinin söylediklerine 
kulak  asmadığını, bu yüzden artık  nasihat etmeyeceğini ifade etmeye çalışır. 
Çünkü Dimne, bütün hayatını hile ve düzen üzerine kurmuştur. Kelîle hayatını 
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hile ve aldatma üzerine kuran kişilerin eninde sonunda yaptıklarının cezasını 
bulacaklarını söyleyerek  “İki Ortak” hikâyesini anlatmaya başlar (s. 429-437). 

Biri akıllı biri de ahmak  olan iki ortak  vardır. Akıllı olanın adı Tîzhûş, ahmak 
olanın adı Hâzım’dır. İki arkadaş ticaret yapmak  amacıyla yola çıkarlar. Gi-
derlerken yolda bir kese altın bulurlar. Tîzhûş seferden vazgeçip altını alarak 
eve dönmeyi teklif eder. Hâzım kabul eder. Şehre yaklaştıklarında Hâzım altını 
paylaşmayı önerir. Tîzhûş, Hâzım’ın bu teklifini reddeder ve ihtiyaçları kadar 
alıp altını bir ağaç altına gömmelerinin uygun olacağını, altınları bittiğinde de 
gelip yine ihtiyaçları kadar tekrar alabileceklerini söyler. Hâzım çaresiz kabul 
eder. Tîzhûş, altını gömdükleri ağacın yanına yalnız gelerek  tüm keseyi alıp 
gider. Hâzım parası bittiğinde tekrar arkadaşının yanına gelir ve gidip biraz 
daha altın almayı önerir. İkisi beraber altını gömdükleri ağacın yanına gelirler. 
Bakarlar ki altından eser yok. Tîzhûş Hâzım’ın yakasına yapışarak  altının hep-
sini aldığını iddia eder. Hâzım ne diyeceğini bilemez. Tîzhûş konuyu kadıya 
götürür. Kadı Tîzhûş’a bu konu için bir şahidinin olup olmadığını sorar. O da 
ağaçtan başka şahidinin olmadığını söyler. Kadı sabah olduğunda ağacın şa-
hitliğine müracaat etmek  üzere mahkemeyi dağıtır. Tîzhûş babasının yanına 
gelip durumu anlatır ve ondan ağacın kovuğuna girip ağaca altınları Hâzım’ın 
alıp almadığı sorulduğunda ağaçtan ses geliyormuş gibi altınları onun aldığını 
söylemesini ister. Babası oğlunun yaptığı işin yanlış olduğunu, hile yapanın 
hilesinin eninde sonunda kendi ayağına dolaşacağını söyleyerek  “Kurbağa, 
Yılan, Yengeç ve Susmar” hikâyesini anlatır (s. 433-436). Tîzhûş babasının 
sözü fazla uzatmasını istemez. Babası da çaresiz oğlunun söylediğine razı ola-
rak  gidip ağacın kovuğuna girer. Kadı beraberindekilerle ağacın yanına gelir 
ve ağaca seslenerek  altını Hâzım’ın alıp almadığını sorar. İhtiyar adam ağacın 
kovuğundan altınları Hâzım’ın aldığını söyler. Herkes ağacın konuşmasına 
hayret ederken kadı ağacın kovuğunun önüne ateş yakılıp dumanının kovuğun 
içine verilmesini ister. Ateş yakılır ve Tîzhûş’un babası dumandan boğulma-
mak  için dışarı çıkar. Durumu olduğu gibi kadıya anlatır, kendisi de düştüğü 
duruma dayanamaz ve ölür. Tîzhûş babasının ölüsünü sırtına alarak  gelir ve 
insanların ayıplamasına tahammül ederek  yaşamak  durumunda kalır.

Kelîle, Dimne’ye kişinin kötü arkadaşlarla dostluk  kurmasının kendisine zarar 
getireceğini söyler ve “Bahçıvan” hikâyesini anlatır (s. 442-446). Dinme kendi-
sinin, dostunun iyiliğini veya kötülüğünü ayırt edemeyecek  kadar aptal olma-
dığını söyler. Kelîle ise açgözlülüğün ve hırsın Dimne’nin gözünü kör ettiği için 
doğru ve yanlışı ayırt edemediğini söyleyerek  “Demir Tüccarı ve Komşusu” 
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hikâyesini anlatır (s. 446-448). Kelîle, Dimne’nin herkese zarar verebilecek  ya-
pıda olduğunu söyleyip yanından ayrılır. Bu arada aslan da Şetrebe’yi öldürüp 
parçalamıştır. Şetrebe öldükten sonra aslanın siniri yatışmış ve yavaş yavaş 
yaptığı hatanın farkına varmaya başlamıştır. Dinme aslanın yanına gelerek 
yaptığı işin doğru olduğuna ve Şetrebe’nin aslan için kötü şeyler planladığına 
inandırmaya çalışır. Hümâyûn-nâme’nin birinci babı bu şekilde sona erer. 

Eserin ikinci bölümü “Bāb-ı Düvvüm Bed-kirdārlaruñ Kirdār-ı Bedleri Muḳteżāsınca 
Sezā vü Cezāların Bulup Şeʾāmet-i ʿĀḳıbet ve Veḫāmet-i Ḫātimetlerin Beyān İder” baş-
lığını taşımaktadır. Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu bölümde yanlış iş ya-
panların bir şekilde yaptıklarının karşılığını bulacağı, hiçbir kötülüğün cezasız 
kalmayacağı anlatılmaktadır. Bu bölüm birinci bölümün devamı niteliğinde 
olduğu için bu bölümde çerçeve hikâye bulunmamaktadır. Dolayısıyla birinci 
bölümün çerçeve hikâyesine bağlı olarak  değerlendirilmelidir. İkinci bölüm 
toplam 10 yan hikâyeden oluşmaktadır.

Bölüm Rây-ı Dâbşelîm’in sözleriyle başlamaktadır. Dâbşelîm, Bîdpây’a insan-
ların, fesatçıların fesatlarıyla ne büyük  belalara uğrayabileceğini anladığını, 
fakat fesatçıların yaptıkları kötülük  karşısında nasıl bir cezaya uğradıklarını 
da öğrenmek  istediğini söyler. Bîdpây, bunu izah edebilmek  için Dimne’nin 
yaptığı kötülük  karşısında başına gelenleri anlatmaya başlar.

Aslan, Şetrebe’yi öldürdükten sonra iyice suskunlaşmış ve derin düşünce-
lere dalmaya başlamıştır. Sürekli Şetrebe ile ilgili anılarını anlatır, onun ne 
becerikli bir vezir olduğunu vurgular. İçine düştüğü sıkıntılardan biraz olsun 
kurtulabilmek  amacıyla da her gün bir arkadaşıyla sohbet eder. Bir gece yakın 
arkadaşlarından olan kaplana içine düştüğü sıkıntılardan bahseder. Kaplan 
amacına ulaşmak  isteyen kişinin akıl ve zekâyı kendisine rehber edinmesi ge-
rektiğini söyleyerek  “Aç Tilki” hikâyesini anlatmaya başlar (s. 456-461). 

Aç bir tilki yuvasından çıkıp yiyecek  aramak  için etrafta dolaşmaktadır. Derken 
burnuna güzel bir koku gelir. Kokuyu takip ettiğinde eti vahşi bir hayvan tara-
fından yenmiş bir post görür. Postu alıp sevinçli bir şekilde yuvasına dönerken 
bir tepe kenarına geldiğinde bir grup tavuğun etrafta dolaştığını, başlarında da 
Zîrek  adında bir delikanlının onları gözetlediğini görür. Tavukları gören tilki 
onları avlamak  sevdasıyla postu bir kenara fırlatır. Bu arada bir çakal tilkiye 
sokulup selam verir. Tilkinin heyecanının sebebini sorar. Tilki de tavukları 
göstererek  onları gören bir kişinin heyecanlanmamasının mümkün olmadığını 
söyler. Çakal kendisinin uzun zamandır bu tavukları avlamak  istediğini, fakat 
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başlarında bulunan Zîrek  adındaki delikanlının buna müsaade etmediğini, 
bundan dolayı bu düşünceden vazgeçip elindeki postla yetinmesini söyler. 
Tilki düşüncesinde ısrar eder. Çakal onu tekrar uyarır ve bu açgözlülüğü yü-
zünden elindeki posttan da olacağını söyleyerek  “Kuyruk  İsterken Kulaktan 
Olan Eşek” hikâyesini anlatır (s. 459-460). Çakalın anlattığı bu kısa hikâye 
tilkinin hiç hoşuna gitmez. Çakala kızarak  hile ile tavukları nasıl avlayacağını 
seyretmesini ister ve tavuklara doğru yürümeye başlar. Çakal tilkinin sözden 
anlamadığını görünce bırakıp gider. Bu arada bir çaylak  postu alıp gider. Tilki 
daha tavukların yanına varmadan Zîrek  irice bir taş atar. Taş tilkinin başına 
isabet eder. Tilki can havliyle tavukları ve açlığını unutup kaçar. Postu attığı 
yere gelir. Fakat postu göremez. Bakar ki çaylağın birisi postu kapmış götür-
mektedir. Tilki yaptığı hatanın farkına varır ve başını taştan taşa vurur. 

Kaplan aslanın Şetrebe’yi öldürmekle yanlış yaptığını, fakat buna sebep olan-
ları bulup gerekli cezayı vermesi gerektiğini, aksi halde bütün devlet erkânının 
aslandan nefret edeceğini söyler. Aslan, kaplanın en yakın veziri olduğunu, 
bu sıkıntıdan kurtulmak  için bir çare düşünmesini ister. Kaplan düşünmesi 
gerektiğini söyleyerek  vaktin de bir hayli ilerlemiş olmasından dolayı aslanın 
yanından ayrılarak  evine doğru yola çıkar. Kelîle ve Dimne’nin evleri kapla-
nın yolu üstündedir. Kaplan oradan geçerken hararetli bir tartışma duyar ve 
içeride konuşulanlara biraz kulak  kabartır. Kelîle ve Dimne arasında geçen 
bütün konuşmaları işitir. Şetrebe’nin ölümüne sebep olanın Dimne olduğunu 
anlar. Kaplan Dimne’yi hiç sevmemektedir. Evine gitmekten vazgeçip doğru 
aslanın annesinin huzuruna varır ve işittiği bütün her şeyi aslana söylememek 
şartıyla tek  tek  anlatır. Anne aslan ertesi gün oğlunu görmeye gider ve onu 
yine düşünceli bulur. Sebebini sorar. Aslan Şetrebe’yi, suçunu sabit görmeden, 
yeterince araştırıp soruşturmadan öldürdüğü için sıkıntılı olduğunu söyler. 
Anne aslan oğluna, biraz araştırma yapsaydın asıl suçluları bulabilirdin der. 
Aslan kendisinin bilmediği bir şey olup olmadığını sorar. Anne aslan içinde 
bir sır olduğunu, fakat sırrın sahibinin izni olmadan bu sırrı açıklayamayaca-
ğını söyler “Padişahın Sırrını Ele Veren Seyisi” hikâyesini anlatır (s. 469-473). 
Aslan, annesinin söylediklerine hak  vermekle birlikte bir sırrı saklamanın ge-
rekli olduğunu, fakat adaletin yerini bulması için de herkesin üzerine düşeni 
yapması gerektiğini söyler. Bu konuşmadan sonra aslan ne kadar devlet erkânı 
varsa toplanmalarını ister. Devlet erkânı toplandıktan sonra da Dimne’yi ite 
kaka divana getirirler. Anne aslan Dimne’ye, velinimetine ihanet ettiğini ve 
bu ihanetini itiraf etmesi gerektiğini söyler. Dimne, kendisinin tek  suçunun 
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uzlette kalmayıp devlete hizmet etmek  için çaba sarfetmek  olduğunu söyler ve 
“Bir Zahit” hikâyesini anlatmaya başlar (s. 477-487). 

Bir zahit, inzivaya çekilmiş, kalan ömrünü Allah’a ibâdet ederek geçirmekte-
dir. O kadar çok  ilim, irfan sahibi olmuştu ki ünü bütün çevreye yayılmıştır. 
O memleketin, derviş kılıklı, sâf ruhlu bir padişahı vardır. Zahidin, her yere 
yayılan ünü ve kerâmetlerini duyunca bu ulu zâtın ziyaretine gider. Hakîkaten, 
kelâmı ilham eseri olduğundan, buluşmaları bir defaya mahsûs kalmaz. Arala-
rında tam bir muhabbet hâsıl olur. Zahit de padişahı sarayda ziyaret etmekten 
geri kalmaz. Yine böyle bir günde padişahı ziyarete geldiğinde, bir hakkın 
yerini bulması için, yüksek  divanın kurulmuş olduğunu görür. Âlim zahit, 
divanda mazlumun hakkını, zalimden almak  babında, o kadar güzel karar ve 
hükümler verir ki padişah, dervişin bu derece hak  hukuk  bilmesine şaşırır. Bu 
olaydan sonra her divan kuruldukça zahidin gelmesini ister. Sonunda gitgide 
zahit ile padişah arasındaki yakınlık  öyle bir dereceye varır ki, bütün işlerde 
zahit, padişahın en yakın yardımcısı olur. Padişah muhitine girmesi zahidin 
hayat tarzını tamamen değiştirir. Artık, eskisi gibi sıradan bir hırka değil, süslü 
ve kıymetli elbiseler giymektedir. Evvelki post, yerini gayet rahat ve yumuşak 
döşeklere bırakmıştır. Velhâsıl, zahit, tam bir dünya ehli olup çıkar. Sürekli 
padişah hizmetinde olması, padişahı âdeta kendine bendetmesi, onu evvelki 
manevî derecelerden uzaklaştırmışsa da, dünya nimetleri açısından keyfi 
yerindedir. Bir gün eski dervişlerinden biri zahidi ziyarete gelir. Zahidi eski 
inziva köşesinde değil de bir sarayda bulunca ve zahidin de tam bir dünya ehli 
olduğunu görünce çok  üzülür. Buna tahammül edemeyip gece yarısı yanına 
giderek  zahide ağzına geleni söyler. Âhiretini, dünyası için satmış olduğun-
dan, fâni dünyanın devletine, baki olan âhiretini feda etmiş bulunduğundan, 
dostluk  icabı gereken sözleri bir bir sıralar. Zahit, her ne kadar görünüşe al-
danmaması gerektiğini, aslında kendisinin hâlâ eski derviş olduğunu söylese de 
arkadaşı bunlara inanmaz. Arkadaşı zahidin gerçeği bir an önce anlamasını 
ve eski dervişlik  günlerine geri dönmesini, yoksa bir müddet sonra her şey için 
çok  geç olacağını söyleyerek  “Yılanı Kamçı Zanneden Kör” hikâyesini anlatır 
(s. 483-485). Arkadaşı, zahide bu hikâyeyi anlatarak  elinde bulunan nimetlerin 
süslü ve nakışlı bir yılan olduğunu, bugün onun renk  ve nakşına aldanmış du-
rumda bulunduğunu, yarın, yılan onu soktuğunda gerçeği anlayacağını fakat 
zamanın çok  geç olacağını ifade etmek  ister. Zahit, arkadaşının bu sözlerin-
den etkilenerek  kendini sabaha kadar ibadete adar. Fakat sabah olunca dünya 
nimetlerinden ayrılamaz. Günden güne zahit kendini devlet işlerine iyice verir. 
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Öyle bir hâle gelir ki merhamet ve acıma duygusundan tamamen uzaklaşır. 
Suçlu, suçsuz pek  çok  insanın katline ferman verir. Sonunda zahidin yaptığı 
zulüm padişahın kulağına gelir. Padişah da kısasa kısas hükmüne göre zahidi 
idam ettirir.

Dimne, bu hikâyedeki zahit gibi kendisinin de uzletten el çekip devlet işlerine 
kendisini verdiğini bu yüzden suçlu ilan edildiğini söyler. Mecliste bulunan 
herkes Dimne’nin anlattıklarına söyleyecek  bir şey bulamaz. Fakat Dimne’nin 
söylediklerini edepsizce bulan karakulak  kuşu devlet erkânını sadâkat ve hiz-
metten pişman edecek  sözlerine itiraz eder. Padişahların bir saatlik  ömrünün, 
altmış yıllık  nafile ibadete denk  olduğunu, padişaha sadâkatle hizmet edenle-
rin de aynı nisbette sevaba nail olduklarını söyler ve “Pîr-i Rûşen-zamîr” hikâ-
yesini anlatır (s. 487-491). Dimne kendisinin günahsız olduğunu iddia etmekte, 
meclistekileri buna inandırmak  için elinden geleni yapmaktadır. Dimne, asla-
na, hüküm verirken acele davranılmaması gerektiğini söyleyerek  “Bir Tücca-
rın Karısı ve Âşığı Nakkaş” hikâyesini anlatır (s. 497-501). Aslan, Dimne’nin 
bu sözlerinden sonra mesele iyice tetkik  edilinceye kadar, Dimne’nin zindana 
atılmasını emreder. Aslanın bu basiretsizliği, Dimne’nin, Şetrebe hakkındaki 
kasdına dâir, Kelîle tarafından Dimne’ye yapılan azarları, evine dönerken, 
kendi kulağıyla işitmiş bulunan kaplan ile işin iç yüzünü bilen anne aslanı âde-
ta şaşkına çevirir. O akşam annesi, oğlunun yanına giderek, Dimne’nin nasıl 
bir çakal olduğunu, söylediği sözlerin hep ahmak  aldatmak  kabilinden ibaret 
bulunduğunu açıklar. Böyle söz cambazlarının fırsat vermeksizin öldürülmesi 
gerektiğini söylediyse de başaramaz. Aslan, Dimne’nin, tüm devlet erkânının 
kendisini çekemediği yönündeki sözlerine inanmıştır. Aslan, kıskançlığın kişide 
varabileceği dereceyi ifade edebilmek  için “Üç Kıskanç Arkadaş” hikâyesini 
anlatır (s. 504-508). Aslan, bu hikâye ile Dimne’nin, bazı kıskançların iftira-
sına düşeceği ihtimâlini annesine anlatır. Diğer taraftan yine o gece Kelîle, 
Dimne’nin hapsedildiği zindana giderek  arkadaşının düşmüş olduğu belâ için 
üzüntülerini anlatır ve yaptığı yanlışları yine anlatmaya çalışır. Fakat Dimne, 
yaptığı yanlışı bir türlü kabul etmez. Kelîle ve Dimne arasında bu konuşmalar 
olurken zindandaki hayvanlardan birisi onların tüm konuşmasını baştan sona 
dinler ve bir gün lazım olabilir düşüncesiyle her kelimesini hafızasına kazır. 
Ertesi gün divan yine kurulur. Dimne, yine sözdeki maharetini konuşturarak 
mecliste bu konuda bir şey bilen kim varsa ortaya çıkıp anlatmasını ister. Eğer 
bildikleri bir şey yok  da biliyormuş gibi yaparlarsa “cahil hekim”in düştüğü 
duruma düşeceklerini söyleyerek  “Cahil Hekim” hikâyesini anlatır (s. 517-
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522). Zeki ve kurnaz Dimne, insanın bilmediği şeylere karışarak  hem başka-
larını, hem kendisini belâya sokmasındaki hükmü bu hikâye ile izah etmeye 
çalışır. Meclistekiler Dimne’nin sözleri karşısında söyleyecek  bir şey bulamaz 
ve meclis yine dağılır. Dimne’yi zindana götürürler. Kelîle’nin, Rûzbeh adında 
bir dostu vardır. Dimne onu zindan önünden geçerken görür ve yanına çağırıp 
uzun zamandan beri Kelîle’den haber alamadığını, durumunu merak  ettiğini 
söyler. Rûzbeh, Kelîle’nin üzüntüsünden öldüğünü söyler. Dimne bir zaman 
üzülür. Fakat daha sonra çevirdiği entrikaları sadece Kelîle’nin bildiğini, onun 
da öldüğünü düşünerek  biraz rahatlar gibi olur. Rûzbeh’i kendisine bağlamak 
için Kelîle ile bir yere gömdükleri altınları gidip getirmesini söyler. Rûzbeh, 
altınları bulup getirir. Dimne, kendi payını ayırıp Kelîle’nin payını ona verir 
ve her gün aslanın meclisinde kendisiyle ilgili ne konuşuluyorsa gelip kendisi-
ne haber vermesini ister. Rûzbeh bunu kabul eder ve Dimne ölene kadar bu 
hizmetini sürdürür.

O gece anne aslan, oğlunun yanına gelerek  Dimne’nin cinayeti kendisi tara-
fından kesin olarak  bilindiği hâlde onun, kendisini de divânı da aldattığını, 
bu ahlâksızı idam etmeyecek  olursa, devletin bütün ileri gelenlerini kırmış 
olacağını, oğluna bir kere daha hatırlatır. Aslan, inceleme ve araştırma yap-
madan Dimne’nin kılına bile dokunamayacağı cevâbını vererek  ertesi gün 
divanı yine toplayacağını söyler. Ertesi gün, dîvân yine kurulur. Meclistekiler 
Dimne’nin suçunu itiraf etmesini ve aslandan af dilemesini, böylelikle belki 
aslanın şefaatine kavuşabileceğini söylerler. Fakat Dimne, kendisinin işleme-
diği bu cinayeti itirafla, nefsine iftira edemeyeceğini, padişahı aslanı da, kendi 
acısına haksız yere sokamayacağını anlatır ve divan üyelerini âdeta alaya alır. 
Aleyhinde şahitler varsa, ortaya çıkmalarını ister. Ola ki birileri ortaya çıkar 
diye de onların cesaretlerini kırmak  için “Fitneci Bir Kuş Terbiyecisi” hikâye-
sini anlatır (s. 531-538). Dimne, bu hikâyeyi anlatarak  yalancı şahitlik  yapma 
düşüncesinde olanların cesaretlerini kırmış olduğundan o günkü divânda da 
hiç kimse Dinme aleyhine bir söz söylemez. Bu durum karşısında aslan Dim-
ne’nin suçsuz olduğu kanaatine varmaya başlar. O gece anne aslan, yine oğ-
lunun yanına giderek  Dimne’nin fitnesinden ve laf cambazlığından bahseder. 
Aslan da eğer bir şahit varsa ortaya çıkmasını ister. Anne aslanın artık  sabrı 
tükenir ve odasına çekilerek  kaplanı yanına çağırır. Bildiklerini aslana neden 
anlatmadığını sorar. Kaplan “Benim, şimdiye kadar, bildiğimi aslana söyle-
memem, Dimne’nin ne kadar geveze ve şarlatan olduğunu görüp anlaması 
içindi. Dimne’nin göstermiş olduğu gevezelik, her ne kadar padişahımızı ikna 
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etmiş gibi görünse de beraatini istemesinde bu kadar ileriye gitmiş olması, son-
radan cinayet sabit olursa, cezasının şiddetlendirilmesine yol açacaktır.” der. 
Anne aslanın yanından ayrılan kaplan aslanın yanına gelerek  Kelîle ve Dimne 
arasında geçen tüm konuşmaları bir bir anlatır. Ertesi gün divan toplanınca 
kaplan bildiği şeyleri meclistekilerin huzurunda da anlatır. Bu arada zindan-
da Kelîle ve Dimne arasında geçen konuşmayı işiten hayvan da oradadır. O 
da kaplanın söylediklerini doğrular ve zindanda duyduklarını anlatır. Aslan 
neden şimdiye kadar anlatmadığını sorunca, bir şahit ile bir cinayetin isbât 
olunamayacağını düşündüğü için söylemediğini belirtir. Aslan, Dimne’nin 
suçunun sabit olduğunu görür ve Dimne’nin idamına ferman verir. 

İkinci bölümün tamamlanmasıyla esere adını veren Kelîle ve Dimne’nin 
hikâyeleri de sona erer. Eserin bundan sonraki kısımları farklı çerçeve ve yan 
hikâyelerle devam etmektedir.

Üçüncü bölüm “Bāb-ı Sīvüm Aḥbāb u Aṣḥābuñ Fevāʾid-i Muvāfaḳatın ve Menāfiʿ-i 
Muʿāżadetin Beyān İder” başlığını taşımaktadır. Bu bölümde iyilerle dostluk 
kurulduğunda ne gibi faydalar elde edileceği anlatılmaktadır. Bu bölümde 1 
çerçeve hikâye ve 5 yan hikâye bulunmaktadır. Bölüm Hükümdar Dâbşelîm 
ile Bîdpây’ın konuşmalarıyla başlar.

Dâbşelîm, Bîdpây’a fitneci ve iftiracı olanların sözlerine inanmakla ne gibi 
belâların çıktığını, bunun karşılığında ise kötülük  edenin, sonunda yaptığı 
kötülüğün cezasını nasıl gördüğünü anladığını söyler. Bir de uygun dost ile an-
laşmanın faydalarının neler olabileceğini anlatmasını ister. Bîdpây da bunun 
için en uygun hikâyenin “Karga, Fare, Güvercin, Ceylan ve Kaplumbağa” 
hikâyesi olduğunu söyleyerek  anlatmaya başlar (s. 544).

Keşmir’de çok  güzel ve geniş bir vadi vardır. Bu vadinin güzelliği sadece bitki-
lerle dolu olmasından gelmemekte, aynı zamanda türlü türlü av hayvanlarını 
barındırıyor olması da güzelliğine güzellik  katmaktadır. Av hayvanlarının 
çokluğundan dolayı avcılar sık  sık  gelip burada avlanmaktadır. Bir vakit yük-
sek  bir ağacın üzerine bir karga tünemiş etrafı seyretmektedir. Bir adamın 
telâşla kendi tünediği ağacın altına geldiğini görür. Adamın, avcı olması ihti-
mali kargayı epeyce korkutursa da ne yapacağını görmek  merakıyla, daha 
yüksekçe bir dal üstüne çıkıp adamı gözetlemeye başlar. Aslında, gelen adam 
bir avcıdır. Avcı, ağacın altına bir tuzak  kurar, üzerine de yemler serperek  bir 
tarafa çekilip saklanır. Biraz sonra, uzaktan bir güvercin sürüsünün geldiği 
görülür. İçlerinde Mutavvaka adında bir güvercin bunların reisi olup hepsin-
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den akıllıdır. Güvercinler aç oldukları için yemleri görür görmez hemen saldır-
maya davranırlar. Mutavvaka bu yemlerin tuzak  yemi olabileceğini söyleyerek 
arkadaşlarına nasihat etmeye başlar. Fakat, aç hayvanlar dinlemeyip yemlere 
atılırlar. Atılmalarıyla birlikte, Mutavvaka da dahil olmak  üzere hepsi birden 
tuzağa yakalanır. Avcı, güvercinlerin tuzağa düştüğünü görünce saklandığı 
yerden doğrulur ve tuzağa doğru yürümeye başlar. Güvercinler avcıyı gürünce 
iyice paniğe kapılarak  çırpınmaya başlar. Mutavvaka bu sefer olsun kendi sö-
zünü dinlemelerini ister ve hep birlikte aynı anda aynı yöne doğru kanat çırp-
malarını söyler. Bunun üzerine güvercinler hep beraber aynı yöne doğru kanat 
çırpmaya başlar ve tuzağı yerinden kaldırırlar. Tuzak  ağır olduğundan kuşlar 
onu güçlükle kaldırmaktadır. Bunun üzerine avcı, onlara yetişmek  için koşma-
ya başlar. Avcının koşması ve giderek  kendilerine yaklaşması, kuşlardaki gay-
reti artırarak  daha hızlı kanat çırpmalarını sağlar. Ağaç üzerinde bulunan 
karga, kuşların anlaşmasında gördüğü bu başarıdan dolayı hayrette kalıp bu 
işin sonunun nereye varacağını merak  ederek  güvercinlerin ve onların arka-
sından koşmaya devam eden avcının peşine düşer. Güvercinler o kadar uçarlar 
ki sonunda yine Mutavvaka’nın söylemesiyle yollarını bir ormana çevirerek 
avcının gözünden tamamen kaybolurlar. Güvercinlerin ormana gelmesi onları 
avcıdan kurtarmıştır. Fakat yakalandıkları tuzaktan da kurtulmaları gerekmek-
tedir. Mutavvaka, içine düştükleri bu sıkıntıdan onları kurtaracak  bir fare 
dostunun olduğunu söyler ve güvercinleri arkadaşının yuvasına yöneltir. Fare-
nin yuvasına vardıklarında Mutavvaka arkadaşına seslenir. Zîrek  adındaki 
fare hemen dışarıya çıkar. Dostunun bu hâlini görünce çok  üzülür ve Mutav-
vaka’nın zeki birisi olduğunu, kolay kolay böyle tuzaklara yakalanmayacağını 
söyler. Mutavvaka başlarından geçenleri tek  tek  arkadaşına anlatır. Zîrek’ten 
tuzağın iplerini kesmesini ister. Fare, arkadaşının isteğini kabul ederek  önce 
Mutavvaka’nın iplerinden işe başlayıp güvercinleri kurtarmak  ister. Mutavva-
ka bunu kabul etmez. Önce arkadaşlarını kurtarıp en sona kendisini bırakma-
sını ısrarla rica eder. Zîrek, bu ricayı kabul etmek  istemez. Mutavvaka eğer 
önce kendini kurtarırsa bir müddet sonra yorulup arkadaşlarının iplerini ke-
mirmekten vazgeçebileceğini, ama kendisini en sona bırakırsa ipleri kemir-
mekten hiç vazgeçmeden tüm güvercinleri kurtarabileceğini söyler. Mutavvaka 
ricasında bu şekilde ısrar edince bütün arkadaşlarını kurtardıktan sonra kendi-
si de kurtulur ve fare dostuna şükranlarını bildirerek  arkadaşlarıyla beraber 
uçup gider. Karga, bu hâdiseyi gökyüzünden görünce, güvercin denilen kuşlar 
ile fare denilen hayvan arasında hiç bir münâsebet olmaması lâzım gelirken 
her nasılsa peyda olan dostluğun, güvercinleri kurtaracak  derecede faydası 
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dokunmasına epeyce şaşırır. Böyle bir felaketin herkesin başına gelebileceğini 
düşünerek  herkesin sadık  bir dostu olması gerektiğine karar verip Zîrek’le ar-
kadaş olmak  ister. Süzülerek  farenin kapısı önüne gelir. Fakat fare kargayı 
görür görmez korkup yuvasına iyice girer. Karga, dostluk  kurmak  istediği bir 
kişinin, kendisinden korkup kaçtığını görünce onu teskin etmek  için korkma-
ması gerektiğini, sadece onunla arkadaş olmak  için geldiğini söyler. Bunun 
üzerine fare birbirlerinin yaratılışta düşman yaratıldığını, kendisinin hiç bir 
şekilde bir kargaya güvenip dost olamayacağını, tam bir güven olmadan kuru-
lacak  dostluğun da hayır getirmeyeceğini söyleyerek  “Keklik  ve Şahin” hikâ-
yesini anlatır (s. 559-565). Karga farenin anlattığı bu hikayeye karşılık  onu 
samimiyetine inandırmak  için çok  dil döker. Fare de düşmanlarının tatlı söz-
lerine kanıp onlarla dostluk  kuranların mutlaka bir belaya düşeceklerini söyle-
yerek  “Deve Binicisi ve Yılan” hikâyesini anlatır (s. 568-576). Fâre bu hikâyey-
le tehlikeli bir hayvanla anlaşma yaparak  deve binicisi gibi zarar görmenin, hiç 
de akıl kârı olmadığını kargaya anlatmaya çalışır. Karga yine dostluk  kurmak-
taki samimiyetini anlatmak  için çaba sarf eder. Zîrek, karganın amacının 
kendisini aldatıp parçalamak  olmadığını ve gerçekten dostluk  kurma arzusun-
da bulunduğuna hükmeder, böylece içi rahatlar. Bir müddet orada sohbet et-
tikten sonra fare, karganın başka eşi ve akrabası varsa buraya getirmesini, hep 
birlikte orada yaşayabileceklerini söyler. Karga, bir kaplumbağa dostu olduğu-
nu, onun bulunduğu yerin daha güzel ve yiyeceklerinin bol olduğunu söyler ve 
ikisinin de oraya gidip kaplumbağa ile birlikte mutlu bir şekilde yaşayabilecek-
lerini ifade eder. Fare bu teklife razı olur. Karga da farenin kuyruğundan tut-
tuğu gibi havalanır. Bir müddet gittikten sonra karganın dediği yere varırlar. 
Kaplumbağa ilk  bakışta ürkerek  göle atlasa da karga seslenince dostunu tanı-
yarak  su yüzüne çıkar. Yanlarına gelerek  onları selâmlar. Karga, yeni dostu 
fareyi kurbağaya takdim eder. Üç dost bir arada yaşamaya başlar. Bir zaman 
sonra karga, fareden hayat hikâyesini anlatmasını rica eder. O da macerasını 
anlatmaya başlar. “Ben, Hindistan’ın Mârût şehrinde doğmuşum. Münzevî 
bir zahidin zaviyesinde evim vardı. Dervişler zahide her sabah bir sofra yiye-
cek  getirirler ve zahit ondan bir miktarını yedikten sonra geri kalanını akşam 
yemek  üzere bir tarafa koyardı. Ben, bu boş sofraya hücum ederek  bol bol 
yedikten başka, arkadaşlarıma da götürüp ziyafet çekerdim. Bu yaptıklarım 
birçok  fareyi bana dost ettiği gibi fareler arasında ‘başkumandan’ mevkiinde 
görülmemi de sağladı. Zahit, sofrasına ettiğim hücumlardan usanmış olduğun-
dan, beni ele geçirmek  için türlü türlü kapanlar kurdu. Ben öyle kapana burun 
sokan ahmaklardan olmadığım için bir şey yapamadı. Bir hayli vakit zahidin 
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sofrası, benim kendi soframmış gibi kendim yedikten başka arkadaşlarımın da 
karnı doydu. Bir gün zahide bir derviş misafir geldi. Onunla beraber yemek 
yiyerek  sofrayı bir tarafa koyduktan sonra sohbete başladılar. Derviş, dünyada 
gezip gördüğü yerlerin vaziyetini anlatırken ben eskisi gibi sofraya atılıyordum. 
Zahit, hem dervişi dinliyor, hem de iki elini birbirine vurarak  beni ürkütmeye 
çalışıyordu. Derviş, bu hareketinden dolayı kendisiyle alay ettiğini zannederek 
zahide gücendi. Zahit, misafiriyle alay etmediğini, evinde yüzsüz ve hırsız bir 
fare olduğunu, sürekli sofrasına musallat olduğunu, yine geldiği için onu ürküt-
meye çalıştığını söyler. Derviş, sadece tek  bir farenin mi yoksa daha başka fa-
relerin de mi sofrasına musallat olduğunu sorar. Zahit yalnız tek  bir farenin bu 
cüreti gösterebildiğini söyler. Bunun üzerine derviş o fareyi bu iş için cesaret-
lendiren bir şeyin olması gerektiğini söyler ve “Misafir ile Karı-Koca” hikâye-
sini anlatır (s. 586-592). Derviş bir eve misafir olur. Ev sahibi olan karı-koca 
onu gayet iyi karşılar ve yatması için bir yatak  hazırlarlar. Karı-koca kendi 
odalarına çekilir. Derviş daha uykuya varmadan kocası karısına misafirlerinin 
onuruna köydekilere bir yemek  vermek  istediğini, gerekli hazırlıkları yapma-
sını söyler. Kadın, adamın malının çoluğuna çoçuğuna yetmediğini, onca 
millete nasıl ziyafet vereceğini sorar. Adam, iyilik  etmenin, ahirette insana 
mutluluk  getireceğini, kişinin açgözlülük  edip elindekini paylaşmaması duru-
munda bunun cezasını mutlaka göreceğini söyleyerek  “Avcı ve Açgözlü Kurt” 
hikâyesini anlatır (s. 587). Karısı kocasının anlattığı hikâyeden etkilenerek  iste-
ğine rıza gösterir. Ertesi gün kadın kilerde bulunan bir miktar pirinci ve susamı 
alarak  temizler ve kuruması için güneşe koyar. Bir köpek  gelip içinde dolaşa-
rak  susamları pisletir. Durumu gören kadın pislenmiş susamı pazara götürüp 
temiziyle değiştirmek  ister. Susamcı kadının bu durumundan şüphelenerek  bu 
işin içinde bir iş olduğunu söyler.

Misafir derviş, tıpkı bu hikâyede vurgulandığı gibi bu farenin cüretine sebep 
olan bir durumun olduğunu söyler. Bir kişinin bu kadar cüretli olmasının tek 
sebebinin sahip olduğu para ve altın olabileceğini ifade ederek  benim saklan-
dığım deliği kazmaları gerektiğini belirtir. Zahit de hemen kazma kürek  ge-
tirip yuvamın bulunduğu deliği kazmaya başlarlar. Çok  geçmeden yuvamda 
bulunan yüz adet altına ulaşırlar. Zahit ve misafir derviş buldukları altınları 
aralarında pay ederler. Gerçekten de altınlar gittikten sonra etrafımdaki tüm 
arkadaşlarım beni terk  eder. Ben de bir daha dervişin yiyeceğine saldıracak 
takat bulamadım. Baktım ki artık  orada durmak  benim için ıstırap olmaya 
başladı. Çaresiz vatanı terk  edip başka bir diyara göçtüm.”
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Zîrek  sözünü tamamladıktan sonra kaplumbağa, fareyi yanlarında görmekten 
dolayı duyduğu mutluluğu dile getirir ve kanaat etmenin açgözlülükten her 
zaman daha hayırlı olduğunu söyleyerek  “Açgözlü Kedi” hikâyesini anlatır (s. 
605-606). Kaplumbağadan böyle bir öğüt ummayan fare çok  memnun olur. 
Kaplumbağanın, fare için böyle güzel laflar etmesinden hoşlanan karga dost-
luk  üzerine bir örnek  olması açısından şöyle kısa bir hikâye anlatır: “Gayet 
terbiyeli, o nisbette akıllı bir adamın, gece yarısı, kapısı çalınır. “Kimdir o?” 
diye sorar. Dışarıdan gelen sesin bir dost sesi olduğunu anlar. Hemen yanına 
keskin bir kılıç, bir kese para ve güzel bir cariye de alarak  aşağıya inip kapıyı 
açar. Dostu, şaşırarak  “Bunlar ne?” diye getirdiği şeylerin hikmetinden suâl 
eder. Ev sahibi cevaben der ki: “Böyle vakitsiz bir gelişin elbette bir sebebi 
vardır. Eğer bir düşmandan korkup kaçarak  bana iltica ediyorsan, o hizmetin 
için kılıcımı kuşandım. Yok, paraca bir ihtiyaç için gelmişsen, hazır para bu-
lunsun diye yanıma para aldım. Yahut yalnızlıktan canın sıkılmışsa hizmetin 
için bir câriye istiyorsan câriye alarak  indim.” Gelen dost, ev sahibinin bu 
derece dostluk  şartlarını gözeten bir kimse olduğunu görünce hem takdir eder, 
hem de hayran kalır.

Karga, kaplumbağa ve fare bu göl kenarında mutlu bir şekilde yaşayıp gitmek-
tedirler. Bir gün karga, alçak  bir dala konmuş, kaplumbağa su kenarına inmiş, 
fare de evinin kapısına gelmiş oldukları hâlde sohbet ederlerken ansızın büyük 
bir hayvanın hışımla suya doğru koştuğunu görürler. Üçü de yerlerinden sıç-
rayarak  kaçışırlar. Karga yüksek  bir dala konar. Hem tehlikeden uzaklaşır, 
hem de gelenin kim olduğunu görebilecek  bir yer tutmuştur. Gelen hayvanın 
günahsız bir ceylan olduğunu görünce arkadaşlarına seslenerek  gelenin öyle 
korkulacak  bir şey olmadığını haber verir. Yine toplandıkları yere dönerler. 
Meğer gelen ceylan, kaplumbağanın eski dostlarından birisidir. Üç arkadaş 
ceylanın da aralarına katılmasını isterler. Ceylan bu teklifi hemen kabul eder. 
Böylece dört arkadaş göl kenarında huzurlu bir şekilde birbirlerine hikâyeler 
ve efsaneler anlatarak  zaman geçirirler. Bir gün toplantı yerine ceylanın gel-
memiş olması arkadaşlarının merakına sebep olur. Böyle zamanlarda arama 
işi kargaya âit olduğundan karga kanatlanıp etrafı yoklar. Ceylanın bir tuzağa 
ayağını kaptırdığını görünce koşup arkadaşlarına haber verir. Dostlarını o felâ-
ketten kurtarmak  için fare ile karga hemen gitmeye davranırlar. Fare, ceylanın 
ayağını tuzaktan kurtarmakta zorlanmaz. Bu arada kaplumbağa da dostlarını 
merak  eder ve gayet yavaş yürüyüşüne rağmen oraya gelir. Tuzağın sahibi 
avcı uzaktan görününce ceylan tabana kuvvet kaçar; karga havalanır; fare 
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de bir deliğe girer. Zavallı kaplumbağa orta yerde kalakalır. Ne uçmaya, ne 
kaçmaya, ne de bir deliğe girmeye kudreti olan zavallı, kaza ve kadere boyun 
eğer. Avcı, tuzağın iplerinin kesilmiş olduğunu, ceylanın kaçmış bulunduğunu 
görünce çok  üzülür. Her tarafı arar, ortada kaplumbağadan başka hiç bir şey 
bulamaz. Eve bari eli boş dönmeyeyim diyerek  zavallı kaplumbağayı torba-
sına atıp döner gider. Ceylan, fare ve karga, arkadaşları kaplumbağanın avcı 
tarafından götürüldüğünü anlayınca onu kurtarmak için bir çâre düşünürler. 
Zîrek  kurnazca bir çâre bulur. Buna göre, önce ceylan kestirme bir yoldan 
koşarak  avcının önüne çıkıp gûyâ ayağı kırılmış ve yaralıymış gibi yere yatar. 
Karga da gûyâ bu yaralı hayvanın gözlerini oymakla meşgul oluyormuş gibi bir 
davranışta bulunur. Avcı bu manzarayı görünce tuzağından kurtulan ceylan 
olacağını sanarak  hemen torbasını bir tarafa atarak  ceylanı yakalamaya gider. 
Ceylan yerinden kalkıp kaçmaya başlasa da, gûyâ hızlı koşamaz. Avcı ise onu 
tutacağım diye habire koşup durur. Böylelikle ceylan yarım saat kadar avcıyı 
oyalar, iyice yorar. Bu arada fare, torbanın ipini keserek  içindeki kaplumbağa-
yı kurtarır. Hep beraber evlerinin yolunu tutarlar. Ceylan, farenin tasarladığı 
plana göre avcıyı bir güzel oyaladıktan sonra bütün kuvvetini bacaklarına 
vererek  kaçıp evine gelir. Avcı, sonunda ceylandan da ümidini keserek  torba-
sının yanına gelir. Torbayı bağı kesilmiş, içindeki kaplumbağanın da kaçmış 
olduğunu görünce talihine küserek  evine eli boş gider. Hattâ ahunun tuzağa 
düşmüş iken tuzak  iplerinin kesilmesi, sonra ahunun topallayarak  kendine gö-
rünmesi, kendini bir hayli yorduktan sonra kaçıp gitmesi, torbanın da bağının 
kesilerek  içinden kaplumbağanın kurtulması işine bir türlü akıl sır erdiremez. 
Cin ve peri işleri olduğuna hükmederek  bundan sonra o çevreye avlanmak 
için gitmeyeceğine dâir kendi kendine yeminler eder.

Dördüncü bölüm “Bāb-ı Çihārüm Aʿdānuñ Aḥvālin Mülāḥaẓa İdüp Kemīn-i Mekr ü 
Kīnlerinden Emīn Olmaḳ Cāʾiz Degül İdügin Beyān İder” başlığını taşımaktadır. Bu 
bölümde düşmanların sözlerine güvenmemek  gerektiği anlatılmaktadır. Bö-
lümde 1 çerçeve hikâye ve 13 yan hikâye bulunmaktadır. Bölüm Hükümdar 
Dâbşelîm ile Bîdpây’ın konuşmalarıyla başlar.

Dâbşelîm Bîdpây’a birbirine güvenen dostların her türlü sıkıntıdan nasıl kur-
tulduklarını anladığını, şimdi de düşmanların sözüne güvenmenin yanlışlığı 
ile ilgili bir destan anlatmasını söyler. Bîdpây da üçüncü çerçeve hikâye olan 
“Kargalar ve Baykuşlar” hikâyesini anlatmaya başlar (s. 622).

Çin ülkesinde, yüksek  bir dağın tepesinde gayet büyük  ve yüksek  bir ağaç 
vardır. Üzerinde kargalar yuva yapmışlardır. Bunların Pîrûz adında bir hü-
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kümdarları vardır. Hiç bir karga onun emri dışına çıkmamaktadır. Bu ağaç 
çevresindeki bâzı kayaların oyukları içinde baykuşlar yaşamaktadır. Baykuşlar, 
gündüz ortalıkta görünmediklerinden kargalar bunların şerrinden kendilerini 
emniyette hissetmektedir. Bir gece baykuşlar, kargaların uykuya dalmış olduk-
ları bir sırada üzerlerine saldırır. Kargalardan yakalayabildiklerini yaralayıp 
öldürerek  onları darmadağın ederler. Ertesi gün kargaların hükümdarı Pîrûz, 
geriye kalan bütün kargaları toplayarak  baykuşlardan nasıl kurtulacaklarını 
sorar. Kargalar arasında komutanlık  rütbesinde beş karga vardır. Gerek  yaş-
ları, gerek  akıllarıyla diğerlerinden üstündürler. Âdeta Pîrûz’un vezirlerinden 
sayılırlar. Pîrûz, onlardan bu beladan nasıl kurtulacaklarına ilişkin fikirlerini 
sorar. Bunların kimisi baykuşların üstünlüğünü kabul edip vatanı terk  etmeyi, 
kimisi baykuşlarla anlaşma yapıp onlara vergi vermeyi uygun bulur. Fakat 
sonuncu vezir Kârşinâs adında zeki bir kargadır. Baykuşlarla mücadele etme-
nin doğru olacağını söyler. Uzun tartışmalardan sonra Kârşinâs’a bunu nasıl 
başarabileceklerini sorarlar. Kârşinâs planının bazı bölümlerini mecliste, bazı 
bölümlerini ise hükümdar Pîrûz’a anlatabileceğini söyler. Meclisteki kargalar 
kendilerinden neden bir şey gizlediğini sorar. Kârşinâs da ola ki içlerinden 
birisinin bir baykuşla dostluk  kurup ona planı anlatabileceğini veya planın 
herkesin diline düşüp sonunda baykuşların kulağına gidebileceğini söyler ve 
“Keşmir Padişahı” hikâyesini anlatır (s. 635-640). Kârşinâs bu hikâyeyi anlata-
rak  sır denen şeyin en sâdık  ve en mahrem olanlardan bile saklanması gerek-
tiğini isbât eder. Her ne kadar meclistekiler toplantının gizli yapılmasına itiraz 
etseler de Pîrûz bunları susturarak  Kârşinâs’la yalnız başına bir odaya çekilir. 
Pîrûz, Kârşinâs’a kargalar ve baykuşlar arasındaki bu düşmanlığın sebebinin 
ne olduğunu sorar. Kârşinâs, “Hz. Süleyman’dan Sonra Kuşların Kendilerine 
Hükümdar Seçmek  İstemeleri” hikâyesini anlatır (s. 644-670).

Hazret-i Süleyman’dan sonra bütün kuşlar bir hükümdar seçmek  için toplan-
mışlardır. Hangi kuşun hükümdarlığı teklif edildiyse her taraftan itiraz sesleri 
yükselmektedir. Sonunda bir baykuşun seçilmesi teklif edilir. Onun hakkında 
da ileri geri lâflar edilir. İhtilâfta o kadar ileri gidilir ki kavgaya ramak  kalır. İh-
tilâfı gidermek  için tarafsız birini ararlar. Derken uzaktan bir karga görünür. 
Karga ihtilâf sebebini bilmediği için her ne fikir verecek  olsa kabul olunmasına 
karar verilir. Baykuşun başkanlığa lâyık  olup olmadığı sorulur. Karga alaylı 
bir tavırla baykuşun hükümdarlığı haketmediğini, sesinin çirkin, görünüşünün 
pis olduğunu söyleyerek  hükümdar olacak  bir kişinin hiç olmazsa başkanı 
olacağı topluluğu bir beladan kurtarması gerektiğini söyleyerek  “Tavşan ve 
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Filler” hikâyesini anlatır (s. 647-657). Karga, bütün kuş cinslerine bu hikâyeyi 
anlatarak  hiç olmazsa akıl ve bilgide Bihrûz gibi birini hükümdar seçmelerini 
tavsiye eder. Seçilecek  hükümdarın kendileri üzerine hâkim olacağını hatır-
latarak  baykuş gibi gaddar bir kimsenin hükümdar olmasındaki tehlikeyi an-
latmak  için kendi başından geçen “Keklik, Çil Kuşu ve Kadılık  Yapan Kedi” 
hikâyesini anlatmaya başlar (s. 659-665). 

Vaktiyle bir ağaç üzerine yuva yapmıştım. Ağacın altında bir de keklik  yuvası 
vardı. Kendi hâlinde ziyansız bu hayvanla aramızda iyi bir komşuluk  başla-
mıştı. Bir ara keklik  görünmez oldu. Uzun müddet yuvasına gelmediğinden 
öldüğünü sandım. Bu arada bir çil kuşu gelip kekliğin evine yerleşti. Meğer 
keklik  henüz hayattaymış. Bir gün çıka geldi. Fakat çil kuşu, kendisinin otur-
maya başladığını ileri sürerek  evden çıkmak  istemedi. Aralarındaki ihtilâf 
büyüdü. Keklik  yakınlardaki bir şehirde zahit bir kedi olduğunu, dünyadan 
elini eteğini çektiği için ağzına sudan başka bir şey sürmediğini, etten bede-
nini uzak  tuttuğunu, tüm vaktini ibadet ve taatle geçirdiğini, aralarındaki 
bu ihtilafı onun çözebileceğini söyledi. Çil kuşu, kekliğin teklifini kabul etti. 
İkisi beraber yola düzüldüler. Yaşadığı yere yaklaştıklarında zahit kedi bunları 
görür görmez hemen yönünü kıbleye çevirip namaz kılmaya başladı. Uzun 
uzadıya namaz kıldıktan sonra ne istediklerini sordu. Onlar da aralarındaki 
ihtilâfı anlatmaya başladılar. Keklik  âdil olan kişinin dosdoğru karar vermesi 
gerektiğini söyleyerek  “Rüşvet Almayan Kadı” hikâyesini anlatır (s. 663-664). 
Keklik, adil olduğunu iddia eden bir kadı’nın rüşvet almaması gerektiğini 12 
beyitlik  bir mesnevi ile anlatmaya çalışır. Mesnevide, kadı’nın rüşvete tamah 
etmediği zaman doğru karar verebileceği anlatılmaktadır. Kekliğin söyledikle-
rine hak  veren kedi, kulağının yavaş işittiğini, onları hakkıyla duyup layıkıyla 
karar verebilmek  için biraz yaklaşmalarını ister. İki ahmak  kuş, kediye yaklaşır 
yaklaşmaz kedi ikisini de bir anda yakalayıp kendine güzel bir ziyafet çeker.

Karga, bu hikâyeyi kuşlara anlatarak  baykuş gibi tabiatı hırçın, kindar bir hay-
vanın hükümdar seçilmesinin büyük  tehlikeler doğuracağını söyler. Seçimden 
onları vazgeçirir. Karganın bu sözlerinden baykuş çok  incinir. İşte bundan 
sonradır ki baykuşlarla kargalar arasında köklü bir düşmanlık  doğar.

Pîrûz, karga milletiyle baykuş milleti arasındaki düşmanlığın pek  eski olması 
hasebiyle iki millet arasında sulh ve ittifakın artık  gerçekleşemeyeceğini dü-
şünür. Kârşinâs’a, bu durumun nasıl bertaraf edilebileceğini sorar. Kârşinâs, 
düşmanlarından ancak  siyâsî bir hîle ile intikam alınabileceğini söyler ve bu 
söylediğini isbat etmek  için “Saf Zahidin Zeki Hırsızlara Koyununu Kaptırma-
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sı” hikâyesini anlatır (s. 672-673). Pîrûz, vezirinin nasıl bir hile düşündüğünü 
sorar. Kârşinâs zâten kafasında bir plan tasarlamıştır. Padişaha “Siz gûyâ bana 
yalandan kızmış olunuz. Şu odadan çıkar çıkmaz, beni hırpalayarak, tüylerimi 
yoldurarak  şu ağacın dibine attıktan sonra bütün kargaları yanınıza alınız, filân 
yere gidip orada beni bekleyiniz. Ama hakkımdaki kızgınlığınızın yapmacık 
olduğunu kimse anlamasın” der. Kârşinâs, tasarladığı planda bütün tehlikeleri 
göze almıştır. Padişah ile veziri, aralarında bu şekilde anlaştıktan sonra dışarı 
çıkarlar. Dışarda herkes konuşmanın neticesini beklemektedir. Pîrûz içerden 
hiddetli bir hâlde çıkarak  veziri azarlamaya ve tartaklamaya başlar ve Kâr-
şinâs’ı iyice dövdürerek  ve tüylerini yoldurarak  bir ağaç dibine attırır. Ondan 
sonra Pîrûz, bütün devlet erkânını ve halkını toplayıp Kârşinâs’la kararlaştır-
dıkları yere çekilir. Kârşinâs, ağacın dibinde akşama kadar yatar. Gece olunca 
baykuşlar son darbeyi indirmek  üzere kargaların karargâhı olan ağaca kadar 
gelirler. Fakat orada kargalardan bir iz bulamayıp ağaç dibinde tüysüz ve inle-
yen bir karganın ıztırap dolu sesini işitince baykuşlar padişahı, kargayı yanına 
getirtir. Kim olduğunu sorar. Kargaların beşinci veziri, kimliğini söyleyince 
baykuşlar padişahı kendisini tanır. Zira beşinci vezir akıl ve hikmetle o çevrede 
nâm salmıştır. Bu hâle düşmesinin sebebini sorar. Kârşinâs “Size yenildikten 
sonra padişahımızın topladığı bir mecliste herkes sizin üzerinize yürüyerek 
saldırmak  fikrinde bulunduğu hâlde ben, baykuşlarla savaşmanın mümkün 
olmadığını bildirerek  ‘savaş yoluyla baykuşlar sultanının bir kat daha düşman-
lığını kazanacağımıza varıp ayaklarına yüz sürerek  çoluğumuz çocuğumuz 
için merhametini istemeliyiz. Padişahımız Pîrûz da onun padişahlığını kabul 
ederek  sayesinde rahata kavuşsun’ diye düşündüğümü açıklamıştım. Böyle ko-
nuşmam hepsini üzmüş olacak  ki beni bu hâle koydular.” diye baykuşlar padi-
şahına hâdiseyi gûyâ olduğu gibi anlatır. Baykuşlar hükümdarının da kendine 
göre değerli vezirleri vardır. Perişan karganın bu sözleri üzerine onların fikir-
lerini sorar. Vezirlerin kimisi onun hemen öldürülmesini ister. İçlerinden birisi 
onu öldürmenin doğru olmayacağını, ellerinde düşmanları tarafından kendi 
taraflarına geçmiş bir kişi olursa daha rahat hareket edebileceklerini söyleyerek 
“Çirkin Tüccar ve Vefasız Karısı” hikâyesini anlatır (s. 680-682). Baykuşların 
ikinci veziri bu hikâyeyi anlatarak  Kârşinâs’ı öldürmeyip aksine mükâfatlan-
dırmayı talep edince padişah, üçüncü vezirinin fikrini sorar. O da Kârşinâs’ın 
öldürülmesini doğru bulmaz. Ona göre devlet büyükleri arasındaki ihtilaftan 
yararlanılması gerekmektedir. Bu tezini kuvvetlendirmek  isteyen ikinci vezir 
“Hırsız ve Şeytan” hikâyesini anlatır (s. 684-686). Üçüncü vezirin de karga-
nın öldürülmemesi gerektiği yönde fikir belirtmesi üzerine birinci vezir çok 
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bozulur ve her iki veziri de hainlikle suçlar. Düşmanın sözüne inanılmaması 
gerektiğini söyleyerek  “Marangoz ve Karısı” hikâyesini anlatır (s. 687-693). 
Birinci vezirin bu hikâyesinden sonra karga, baykuş hükümdarının ona inan-
masından korkarak  bu şekilde kendisini öldüresiye döven birileri için neden 
iyilik  düşüneceğini sorar. Birinci vezir, karganın söylediklerine gülerek  “Bir 
adam devletine, milletine hizmet etmek  için kendi canını fedâ etmez mi? Fikir-
leri hikmet dolu insanlar için hayatın ne kıymeti vardır? Böyleleri, milletini ve 
devletini bir tehlikeden kurtarmak  için kendi canlarını seve seve fedâ ederler. 
Sen de milletinin arasında akıl, tedbir ve hikmetiyle tanınmış bir vezirsin.” der 
ve “Maymunlar ve Ayılar” hikâyesini anlatır (s. 694-707). Baykuşlar padişahı-
nın veziri bu masalı anlatarak  Kârşinâs’ın vaziyetini o kadar güzel ve yerinde 
anlatır ki Kârşinâs, artık  yakayı ele vermiş olduğu şüphesine kapılarak  haya-
tından ümidini keser. Ancak  baykuşlar hükümdarı vezirin fikrini ve öğüdünü 
kabul etmez. Böyle yaralı ve âciz bir kimseye ilişmenin erkekliğin şânından 
olamayacağını düşünerek  karga veziri tedavi ettirir. İzzet ü ikramda bulunur. 
Az zamanda yaraları iyileşir. Tüyleri de yeniden biter. Eski kuvvetine kavuşur. 
Birbirinden güzel masallarla baykuşlar hükümdarını eğlendirir, hikmet dolu 
derslerinden onu faydalandırır. Baykuşlar hükümdarı, Kârşinâs’a iyice bağ-
lanır. Kârşinâs’ın öldürülmesini isteyen vezirle aralarında şiddetli bir ihtilâf 
çıkacağı muhakkaktır. Karga, ihtilâfı önlemek  için gûyâ kargalıktan usandı-
ğından baykuş olmak  istediğini padişaha inandırır. Bir gün baykuşlar padişahı, 
vezirine “Gördün mü, sen karganın ölümünü istiyordun. O ise bizim cinsimiz-
den olmayı arzuluyor” der. Veziri gülerek  herkesin kendi cinsine çekeceğini, 
kargaya baykuş olsa bile inanılmaması gerektiğini söyleyerek  “İnsan Suretine 
Giren Fare” hikâyesini anlatır (s. 712-717). Baykuşların birinci veziri ne kadar 
çabaladıysa da padişah onun sözlerini Kârşinâs’la aralarındaki düşmanlıktan 
bilerek  karga vezir hakkındaki düşüncesini asla değiştirmez. Kârşinâs, bir ara 
öyle ağaç kovuklarında ve yer deliklerinde oturmanın baykuş milletinin şân 
ve şerefine uygun düşmeyeceğini söyleyerek  baykuşlar hükümdarını geniş ve 
güzel bir mağaraya götürüp onu orada kalmaya ikna edince baykuşlar hüküm-
darı bundan sonra bütün devlet erkânı ve halkıyla mağarada yaşamaya başlar. 
Bütün baykuşlar mağarada toplanınca Kârşinâs doğruca kargalar hükümdarı 
Pîrûz’un yanına giderek  “Allah’a şükürler olsun ki planımda muvaffak  oldum. 
Düşmanlarımızın hepsini pâdişahlarıyla birlikte bir mağaraya tıktım. Onların 
gözleri gündüzleri görmediğinden hepsi ölü gibi uykuya varırlar. Siz askerle-
rinizi toplayınız. Bir gün akşama kadar çer çöp taşıyıp mağarayı doldurunuz. 
Akşam üzeri de topladığınız çöpleri ateşe verelim. Hepsini ateşte kızartalım 

64 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



veya dumanla boğalım!” der. Vezirin bu fikri doğru olduğundan Pîrûz binler-
ce kargayı yanına alarak  gagalarıyla, pençeleriyle her biri kaldırabildiği çalı ve 
çırpıyı mağara önüne yığmaya başlar. Akşama kadar bir hayli odun yığarlar. 
Akşam üzeri bir çobanın ateşinden yanmış bir çalı parçasını getirerek  topla-
dıkları odunları ateşe verirler. Mağara bir fırına döner. Baykuşlar canlarını 
kurtarmak  için şuraya buraya kaçıştılarsa da gözleri görmediğinden başlarını 
kayalara vurmaktan dolayı yaralı olarak  sersem sersem ateşe düşerler. Böylece 
hepsi helak  olur. Karga milleti, baykuş milletinden intikamını feci şekilde alır. 
Bütün kargalar, Kârşinâs’ın bu zaferini över. Bir gün Pîrûz, vezirinin zaferini 
anlatırken baykuşlar gibi sevimsiz varlıkların yanında nasıl kalabildiğini, on-
larla yaşamaya nasıl tahammül edebildiğini sorar. Kârşinâs, bir amaca hizmet 
eden bir kişiye hiç bir şeyin zor gelmeyeceğini söyleyerek  “Yaşlı Yılan” hikâye-
sini anlatır (s. 724-728). Kârşinâs, Pîrûz’a bu hikâyeyi anlatarak  bir iş yapmak 
isteyenlerin, mutlaka o işin arkasında koşmaları ve ne kadar zorluk  görmüş 
olsalar da yılmamaları gerektiğini anlatır. Bir kimsede akıl ve zekâ olup da 
başladığı işten bıkmayacak, usanmayacak  derecede çalıştıktan sonra o kimse 
serçe hafifliğinde de olsa yılan kadar kuvvetli de bulunsa yine zayıfın kuvvetliyi, 
alacağı tedbirle yenmesinin her zaman mümkün olacağını söyleyerek  “Serçe 
ve Yılan” hikâyesini anlatır (s. 730-731). 

Eserin beşinci bölümü “Bāb-ı Pencüm Çihre-i Maṭlūb İhmāl ü Ġaflet Sebebi ile Verā-
yı Perde-i Taʿvīḳde Mestūr u Maḥcūb Ḳalduġın Beyān İder” başlığını taşımaktadır. 
Bölüm 1 çerçeve hikâye ve 2 yan hikâyeden oluşmaktadır.

Dâbşelîm, Bîdpây’dan çalışıp didinerek  bir amaca ulaşıp elde ettiklerini bir 
anlık  bir gafletle ellerinden kaybedenlerin destanını anlatmasını ister. Bîdpây 
da dördüncü çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 740).

Yeşil Deniz adalarından birini maymunlar istilâ etmiştir. Bu maymunların 
Kârdân adında bir padişahları vardır. Bütün maymunlar padişahlarına gö-
nülden bağlı oldukları için rahat ve huzur içinde yaşamaktadır. Nice yıllar 
padişahlarının idaresi maymunları şiddetli hayat rüzgârının akıntılarına karşı 
korur. Artık  Kârdân yaşlanır. Ne gözlerinde fer, ne de aklı başında kalır. Bir 
zaman sonra hükumet işlerini hiç göremez olur. Kârdân’ın akrabasından genç 
bir maymunda padişahlık  hevesini sezen maymunlar ona meylederler. Ya-
vaş yavaş bütün idare onun eline geçer. Bu duruma dayanamayan Kârdân 
vatanını terk  edip meyveleri bol, münbit bir yer bulup orada yaşamaya ve 
günlerini ibadet ve zikirle geçirmeye başlar. Kârdân bir gün sahil kenarında 
büyük  bir incir ağacının üzerine oturur. Bal gibi incirlerden yerken isteme-
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yerek  bir tanesi elinden havuza düşer. Düşen incirin çıkardığı ses Kârdân’ın 
çok  hoşuna gittiğinden ondan sonra bir inciri ağzına ve diğerini de göle atarak 
düşen incirin sesiyle eğlenir. Meğer ağacın altında bir kaplumbağa vardır. 
Maymunun ağaçtan attığı incirleri kendisine ziyafet için atıyor zannedip atılan 
incirleri yemektedir. Kaplumbağanın karnı doyduktan sonra kendisini hiç ta-
nımadığı halde bu kadar ihsan eden birisiyle arkadaş olursa daha çok  ihsana 
kavuşacağını düşünerek  Kârdân ile dost olma sevdasına düşer. Kârdân’a da 
bu isteğini anlatır. Hayatta çok  büyük  tecrübeler kazanmış olan maymun, 
kaplumbağanın bu isteğine hemen yanaşmaz. Fakat dost sahibi olmanın 
herkes için vazgeçilmez olduğunu bildiği için dost edinilecek  kişinin, gayet 
akıllı ve anlayışlı olması gerektiğini, câhil, anlayışsız dost edinilirse bundan 
nice fenalıklar çıkacağını ifade edip “Aptal Maymunu Dost Edinen Padişah” 
hikâyesini anlatır (s. 747-751). Kârdân, bu hikâyeyi anlatarak  dost edinilecek 
kişinin, padişahı bekleyen maymun gibi câhillerden ve aptallardan olmaması 
gerektiğini, hikâyedeki hırsızın oraya fena niyyetle girmiş olduğu hâlde akıllı 
düşman olması sebebiyle padişahı kurtardığını anlatarak  dost seçmede herke-
sin dikkatli davranması lüzumunu belirtir.

Maymunla kaplumbağa birbiriyle çok  iyi anlaşır. Her gün birlikte zaman ge-
çirirler, birbirlerine türlü türlü hikâyeler anlatıp eğlenmektedirler. Fakat kap-
lumbağanın karısı ve çocukları onu merak  etmektedir. Kaplumbağanın karısı-
na bir komuşusu, kocasının bir maymunla dostluk  ettiğini, bunun için ailesini 
ihmal ettiğini söyler. Kocasını bu maymunun ahbaplığından kurtarıp eskisi gibi 
ailesine bağlı hale getirebilmesi için maymunun ölmesi gerektiğini de ekler. İki 
kafadar bir plan yapar. Bu plana göre karısının çok  hasta olduğu haberi kap-
lumbağaya ulaştırılır. Kaplumbağa hemen evine gelir. Karısının hastalığının 
ne olduğunu, bu derde neyin çare olacağını sorar. Karısı amansız bir hastalığa 
tutulduğunu, hastalığının tek  ilacının bir maymun yüreği yemek  olduğunu, 
aksi halde ölüp gideceğini söyler. Kaplumbağa düşünür taşınır, başka bir yol 
bulamayıp çaresiz dostu olan maymunu hile ile evine getirip yüreğini karısına 
yedirmeye karar verir. Kârdân’ın yanına gelir. Kârdân’a, ailesinin kendisiyle 
tanışmak  istediğini, mutlaka onu evine götürme arzusunda olduğunu söyler. 
Kârdân, kaplumbağanın evine gidebilmek  için denizi aşmaları gerektiğini, 
maymunların da yüzme bilmediğini söyler. Kaplumbağa, dostların bu zaman-
larda belli olduğunu, kendisini sırtında memnuniyetle taşıyabileceğini söyler 
ve Kârdân’ı ikna eder. Kârdân, kaplumbağanın sırtına biner. Kaplumbağa 
denize açılır. Bir müddet gittikten sonra kaplumbağa karısının hastalığından 
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bahseder ve onun tek  ilacının bir maymun yüreği olduğunu söyler. Durumu 
kavrayan Kârdân, kaplumbağanın kendisini öldürmeye götürdüğünü anlar. 
Hemen kaplumbağaya, “Ey dostum neden bunu bana daha önce söylemedin. 
Eğer daha önce söyleseydin evden çıkarken yüreğimi de yanımda getirirdim” 
der. Kaplumbağa maymunun söylediklerine çok  şaşırır ve maymunların yü-
reklerini sürekli yanlarında taşıyıp taşımadıklarını sorar. Kârdân, maymunla-
rın yüreklerinin binbir derde çare olduğunu, eğer birinin buna ihtiyacı olursa 
yüreklerini hemen çıkartıp verdiklerini, bundan kendilerine herhangi bir zarar 
gelmediğini, çünkü maymunların yüreğinin yerinden alındıkça tekrar çıktığını, 
madem karısının maymun yüreğine ihtiyacı var, hemen gidip alıp gelebileceği-
ni söyler. Kaplumbağa, Kârdân’ın söylediklerine inanır ve Kârdân’ın yüreğini 
yanına alması için sahile doğru döner. Kaplumbağa sahile yaklaşır yaklaşmaz 
Kârdân, sırtından atladığı gibi bir ağacın en tepesine çıkar. Kaplumbağa, yü-
reğini getirip getirmeyeceğini sorar. Kârdân, söylediklerinin yalan olduğunu 
ve kaplumbağa gibi aptal bir dostu istemediğini söyler. Kaplumbağa ne kadar 
yalvarıp yakardıysa da Kârdân’ı ikna etmeyi başaramaz. Kârdân, kendisinin 
yıllarca padişahlık  yaptığını, bu sırada birçok  tecrübeye sahip olduğunu, akıllı 
bir kişinin aynı hatayı iki sefer yapmayacağını söyleyip “Aslan, Tilki ve Ku-
lakları Olmayan Eşek” hikâyesini anlatır (s. 775-786). Kârdân, bu hikâyeyi 
anlatarak  düşmana bir defâ aldandıktan sonra bir daha aldanmanın eşeklerin 
işi olduğunu, kendisi gibi ülkeye hükmetmiş tecrübe ve görgü sahibi akıllı biri 
için ise bir daha aldanmanın mümkün olamayacağını söyler. Kaplumbağa, 
üzüntü içinde vatanına döner.

Eserin altıncı bölümü “Bāb-ı Şeşüm Āfet-i Taʿcīl ve Mażarrat-ı Şitābı Beyān İder” 
başlığını taşımaktadır. Bölümde çerçeve hikâye dışında 2 yan hikâye bulun-
maktadır.

Dâbşelîm, Bîdpây’dan, acele ile yapılan işlerin insanı ne gibi sıkıntılara düşüre-
ceğini anlamak  için bir destan söylemesini ister. Bîdpây bunun üzerine beşinci 
çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 792).

Zahidin biri bütün zamanını inzivaya çekilip ibâdetle geçirdikten sonra bu 
ıssız yerde ibâdete devam etmektense kalabalık  yerde ibâdete devamı daha 
makbul görür. Çünkü dünyâda iyi bir evlât bırakmanın, birçok  hayırlı işler-
den çok  daha rahmete sebep olacağını düşünerek  bir ara evlenmeyi kafasına 
koymuştur. Düşüncesini yakın bir zahit arkadaşına açar. O da düşüncesini 
yerinde bularak  “İnsan imanlı, namuslu bir kadına sahip olursa, hem dün-
yâsını, hem de âhiretini ihya eder. Halbuki bir kısım büyükler evlenmekten 

KurGu vE şEKil ÖzElliKlEri 67

www.tuba.gov.tr



çekinerek  yalnızlığı tercih etmişler. Onlar, evliliğin yalnız fena yönünü görerek 
iyi yönünü ihmâl etmişlerdir. Halbuki insan, evleneceği kadının seçilmesinde 
akıllı olanların sözünü dinlerse kendisini seven bir dost bulur. Cenâb-ı Hak 
da onların rızıklarına kefil olduğundan evlenmenin rahatlık  ve nimetiyle 
mutlu olurlar.” der. Bu sözler zahidin evlenme niyetini bir kat daha artırır. 
İnsanların evlenmelerinde görülen tehlikelerin ne gibi şeylerden ileri geldiğini 
ve insanın nasıl bir kadınla evlenirse mutlu olacağını anlamak  için dostunun 
bu yoldaki fikir ve düşüncesini almak  ister. Bunun üzerine dostu dedi ki “Se-
çilecek  kadın evvelâ kocasını sevecek  yapıda olmalıdır ki bu da güzellikte, 
malda ve asalette kocasıyla denk  olmasıyla mümkündür. Eğer bu hususlarda 
kadın kocasından üstün olursa kocasını beğenmez. İkincisi, kadın kısır olmayıp 
doğurgan olmalıdır. Çünkü evlenmekten asıl gaye evlât yetiştirmek  olduğu 
gibi bir kadın, çocuk  getirdiği erkeğe gerçekten muhabbetli olur. Üçüncüsü, 
kadın gerçekten çok  terbiyeli olmalıdır. Edepsiz olan bir kadın kocasından 
hiç bir terbiye alamaz. Aksine evlendikten sonra bakirelik  zamanına mahsûs 
olan utangaçlığı da kaybederek  kötülüğünü daha çok  ortaya koymuş olur. 
Demişlerdir ki dul kadını ve diğer kocasından evlât getirmiş olanı almamalıdır. 
Zira dul kadın, başka erkek  görmüş olduğundan yeni kocasını beğenmemesi 
muhtemeldir. Diğer kocasından çocuğu olan kadın ise yeni kocasının malını 
korumak  yönünde o kadar dikkatli olamaz. Evlât sevgisiyle çocuklarını besle-
mek  için harcayacağı para israf derecesine varır. Diğer taraftan malı çok  olan 
kadınla evlenmemelidir. Zira mal çokluğunun verdiği cesaretle kadın, kocasını 
minneti altına almaya kalkışır. Bu ise insana en büyük  belâlardan sayılacak 
bir hâl olur. Pek  çok  kişinin talip olup almayı başaramadığı bir kadını da al-
mamalıdır. Çünkü o kadını nikâhla alamamış olanlar, evlendikten sonra yine 
tamahkâr bakışlarını ondan eksik  etmeyeceklerinden arkasından dolaşanlar 
çok  olur. İhtimâl ki bunlardan arzularına kavuşanlar da bulunur. Hattâ yine 
bu hikmete göre öyle dünyâ güzeli sayılacak  kadınlar ile evlenmekte de büyük 
bir dikkat göstermelidir.”

Zahit, dostunun bu sözlerinden bâzılarını doğru, bazılarını da yanlış bularak 
evlenmek  için arayışa koyulur. Nihayet kendine uygun bir kız bulup evlenir. 
Aradan biraz zaman geçtiği hâlde çocuğu olmaması zahidi çok  üzse de Al-
lah’ın lutfundan ümidini kesmeyip gece gündüz dualar eder. Nihayet duası 
kabul olur. Zevcesi hâmile kalınca artık  zahidin keyfine diyecek  yoktur. Kendi 
kendine planlar kurmaya başlamıştır. “Cenâb-ı Hakk’ın bana ihsan edeceği 
oğulu öyle bir terbiye edeyim ve okutayım ki dünyâda bir misli daha olmasın. 
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Hem ben onu kendim gibi otuz kırk  yaşına kadar da bekâr bırakmayacağım. 
Vakti gelince evlendireceğim. Eğer ömrüm varsa onun da çocuklarını göre-
yim. Çok  çocuk  insan için en büyük  rahmet sebebi olduğundan oğlumun 
çocuklarıyla övünmüş olacağım.” diye hayalini büyüttükçe büyütür. Fakat 
karısı “Daha çayı görmeden paçaları sıvamak  olur mu? Ya çocuğumuz oğlan 
olmayıp da kız olursa? Diyelim ki oğlan olsun ya ömrü vefâ etmezse?” diye 
zahidi biraz sabra davet ediyorsa da zahide söz kâr etmiyordu. Zahidin bu ace-
leciliğinden endişelenen karısı onu bu hareketinden vazgeçirebilmek  için “Saf 
Derviş” hikâyesini anlatır (s. 798-799). Zahidin karısı bu hikâyeyle kocasına bir 
iş sonuçlanmadan hüküm vermenin insana telafisi zor zararlar verebileceğini 
anlatmak  istemektedir. Vakit tamâm olup karısı nur topu gibi bir oğlan doğu-
runca adamcağızın bütün emelleri gerçekleşmiş sayılır. Artık  başka hiç bir işe 
güce bakmayıp ve bir yere ayrılmayıp yalnız meme vermekten başka annesine 
gördürecek  hiç bir iş bırakmayarak  çocuğun bütün hizmetini kendisi görmek-
tedir. Yavrucak  bir buçuk  yaşına gelmiştir. Artık  memeye de ihtiyâcı kalma-
yınca bütün hizmetleri babası yüklenir. Bir gün anası, çocuğu yine babasına 
bırakıp hamama gider. Evinde yalnız kalan baba, çocuğu yıkayıp temizleyerek 
beşiğe yatırmış olduğu bir sırada kapı çalınır. Haberci, mühim bir meselenin 
halli için zahidi padişahın çağırdığını söyler. Zahit çaresiz çocuğu evde yal-
nız bırakıp gider. Zahidin evde evcil bir sansarı vardır. Biraz da bu sansara 
güvenerek  gönlü rahat bir şekilde dışarı çıkmıştır. Zahit evin kapısını kapatır 
kapatmaz büyük  bir yılan çocuğun beşiğinin yanına doğru ilerlemeye başlar. 
Evcil sansar yılanı görür görmez hemen başından tuttuğu gibi yılanı öldürür. 
Zahit evine döndüğünde evcil sansar kuyruğunu sallayarak  iyi bir iş yapmış 
insan edasıyla hemen zahidin önüne çıkar. Sansarın ağzı yüzü kan içindedir. 
Zahit, sansarın çocuğunu parçaladığını düşünerek  elindeki sopayla sansara 
öyle bir vurur ki zavallı hayvan oracıkta ölür. Zahit oda içine girince çocuğun 
beşikte mışıl mışıl uyuduğunu, beşiğin yanında koca bir yılanın al kanlar içinde 
yattığını görür. Zahit acele ile yaptığı hatayı anlamış ve evcil sansarını haksız 
yere öldürmüştür. Bundan o kadar üzülür ki hiç bir şey onu teselli etmez. Ka-
rısı hamamdan geldiği zaman kocasını sonsuz keder ve üzüntü içinde bulur. 
Tatlı sözlerle teselliye çalıştıysa da kâr etmez. Zahidin başına gelen bu felâket 
sırf acele karar yüzünden olmuştur. Acelenin gayet fena ve tehlikeli olduğunu 
kadıncağız nice örneklerle anlatarak  bir şeyin esâsını bilmeksizin ziyankârlık 
hususunda asla acele edilmemesi lüzumunu izaha başlar. Aslında zahit de 
kadının anlattığı her şeyi bilmektedir. Karısı acele karar vermenin, sadece 
kişinin kendisine zarar vermediğini, çevresine de zarar verebileceğini “Aceleci 
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Padişah” hikâyesini anlatarak  izah etmeye çalışır (s. 805-808). Zahit, karısının, 
kendisini teselli etmek  için verdiği çabaya teşekkür eder ve başkalarının böyle 
derslerden ibret alıp kararlarında acele etmemelerini umar.

Yedinci bölüm “Bāb-ı Heftüm Ḥazm u Tedbīr ve Ḥīle vü Tezvīr ile Belā-yı Aʿdādan 
Ḫalāṣ Olmaġı Beyān İder” başlığını taşımaktadır. Bölümde çerçeve hikâye dışında 
2 yan hikâye bulunmaktadır (s. 813). 

Dâbşelîm, Bîdpây’dan, hile ile düşmanların kurduğu tuzaklardan kurtulmanın 
yollarını ifade edebilecek  bir destan anlatmasını ister. Bîdpây da altıncı çerçe-
ve hikâyeyi anlatmaya başlar.

Berda’ şehrinin yakınlarındaki bir ormanda yüce bir ağaç vardır. Bu ağacın 
altına zeki bir fare yuva yapmıştır. O civarda yaşayan bir yaban kedisi vardır. 
Bu orman pek  çok  avcının gelip gittiği bir yerdir. Bir gün bir avcı bu ağacın 
altına bir tuzak  kurmuş, üzerine de bir parça et koymuştur. Yaban kedisi etin 
kokusunu alır. Eti kapayım derken bacağını tuzağın ilmeğine takar. Her ne 
kadar eti yediyse de bir lokmacık  eti bir cân bahasına yemiş olduğunu anlaya-
rak  bu felâketten nasıl kurtulacağını düşünmeye başlar. Ağacın altında yuvası 
bulunan fare çevreyi seyre çıkmıştır. O sırada karganın biri fareyi görerek 
üzerine doğru süzülür. Fakat farenin öte tarafında yaban kedisini görünce o 
da bundan korkarak  ağacın bir dalına konar. Bunu gören fare yerinden kımıl-
damadan durur. Yine o sırada fare etine düşkün bir sansar, başka bir yönden 
fareye yaklaşınca kediyi görerek  korkup fareye saldıramaz. Üç taraftan düş-
manla sarılı farenin aklı başından gidecek  olur. Fare çok  akıllı olduğundan 
aklı ve zekâsı korkusunu yener. Hiç telâşa kapılmadan bir hileye başvurur. 
Kendi kendine “Böyle bir vaziyet karşısında düşmanın en kolayı yaban kedisi 
sayılır. Ayağı tuzağın ilmeğine takılı olduğu için beni kovalayamaz. Üstelik 
diğer iki düşmanın ondan korkusu vardır. Burada kedi de bir felâkete uğramış-
tır. Onun ayağındaki ipi benim kesebilecek  gücüm olduğunu bilir.” diyerek 
iki düşmanın şerrinden dolayı ezelî düşmanı kediye sokulmaya karar verir. 
Yanına yaklaşarak  der ki “Bu hâl nedir? Ayağını tuzağa nasıl kaptırdın? Eski 
düşmanlığımız dolayısıyle seni böyle bir belâya düşmüş görmekten ne kadar 
sevineceğimi biliyorsun. Halbuki ben düşmanlığın dostluğa çevrilemeyeceğini 
düşünen budalalardan değilim. Bazen ortada öyle müşterek  faydalar bulunur 
ki kedi ile köpeği bile birbiriyle anlaşmaya zorlar. Eğer teklifimi kabul edersen 
keskin dişlerimle tuzağın iplerini keser, şu belâdan seni kurtarabilirim.” Fare-
nin bu sözlerine önce kızan kedi, sonradan farenin kendisi için bir kurtuluş va-
sıtası olacağını görünce kızgınlığı geçer. Fareye, sansar ve kargadan korktuğu 
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için kendisine böyle bir teklifte bulunduğunu anladığını söyler. Eğer kendisini 
tuzaktan kurtarırsa bunun karşılığında fareyi diğerlerinden koruyacağına dair 
söz verir. Akıllı fare gülerek  “Hayır, beni korumak  için pençe sallamağa gerek 
yok. Ben senin yanına daha fazla yaklaşayım. Sen beni parçalayıp yiyeceğine 
iltifatla kabul et. Dilinle beni yala, ellerinle okşa. Diğer düşmanlarım bu hâli 
görünce beni senin dostun bilerek  ümitlerini keser, şuradan defolup giderler.” 
Farenin kediye yalanmak  ve okşanmak  derecesindeki emniyeti akla hayâle 
gelmezse de diğer düşmanın şerrinden kurtulmak  için bu cesareti göstermiştir. 
Aynı şekilde kedi için fare ile dostluğu bu dereceye vardırmak  mümkün değil-
dir. Onu avlayarak  yemek  asıl amacı olsa da ayağı tuzakta olduğundan kur-
tuluş çâresi farenin dişindedir. Kendi de bu anlaşmayı yapmak  istemektedir. 
Hattâ kendisini bu tuzaktan kurtaracak  olursa bundan sonra aralarında ebedî 
bir anlaşma olacağını, artık  kendisine ilişmeyeceğini de vaadeder. Sonunda 
iki taraf anlaşarak  yemin edince fare kedinin yanına kadar varır. Kedi onu 
yalayıp okşayarak  dostluk  işaretleri göstermeye başlar. Sansar ile karga bu 
hâli görünce kedinin tuzağa tutulmuş olduğunu görmediklerinden böyle kedi 
gibi yırtıcı bir hayvanla dostluğu bu dereceye vardırmış bir fareden ümitle-
rini keserek  karga kanat açıp, sansar da kuyruğunu omuzlayıp giderler. İki 
düşmanın uzaklaşması farenin maksadını tamamlamış olduğundan kedi, fareyi 
kurtardığını şimdi de farenin kendisini kurtarmasını söyler. Kedi, farenin te-
reddüt ettiğini görünce sözünde durmayacağını düşünerek  fareden ahde vefa 
göstermesini ister. Fare sözünden vazgeçmediğini, fakat tuzaktan kurtulunca 
kedinin kendisini yiyeceğinden korktuğunu söyler. Yaban kedisi böyle bir şeyin 
mümkün olmadığını, sözünde durmayanların belalara uğrayacağını söyleye-
rek  “Sözünde Durmayan Kadın” hikâyesini anlatır (s. 823-835). Yaban kedisi 
bu hikâyeyi anlatarak  fareye sözünde durmasını, anlaşmayı bozmamasını 
söyler. Fâre zâten bu hikmetleri bildiğinden kediye “Merak  etme ben sözüm-
den dönecek  değilim. Fakat senin sözüne inanacağımı düşünüyorsan o kadar 
ahmak  olmadığıma emin olabilirsin. Seni buradan kurtaracağım ama öyle bir 
şekilde kurtarmalıyım ki bana zararın dokunmasın. Bu ise şöyle olabilir: Tuza-
ğın bütün iplerini keserim. Yalnız bir tanesi kalır. Onu da tam avcının geldiği 
anda keserim ki bana kötülüğün olmadan kendi başının çâresine bakarsın. 
Ben de deliğime kaçarak  kurtulurum.” der. Kedi bu plana da razı olmuştur. 
Böylece fare tuzağın yalnız bir ipini bırakarak  diğerlerini keser. Ertesi sabaha 
kadar fare ile kedi orada kalır. Aralarındaki konuşma hep dostluk  ve arka-
daşlık  üzerinedir. Ertesi sabah avcı erkenden çıkagelir. Tuzağa yaklaşırken 
fare, kedinin son ipini de keserek  deliğine kendini attığı gibi kedi de tuzaktan 

KurGu vE şEKil ÖzElliKlEri 71

www.tuba.gov.tr



kurtulur kurtulmaz soluğu ormanda alır. Avcı hem avını kaçırdığına, hem 
de tuzağın kesilmiş olduğuna üzülmüştür. Bu hâdiseden sonra kedi, farenin 
ziyaretine gelir. Fare, deliğin ağzına kadar çıkarak  kediyle konuşmaya başlar. 
Kedi, kendisinden bu kadar iyilik  gördüğü için bundan sonra hiç bir fenalık 
etmeyeceğini söyleyerek  ve türlü yeminler ederek  delikten dışarıya çıkması 
için fareye binbir dil dökse de fâre bu sözlere kanmaz. Ona “Bu sözlerin hepsi 
tamamen doğru olsa bile benim için inanmak  imkânsızdır. Aramızdaki eski 
düşmanlık  bizi birbirimize dost edemez. Dostluk  için münâsebetleri olmayan 
kişiler farzedelim ki kendi aralarındaki bir iş için birbirine dost olsunlar, bun-
dan hiç bir fayda çıkmayacağı gibi türlü türlü kötülükler de doğabilir.” der. 
Bu düşüncesini ıspat için “Fare ve Kurbağa” hikâyesini anlatır (s. 844-846). 
Fare, yaban kedisine bu hikâyeyi anlatarak  iki kimse arasında dostluk  için bir 
sebep veya münâsebet bulunmazsa onların birbirini sevmesinden hiç bir fayda 
beklenmeyeceğini ifade etmeye çalışır. Kedi ile aralarında tabiî bir düşmanlık 
da bulunduğundan istenilen dostluğa yanaşamayacağını kesin bir dille ifade 
eder. Kedi üzülerek  dağına, fâre de deliğine çekilir.

Sekizinci bölüm “Bāb-ı Heştüm Erbāb-ı Ḥıḳdden İḥtirāz u İctināb İdüp Anlaruñ Ḳavline 
İʿtiḳād ve Temelluḳına İʿtimād Cāʾiz Degül İdügin Beyān İder” başlığını taşımaktadır. 
Bölümde çerçeve hikâye dışında 7 yan hikâye bulunmaktadır. 

Dâbşelîm, Bîdpây’dan fitne, fesat sahibi insanlara karşı nasıl davranılması ge-
rektiği ile ilgili bir destan anlatmasını ister. Bîdpây da yedinci çerçeve hikâyeyi 
anlatmaya başlar (s. 854).

Yemen ülkesinde İbni Medyen adında bir padişah vardır. Devlet işlerinde 
çok  maharetli olduğundan ve memleketinin işleri düzgün gittiğinden tatlı ve 
eğlenceli bir ömür sürmektedir. Padişahın Kubbere adında bir kuşu vardır. Çok 
konuşkan bir hayvan olduğu için padişah çok  zaman onunla vakit geçirmekte-
dir. Bir gün Kubbere’nin bir yavrusu olur. Tesadüf bu ya, o gün de padişahın 
bir oğlu dünyâya gelir. İki yavru büyür. Padişah, Kubbere’nin yavrusunu kendi 
evlâdı gibi sever. Kubbere de şehzadeyi ikinci yavrusu saymaktadır. Öyle ki 
Kubbere’nin yavrusu padişah hareminde husûsî hizmetçiler elinde bakılmak-
tadır. Kubbere ise sevinçle uzak  yerlere uçarak  eşi benzeri görülmemiş mey-
velerden iki tane getirir; birisini şehzadeye, diğerini kendi yavrusuna yedirir. 
Bir gün Kubbere yine meyve aramaya gider. Sarayda yavrusu ile şehzade oy-
narken, kuşcağız şaka ve kazâ ile şehzâdenin elini azıcık  gagalar. Şehzade, can 
havliyle kuşu bacaklarından yakaladığı gibi yere çarpıp öldürür. Akşamleyin 
Kubbere iki meyve ile döner. Yavrusunun cesedini görünce dünyâsı kararır. Bu 
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üzüntüyle kendi kendine “A ahmak, senin padişahlar sarayında ne işin vardı? 
Ormanda bir yuvan olsaydı, Allah’ın verdiği yavruyu orada emniyetle büyütüp 
istediğin gibi sever, mutlu bir ömür sürerdin. İşte şöhret ve dünyâ sevgisi, seni 
böyle evlâdından mahrum bıraktı.” diye uzun uzadıya nefsiyle hesaplaşıp kendi 
kendini suçlar durur. Bu vaziyet karşısında şehzadenin babası âdil bir padişah 
olarak  çıkıp da yavrusunun öcünü kendi oğlundan alacak  olsa, belki Kubbere 
birazcık  kendini oyalayıp teselli bulacaktır. Fakat padişah, bir kuş yavrusu için 
oğlunu cezalandırmayı hatırına bile getirmediğinden bu hâl Kubbere’ye daha 
çok  dokunur. Kubbere hemen gidip şehzadenin gözünü çıkarır ve sarayın sa-
çağına konar. Kubbere’nin yaptığı padişahı çok  öfkelendirir. Onu ele geçirip 
öldürmek  istemektedir. Bunun için Kubbere’yi tatlı sözlerle kandırıp ele geçir-
meye çalışır. Kubbere’ye kendisinden neden kaçtığını sorar. Kubbere “Yüksek 
huzurunuzda nasıl bir cinayetle suçlandığımı bildiğim için, başımı kurtarmaya 
çalışıyorum. İnsaf ve adaletiniz olsa bu işte kabahatli olmadığımı anlardınız. 
Ben öç almak  için şehzadenin gözünü çıkardım. Sizde adalet olsaydı evlâdımı 
öldüren şehzadenizi cezalandırırdınız. Halbuki hiç bir şey yapmadınız. Artık 
size güvenip de yanınızda kalmama imkân yoktur.” der. Padişah, zeki kuşun 
bu sözlerine kalben hak  verir. Maksadı kuşu kaçırmamak  olduğundan onu 
kandırmak  ve yakalamak  için şöyle cevâb verir: “Beni yanlış anlamışsın. Evet, 
oğlumu sakatladığın için çok  üzüldüm. Bu yolda senin öç alma hakkını na-
sıl inkâr edebilirim? Sen yine merhamet edip benim katil oğlumu yalnız kör 
etmekle yetindin. Kısasta hakkın olan dereceyi dahi bulmadın. Nafile yere 
benden ayrılıp gitme. Yine eskisi gibi dostluğumuza devam edelim.” Kubbere 
acı acı gülerek  padişaha şöyle karşılık  verir “Her ne vakit oğlunuzu görecek 
olursanız, körlüğünden dolayı bana olan kızgınlığınız artacak. Bu sebeble beni 
öldürmeyecek  olsanız da küçük  bir kusurum olsa dahi benden intikam alacak-
sınız. Çünkü ben size fenalık  ettim. O fenalığa karşılık  bana iyilik  edemezsiniz. 
Fenalık  edenlere hiç iyilik  yapılır mı? Fenalık  yapanlar, fenalık  bulur.” diyerek 
“Hacca Giden Derviş ve Haramiler” hikâyesini anlatır (s. 860-862). Kubbere, 
padişahtan uzaklaşmak  isteğini kesin bir dille ifâde eder. Padişah, kuştan öç 
almaktan, onu ele geçirmekten bir türlü kendini alamaz, isteğinden vazgeçe-
mez. Kuşa der ki “Ey Kubbere, anlattığın hikâye bizim maceramıza uyacak 
masallardan değildir. Sen bir fenalık  etmedin ki fenalık  bulasın. Asıl kötülüğü 
oğlum yaptı. Sen ancak  hafif bir öç aldın. Farzedelim sen kabahatlisin, bil-
mez misin benim âdetim dâima af ve ihsandır. Ben kin ve öç almayı aşağılık 
işlerden sayan bir kimseyim. Merhamet ve affı kendime şan u şeref bilirim. 
Rica ederim, gel bunca zamânlık  dostluğumuzu yok  edip gitme.” Kubbere, 
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padişahın bu sözlerindeki doğruluğa inanmadığından “Evet, öç alma denilen 
şey, büyüklük  şanına uymazsa da hepimiz bu gerçeği bilmekle beraber, bizi 
yine öç almaya yürütmüş olur. Siz benim velinimetim olduğunuz hâlde, ben 
kendimi tutamayıp öcümü almak  için oğlunuzun gözünü çıkardım. Siz kendi 
öcünüzden nasıl vazgeçebilirsiniz? Başkalarına nisbetle oğlumuz, kendi nefsimiz 
sayılır.” Bu fikrini ispatlamak  için “Bir İhtiyarın Güzel Kızı” hikâyesini anlatır 
(s. 867-870). Padişah, Kubbere’yi kandırmak  için elinden geleni yapmaktadır. 
Kubbere’ye “Aslında, oğlum benim için pek  kıymetli ise de sen bana daha 
kıymetlisin. Çünü oğlum henüz dünyâda yok  iken sen benim cân dostumdun. 
Her zaman seninle konuşur eğlenirdim. Oğlum doğduktan sonra onun sevgisini 
senin sevgine kattım. Oğlumu yalnız kör etmekle kalmayıp öldürmüş bile olsan 
yine seninle dostluğum devam edecektir. Halbuki sen beni bırakıp gidersen bu 
ayrılığın acısına nasıl katlanabilirim?” der ve “Padişah ve Şarkıcı” hikâyesini 
anlatır (s. 871-873). Padişah, Kubbere’ye “Oğlumu öldürmüş olsaydın beni iki 
sevdiğimin birisinden mahrum etmiş olurdun. Oğlumun gözünü çıkarmakla 
bir sevgilimi kusurlu ettin. Ama beni bırakıp gidersen öteki sevgilimden de büs-
bütün mahrum etmiş olursun” der. Kubbere, padişahın bu sözlerine kesinlikle 
itimat etmez. Padişaha, onu çok  iyi tanıdığını, hiddette, şiddette ve kinde ne 
derecede olduğunu iyi bildiğini söyleyerek  “Mide Ağrısına Göz Merhemi Ve-
ren Tabip” hikâyesini anlatır (s. 874-875). Padişah, Kubbere’yi ikna etmek  için 
elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Fakat Kubbere’nin ikna olmaya hiç 
niyeti yoktur. Kubbere, padişahın gücünü ve kendi cirmini bilmektedir. Bunun 
için zayıfın kuvvetliyle çarpışmasının anlamsız olduğunu söyleyerek  “Türkistan 
Padişahı” hikâyesini anlatır (s. 876-877). Padişah bakar ki Kubbere’ye ne kadar 
nasihat etse de anlamaz. Ona “Sana nasihat etmek  boş bir çabadan başka bir 
şey değil” diyerek  “Zahit ile Aç Kurt” hikâyesini anlatır (s. 884-885). Padişah, 
Kubbere’yi bu defalık  aldatıp ele geçiremiyeceğini anlamıştır. Belki daha sonra 
ele geçirip gerekeni yapabilirim diye Kubbere’ye, bu defalık  izin vereceğini, 
ama tekrar geri gelmesini istediğini söyler. Kubbere gülerek  geri gelme ihtima-
linin olmadığını ifade edip “Arap ve Çörekçi” hikâyesini anlatır (s. 888-889). 
Sözlerini tamamlayan Kubbere kanat açarak  uçup gider.

Dokuzuncu bölüm “Bāb-ı Nühüm Ṭarīḳ-i Ṣafḥ u ʿAfva Sülūk  Efżal-i Evṣāf-ı Mülūk 
İdügin Beyān İder” başlığını taşımaktadır. Bölümde çerçeve hikâye dışında 4 yan 
hikâye bulunmaktadır.

Dâbşelîm, Bîdpây’a, “Suç işleyen bir kimseyi cezalandırmak  mı gerekir yoksa 
affetmek  mi gerekir?” diye sorar. Bîdpây, bir suçu cezalandırmanın siyasetin 
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ve adaletin gereği olduğunu, ancak  sürekli ceza vermenin insanları ürkütece-
ğinden işlediği suçtan gerçekten pişman olanları affetmek  gerektiğini söyleye-
rek  sekizinci çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 900).

Hind ülkesinde Ferîse adında bir çakal vardır. Akıl ve zekâda arkadaşlarından 
üstündür. İçinde Allah korkusu olduğu için hiç kimseye zulmetmez, kimsenin 
hakkını yemez, yaradılışı et yemekten ibaret iken oruç ve riyazet ile nefsini ter-
biye eder. Eti nefsine haram etmiştir. Yalnız ot ve kök  ile beslenerek  yaşamak-
tadır. Çevrede akarsuları, yeşil ağaçları ve türlü meyveleriyle cennet bağlarını 
andıran bir yerde Kâmcûy adında bir aslan, padişahlığını ilân etmiştir. Kap-
landan, sırtlandan, kurttan, tilkiden oluşturduğu vezir ve emirleriyle güzel bir 
yönetim sergileyen Kâmcûy, bütün halkını mutluluk  içinde yaşatmaktadır. Bir 
gün aslanın meclisinde Allah ehlinin hâlleri konuşulurken çakal Ferîse, asrının 
birinci derecede zühd ve takva erbabından olarak  padişaha tavsiye olunur. 
Ahlâkının yüksek  olması hasebiyle de padişah tarafından beğenilir. Kâmcûy, 
Ferîse’nin huzuruna getirilmesini emreder. Ferîse de padişahın emrine karşı 
gelmeyip huzuruna çıkar. Aslan ile Ferîse sohbete başlar. Ferîse’nin tasavvufî 
düşüncelerine padişah fazlasıyla değer verdiğinden böyle temiz bir kişinin 
yanında olmasını ister ve ona vezirlik  teklif eder. Ferîse, dünyadan el etek  çek-
tiğini, bir daha dünya nimetlerine dalarsa kendini kaybedip çeşitli belalara dü-
şeceğini söyleyerek  “Aç Gözlü Sinekler” hikâyesini anlatır (s. 908-910). Ferîse, 
bu hikâyedeki sinekler gibi dünya nimetlerine saplanıp kalmaktan korktuğunu 
söyleyerek  kendisini bu görevden bağışlamasını ister. Aslan, Ferîse’nin yanın-
da kalmasını istediğinden teklifinde ısrar eder. Ferîse, bu şekilde aslanı ikna 
edemeyeceğini anladığı için gün gelip de bazı hasetçilerin kendisiyle ilgili asla-
na fitnelerde bulanabileceğini, kendisinin bu fitnelere göğüs germekte başarılı 
olamayacağını söyler. Aslan, Ferîse’nin bu endişesini de yersiz bulur. Sonunda 
Ferîse, aslanın teklifini kabul ederek  onun en yakın sohbet arkadaşı olur. Ferî-
se’nin bu ani yükselişini aslanın maiyetinde bulunan pek  çok  hayvan çekemez 
ve Ferîse’den kurtulmanın yollarını aramaya başlarlar. Ferîse’nin gözden dü-
şürülmesi için yapılan bir istişare meclisinde tilkinin verdiği bir fikri meclisteki 
bütün hayvanlar benimser. Bu yolda yürünecek  olursa çakalın gözden iyice 
düşeceğine tam bir kanaat getirirler. Evvelâ, aslanın her gün yiyeceği et, bu işle 
vazifeli kiler vekili tarafından vaktinde getirilirken, çakalın vazife icâbı uzak  bir 
yere gitmiş olduğu bir gün aslanın öğle yemeği olacak  eti çakalın evine götürüp 
bırakırlar. O gün yemek  vakti gelip de etten eser çıkmayınca aslan kızmaya 
başlar. Gecikme sebebini sorar. İçlerinden biri ezile büzüle eti Ferîse’nin almış 
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olabileceğini söyler. Bu sözlere bir anlam veremeyen Kâmcûy, konuyu iyice 
anlatmalarını ister. Meclistekiler “Efendim, sizin mürşidiniz Ferîse, bir taraf-
tan size dünyevî hiç bir alış-verişi bulunmadığını söyleyip duruyorsa da diğer 
yandan cihanı kasıp kavurmaktan çekinmez. Her şeye göz koyduğu gibi yavaş 
yavaş sizin için ayrılan o nefis erzaka bile tamah ettiğini geçen gün hizmetlinize 
verdiği emirlerinden işittiğimde anladım.” derler. Açlıktan hiddet ve gazabı 
gittikçe şiddetlenen aslan, buyrukların ne gibi şeyler olduğunu sorması üzerine, 
yalancı şahit tam fırsatı diyerek, fitnesini son raddesine vardırır: “Efendim, hiz-
metlinizi ölümle korkutarak  bundan sonra efendimizin yiyeceğini kendisine 
getirmesini emretti. Hattâ hizmetliniz padişahın ne yiyeceğini sorduğunda ‘Ne 
yerse yesin. Ziftin pekini yesin. O benim umurumda mı?’ diye hakkınızda kötü 
konuşmaktan dahi çekinmedi.” Artık, aslanın hiddeti son dereceyi bulmuştur. 
İkinci vezir de oradadır. Gûyâ Ferise’yi müdâfaa ediyormuş gibi davranarak 
“Canım hiç böyle şey olur mu? Biz Ferîse’yi bilmez miyiz? O efendimize sâdık 
bir bendedir. Hakkında söylenenlerse en hâinlerin bile yapmayacağı şeylerdir. 
Efendimiz acele etmesinler, hâdiseyi güzelce incelemeyince Ferîse’yi asla incit-
mesinler.” der. Bu söz üzerine aslan meseleyi incelemek  için Ferîse’nin evine 
adamlarını gönderir. Adamları padişahın sofrasını orada bularak  huzuruna 
getirirler. Aslan, bu vaziyet karşısında son derece hiddetlenir. Etrafındakilerse 
başvezirin ihanette bu dereceyi bulmuş olmasına şaşmış görünerek  padişahın 
hiddetlenmesine gûyâ hak  verirler. Adı geçen hizmetli de çağrılarak  durum 
ondan da sorulur. O da fesatçılarla işbirliği içinde olduğundan aynı doğrultuda 
şeyler söyler. Aslan, Ferîse’nin suçluluğuna kanaat getirir. Fakat onun bu ha-
inliğini yüzüne vurarak  bütün saray erkânı önünde rezîl ettikten sonra öldür-
mek  mi, yoksa kusurunu affetmek  mi lâzım geldiği hususunda tereddüt eder. 
Kendine yakın devlet erkânından kurt, efendisinin bu tereddüdünü savmak 
için, siyasetsiz padişah olmayacağını, başkaları için de bu fenalığın bir ibret 
dersi olması bakımından çakalın sorgusuz sualsiz derhâl idâm edilmesini ister. 
Karakulak, kurdun bu fikrine iştirak  etmekle beraber, aslanın çakala sevgisini 
bilmiş olacak  ki iki taraflı konuşur. “Evet, Ferîse gayet güzel bir hayvandır. Pa-
dişahımızın sevgilisidir. Bunu inkâr edenlerden değilim. Lâkin padişahımızın 
yemeğine göz dikecek  derecede cüretini artırmış olması cezayı gerektiren bir 
suçtur. Padişahımızın ne kadar sevgilisi olursa olsun padişahın adaleti yerini 
bulmalıdır.” Bu fikrini kuvvetlendirmek  isteyen karakulak  “Çin Padişahı ve 
Oğlu” hikâyesini anlatır (s. 920-929). Bütün devlet erkânının, Ferîse’nin işledi-
ği suç karşılığında idam edilmesi gerektiğini söylemesine karşılık  aslan, vaktiyle 
kıskançların çakal hakkında söyleyecekleri sözlere inanmayacağına dâir söz 
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vermiş olduğundan kendi payına düşen etler Ferîse’nin evinde bulundu diye 
cezalandıracak  olursa bu hareketin kendine yakışmayacağını düşünerek  bir 
kere de bu işi Ferîse’den sormaya karar verir.

Ferîse gittiği yerden henüz dönmemiştir. Aslan oraya yaverler göndererek 
hâdisenin nasıl olduğunu sordurur. Giden yaverler kapı yoldaşlarının Ferîse 
aleyhinde nasıl birleşmiş olduklarını zeki çakala anlatırlar. Günâhı olmadan 
aslan katında böyle suçlanmasına fena hâlde cânı sıkılır. Malûmdur, insanın 
böyle anlarda dili uzar, ileri geri konuşur. Yaverler, vazifeleri icabı işittikleri 
bütün sözleri noksansız aslana naklederler. Aslanın, Ferîse’ye olan siniri iyice 
artar ve yanına getirmeden idam edilmesini söyler. Aslanın bu emrini duyan 
anne aslan, Ferîse’nin nasıl bir kanâat ve fazilet sahibi olduğunu bilmektedir. 
Kıskanılmış olacağı düşüncesiyle cellâtlara, ikinci bir emir verilmeden Ferîse’yi 
asla öldürmemelerini sıkıca tenbihler. Kalkıp doğruca oğlunun yanına gelir. 
Yaptığı işin, asla kendine yakışmayacağını, Ferîse kabahatli dahi olsa affetmesi 
gerektiğini söyler. Aslan, çakalın ahlâkıyla ilgili söyleyecek  bir şey bulamadıysa 
da işlediği suçun bütün devlet erkânının şehâdetleriyle sabit olduğunu, ayrıca 
Ferîse’ye adam gönderip durumu sorulduğunda, verdiği cevapların özrünü 
kabahatinden büyük  gösterdiğini, bu yüzden ibret-i âlem için idâm edilmesi 
gerektiğini söyler. Annesi, çakalın doğruluğuna gıpta eder. Sırf bu güzel hu-
yundan dolayı kavuştuğu şöhretin, bütün devlet büyüklerinin onu kıskanmala-
rına yeteceğini fikrederek  “Ferîse dediğimiz kişi, hiç bir hayvanın etini yeme-
meye, kanını içmemeye yeminler etmiş, kendi dünyâsının bütün lezzetlerine 
sırt çevirmiş bir zahittir. Nasıl olur da size mahsûs eti Ferîse yer?” der. Aslan 
“Bunca adamın Ferîse aleyhinde kıskançlık  duygusıyla anlaşmaları mümkün 
mü? Bilhassa benim hiddet ve gazabımdan korkmaksızın yalan söylemeye 
nasıl cesaret edebilirler? Evet, kıskançlık  mümkünse de o yolda insanın kendi 
başını belâya sokması doğru görülür mü?” diye cevap verir. Bunun üzerine 
anne aslan “Kıskançlığından Kendini Öldürten Adam” hikâyesini anlatır (s. 
932-938). Annesinin anlattığı bu hikâyeden sonra aslanın öfkesi biraz yatışır ve 
bu işin aslının nasıl anlaşılacağını sorar. Anne aslan “Ferîse’yi şikâyet edenlere 
biraz kızgınlık  göster. Ferîse’nin suçlu olmadığını anlat. Bakalım ne yapacak-
lar?” der. Aslan da bu şekilde hareket ederek  çakalın suçlu olmadığını ortaya 
çıkarır. Kıskançlar, padişahlarının çakala karşı sevgi ve teveccühünün eskisi 
gibi devam ettiğini görünce her biri kendi başını kurtarmaya çalışır ve suçu 
birbirlerinin üzerine atar. Ferîse’nin suçsuzluğuna iyice kanaat getiren aslan 
derhâl yaverler gönderip çakalı huzuruna çağırır. Ondan özürler dileyerek 
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kalbini ve kırılan gönlünü alır. Ferîse, aslanın adaletinden hiç bir zaman şüphe 
etmediğini, bunun için idam edileceğinin aklına bile gelmediğini, affetmenin 
bir sultan için büyüklük  olduğunu söyleyerek  “Yemen Padişahı ve Odacısı” 
hikâyesini anlatır (s. 945-948). Ferîse, bu hikâyeyi anlattıktan sonra aslanın 
fitnecilerin sözlerine bir daha kanmayacağı hükmüne vararak  işine dört elle 
sarılır ve mertebesi günden güne daha da artar.

Onuncu bölüm “Bāb-ı Dehüm Ṭarīḳ-i Mükāfāt ile Cezā-yı Aʿmāl ve Sezā-yı Efʿāli 
Beyān İder” balışığını taşımaktadır. Bölümde çerçeve hikâye dışında 2 yan hikâ-
ye bulunmaktadır.

Dâbşelîm, iyi ya da kötü olsun herkesin yaptığı işin karşılığını bulacağını bil-
diğini, Bîdpây’dan bu duruma uygun bir destan söylemesini ister. Bîdpây da 
dokuzuncu çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 959).

Halep şehrinin yakınlarında bulunan bir ormanda gayet yırtıcı bir aslan 
yaşamaktadır. Bu aslan, yönetimi altında bulunan halkı pençesi altında ezip 
zulmetmekte, olur olmaz cana kıyıp kan dökerek  yaşamaktadır. Aslanın yakın 
bir dostu olan karakulak, her ne kadar aslanın avladığı avdan istifâde ediyorsa 
da nefis öldürmede, zulüm ve işkencede aslanın ifrata vardığını gördükçe kah-
rolmakta, elbet bir gün bu zâlimin yaptığı zulümlerden dolayı cezâ göreceğini 
ummaktadır. Bu zâlimin felâketiyle kendisi da felâkete düşmemek  için aslanı 
terketmeyi tasarlar. Aslanın hizmetinden ayrılıp gûyâ gezmeye çıkar. Bir yere 
geldiğinde görür ki bir fâre, bir ağacın dibini testere gibi dişleriyle kesmektedir. 
Ağaç hâl diliyle “Ey acımasız, niçin benim hayat sebebim olan damarlarımı 
kesiyorsun? Neden bu zulmü bana reva görüyorsun?” diye yalvarıyorsa da 
fâre bu sözlere kulak  asmayarak  işine devam eder. Ağacı tamamen devirdiği 
anda yanındaki delikten bir yılan çıkıp fareyi yutar. Fare de bu şekilde cezasını 
bulmuş olur. Karakulak  bu İlâhî adaletin hikmetini düşünürken öte taraftan 
bir kirpi çıka gelir; önce yılanın kuyruğunu tutar, büzüldükten ve tortop olduk-
tan sonra da yılanın üzerine doğru kendisini yuvarlar. Yılanın vücudu boydan 
boya delik  deşik  olur. Bir yandan yılan cân vermekte olsun, diğer yandan 
kirpi, yılanın kanını emmeye başlar. Yılanın böylece cezasını görmesi karaku-
lağı daha çok  düşündürürken oracıkta bir tilki peyda olur. Kirpi onu görünce 
korkusundan büzülüp dikenli bir top şeklini alır. Tilki, burun hizasına küçük 
abdestini yapınca kirpi elinde olmayarak  açılır; açılır açılmaz da tilki onu bo-
ğazından yakalayıp yer. Hakkın yerini bulması bununla da bitmez. O ara bir 
köpek  gelir, tilkinin üzerine atılarak  onu parçalayıp yer. Ortaya bir de kaplan 
çıkar, o da köpeği parçalar. Ondan sonra bir avcı çıkar, elindeki oku kaplana 
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fırlatınca ok  kaplanın sağ tarafından girip sol tarafından çıkar. Avcı koşarak 
kaplanın derisini yüzmeye koyulur. Post gayet nakışlı ve güzeldir. O sırada bir 
süvari gelip postu avcıdan ister. Avcının, kimseye parasız post veremeyeceğini 
söylemesi üzerine atlı, avcının üzerine kılıcıyla saldırarak  bir vuruşta adamı 
ikiye böler. Atlı, postu alır, atını dört nala koşturarak  yola koyulur. Yolda gi-
derken atın ayağı tökezler, süvari tepe taklak  düşerek  beyni parçalanır.

Bu şekilde birbiri ardınca birçok  zâlimin amellerinin cezasını bulmuş ol-
duklarını gören karakulak, bunlardan ve gördüklerinden ibret alır. Zevki ve 
eğlencesi için bütün hayvanların canını yakan aslana bir nasihat vermek  ister. 
Doğru aslana giderek  konuyla ilgili bir yığın lâf eder. Aslanın bu öğütleri dinle-
memesi üzerine karakulak, ondan büsbütün yüz çevirerek  çıkıp gider. Aradan 
birkaç gün geçtikten sonra aslan bir geyiğe rastlar. Geyiğin iki yavrusu vardır. 
Geyik, yavrularına sataşmaması için aslana yalvardıysa da zâlimin kalbini yu-
muşatamaz. Aslan, iki yavruyu parçalayarak  yer. Allah’ın hikmetine bakın ki 
aslan, geyik  yavrularını parçalarken öte tarafta kendi yuvasına bir avcı gelerek 
aslanın iki yavrusunu kesip derilerini yüzer, alıp gider. Akşam üzeri aslan evine 
dönünce yavrularını yüzülmüş ve postları alınmış bir hâlde görünce bağırıp 
çağırmaya başlar. Üzüntüsünden öyle sızlanır ki tüm ormanı inim inim inletir. 
Aslanın komşusu çakal, güzel ahlâklı zahit bir hayvandır. Aslanın acı acı bağır-
masına üzülerek  teselli etmek  amacıyla yanına gelir. Teselliye başlar. Aslana 
bu sözler âdeta küfür yerine geçer. Çakal sözüne devamla “Boş yere neden 
kendini üzüyorsun? Düşmüş olduğun felâketi neden bir zulüm sayıyorsun? 
Bu hâl senin amelinin cezasıdır.” diyerek  aslana “Zalim Oduncu” hikâyesini 
anlatır (s. 971-974). Fakat aslan hâlâ kendine gelemez. Bunun üzerine çakal, 
aslanın yaşını sorar. Aslan, yaşının kırkı geçtiğini söyler. Çakal da kırk  yıldır 
bütün âlemin canını yaktığını, kırk  yılda bir kez kendi canının yanmasının 
çok  görülmemesi gerektiğini söyler. Sonunda aslan kendine gelerek  bundan 
sonra bir damla kan içmemeye, bir lokma et yememeye ve yalnız meyvelerle 
geçinmeye yemin eder. Yemin gereğince bundan sonra her gün bir ağacın 
yemişini yer. Onun bu hâli yemiş ile yaşayan hayvanların aç kalmalarına sebep 
olur. Çünkü beş on hayvanın yiyeceği yemişi aslan bir öğünde yiyip bitirdiğin-
den birçok  hayvan onun şerrinden yemiş ağaçlarına yanaşamaz olur. Zavallı 
hayvanlar düştükleri bu yeni belâyı akıllı çakala anlatmışlardır. Çakal bir gün 
aslanın huzuruna girerek  halk  üzerindeki zulmünü yine yüzüne vurmaya 
başlar. Aslan, yemin ettiği günden bu yana hiç bir hayvanın kanına girmedi-
ğini, hayatını sadece meyve yiyerek  sürdürdüğünü anlatır. Çakal, aslanın bu 
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hareketinin de bir çeşit zulüm sayıldığını söyler. Çünkü Allah, aslanı et yiyici 
olarak  yaratmıştır. Aslan et yemeyi bırakıp meyve yemeye başlayınca meyve 
ile beslenen hayvanların nafakalarını ellerinden almış olmaktadır. Çakal asla-
na bu durumu daha iyi izah edebilmek  için “Maymun ile Domuz” hikâyesini 
anlatır (s. 977-980). Çakalın anlattığı bu hikâyeyle aslanın hikmet gözü açılır. 
Aslan da ondan sonra ot ve yapraktan başka bir şey yememeye ant içerek 
nefsini bu şekilde ıslah eder.

On birinci bölüm “Bāb-ı Yāz-dehüm Bir Kimesne Ziyāde Ṭaleb İtmek  ile Kendü 
Maḥallinden ve Menzil-i Evvelinden Girü Ḳalduġın Beyān İder” başlığını taşımaktadır. 
Bölümde çerçeve hikâye dışında 4 yan hikâye bulunmaktadır.

Dâbşelîm, Bîdpây’dan, kendi becerisi dışında başka işlerle uğraşan kişilerin dü-
şeceği durumu bildiren bir destan anlatmasını ister. Bîdpây da onuncu çerçeve 
hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 985).

Kanvec ülkesinde gayet dindar bir zahit vardır. Bu zahit tüm çevre halkının 
sevgi ve saygısını kazandığından kendisine birçok  hediye gelmektedir. Tekkesi 
padişah sarayları gibi renkli olsa da zahit yeme ve içmede dâima perhizde 
bulunduğundan tekkesinin geliriyle bütün misafirlerini yedirir içirir. Günün 
birinde buraya bir misafir gelir. Zahit âdeti üzere misafire güleryüz gösterir. 
Yiyip içtikten sonra konuşmaya koyulurlar. Kim olduğunu, nereden gelip 
nereye gitmekte olduğunu sorunca misafir “Hâlen Türkistan’da oturuyorum. 
Fakat asıl vatanım Frengistan’dır. Başımdan pek  çok  şeyler gelip geçmiştir. 
İzin verirseniz anlatayım.” der. Zahit, misafirin hayat hikâyesini dinlemeyi çok 
ister. Yabancı da macerasını anlatmaya başlar. 

“Memleketimde ekmekçi idim. Ustalığım sayesinde kazanabildiğim parayı 
çoluk  çocuğumun nafakasına harcardım. Köyün zenginlerinden çiftçi bir 
dostum vardı. Çiftçi bir gün beni bağına davet etti. O kadar misafirperverlik 
gösterdi ki şehrin en zenginleri dahi misafirini böyle ağırlayamazdı. Yiyip iç-
tikten sonra konuşmaya başladık. Benden ne kazandığımı sordu. Sermâyemin 
ne olduğunu kendisine söyledim. Ayrıca onda iki nisbetinde kazandığımı söy-
leyince, dostum ‘Senin işin hiç de heves edilecek  bir iş değilmiş’ dedi. Ben de 
onun kazancının ne olduğunu sordum. Çiftçi, ne kadar tohum ekerse o ölçüde 
mahsûl alabileceğini ve bâzı defa bir kile tohum ekip yirmi otuz kile aldığını, 
masraflar çıkarılacak  olursa bire on nisbetinde geliri olduğunu söyleyince ben 
de uyanmış oldum. Velhâsıl ben de ekmekçiliği çiftçiliğe çevirme arzusuna 
düştüm. Komşum olan bir derviş bu fikrimi haber alınca bana öğüt yollu bir 
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sürü söz söyledi. İnsanın hırs ve tamah ile bilmediği güç işlere girişmesinin 
pek  kötü neticeler doğuracağını anlattı. Ben, sanatımla iyi geçinemediğimi, 
bu yoksulluğa dayanamayacağımı anlattım. Derviş bu sözleri dinlemedi bile. 
Beni düşüncemden vazgeçirmek  için bana “Çamaşırcı Kadın ve Turna 
Kuşu” hikâyesini anlattı (s. 991-992). Komşum olan derviş ne dediyse de beni 
kararımdan döndüremedi. Ben ekmekçiliği bırakarak  elimdeki tüm parayla 
zirâat âletleri tedârik  ettim. Aldığım yere bir ölçü üzerine tohum ektim. Fakat 
tohumun mahsûl verebilmesi için bir sene beklemek  gerektiğinden bu müddet 
zarfında çoluk  çocuğumu besleyecek  başka bir şeyim de olmadığından geçin-
mekte çok  zorlandım. Buna bir çâre bulabilmek  için mahsûl vaktine kadar 
yine ekmek  yapıp satmaya karar verdim. Fakat sermâyem olmadığından gidip 
bazı dostlarımdan borç para alarak  yine ekmekçiliğe başladım. Ancak  bir 
taraftan şehirde ekmekçiliğe, diğer taraftan köyde çiftçiliğe yetişemez oldum. 
Şehirde ekmek  işini çevirecek  bir kişi bularak  işi ona havale ettim. Ne yazık  ki 
koyduğum adam hırsız çıktı. Mahsûl zamanına kadar ekmekçilik  ticâretinde 
iflâsa vardığım gibi mahsûl zamanı yaklaşınca da birkaç âfet ürünlerimi berbat 
etti. Büsbütün perişan olmuştum. Gelip vaziyetimi komşum dervişe anlattım. 
Derviş gülerek  bana “İki Eşli Adam” hikâyesini anlattı (s. 994-995). Halim 
hikâyedeki adam gibi gülünç değil, ağlanacak  vaziyetteydi. Memleketimde 
artık  oturamaz oldum. Başımı alıp kaçtım. O zamandan beri memleket mem-
leket gezerim. Her memlekette eli ve sofrası açık  bir zâta misafir olarak  kalır 
bu şekilde yer içer keyfime bakarım.”

Zahid, misafirinin, istediği kadar tekkesinde kalabileceğini söyler. Zahidin 
ana dili İbranîce olduğundan kendi adamlarıyla İbranîce konuşur. Hevesli 
misafir, İbranî dilinin incelik  ve güzelliğine hayran kalarak  bu dili öğrenmek 
arzusuna düşer. Arzsunu zahide anlatarak  bu dili kendisine öğretmesini rica 
eder. Zahit, misafirinin bu isteğini kabul eder, fakat İbranîcenin zor bir dil 
olduğunu, dili öğrenemeyince bütün çabalarının boşa gidebileceğini anlatır. 
Misafiri dili öğrenmeye kararlıdır. Misafire göre tamamen öğrenmese de biraz 
öğrense bile kendisinin işini göreceğini, bundan pek  çok  fayda elde edebile-
ceğini zahide anlatarak  “Avcı ve Âlimler” hikâyesini anlatır (s. 1000-1005). 
Misafir, İbranî zahide bu hikâyeyi anlatarak  ilim ve bilginin dâima sahiplerini 
mutlu edeceğinden ve hangi dilde ilim ve fen kitapları çok  ise o dili öğrenme-
nin akıl ve hikmete uygun düşeceğinden bahisle, İbranî dilini ve ilmini ken-
disine öğretmesini ister. Bunun üzerine zahit “Gösterdiğin bu heves ve arzu 
hakikaten akıllıca bir şeydir. Fakat her şey erbabına göredir. Ekmekçi iken 
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çiftçiliğe heves ederek  becerememiş olduğunu sen kendin söylemiştin. Şimdi 
de asıl diline benzemeyen İbranî dilini öğrenmeye heves ediyorsun. Korkarım 
ki hem bunu hem de kendi dilini unutacaksın.” diyerek  “Kekliğin Yürüyüşüne 
Özenip Kendi Yürüyüşünü Unutan Karga” hikâyesini anlatır (s. 1007-1010). 
İbranî zahit bu hikâye ile heveskâr misafiri irşada çalıştıysa da bu gayreti fayda 
vermez. Nihayet derse başlarlar. Zavallı misafir, uzun müddet çalıştığı hâlde 
İbranî dilini asla öğrenemez. Sonunda İbranî dilini öğrenemediği gibi kendi 
anadili olan Frenkçeyi bile epeyce unuttuğunu görerek  yaptığına pişman olur.

On ikinci bölüm “Bāb-ı Düvāz-dehüm Ṣıfat-ı Ḥilm ü Vaḳār u Temkīn Ḫāṣṣa-i Mülūk 
ü Selāṭīne Zībā Ḫilʿat İdügin Beyān İder” başlığını taşımaktadır. Bölümde çerçeve 
hikâye dışında 3 yan hikâye bulunmaktadır.

Dâbşelîm, Bîdpây’dan, bir ülkeyi yöneten padişahın özellikle hangi niteliklere 
sahip olması gerektiğini sorar. Bîdpây da yumuşak  huyluluğun, vakarın ve 
temkinin bir padişah için vazgeçilmez hasletler olduğunu söyleyerek  on birinci 
çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 1017).

Vaktiyle Hindistan’da Hilar adında bir padişah vardır. Bu padişah, hazinesinin 
dolu olması, askerinin çok  olması ve adaletiyle o zamanın sultânları arasında 
öne çıkmıştır. Hilar’ın Süheyl-i Yemenî ve Mâh-ı Hutenî adında iki oğlu olup 
ikisi de iyi yetişmiş, padişahlığa lâyık, bilgili ve güzel delikanlılardır. Padişah bu 
iki oğlunu canı gibi sever, onları bir an olsun görmeden edemez. Padişahın Be-
lar adında bir veziri vardır. En zorlu işlerde onun fikrine başvurur. Padişahın 
bir de eli çabuk  ve yazısı kuvvetli bir kâtibi vardır. Padişah Hilar’ın ahırların-
da biri beyaz ve ikisi siyah üç fili vardır. Bu filler savaş meydanına çıktığında 
ortalıkta düşmandan hiç bir eser kalmaz. Bunlardan başka Hilar’ın iki tane 
de devesi olup hızlı gidişlerine nisbetle en geniş çöller onlara daralmaktadır. 
Hele soyca çok  kıymetli olan atı, at cinsinin en şereflisi sayılır. Hilar’ın bir de 
çok  değerli, dünyada bulunan tüm mücevher çeşitleriyle süslenmiş, sağlam 
mı sağlam bir kılıcı vardır. Padişah, hepsine son derece düşkün olduğundan 
ve bunları ziyadesiyle sevdiğinden hangi gün birini görmeyecek  olsa o günü 
günden saymaz.

Bir vakit ansızın memleketinde bulunan Mecusîlerin bir fesadı ortaya çıkar. 
Hindli Mecusîlerin tuhaf ve yabancı ilimlerde birçok  hünerleri varsa da hile 
ve aldatmada şeytânları bile yenecek  kudrette oldukları için Mecusî olmayan 
ahâliyi dînlerinden çevirmeye başlamışlardır. Hilar şah, veziri Belar’ı bu fesa-
dın söndürülmesine memur etmiş, o da kâtibi ve askerleriyle gidip fesatçılardan 
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halka işkence edenleri kesip astıktan sonra dört yüz kadar Mecusîyi de zincire 
vurarak  padişahın huzuruna getirmiştir. Bu gibi fesatçıların ortadan kaldırıl-
ması icap eder, ancak  padişahların merhamet ve hilmi bunu acele yapmayı 
önlediğinden Hilar, her biri bir fende hüner sahibi olan bu kişileri öldürtmeyip 
özel dâirelerde nezâret altına konulmalarını emretmiştir. Bu Mecusî belâsı or-
tadan kaldırıldıktan sonra Hilar, tatlı bir ömür sürmeye devam eder. Derken 
bir gece rüyasında heybetli ve tuhaf bir ses duyarak  yatağından fırlar. Etrafına 
kulak  verir, fakat sesi tekrar işitemeyince bunun uykuda olan bir hâl olduğu 
kanaatine vararak  tekrar uykuya dalar. Bu defâ rüyasında ay gibi parlak  iki 
balık  görür. Kuyrukları üzerine dikilerek  kendisine selâm verirler. Padişah, 
bu rüyadan da korkarak  uyanır. “Korkulu rüya görmektense uyanık  kalmak 
daha hayırlıdır” sözü gereği biraz oturup o korkuyu yendikten sonra yine 
uykuya varır. Yine rüyasında uzun boyunlu iki ördek  ile bir kazın havada uçu-
şurken padişahı görür görmez durup onunla konuşmaya başladıklarını görür. 
Bu rüyadan da korkup uyanır. Tekrar uykuya varınca yeşil renkli, siyah ve 
beyaz nakışlı bir yılanın kendi bacağına sarıldığını görüp öncekilerden daha 
fazla bir korkuya kapılarak  uyanmış ve en çok  bu rüyadan tedirgin olmuştur. 
Hayli zaman uyanık  kaldıktan sonra tekrar uykuya dalar. Bu defa da rüya-
sında kendi vücudunu tepeden tırnağa kadar kızıl kana boyanmış görür. Bu 
sefer uyandıktan sonra korkusundan bazı yakınlarını uyandırmak  ister. Fakat 
onlara korkusunu belli etmemek  için tekrar uykuya varır. Bu defaki rüyasında 
gayet süratli bir ata binmiş olduğunu, bu atla doğu yönüne doğru dört nala 
koştuğunu görür. Rüyada bile korkusundan her yana gözlerini çevirip bir yar-
dım beklemektedir. Bu defa da uykudan uyanıp altıncı uykuya varınca zavallı 
padişah kendi başı üzerinde kocaman bir ateşin yandığını görür. Alevi göklere 
çıkmaktadır. Birbiri arkasına altı defa korkunç rüya görmekten hayret, dehşet 
ve korku içinde kalan padişah, yedinci kere tekrar uykuya vardığında başı 
üzerine konan bir kuşun, gagasıyle beynine vurduğunu görünce artık  sabrı 
tükenir, müthiş bir nara atarak  uykudan uyanır. Padişahın bu haykırışını işiten 
hademeleri hemen padişahın yanına koşuşarak  ne olduğunu sorduklarında, 
padişah bunlara bir şey söylemeyip hepsini yerli yerine gönderir. Artık  gözü 
uyku tutmadığından sabaha kadar oturup bu rüyaların mânâsını düşünür 
durur.

Padişah rüyalarını maiyetine anlatıp tabirini isteyecek  olsa, kendi başına 
gelecek  belâları herkes anlayarak  bunların olmasından evvel maiyetinin 
nazarında kendi padişahlık  heybetinin düşmüş olacağını bildiği için bu sırrı 
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kimseye söylemez. Sonunda aklına hapiste bulunan Mecusîler gelir. Bunların 
bu gibi ilimlerde hünerleri olduğundan ileri gelenlerinden birkaçını huzuru-
na getirtir. Arz odasının kapılarını kapatıp yalnız kaldıkları zaman gördüğü 
rüyaları anlatır. Bunlardan biri padişahın gördüğü rüyaların çok  önemli ol-
duğunu, bu yüzden gidip arkadaşlarıyla bu rüyaları iyice bir istişare ettikten 
sonra yorumlarını padişaha anlatabileceklerini söyler. Padişah bunu doğru 
bulur, fakat bu sırrı hiç bir kimseye söylemeyeceklerine dair kendilerinden söz 
alarak  gitmelerine izin verir. Dört yüz Mecusî bir araya gelerek  padişahın 
rüyaları üzerine konuşurlarken içlerinden en akıllısı “Bu hâl bizim için tam bir 
öç alma fırsatıdır. Padişah Hilar, nicelerimizin kanını dökmüştür. Ne kadar 
aileyi perişan etmiştir. Bizi de buraya getirdi ki her ne zaman olsa başlarımızı 
kesebilsin. Şu rüyayı öyle bir tabir edelim ki Hilar Şah, kendi ölümünün pek 
yakın olduğunu anlasın. Bu felâketten kurtulması için maiyetinden en çok  işe 
yarayanlarını fedâ etmesini söyleyelim. Onların arasına böylece fitne soka-
bilirsek  sonradan padişahın öldürülmesi de kolaylaşmış olur.” der. Hepsi bu 
sözü beğenirler. Yapacakları tabir ve tavsiye edecekleri çâreler için söz birliği 
ederek  hükümdarın huzuruna çıkarıldıkları zaman derler ki “Padişahım, bu 
rüyaların her biri müthiş bir hâdisenin olacağına işarettir. Bu hâdiselerin kim-
ler tarafından olacağı dahi bellidir. Zira kuyrukları üzerine kalkıp size selâm 
veren o parlak  balıklar, iki oğlunuzdur. Ayağınıza sarılan yeşil yılan zevceniz 
olan İran-duht’dur. İki ördekle kaz ise biri beyaz ve diğeri siyah fillerinizdir. 
Sizinle rüyada koşan iki hademeniz de iki deveniz olup başınızda parlayan 
ateş veziriniz Belar’dır. Tepenize gagasıyle vuran ise kâtibinizdir.” Padişah, bu 
sözleri işitir işitmez keder ve korkusundan sapsarı kesilir. Mecusîler, padişahın 
bu korkusunu görerek  çok  sevinirler. Padişah “Peki bunlar yüzünden olacak 
veya çıkacak  hâdiseleri, felâketleri nasıl önleyebilirim?” deyince, Mecusîler 
“Efendim, dünyâda eşi olmayan kılıcınızla bu saydıklarımızın kafalarını kes-
tirirsiniz. Kanlarını bir havuza doldurursunuz. Biz dört yüz Mecusî bu havuz 
içine dualar okuruz, sonra siz havuza girer düşmanların kanıyla yıkanırsınız. 
Bu sayede bunların belâsından kurtulursunuz.”

Hilar Şah, Mecusîlerin hâince sözlerinin doğru olup olmadığını hiç düşünmez. 
Fakat kendisi o kadar merhametlidir ki nefsinin selâmeti için bu kadar cana 
kıymanın padişahlık  ve insanlık  şanına uymayacağını düşünür. Mecusîlerin 
idamlarını istediği canlar, kendisi için en kıymetli varlıklar olup bunlar eğer 
dünyâdan gidecek  olurlarsa dünyânın da bir tadı kalmayacağını düşünmekte-
dir. Hattâ bu mânâyı Mecusîlere de açarak  “Hazret-i Süleyman ve Butimar” 
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hikâyesini anlatır (s. 1029-1033). Şah Hilar, Mecusîlere bu hikâyeyi anlatarak 
en sevdiği kişilerin kanıyla durdurulmuş olacak  belâların kendisini asla mem-
nun edemeyeceğini söyler. Bu derdin çâresini daha başka şekilde düşünmeleri 
için Mecusîleri yerine gönderir. Fakat rüyaların korku ve dehşetinden kalbi bir 
türlü rahat etmediğinden çok  üzgün görünmektedir. Padişahın bu hâli çevre-
sindekilerin dikkatini çeker. Bilhassa Vezir Belar’ın bu hâl gözünden kaçmaz. 
Padişahın gizlice Mecusîlerle konuştuğunu, kendisinden de bu sırrın saklan-
dığını anlayınca doğrudan doğruya padişahın huzuruna varıp bu meseleyi 
kendisine açmaya cesaret edemez. Efendisini böyle üzgün görünce bir şeyler 
yapmak  lüzumunu da hissettiğinden sıkıntısının sebebini öğrenmek  için padi-
şahın karısına gider. İran-duht’a padişahın dalgınlığı ve üzgünlüğüne sebebin 
ne olduğunu sorar. Bunun muhakkak  bir sebebi olacağını anlatır. Bu gizliliği 
kendisinden başka kimsenin bilemeyeceğini söyler. İran-duht, bütün cesaretini 
toplayarak  padişah Hilar’ın yanına varır. Derdinin, üzüntüsünün neden ileri 
geldiğini anlatmasını ister. Padişah ilk  önce içindekileri söylemekte tereddüt 
eder. Fakat İran-duht’un ısrarına dayanamaz. Ayrıca bu sırrı artık  saklayacak 
takati kalmadığı için gördüğü rüyaları ve Mecusîlerin tabirlerini uzun uzadıya 
anlatır. İran-duht “Hepimizin canı sizin uğrunuzda feda olsun. Sizi bu acıdan 
kurtarmak  için bizim kurban olmaklığımız arzulanırsa bu fedâkârlığı yapmak 
bütün dostlarınız için bir şereftir.” der. Padişah, İran-duht’un bu nezâket ve 
fedâkârlığından dolayı memnun kalmakla beraber sevgilisiz ve dostsuz bu 
dünyânm hiç bir lezzetinin kalmayacağını ve öyle zillet içinde bir ömür sür-
mektense başına gelecek  felâketlere boyun eğeceğini söyler. İran-duht “Allah 
efendimizi bütün tehlikelerden muhafaza buyursun. Henüz hiç bir felâket 
görünmüş değildir. Korkunç rüyalardan vehme düşmüşsünüz. Bilhassa sizi bu 
vehme düşürenler dinleri dinimize uymayan Mecusîlermiş. Siz ise onların fesat 
ocağını söndürerek  kendilerini burada esir tutmaktasınız. Böyle düşmanların 
doğruluklarına ve sadâkatlerine itimâdınız doğru mudur? Şayet maksadınız 
rüya tabiri ise Hazra Dağı’nda Karidun adında bir feylesof vardır. Bu feylosof 
dünyâdan el çekerek  yalnız başına bir mağarada yaşamakta, tüm vaktini iba-
detle geçirmektedir. Böyle bir feylesofun rüya tabiri elbette Mecusîlerin tabir-
lerinden daha emniyyetlidir.” der. Padişah, İran-duht’un doğru düşündüğüne 
kanâat getirerek  kalkıp Karidun’un mağarasına gider.

Karidun, padişahın geldiğini görünce karşılamak  için mağaranın dışına kadar 
koşup kendine göre ikramını yapar. Padişah, bu büyük  feylesofun kendisine 
gösterdiği izzet ve ikramdan utanır. Ancak  münzevî feylesof, yeryüzünde en 
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yüksek  mertebenin hükümdarlara ait olduğunu, bir dakikalık  adaletinin sene-
lerce nafile ibâdetten üstün olan padişaha hürmet ve ikram etmeyenlerin Allah 
ve insanlarca ayıplanacağını söyleyerek  padişaha ikramda daha da ileri gider. 
Hilar Şah ziyaretinin sebebini anlatır. Rüyasını ve Mecusîlerin tabirlerini 
açıklar. Padişah, bunları anlatırken feylesofun yüzü renkten renge girmektedir. 
Karidun biraz düşündükten sonra “Padişahım, Mecusîler zümresi bizim din 
düşmanlarımızdır. Size en çok  sâdık  olan ve işlerinizi yapan kişileri ve hayvan-
ları bu tabirleriyle yok  ettirmek, hiç olmazsa sizi sonsuz, kurtulamayacağınız 
bir acıya düşürmek  o hâinler için bir muvaffakiyet ve kurtuluş şifâsı olur.” 
diyerek  padişahın rüyasını tabire başlar. “Gördüğünüz rüyalar korkacak  ve 
ürkecek  şeyler değildir. Aksine sevinilecek  ve sadakalar verilecek  hayırlı rüya-
lardır. Kuyrukları üzerine durarak  size selâm veren iki balık, Serendip tara-
fından gelecek  iki elçidir. Gördüğünüz iki fil bunların getirecekleri hediyelerin 
büyük  ve ağır olacağına işarettir. İki ördek  ile bir kaz ise iki at ve bir katırdır ki 
Delhi padişahı hediye olarak  ahırınıza göndermektedir. Ayağınıza dolanan yı-
lan ise belinize kuşatılacak  mücevher bir kemere bağlı çok  kıymetli bir kılıçtır. 
Tepeden tırnağa kadar vücûdunuza bulaşan kan, öyle bir padişah giyeceğidir 
ki, altın inci ve türlü kıymetli taşlarla bezenmiş olarak  Gazne padişahından 
size bir armağandır. Rüyanızda binmiş olduğunuz at, hükûmet ve devlet olup 
dünyânın size itaat edeceğine bir alâmettir. Şam ve Mısır ülkeleri padişahının, 
hediyeleriyle birlikte sizin emrinizde olacağına, bu hediyeleri ile bunu size 
anlatacaklarına bir işarettir. Başınızda parlayan ateş, çok  güzel bir tacdır ki 
Seylân padişahının, saygısını size bu hediye ile göstereceğine bir emaredir. 
Yalnız, gagasıyla başınıza vuran kuş ise sizin biraz üzüntü geçireceğinize dalâ-
let eder. Zira pek  sevdiğiniz bir kişinin yüz bula bula başınıza kadar çıkarak 
sizi biraz üzeceğini göstermektedir. İşte rüyalarınızın tabiri ve mânâsı budur. 
Yedi rüyanın bir gecede arka arkaya görülmüş olmasına göre anlattığım gibi 
bu misafirler ve hediyeler, birbiri ardınca geleceklerdir.”

Padişah, bu rüya tabirinden dolayı içi rahatlamış olarak  sarayına döner. Ara-
dan bir hafta geçmeden yedi yönden elçiler hediyeleriyle gelerek  padişaha arz 
ve takdime başlarlar. İhtiyar feylesofun tabirinin doğru çıkması, yalnız Hilar 
Şah’ı değil, bütün sâdık  dostlarını sevindirmiştir. Padişah, vezirini, başkâti-
bini ve iki şehzâdesiyle karısı İran-duht’u yanına çağırarak  hâin Mecusîlerin 
onlar aleyhindeki kötü niyetlerine karşılık, gelen hediyeleri dağıtmaya başlar. 
Hediyeler arasında erguvanî hil’atle kıymetli taşlarla süslü olan taç hepsinden 
üstün olduğundan padişah, tacın İran-duht’a; hil’atin vezire münâsip olacağı-
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nı düşünür. Vezir, olayların güzel bir şekilde sonuçlanmasının İran-duht’un 
eseri olduğunu bildiği için hem tacın ve hem hil’atin ona verilmesini ister. Bu 
sırada huzura, Bezm-efruz adlı câriye girer. Bezm-efruz, İran-duht’tan kat kat 
güzel ve genç olduğundan padişahın sevgi dolu bakışlarını üzerine çekmiştir. 
Bu yüzden “Öyleyse iki hediyeden biri İran-duht’un, diğeri Bezm-efruz’un 
olsun. Fakat İran-duht hangisini beğenirse alsın, ancak  diğeri ona kalsın.” 
diyerek  hediyeleri almalarını emreder. İran-duht tacı, câriye de hil’ati alır. 
Gerek  sefirlerin gelişinin, gerek  hediyelerin dağıtılışının dostları sevindirmiş 
olduğu bu günde İran-duht, başına koyduğu taç ile ve bir tabak  şekerleme ile 
padişaha şükrânını bildirmek  üzere huzura girer. Tabak  elinde padişah hu-
zurunda dururken hil’ati giyen câriye de padişahın huzuruna gelince padişah 
ona olan aşkı ve meyli sebebiyle “Taç da Bezm-efruz’un başında olmalı idi” 
lafını ağzından kaçırıverir. Bu söz İran-duht’un gücüne gitmiş ve kıskançlığını 
ayaklandırmıştır. Hiddetle elinde olmayarak  tabağı padişahın başına vurup 
kırar. Padişah fena hâlde sinirlenerek  veziri çağırır. Hemen İran-duht’un başı-
nın kesilmesini emreder. Halbuki vezir Belar, padişahın İran-duht’a olan kalbî 
bağını pek  iyi bildiğinden, bîçâre kadının hiddetlenerek  ve istemeyerek  tabağı 
fırlatıp kırmasının padişahın görmüş olduğu rüya ahkâmından olduğunu bildi-
ğinden İran-duht’u öldürmeyip aksine izzet u ikramla konağına misafir olarak 
gönderir. Aradan bir zaman geçtikten sonra Hilar Şah, İran-duht hakkında 
verdiği ölüm cezasından son derece pişman olur. Sevgili iki şehzadesinin anne-
si olan ve kendisine sevgiyle bağlı bir kadına kıymış bulunmasından ötürü çok 
üzülür. İşlediği bu cinayet yüzünden kendi nefsine sövüp sayar. Bir gün vezi-
rini çağırarak  kederini anlatır. Vezirden teselli edici sözler beklese de vezir, 
aksine “Hiddet ve âni kızgınlık  işte böyledir. İnsanı öyle fena işlere sürükler ki 
sonunda pişmanlık  meydâna getirir. Hiç bir teselli onu bu üzüntüden kurtara-
maz. Padişahlar hiç bir zaman hiddetlerine yenilmemelidir. Dâima merhamet 
ve yumuşaklıkla hareket etmelidir.” diyerek  “Üç Muskalı Padişah” hikâyesini 
anlatır (s. 1058-1064). Vezir Belar, bu hikâyeyi anlatarak  padişahlar için her 
şeyde kendilerine pişmanlık  siperi olarak  ancak  hilm ve merhametin olacağını 
isbât eder. Fakat Hilar Şah’ın öğüde değil, teselliye ihtiyâcı vardır. Bu teselli 
ise ancak  İran-duht’un hayata dönmesiyle mümkündür, bu da imkânsızdır. 
Padişah, pişmanlığın derecesini artırdıkça vezir de aksine padişahı tenkidde 
ileri gitmektedir. İş öyle bir raddeye gelmiştir ki gerçekten padişahta hilm ol-
mazsa vezirini öldüreceği muhakkaktır. Fakat vezir, hiç bir şeye aldırmayarak 
padişahı ikâz için “Kızgınlıkla Eşini Öldüren Güvercin” hikâyesini anlatır (s. 
1066-1067). Bu hikâyeden sonra canı büsbütün sıkılan padişah, vezirine, emri 
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veren acele ettiyse uygulayan neden acele etti diye çıkışır. Vezir, sultanın hil-
mini ve hiddetini bir müddet daha sınadıktan sonra İran-duht’un ölmediğini 
söyler ve onu huzura getirtir. İran-duht, sultandan özürler dileyerek  affını 
ister. Padişah, sonunda karısıyla aralarında geçen bu kötü hadisenin, gördüğü 
yedinci rüyanın zuhur etmesinden kaynaklandığını anlayarak  karısını bağışlar. 
Hep birlikte mutlu bir ömür sürmeye devam ederler.

On üçüncü bölüm “Bāb-ı Sīz-dehüm Mülūk-ı ʿĀlī-cenāba Ḳavl-i Ehl-i Ġadr u Ḫıyā-
neti İstimāʿdan İmtināʿ u İctināb Vācib İdügin Beyān İder” başlığını taşımaktadır. 
Bölümde çerçeve hikâye dışında 1 yan hikâye bulunmaktadır.

Dâbşelîm, hilm ve sabrın değerini anladığını, şimdi de bir padişahın, fitnecile-
rin sözleri karşısında nasıl hareket etmesi gerektiğini sorar. Bîdpây da on ikinci 
çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar (s. 1082). 

Vaktiyle Halep şehrinde adaleti ve doğruluğu ile ünlenmiş bir padişah vardır. 
Bu padişahın çok  güzel bir kızı vardır ki dünyâ dünyâ olalı böyle bir güzel gör-
memiştir. Bu kız babası tarafından da çok  sevilir. Babası onun için deli divâne 
olur. Sultânın zinet ve mücevherleri pek  mükemmeldir. Babası yeniden bir 
zinet almak  veya yaptırmak  ister. Küpe, gerdanlık, yüzük, bilezik  gibi şeylerin 
kime yaptırılması gerektiğini soruşturduğunda bir kuyumcu tavsiye ederler. Bu 
kuyumcu yalnız Halep şehrinde değil, çevre memleketlerde bile isim yapmış, 
sanatında tam bir ustadır. Padişah, bu adamın yaptığı bazı zinetleri getirtip 
inceleyince gerçekten o kadar güzel ve nefis bulur ki bunların insan elinden 
çıkmış olmasına hayret eder. Kuyumcuyu çağırtarak  kızına yapılacak  zinetle-
rin ne şekilde olması gerektiğini konuşur. Kuyumcunun açık  ve tatlı konuştu-
ğunu görünce bu nâzik  ve açık  konuşmanın vezirlerinde ve emirlerinde dahi 
bulunmadığına şaşırır.

Sultân için ısmarlanan zinetler yapılmaya başlanır. Bu vesileyle padişah ku-
yumcuyu sık  sık  görür, hâl ve tavrını beğenir. Padişah teveccühünü o kadar ile-
ri götürür ki kuyumcu, âdeta hatırı sayılır bir dostu olup çıkar. Kız, kuyumcuyu 
perde arkasından gördüğü için konuşmasına, yakışıklılığına hayran kalarak  ona 
karşı meyli gittikçe artar, sanatındaki inceliğine meftun olur. Padişahın veziri 
ise siyâset ve devlet idaresinden başka usûl ve hikmette emsalsiz olduğundan, 
padişahın âdi bir kuyumcu hakkındaki mânâsız iltifat ve tavırlarını uygun 
bulmaz. Kız ile kuyumcu arasındaki gizli münâsebeti de öğrenince bunu çok 
tehlikeli bularak  gece gündüz nimetiyle yaşadığı velinimetini, bu tehlikeden ha-
berdâr etmeyecek  olursa âdeta nankörler seviyesine inmiş olacağını düşünür. 
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Diğer taraftan bir padişaha böyle bir ihtarı yapmanın da ne kadar tehlikeli 
olduğunu bilmektedir. Fakat efendisinin yanlışını gerçek, noksanını da doğru 
göstermek  gibi yağcılık  ve riyakârlığı en büyük  ihanet ve kötülüğün ta kendisi 
olarak  görmektedir. Padişah bu sadâkatinden dolayı kendisine kızacak  bile olsa 
bunu yapmaktan geri kalmamak  lüzumunu duyar. Padişaha giderek  bir ku-
yumcuya bu kadar teveccüh göstermesinin yanlış olduğunu, her türlü sırlarını 
ona açık  etmesinin ileride ciddi sıkıntılara yol açacağını söyler. Padişah, vezirin 
bu sözlerini hayretle dinleyip ses çıkarmayınca zeki vezir, padişahın kendi söz-
lerine inanmak  istemediğini derhal anlar ve onu ikna edebilmek  için “Şehzade 
ve Kunduracı” hikâyesini anlatır (s. 1088-1100). Vezir, padişaha bu hikâyeyi 
anlatarak  şehzadelerin öyle, kuyumcu ve kunduracı gibi sıradan kimselerle 
tanışıp arkadaş olmasının çok  kötü sonuçlar doğurabileceğini ifade etmeye ça-
lışır. Padişah bu sözlere kulak  asmaz. Vezirin bu akıllıca ve yerinde öğütlerini 
kabul etmez. Aradan bir zaman daha geçer. Kuyumcunun padişah nezdindeki 
itibârı arttıkça artar. Padişahın yakınları onun padişaha damat olacağına artık 
olmuş gözüyle bakmaya başlamışlardır bile. Nihayet, bir gün kızın tacı için 
büyük  çapta bazı mücevhere ihtiyaç olmuştur. Bunlardan bir miktarı hazinede 
bulunmaktadır. Kuyumcu filân tüccarın kızında bundan daha büyük  taşlar bu-
lunduğunu haber alarak  sultân hanıma haber verir. Sultân da o taşları istediği 
hâlde tüccar kızı inkâr eder, iş büyür. Sultân, bîçâre tüccar kızını işkencelere 
sokar. Tüccar kızı, nazlı bir şekilde büyümüş olduğundan işkencelere taham-
mül edemeyerek  fecî şekilde ölür. Kızının böyle feci bir cinayeti işlediğinden 
padişahın haberi yoktur. Halbuki halk, padişahın haberi var düşüncesiyle zul-
mün derecesinden dolayı padişaha lanetler yağdırmaya başladıklarından vezir, 
sadakati dolayısıyla durumu padişaha haber vermeye mecbur kalır. Padişah 
gayet adaletli ve iyi ahlâk  sahibi olduğundan kızının cinayetini affetmeyip kızı 
anasıyla birlikte bir bağa hapseder. Kuyumcu idam edileceğini anlayınca kaçar.

Bir gün kuyumcu, sultânın hapsedildiği bağa giderek  aralarındaki münâsebet 
sebebiyle görüşmek  ister. Lâkin sultân hanım bu adamın sözüne kapılıp mâ-
sum bir kızın günâhına girdiği için çok  pişmanlık  duymaktadır. Bu yüzden 
kuyumcuyu yanından kovar. Bu üzüntü ile başını alıp dışarı çıkan kuyumcu, 
bir serseri gibi diyar diyar dolaşırken avcıların kazdığı bir çukura düşer. Aynı 
çukura bir kaplan, bir maymun ve bir yılan da düşmüştür. Bir müddet burada 
kaldıktan sonra yolu o civara düşen seyyahın biri çukur ağzına gelir. Çukurda 
üç hayvan ve bir de insan olduğunu görür. İnsanı kurtarmak  istediğinden 
çukura bir ip sarkıtır. Fakat kuyumcudan önce maymun ipe yapıştığı gibi yu-
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karı çıkar. İkinci olarak  yılan ve üçüncü olarak  da kaplan yukarıya çıkarlar. 
Seyyâh bunlardan korkacak  olsa da üçü birden hayır duâ ve senada bulunarak 
teşekkür ederler. Her biri kendi yuvalarının nerelerde bulunduğunu söyleyerek 
ömürlerinin sonuna kadar seyyaha minnet duyacaklarını, şayet yolu yuvalarına 
düşecek  olursa onu ağırlamakta kusur etmeyeceklerini samimi bir dille söyler-
ler. Maymun son olarak  “Size bir de öğüt vermeme müsade ederseniz derim 
ki, şu kuyu içinde kalan adamı çıkarmayınız. Çünkü onun hayvan cinsine kötü 
niyeti olduğu gibi kendi cinsine de hayrı olmayacaktır.” der. Fakat seyyah asıl 
kendi cinsinden olan kuyumcuyu kurtarmak  istediğinden maymunun nasiha-
tini alayla karşılayarak  kuyumcuyu kurtarır. Meğer seyyah bu kuyumcunun 
padişah tarafından iyi tutulduğunu bilenlerdendir. Yalnız padişahın gerek 
kızına ve gerek  kuyumcuya yaptıklarından haberi yoktur. Kuyumcu “Eğer 
yolunuz bizim memlekete uğrar da beni bulursanız elbette sizden gördüğüm 
şu iyiliğin mükâfatını ve karşılığını yapmaktan geri durmam” diyerek  her biri 
kendi yollarına gider. Hâin kuyumcu epeyce bir zaman serseri bir şekilde do-
laşır durur. Sonunda şehre dönerek  bir köşede yaşamaya başlar.

Seyyah ise, uzun zaman dünyâyı dolaşmış, üç yüz altın kazanmıştır. Artık 
vatanına dönmek  ister. Vardığı bir yerde karşısına iki hırsız çıkar. Hırsızlar 
zavallının neyi varsa alırlar. Kendisini de açlıktan ölsün diye bir ağaca bağ-
layıp giderler. Zavallı seyyah sağdan soldan medet umar. İşte tam bu esnada 
yanında bir maymun peyda olur. Seyyahı görür görmez kendisini kuyudan 
çıkaran insan olduğunu anlar. Maymun seyyahın iplerini çözer ve onu yuva-
sına götürür, elinden geldiği ölçüde ağırlamaya çalışır. Seyyah rahatladıktan 
ve karnı doyduktan sonra uykuya dalar. Maymun da hırsızların peşine düşer. 
Hırsızlar, seyyahı soyduktan sonra bir çeşme başına giderek  geceyi orada ge-
çirmeye karar verrirler. Uykuya daldıklarında maymun ne kadar yükleri varsa 
birer birer çözer. Seyyâhın üç yüz altınından başka birçok  kıymetli şeyler bul-
duğundan bunların hepsini bir tarafa götürüp gömer. Sonra bir ağacın üzerine 
çıkarak  hırsızların ne yapacağını beklemeye başlar. Sabah olup da hırsızlar 
uykudan uyanınca ve eşyalarının karma karışık  olduğunu görünce bu işin 
mutlaka cin peri işi olduğuna hükmederler ve oradan kaçarcasına uzaklaşırlar. 
Maymun, bu hâli görünce gidip seyyaha haber verir. O da gelerek  kaybettiği 
malın birkaç mislini ele geçirir. Sevinçle yoluna devam eder. Epeyce uzaklaşır 
ki karşısına bir kaplan çıkar. Bu kaplan da seyyahın kuyudan kurtardığı kap-
landır. Kaplan, seyyahı evine davet eder ve hayatını borçlu olduğu bu kişiye 
iyi bir hediye vermek  ister. Bu niyetle padişahın bağına gider. Bağda padişahın 
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kızıyla karşılaşır ve kızı parçalayarak  boynundaki gerdanlığı alıp seyyaha verir. 
Seyyah daha şehre girmeden sultanın meçhul biri tarafından parçalandığı ha-
beri şehre yayılmıştır. Padişah her ne kadar cinayetin, tüccar kızın akrabaları 
tarafından intikam kasdıyla yapılmış olduğunu düşündüyse de evlât sevgisi 
içten içe onu mateme boğmuştur. Seyyah şehre gelene kadar kuyudan çıkarıp 
kurtardığı hayvanların ikisinden de birer iyilik  görmüştür. Sorup soruştura-
rak  kuyumcuyu bulur. Kuyumcunun fakir ve perişan halini görünce elindeki 
tüm malları ona gösterip bunları paylaşabileceğini söyler. Kuyumcu, sultanın 
elmas gerdanlığını görür görmez tanır ve kızının katilini padişaha ihbar ede-
rek  padişahın yanındaki eski itibarını kazanabileceğini hayal eder. Kuyumcu, 
seyyahı evinde bırakıp sarayın yolunu tutar ve padişaha, kızının katilinin kendi 
evinde olduğu haberini verir. Muhafızlar, kuyumcunun evini basarak  seyyahı 
tutuklarlar. Seyyah ertesi gün idam edilmek  üzere zindana atılır. Zindandaki 
bir çukurda bir yılan belirir. Bu yılan, seyyahın kuyudan kurtardığı yılandır. 
Yılan, seyyahın başına felâketi getirenin kuyumcu olduğunu haber verir ve ona 
“Üzülme, ben senin bu hâlini haber alınca gidip padişahın annesini soktum. 
Şimdi tulum gibi şişmiş yatıyor. Onun ilacı da şu ottur. Sen pâdişahın anne-
sini kurtarırsan o da seni affeder.” der. Seyyah, yılana bu iyiliğinden dolayı 
teşekkürler eder. Zindancı vâsıtasıyla saraya haber gönderip valide sultânı 
bu zehirlenmeden ve ölümden kurtarmanın kendi elinde olduğunu bildirir. 
Zaten kadıncağızın hayatından ümit kesilmiş olduğundan, bir tecrübe için 
seyyahı çağırırlar. Seyyah, yılanın kendisine getirdiği ot ile hastayı tedavi edin-
ce padişah onu bağışlar. Bunun üzerine seyyah, kuyumcu ile macerasını ve 
gerdanlığın kendisine nasıl gelmiş olduğunu padişaha anlatır. Padişah ertesi 
sabah seyyâhın yerine kuyumcunun idâm edilmesini emreder. Kuyumcunun 
bundan haberi yoktur. Sabahleyin erkenden siyâset meydânına giderek  seyya-
hın getirilmesini beklemektedir. Ancak  cellâtlar gelip kendisini yakaladıkları 
gibi sehpâya götürürler. Kuyumcu şaşkın “Asılacak  adam ben değilim” diye 
feryat ettiyse de kimse onu dinlemez. 

Eserin on dördüncü ve son bölümü “Bāb-ı Çihār-dehüm İnḳılābāt-ı Zemāna ʿAdem-i 
İltifāt ve Cemīʿ-i Aḥvālde Ḳażā-yı Rabbü’l-ʿubbāda Rıżā vü İnḳıyād Lāzım İdügin Beyān 
İder” başlığını taşımaktadır. Bölümde çerçeve hikâye dışında 2 yan hikâye bu-
lunmaktadır.

Padişah Dâbşelîm son vasiyette insanların çabasının ne olursa olsun Allah’ın 
takdirinin bir şekilde zuhur edeceği ile ilgili bir destan anlatmasını Bîdpây’dan 
talep eder. Bîdpây da on üçüncü çerçeve hikâyeyi anlatmaya başlar. (s. 1121)
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Rum ülkesinde doğrulukta ve adalette nâm salmış kerem sahibi bir padişah 
vardır. Bu padişahın iki oğlu vardır. Padişahın ansızın ölümüyle padişahlık 
tacı iki veliahta kalmıştır. Büyük  şehzade daha atik  davranarak  babasının ha-
zinelerini ele geçirir. Vezirler, kumandanlar ve bütün maiyetin kalbini kazan-
dığından padişahlık  tahtına geçip oturur. Küçük  kardeşi ise kaçmaktan başka 
çâre bulamaz. Fakat düştüğü bu perişanlığın ve vaziyetin ağabeyi yüzünden 
değil de Allahın takdiri icâbı olduğunu düşünür. Kısmetini aramak  ve hayatını 
kazanmak  için yollara düşer. Akşam olduğu vakit, gurbetin sessizliği ve boş-
luğu bu sabırlı ve mütevekkil şehzadenin gönlüne öyle tesir eder ki gözüne bir 
damla uyku girmez.

Şehzade sabahleyin tekrar yollara düşer. Yolda gayet gösterişli, yakışıklı bir 
delikanlıya rastlar. Hazret-i Yûsuf derecesinde bir güzelliğe sahiptir. Kendisi 
gibi gurbete çıktığından onunla arkadaşlık  ederek  hem teselli bulmuş hem 
de derdini hafifletmek  imkânına kavuşmuş olur. Delikanlının kendisine yoldaş 
olması, şehzadenin ikinci gecesinin daha bir huzur içinde geçmesini sağlar. 
Yola çıktıklarının üçüncü günü bir tâcir oğluna rastlarlar. Tâcirzadenin anla-
yış ve zekâsı, akıl ve idrâki daha ilk  karşılaşmada sezilir. Tâcirzade, şehzade 
ile yol arkadaşına, arkadaşlık  teklif edince hemen isteği kabul edilir. O akşam 
üç arkadaş geceyi birlikte ve daha tatlı geçirirler. Ertesi gün bir köylü delikan-
lısı da onlara iltihak  edince dört genç daha da sevinç ve cesaretle yol almaya 
başlarlar. Bir hayli yol aldıktan sonra artık  yiyecek  ve içecekleri tükendiği bir 
sırada Nustur şehrini görürler. Daha da hızlanıp şehrin kenarına geldikleri 
vakit, birkaç gün başlarını dinlendirmek  ve ihtiyâçları olan yiyecek  ve içeceğin 
para olarak  karşılığını kazanmak  için nöbetleşe çalışmaya karar verirler. Şeh-
zadeden başka diğer üç delikanlı, azim ve himmet sahibi genç olduklarından 
yalnız içlerinden birinin çalışmasının, dördünün nafakasına yeteceğine inan-
maktadırlar. Şehzade, çalışma ve gayretin faydalarını bilmekle beraber, her 
şeyde muvaffakiyetin, İlâhî takdire bağlanmış olduğunu, yoksa insanın yalnız 
kendi bilgi ve gayretiyle muvaffak  olamayacağı düşüncesindedir. Diğerleri 
şehzadenin bu inancını tembelliğine ve isteksizliğine bağlar. Şehzade görüşü-
nün doğruluğunu ıspatlayabilmek  için “Endülüslü Çiftçi” hikâyesini anlatır (s. 
1129-1138). Sabırlı ve tevekkül sahibi şehzade bu hikâyeyle, insanın çalışmada 
geri kalmaması gerekiyorsa da asıl işi, Hakk’ın takdirine bırakmak  gerektiğini 
arkadaşlarına anlatmaya çalışmıştır. Bulundukları şehrin kenarında geçen bu 
sohbetten sonra dört arkadaştan hergün birisinin şehre gidip gücü yettiği kadar 
çalışıp yiyecek  ve içecek  için para kazanmasını kararlaştırırlar. 
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İlk  gün köylü delikanlı gider. Bu delikanlı hangi hizmetin en çok  para getire-
bileceğini inceler. O şehirde en çok  oduna ihtiyaç olduğunu anlayınca hemen 
dağa çıkarak  bir yük  odun toplayıp getirir. Bunları on dirheme satıp yiyecek 
içecek  aldıktan sonra arkadaşlarının yanına gitmek  için yola koyulur. Şehrin 
kale kapısından çıkarken duvar üzerine “Çalışkanlara ne mutlu ki bir gün ça-
lışmanın bedeli on dirhemdir” cümlesini yazar.

Ertesi gün çalışma nöbeti genç ve güzel delikanlınındır. Delikanlı şehre gider. 
Ne iş görebileceğini, ne yolda para kazanacağını bilemeyip başı boş gezinme-
ye başlar. Bir evin penceresinden çok  zengin bir hanım, bu güzel delikanlıyı 
görünce bütün kalbiyle ona âşık  olur. Cariyelerinden birini gence gönderir. 
Câriye “Güzel, dayalı döşeli bir konak, içinde taze bir hanım, yeme içme mü-
kemmel. Böyle bir sâadeti elbette reddetmezsiniz ya...” diyerek  ve nice tatlı 
sözlerle delikanlıyı kandırarak  köşke götürür. Akşama kadar köşkte eğlendikten 
ve yiyip içtikten sonra akşamleyin ev sahibi hanım delikanlıya yüz dirhem para 
verir. Delikanlı bununla arkadaşlarına yiyecek  ve içecek  alır. Kale kapısından 
çıkıp giderken köylü delikanlının yazmış olduğu yazıyı okur. O da alt tarafına 
“Yakışıklı ve güzel olanlar para konusunda tasalanmamalıdır. Güzel bir yüzü 
seyretmenin bir günlük  kıymeti yüz dirhemdir.” ifadesini yazar.

Üçüncü gün tâcirzade şehre gidip o şehrin en işlek  sokaklarının birisinde ta-
cirler arasında bir yer tutar. İnsanların biri gelip biri gitmekte, herkes bir şey 
vererek  veya değiştirerek  para kazanmaktadır. Tâcirzade her çeşit malın de-
ğerini ve fiyatını bildiğinden birçok  mal alıp satmak  ve her alış verişinde onda 
bir kazanmak  suretiyle o gün akşama kadar tam bin dirhem para kazanır. 
Bununla aldığı yiyecek  ve içeceği arkadaşlarına götürürken kale duvarındaki 
yazıları görür. O da alt tarafına “Ticâret erbabına ne tasa düşer ki bir günlük 
akıllıca çalışmanın meyvesi bin dirhemdir” ibaresini yazar.

Dördüncü gün nöbet, şehzadeye gelmiştir. O da sabahleyin erkenden kalkarak 
şehre iner. Padişah neslinden gelmiş ve padişah sarayında büyümüş olmasın-
dan arkadaşlarının yaptığı işlerden hiç birisini yapamayacağını bilmektedir. 
Kazancını Cenâb-ı Hakk’a havale etmiştir. Şehirde, bütün insanlar keder 
ve matem içindedir. Şehzade sebebini öğrenmek  için padişahın köşkünün 
önünde insanları izlemeye başlar. Bekçilerden birisi şehzadeyi görünce onun 
diğer insanlar gibi matem tutmamasından şüphelenir ve şehzadenin bir casus 
olduğu düşüncesine varıp onu sürükleye sürükleye bir zindana götürüp atar. 
O akşam şehzade, arkadaşlarının yanına gidemediğinden arkadaşları bunu 
şehzadenin beceriksizliğine yorarlar. Padişahın ölümünden sonra şehrin ileri 
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gelenleri kendilerine bir padişah seçmeye kalkarlar. Zira ölen padişahın hiç 
çocuğu yoktur. Taç ve taht boş kalmıştır. Vezirler ve devlet ileri gelenleri bir 
meclis akdederek  yeni padişahın seçimiyle uğraşırlarken başmuhâfız bir adam 
yakaladıklarını ve bu adamın casus olmasından şüphelendiklerini söyler. Bu-
nun üzerine şehzadeyi divana çıkartırlar. Meclistekiler, şehzadeden neyin nesi 
olduğunu anlatmasını ister. Şehzade, padişah oğlu iken ağabeyinin zorla taht 
ve tacı zabtettiğini, kendisinin de kaçarak  gurbete düştüğünü bir bir anlatır. 
Zâten yüzündeki asalet, tavrındaki cesaret ve metanet şehzade olduğunu gös-
termektedir. Böyle asâletli bir şehzade hazır ele geçmişken padişah yapmaya 
oy birliğiyle karar verirler.

Şehrin âdetine göre yeni padişah ilân edildikten ve ileri gelenler ona biat ettikten 
sonra padişahı beyaz bir fil üzerine bindirerek  şehirde dolaştırmak  gerekmek-
tedir. Şehzade, büyük  bir alayla gezintiyi yaptıktan sonra arkadaşlarının yazı 
yazdığı yere gelir. Onların yazılarının üstüne şu yazının yazılmasını emreder 
“İnsanoğlunun hüner ve kemâlinin verimli olması için İlâhî kazâ ve takdir, ona 
dost ve yâver olmalıdır. İlâhî takdir lehine tecellî etmedikten sonra insanların 
alacağı tedbir hiç bir netice vermez. Bu durumu en iyi ifade eden şey, bir kişinin 
bir gün önce zindanda yattıktan sonra ertesi gün padişah olmasıdır”

Sarayına dönen yeni padişah, üç arkadaşını davet eder. Akıllı tâcirzadeyi ve-
zir edinip köylü arkadaşını emlâk  işleri nazırı yapar. Yakışıklı ve güzel olan 
arkadaşına da birçok  para ve mal verip “Arkadaş sana lâzım olan şey, bu 
memleketten hemen çıkıp gitmendir. Zira senin hünerin kadınları güzelliğinle 
aldatmaktır. Bu ise fitne ve fesada yol açar” diyerek  geldiği memlekete yollar. 
Cülustan sonra bir gün padişah, bütün devlet erkânını toplar. Her birinin eski 
vazifelerinde devam etmesini ister. Padişahlar ne kadar genç olsalar da yine 
milletin babası sayıldıklarından bâzı öğütler vermeye başlar. Cenab-ı Hakk’ın 
takdirlerine tam bir teslimiyet göstermelerini tavsiye eder. Devlet erkânının 
her biri padişahın bu sözünü tasdik  ederek  birer hikmet sözü söylemeye baş-
larlar. Orada bulunanlar içinde çok  yaşlı ve âlim bir zât padişahı övdükten 
sonra kendisinin de kaza ve kader yolunda başından bir hadise geçtiğini söyler. 
Padişahın, hikâyesini anlatmasını istemesinden sonra başından geçenleri an-
latmaya başlar (s. 1149-1151). 

“Bendeniz genç bir delikanlı ve bu divanın müdavimi iken dünyâyı bir hayli 
severdim. Sonra basiret gözüm açıldı. Anladım ki dünyâ sevilecek  bir şey de-
ğilmiş. Gönlümü Cenab-ı Hakk’a çevirip bütün zamanımı ibâdete harcadım. 
Nefsi yenme ve ıslah yolunda bir hayli ileri gittikten sonra bir gün pazarda bir 
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avcıya rastladım. Avcının biri, bir çift hüdhüdü bir kafes içine koymuş satıyor. 
Kuşların bu hâlini görünce onlara acıdım. Derhâl satın alıp salıvermeyi düşün-
düm. Avcıdan fiyatlarını sordum. Öyle bir fiyat istedi ki bendeki para avcının 
isteğine yetmiyordu. Fakat kararımdan caymayarak  avcıya bütün malımı ve-
rerek  kuşları satın aldım. Şehir civarında ıssız bir yerde Allah rızâsı için onları 
saldım. Kuşlar yakında bulunan yıkık  bir duvarın üzerine konarak  dediler ki 
“Senin bize ettiğin iyiliğin karşılığını vermeye bizim gücümüz yoktur. Sana an-
cak  şu kadarcık  bir hizmette bulunabiliriz ki o da bu duvarın dibinde kıymetli 
mücevherlerle dolu bir sandık  gömülüdür. Haberiniz olsun.” Kuşların bu 
sözüne hayret etmiştim “Avcının sizi tutmak  için kurduğu tuzağı görmediğiniz 
hâlde, gömülü hazineyi nasıl görebiliyorsunuz?” şeklindeki soruma karşılık 
kuşlar dediler ki “Tuzağı göremediğimize hayret etmeyin. Onu görmemek 
suretiyle o avcının tuzağına düşmek  İlâhî takdirin gereğidir. Buradaki gömülü 
hazineyi görmek  ve onu sana haber vermek  dahi İlâhî takdir icabı olduğundan 
haber veriyoruz. İhtimal ki avcının tuzağına düşmemiz dahi yalnız bu hazineyi 
size haber vermemiz için bir sebeptir. Orayı kazıp hazineyi çıkar. Bu size helâl 
bir mâl olmuştur.” İşte padişahım, kuşların dediği yeri kazınca cevherlerle dolu 
bir sandık  çıkardım. Hattâ bu büyük  serveti benden ziyâde siz padişahımıza 
daha fazla lüzumlu ve lâyık  gördüğümden onu size hibe ediyorum. Kabulünü 
rica ederim.” Şehzade, tahta oturduktan sonra, bir padişahın ihtiyâcı olan 
yardımı, bu ihtiyar zâtın, bu suretle yapmak  gayretinde olmasından dolayı, 
kendisine teşekkür eder ve “Bu vesileyle bize, sâdece ettiğiniz hikmetli öğütler 
kâfidir. O mücevherler ise senin dürüstlük  ve doğruluğunun mükâfatı olmakla 
ancak  yine sana lâyıktır.” diyerek  hazine sandığını tekrar yaşlı adama verir.

Bîdpây, bu sözlerle Huşenk’in vasiyetlerinin hikmetlerini tamamlamış olmak-
tadır. Dâbşelîm, Bîdpây’ın, bu eşsiz nasihatları dolayısıyla ona güzel hediyeler 
vermek  ister. Fakat Bîdpây, padişahın bu teklifini, kendisinin fakrı ve uzleti 
seçen bir kimse olmasından dolayı kabul etmez. Eğer padişah kendisine iyilik 
etmek  istiyorsa anlattıklarını yazdırıp bunlara göre amel etmesini ister. Dâb-
şelîm, Bîdpây’ın bu isteğini büyük  bir memnuniyetle kabul eder. Bîdpây’a 
veda edip yine ülkesine döner. Döner dönmez de aklına tek  tek  nakşettiği 
sözleri yazdırarak  bunların hikmetleri üzerinde amel etmeye başlar. 

Vezir Huceste-rây, Padişah Dâbşelîm ve Hakîm Bîdpây hikâyesini sona erdi-
rir. Padişah Hümâyûn-fâl, vezirinin bu eşsiz sözlerinden o kadar memnun olur 
ki onu öve öve bitiremez. Sonunda Vezir Huceste-rây, padişahına güzel bir 
şiirle dua ve niyazlarda bulunur.
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1.2. şekil ve Muhteva Özellikleri

1.2.1. Eserin Mukayesesi 

Dünyaca ünlü Kelîle ve Dimne hikâyelerinin 16. yüzyılda yapılmış bir ter-
cümesi olan Hümâyûn-nâme gerek  içerik  ve gerekse üslûp açısından dikkat 
çekmiş bir eserdir. Bu bağlamda eserin kendinden önce yapılan tercümelerden 
farkını ortaya koyabilmek  ve Türkçeye tercümesine kaynaklık  eden Farsça 
Envâr-ı Süheylî’den ne ölçüde farklılık  arz ettiğini anlayabilmek  için ana hat-
larıyla bir mukayese yapmak  gerekli görüldü.

1.2.1.1. Kul Mesûd’un Tercümesiyle Mukayesesi

14. Yüzyılda yaşayan Kul Mesûd ya da Hoca Mesûd5 mensur olarak  kaleme 
aldığı Kelîle ve Dimne tercümesini Aydınoğlu Umur Bey’e sunmuştur. Müel-
lif bu eserini daha sonra nazma çekerek  I. Murad’a takdim etmiştir (Tezcan, 
1995: 67; Yazar, 2011: 124). Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi, Hümâyûn-nâme’nin 
dibace kısmında Kelîle ve Dimne hikâyelerinin tercüme macerasını anlatmış, 
kendisine gelene kadar eserin Türkçeye tercüme edilmediğini söylemiştir (s. 
167). Ali Çelebi’nin, kendisinden iki yüz yıl önce yapılan Kul Mesûd’un ter-
cümesini bilip bilmediği veya bildiği halde dikkate alıp almadığı hakkında net 
bir hüküm vermek  mümkün değildir. Ancak, 14. yüzyılda yapılmış bir Kelîle 
ve Dimne tercümesiyle 16. yüzyılda yapılmış Hümâyûn-nâme arasında en 
azından ana hatlarıyla yapılacak  bir mukayese yararlı olacaktır. Yapılacak  bu 
mukayese çalışması daha çok, eserlerin kurgusu ve eserlerde yer alan hikâye 
metinleri arasındaki benzerlik  ya da farklılık  bazında olacaktır. Dil açısından 
bir mukayese gerekli görülmemiştir. Çünkü iki eser arasında dil kullanımı 
ve kelime seçimi açısından çok  ciddi farklar vardır. Kul Mesûd’un çalışması 
14. yüzyıl insanının kullandığı halk  dilini ihtiva etmekte, Ali Çelebi’nin eseri 
ise oldukça sanatlı ve ağdalı bir dil yapısıyla karşımıza çıkmaktadır. Daha 
çok  vak’aların esas olduğu Kul Mesûd’un tercümesinde, hikâyelerde yer alan 
hikmetlerin halka aktarılmasının amaç edinildiği izlenimini yaratan yalın bir 
dil kullanılırken, Hümâyûn-nâme’de gayet sanatlı bir anlatım söz konusudur. 
Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi eserinde, Hümâyûn-nâme’nin kurgusuna dikkat 
etmiş, fakat tek  amacı hikâyelerde yer alan hikmetleri okuyucuya aktarmak 

5 Kul Mesûd hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (Toska, 1989: 235). Kul Mesûd ve Hoca Mesûd’un 
aynı kişiler olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. (Tezcan, 1995).
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olmamış, uzun benzetme ve tasvirlerle sanatını göstermeyi amaçlamıştır.

Kul Mesûd’un eserinde 5 giriş hikâyesi 13 çerçeve hikâye ve 45 yan hikâye 
bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’de ise 1 ana çerçeve hikâye, 5 giriş hikâyesi, 
13 çerçeve hikâye ve 89 yan hikâye vardır. Hümâyûn-nâme’nin giriş bölü-
münde yer alan ilk  hikâye aslında tüm eserin “ana çerçeve hikâyesi” konu-
mundadır. Eserde yer alan tüm hikâyeleri, ilk  hikâyenin kahramanlarından 
Vezir Huceste-rây, Hükümdar Hümâyûn-fâl’a anlatmaktadır. Vezir Huces-
te-rây, padişahına Kelîle ve Dimne hikâyelerini değil Hükümdar Dâbşelîm ile 
Feylesof Bîdpây’ın hikâyesini anlatmaktadır. Feylesof Bîdpây ise Hükümdar 
Dâbşelîm’e Kelîle ve Dimne hikâyelerini anlatır. Ali Çelebi eserini, ana bir 
çerçeve hikâye içerisinde kurgulamıştır.

Kul Mesûd eserine 9 varaklık  bir girişle başlamıştır. Müellif, girişte Tanrı’nın 
ululuğuna vurgu yaptıktan sonra Hz. Muhammed’in övgüsüne yer vermiştir. 
Daha sonra söz Nûşîn-revân-ı Âdil adlı padişahın Kelîle ve Dimne Kitabı’nın 
namını işitmesine getirilir. Padişah, Bürzüveyh6 adındaki Hintçe bilen bir he-
kimini kitabı bulup getirmesi için görevlendirir. Bürzüveyh, Hindistan’a gider, 
kitabı uzun müddet arar ve sonunda bulur. Kitabın çok  iyi korunmasından 
dolayı onu ele geçirmesi kolay olmaz. Fakat kıvrak  zekâsı sayesinde çeşitli 
hilelerle eseri ele geçirir ve Hintçeden Pehlevîceye tercüme eder. 

Kul Mesûd’un tercümesi, Bürzüveyh’in Kelîle ve Dimne Kitabı’nı tercüme 
etme macerasından sonra “Kitâb-ı Evvel Der Şerh-i Kitâb” başlığıyla devam 
eder. Bu bölümün anlatıcısı Bürzüveyh’tir. Bürzüveyh bu bölümde, Kelîle ve 
Dimne Kitabı’nın hikmetlerinin öneminden bahsetmekte ve devleti yöneten-
lerin bu hikmetleri okuyup anlamaları gerektiğini söylemektedir. Bürzüveyh, 
eserin hikmetlerinden hisse almayanların düşeceği durumları da çeşitli hikâ-
yelerle dile getirmeye çalışır. Bürzüveyh’in anlattığı ilk  hikâye “Sahrada Mal 
Bulan Adam” hikâyesidir. “Adamın biri sahrada mal bulur. Kendi kendine düşünür: 
Eğer ben bu malın birazını eve götürürsem ve kalanını burada bırakırsam döndüğümde malın 
geri kalanını başkaları gelip almış olur. Bu şekilde düşünen adam, oradan geçen kervancı-
lardan rica ederek  malın taşınması için kendisine yardım etmelerini ister. Kervancılar bunu 
kabul eder. Adam malın tamamını kervancılara yükler, evini tarif eder. Fakat kervancılar 
malı, adamın evine değil kendi evine götürür.” (Toska, 1989: 18-19). Kul Mesûd’un 

6 Zehra Toska bu ismi “Berzeveyh” şeklinde okumuştur. Fakat, Hümâyûn-nâme’nin bazı nüshala-
rında bu kelime ötreli bir şekilde harekelendiğinden kelime “Bürzüveyh” olarak  okunmuştur.
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eserinin ilk  hikâyesini teşkil eden bu hikâye ve aşağıda anlatılan hikâyeler 
Hümâyûn-nâme’de bulunmamaktadır.

Bürzüveyh, bu hikâyenin hemen akabinde, marifetin okumakta değil, anla-
makta olduğunu söyleyerek  “Arapça Konuşmak  İsteyen Cahil Adam” hikâ-
yesini anlatır. “Arapça konuşmak  isteyen cahil bir adam eline altın bir tahta alarak  âlim 
bir kişiden bu tahta üzerine Arapça ibareler yazmasını ister. Âlim kişi, adamın istediğini 
yaparak  tahta üzerine Arapça birkaç kelime yazar. Adam, bu tahtada yazan kelimelere 
arada sırada bakar, daha sonra tahtayı bir kenara bırakır. Bir gün bir mecliste Arapça 
konuşmak  ister. Fakat yanlış konuştuğu için komik  bir duruma düşer. Bunun üzerine adam 
“ben hata nice söyleyem kim altun tahta evdedür” der.” (Toska, 1989: 19). 

Kul Mesûd’un eseri, “Bâb-ı Der Berzeveyh Tabib” (Toska, 1989b: 19) baş-
lığıyla devam eder. Bu başlıktan sonra Bürzüveyh, doğumundan başlayarak 
hayatta geçirdiği çeşitli evreleri ve farklı konulardaki dünya görüşünü açıklar. 
Kötü niyetli kimselerin sözüne inanmanın, insanı düşüreceği durumları anlat-
mak  isteyen Bürzüveyh “Ebleh Ugrı” hikâyesini anlatır. “Hırsızın biri bir adamın 
damına çıkar. Bunu fark  eden ev sahibi, karısından malını nasıl kazandığını, yüksek  sesle 
sormasını ister. Karısı, kocasına malını nasıl kazandığını sorar. Adam da malını hırsızlıktan 
kazandığını, ‘şevlem şevlem’ sihirli sözünü söyleyerek  damdan aşağı atladığını, bu sözün sih-
rinden dolayı hiç yakalanmadığını söyler. Bunu duyan damdaki hırsız, ‘şevlem şevlem’ diyerek 
damdan atlar. Ev sahibinin de istediği budur. Adamı yakalar.” (Toska, 1989: 27-28). 

Bürzüveyh, malını ve ömrünü dünya muradı için harcamanın kötülüğünü ifa-
de edebilmek  için “Bâzirgân ve Müzdvür” hikâyesini anlatır. “Bezirganın birinin 
çok  kıymetli taşları vardır. Bunları dizdirmek  ister. Bunun için pazardan bir adam tutup 
evine getirir. Bezirganın duvarında asılı duran bir çeng vardır. Bezirgan, adamdan çengi 
çalmasını ister. Adam çalar, bezirgan sema eder. Böylece vakit geçer, inciler dizilmeden öylece 
kalır. Gitme vakti gelince müzdvür parasını ister ve sonunda alır.” (Toska, 1989: 29-30). 

Bürzüveyh, bir kişinin, dünyaya saplanıp ahiretini düşünmeden hareket ederse 
düşeceği durumu “Esrük  Deveden Kaçan Adam” hikâyesini anlatarak  ifade 
eder. “Esrük  bir deveden kaçan bir adam sığınacak  bir yer bulamadığı için önüne çıkan 
bir kuyuya saklanır. Kuyunun içinde bir ejderha ağzını açmış beklemektedir. Ayağını koymak 
istediği yerde dört tane yılan vardır. Başını kaldırıp baktığında tutunduğu dalın, biri beyaz 
diğeri siyah iki fare tarafından kemirilmekte olduğunu görür. Nasıl kurtulacağını düşünürken 
bir petek  görür. Bir eliyle petekten biraz alıp ağzına atar. Adam bu sayede korkularından 
biraz uzaklaşır, fakat ejderhanın ağzına düşmekten kurtulamaz.” (Toska, 1989: 33-34). 

Bu hikâyeden sonra Bürzüveyh, asıl Kelîle ve Dimne hikâyelerine başlamakta-
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dır. Bürzüveyh, “fi’l-cümle şol mertebeye irişdüm Tenrinüñ kazâsına râzı olup ahiretüçün 
dürişdüm ve kulavuz bulmak  ümîzindeyiken Hindûsitâna sefer itdüm andan getürdügüm 
kitablaruñ birisi bu Kelîle ve Dimne kitabıdur va’llahu a’lem” (Toska, 1989: 19) diyerek 
“Üçüncü Bâb Der Kelîle ve Dimne” sözü “Rây-ı Hindî ve Berhemine7” ve 
“Hind Meliki”ne bırakır. Kelîle ve Dimne hikâyeleri de bu noktadan sonra 
başlamaktadır.

Kul Mesûd’un Kelîle ve Dimne tercümesi ile Hümâyûn-nâme arasında bu-
raya kadarki bölümlerde hiç bir benzerlik  bulunmamaktadır. Kul Mesûd, 
eserini tümüyle Nûşîn-revân’ın hekimi Bürzüveyh üzerine kurgulamış, eserin-
de onun sözlerine ve maceralarına çokça yer vermiştir. Zaten Kul Mesûd’un 
tercümesindeki Kelîle ve Dimne hikâyelerinin anlatıcısı da Bürzüveyh’tir. Kul 
Mesûd’un, Bürzüveyh’e bu kadar önem vermesine karşılık  Filibeli Alâaddîn 
Ali Çelebi, Hümâyûn-nâme’de Bürzüveyh’ten tek  bir cümle içinde bahsedip 
geçer. “ol kitābuñ müṭālaʿasına meyl-i temām ve şeġaf-ı mālā-kelām ẓāhir olup Bürzüveyh 
ṭabīb ki zīver-i fażl u ḥaseb ile ārāste ve cemāl-i kemāl-i edeb ile pīrāste muḳtedā-yı eṭıbbā-yı 
Fāris idi, fermān-ı Nūşīn-revān ile dārü’l-mülk-i Hindū-sitān’a müteveccih oldı ve müddet-i 
mütemādī anda olup envāʿ-ı ḥiyel ü tedbīrāta temessük  idüp elf cehd ile ol kitābı ele getürdi 
ve elfāẓ-ı Hindūyı luġat-ı Pehlevī ile ki ol zemānda selāṭīn-i Īrān ol zebān ile tekellüm iderler 
idi, tercüme idüp ḫidmet-i Nūşīn-revān’a yitürdi ve mevḳiʿ-i ḳabūl ve şeref-i istiḥsān bulup 
ḥażret-i şāhda rütbesi aḳṣā-yı kemāle irdi.” (s. 163-164).

Kul Mesûd, eserini, Bürzüveyh üzerinde kurgularken, Filibeli Alâaddîn Ali 
Çelebi eserini Hümâyûn-fâl ve Huceste-rây üzerine bina etmiştir. İki eserin 
baş taraftaki kurguları ve şahıs kadrosu oldukça farklı olarak  karşımıza çık-
maktadır.

Kul Mesûd’un tercümesinde Kelîle ve Dimne hikâyeleri “Üçüncü Bâb”ta, 
Hümâyûn-nâme’de ise “Bâb-ı Evvel”de başlamaktadır. Kul Mesûd’un tercü-
mesindeki I. Çerçeve Hikâye ile Hümâyûn-nâme’deki I. Çerçeve Hikâye aynı 
kurguya ve vak’a örgüsüne dayanmaktadır. Bu bölümde, Kul Mesûd’un ter-
cümesinde çerçeve hikâye dışında 18 yan hikâye anlatılmıştır. Hümâyûn-nâ-
me’de ise çerçeve hikâye dışında 27 yan hikâye bulunmaktadır. Hümâyûn-nâ-
me’de bulunan “Bir Derviş ve Şahbaz”, “Çiftçinin Ambarındaki Aç Gözlü 
Müsrif Fare”, “Sâlim ve Gânim Adındaki İki Arkadaş”, “Serçe ve Atmaca”, 

7 Zehra Toska bu kelimeyi “berhemine” şeklinde okumuştur. Ancak, eski Hint rahiplerine birehmen 
dendiği için oluşturulan Hümâyûn-nâme metninde kelime “birehmen” şeklinde okunmuştur.
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Zalim iken Âdil Olan Padişah”, “Akrep ve Kaplumbağa”, “Balık  Avlamaya 
Çalışan Ördek”, “Şahin ve Horoz”, “Çiftçi ve Bülbül”, “Aç Gözlü Avcı ve 
Tilki”, “Bahçıvan” hikâyeleri Kul Mesûd tercümesinde yoktur. Diğer taraftan, 
Kul Mesûd’un tercümesinde bulunan “İki Geyik  ve Aç Gözlü Tilki”, “Yavuz 
İşli Kadın”, “Ayakkabıcı ve Karısı” hikâyeleri Hümâyûn-nâme’de, “hikâye” 
başlığı altında müstakil bir hikâye olarak  verilmemiş, “Hırsız ve Dervişin El-
bisesi” hikâyesindeki elbisesini çaldıran dervişin, elbisesini ararken başından 
geçen maceralar olarak  anlatılmıştır. Kul Mesûd tercümesinde hikâyeler 
kahramanın, “ol niteyidi eydivirgil kim işidevüz”, “eyitgil kim nitedür” şeklin-
deki sorularıyla başlamakta, diğer kahraman da hikâyeye doğrudan bir giriş 
yaparak  anlatmaktadır. Hümâyûn-nâme’de ise kahraman “nice olmışdur ol”, 
“nice rivâyet olınmışdur ol”, “nice mervîdür ol” şeklinde bir soruyla hikâyenin 
anlatılması için fırsat yaratmakta, hikâyeyi anlatacak  kahraman da “rivâyet 
iderler ki”, “ahbârda gelmişdür ki” diyerek  hikâyeyi anlatmaktadır.

Kul Mesûd tercümesinin I. çerçeve hikâyesi olan “Hikâyet-i Bâzürgân”-
da “Şenzebe” ve “Bendebe” adında iki öküz vardır. Bu iki öküzün adı 
Hümâyûn-nâme’de “Şetrebe” ve “Metrebe” olarak  geçmektedir. Kul Mesûd 
tercümesinde bazı hikâyeler, “Dâsitân-ı Bûzîne ve Dürger”, “Dilkü ve Tavul 
Destânı Budur”, “Zâhid ve Ugrı Destânı” gibi “destan” olarak  nitelendirilmiş, 
bazıları ise “Hikâyet-i Arslan”, “Üç Balık  Hikâyeti Budur” gibi “hikâyet” 
olarak  adlandırılmıştır. Hümâyûn-nâme’de ise her hikâye “hikâyet” şeklinde 
başlamış, hikâyelerin içeriğini tanımlayıcı bir başlık  kullanılmamıştır.

Kul Mesûd tercümesinin 18. hikâyesi olan “Deniz Vekili ve Taytuy” hikâ-
yesindeki “Taytuy” ismi Hümâyûn-nâme’de “Tîtavâ” şeklinde geçmektedir. 
Aynı şekilde Kul Mesûd tercümesinin 19. hikâyesi olan “Su Bağası ve İki Kaz” 
hikâyesindeki “kaz”lar Hümâyûn-nâme’de “bat/ördek” şeklindedir.

Kul Mesûd tercümesi “Dördinci Bâb Arslan Dimne’ye Dogrulık  Eyledügi” 
başlığıyla devam etmektedir. Bu bölümde 3 yan hikâye bulunmaktadır. Kul 
Mesûd tercümesinden dördüncü bâb olarak  verilen bu bölüm Hümâyûn-nâ-
me’de ikinci bâbtır. Hümâyûn-nâme’nin bu bölümünde 10 yan hikâye vardır. 
Hümâyûn-nâme’de bulunan “Aç Tilki”, “Kuyruk  İsterken Kulaktan Olan 
Eşek”, “Padişahın Sırrını Ele Veren Seyisi”, “Bir Zahit”, “Yılanı Kamçı 
Zanneden Kör”, “Pîr-i Rûşen-zamîr”, “Üç Kıskanç Arkadaş” hikâyeleri Kul 
Mesûd tercümesinde yoktur. Kul Mesûd tercümesinde, “Bâzirgân Avratı ve 
Nakkâş ve Köle Hikâyeti”ndeki bâzirgânın karısı olan kadının adı Hamîr’dir. 
Hümâyûn-nâme’de ise bu kahramanın adı zikredilmemekte, sadece “tacirin 
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karısı” şeklinde tavsif edilmektedir. Aynı şekilde “Merzübân Avratı ve Dogancı 
Hikâyeti”nde merzübânın adı “Behâryeh” olarak  geçmektedir. Hümâyûn-nâ-
me’de ise bu kahraman sadece “sınır beyi” olarak  geçmektedir.

Kul Mesûd tercümesinde “Beşinci Bâb Zâğ ve Sıçan, Gügercin ve Geyik 
Dâsitânıdur” başlığı altında 1 yan hikâye vardır8. Hümâyûn-nâme’de ise 5 
yan hikâye bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’de bulunan “Keklik  ve Şahin”, 
“Deve Binicisi ve Yılan”, “Aç Gözlü Kedi” hikâyeleri Kul Mesûd tercüme-
sinde yoktur. “Misafir ile Karı-Koca” hikâyesi ise müstakil hikâye başlığını 
taşımamakta, metin içinde anlatılmaktadır. 

Kul Mesûd tercümesinde bu bölümden sonra “Altıncı Bâb Zâğlar ve Ügüler 
Dâsitânın ve Hikâyetin Bildürür” başlığı altında 9 yan hikâye bulunmaktadır. 
Hümâyûn-nâme’de ise 13 yan hikâye vardır. Hümâyûn-nâme’de bulunan 
“Keşmir Padişahı”, “Rüşvet Almayan Kadı”, “Maymunlar ve Ayılar”, “Serçe 
ve Yılan” hikâyeleri Kul Mesûd tercümesinde bulunmamaktadır. Kul Mesûd 
tercümesinde “Rûzedâr Çetük  ve Tavşan ve Keklik  Dâsitânı” hikâyesindeki 
“tavşan” Hümâyûn-nâme’de “tîhû/çil kuşu” olarak  geçmektedir.

Kul Mesûd tercümesinde bu bölümden sonra sadece “Yedinci Bâb” başlığı 
altında 1 yan hikâye vardır. Hümâyûn-nâme’de ise 2 yan hikâye bulunmak-
tadır. Hümâyûn-nâme’de bulunan “Aptal Maymunu Dost Edinen Padişah” 
hikâyesi Kul Mesûd tercümesinde yoktur.

Kul Mesûd tercümesi “Sekizinci Bâb Zâhid ve Göjen İçinde” başlığıyla devam 
etmektedir. Bu bölümde 1 yan hikâye varken Hümâyûn-nâme’de 2 yan hikâye 
bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’de bulunan “Aceleci Padişah” hikâyesi Kul 
Mesûd tercümesinde yoktur.

Kul Mesûd tercümesindeki diğer başlık  “Dokuzuncı Bâb Çetük  ve Sıçan 
İçinde”dir. Kul Mesûd tercümesinin bu bölümünde yan hikâye yoktur. 
Hümâyûn-nâme’de ise 2 yan hikâye vardır.

Kul Mesûd tercümesinde bu bölümden sonra “Onuncı Bâb Melik  ve Fetre” 
başlığı bulunmaktadır. Kul Mesûd tercümesinin bu bölümünde 1 yan hikâ-
ye, Hümâyûn-nâme’de ise 7 yan hikâye vardır. Hümâyûn-nâme’de bulunan 

8 Zehra Toska, metinde müstakil olarak  “Sıçanın Hikâyesi”, “Konuğun Hikâyesi” şeklinde hikâ-
yeler bulunmamasına rağmen çalışmasının “Hikâyelerin Döküm Tablosu” kısmında bu isimde 
hikâyelere müstakil hikâyeler olarak  yer vermiştir (Toska, 1989: 324).
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“Hacca Giden Derviş ve Haramiler”, “Padişah ve Şarkıcı”, “Mide Ağrısına 
Göz Merhemi Veren Tabip”, “Türkistan Padişahı”, “Zahit ile Aç Kurt”, 
“Arap ve Çörekçi” hikâyeleri Kul Mesûd tercümesinde bulunmamaktadır. 
Kul Mesûd tercümesinde, bu bölümün çerçeve hikâyesi olan “Melik  ve Fetre” 
hikâyesinde meliğin adı Bermedîn, meliğin kuşunun adı ise Fetre şeklinde, 
Hümâyûn-nâme’de ise meliğin adı İbni Medyen, kuşun adı ise Kubbere olarak 
geçmektedir.

Kul Mesûd tercümesi “On Birinci Bâb” başlığıyla devam etmektedir. Kul 
Mesûd tercümesinin bu bölümünde yan hikâye yoktur. Hümâyûn-nâme’de ise 
4 yan hikâye vardır.

Kul Mesûd tercümesinin bu bölümünde “On İkinci Bâb Arslan ve Tîz-Endâz 
İçinde” başlığı bulunmaktadır. Kul Mesûd tercümesinin bu bölümünde yan 
hikâye yoktur. Hümâyûn-nâme’de ise 2 yan hikâye vardır.

Kul Mesûd tercümesinin diğer bölümü “On Üçünci Bâb Zâhid ve Ko-
nuk  İçinde” başlığını taşımaktadır. Kul Mesûd tercümesinde 1 yan hikâye, 
Hümâyûn-nâme’de ise 4 yan hikâye bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’de bu-
lunan “Çamaşırcı Kadın ve Turna Kuşu”, “İki Eşli Adam”, “Avcı ve Âlimler” 
hikâyeleri Kul Mesûd tercümesinde yoktur.

Kul Mesûd tercümesi “On Dördünci Bâb Hilar ve Berâhemiler İçinde” başlı-
ğıyla devam etmektedir. Kul Mesûd tercümesinde 1 yan hikâye, Hümâyûn-nâ-
me’de 3 yan hikâye bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’de bulunan “Hazret-i 
Süleyman ve Butimar”, “Üç Muskalı Padişah” hikâyeleri Kul Mesûd tercü-
mesinde yoktur.

Kul Mesûd tercümesi “On Beşinci Bâb Kuyumcı ve Seyyâh ve Kaplan ve 
Bûzîne ve Yılan İçinde” başlıklı bölümle devam etmektedir. Kul Mesûd ter-
cümesinin bu bölümünde yan hikâye yoktur. Hümâyûn-nâme’de ise 1 yan 
hikâye vardır.

Kul Mesûd tercümesinin son bölümü “On Altıncı Bâb Padişah-zâde ve Yârân-
lar İçinde” başlığını taşımaktadır. Kul Mesûd tercümesinin bu bölümünde 1 
yan hikâye, Hümâyûn-nâme’de ise 2 yan hikâye bulunmaktadır. Hümâyûn-nâ-
me’de bulunan “Endülüslü Çiftçi” hikâyesi Kul Mesûd tercümesinde yoktur.

Kul Mesûd tercümesinde Kelîle ve Dimne hikâyeleri on altıncı bâbdan sonra 
bitmektedir. Fakat eserin sonunda “Ve Hâzâ Zeylun Zeyyelehû bihî Gay-
ruhû” başlığını taşıyan bir zeyl vardır. Burada İskender-i Rûmî’den sonra 
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Dâbşelîm’in tahta geçtiği, Dâbşelîm’in herkese zulmetmeye başlamasından 
sonra Bîdpây’ın onu yola getirebilmek  için Dâbşelîm’e nasihat etmeye gittiği 
ve Dâbşelîm’in de Bîdpây’ın anlattıklarına sinirlenerek  onu zindana attırdığı 
anlatılır. Bîdpây’ın, Dâbşelîm’e nasihat etmek  için anlattığı bir hikâye var-
dır. Bu hikâye “Fil ve Tarla Kuşu” hikâyesidir. “Bir tarla kuşu bir yerde yuva 
yapar ve yuvaya yumurta bırakır. Oradan geçmekte olan bir fil, tarla kuşunun yuvasını 
ezerek  yumurtalarını kırar. Tarla kuşu, file, kendisine neden zulmettiğini sorar. Fil, gücüne 
güvenerek  tarla kuşunun söylediklerine kulak  asmaz. Bunun üzerine tarla kuşu intikam 
almak  için diğer kuşların yanına gider. Kuşlar, filin çok  güçlü olduğunu, bunun için ondan 
intikam almanın mümkün olmadığını söylerler. Tarla kuşunun ümitsizliğe kapıldığı bir anda 
bir saksağan, eğer birlik  olurlarsa filden, tarla kuşunun intikamını alabileceklerini söyler. 
Böylece tüm kuşlar, file saldırarak  filin gözlerini kör ederler. Tarla kuşu, bu kadarıyla 
yetinmeyip o civarda bulunan bir derede yaşayan kurbağaların yanına gider. Kurbağalardan 
kendisine yardım etmelerini ister. Yakınlarda bir yerde büyük  bir uçurum vardır. Kurbağa-
lar hep birlikte uçurumun kenarına gelirler ve “vıraklamaya” başlarlar. Gözleri kör olan 
fil, susuzluğunu gidermek  için bir su aramaktadır. Kurbağaların sesinin geldiği tarafta bir 
dere olduğunu zannederek  o yöne doğru yürür. Sonunda gözleri görmediği için uçurumdan 
yuvarlanarak  ölür.” (Toska, 1989: 422). Bîdpây’ın bu sözlerini duyan Dâbşelîm, 
onu zindana attırır. Bîdpây’ın söylediklerini düşündükten sonra onun çok  da 
haksız olmadığı hükmüne varır. Bunun üzerine Bîdpây’ı zindandan çıkartarak 
ondan, bir yıl içinde bu zamana kadar yazılmış tüm kitaplardan üstün bir ki-
tap yazmasını ister. Bîdpây da yanına bir öğrencisini alarak  Kelîle ve Dimne 
Kitabı’nı yazar. Kitabı okuyan Dâbşelîm, çok  beğenir ve Bîdpây’a çeşitli hedi-
yeler vermek  ister. Fakat Bîdpây, hiç bir hediyeyi kabul etmez. Dâbşelîm’den 
sadece kitabın Acem meliklerinin eline geçmemesi için hükümdar hazinesinde 
saklanıp başına da bir bekçi dikilmesini ister. Dâbşelîm, Bîdpây’ın bu isteğini 
kabul eder. Kitap İran hükümdarı Nûşîn-revân zamanına kadar Hint melikle-
rinin hazinesinde korunur (Toska, 1989: 411-438).

Hümâyûn-nâme ile Kul Mesûd’un Kelîle ve Dimne tercümesi arasında, ortak 
hikâyeler bağlamında, örgü bakımından pek  bir fark  bulunmamaktadır. Fakat 
Hümâyûn-nâme ile Kul Mesûd tercümesinin dil özellikleri bakımından çok 
farklı olduğu muhakkaktır. Bu farklılığı ifade edebilmek  için her iki eserde 
ortak  olan “Tilki ve Davul” hikâyesinin metinlerini vermek  yerinde olacaktır.

Kul Mesûd’un Kelîle ve Dimne tercümesindeki hikâye: “Dimne eyitdi 
bir dilkü bir bîşeye bañlanu verdi. Gördi bir tavul bir agaç yanında yatur. Her vakt kim yil 
eserdi ol agacuñ budagun ol tavula ururdı ve korkulu ve heybetlü âvâz dilkünüñ kulagına 
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girürdi. Çün dilkü anuñ gövdesi yogınlıgın gördi ve âvâzı heybeti işitdi. Tama’ bagladı kim 
anuñ eti ve derisi dahi âvâzına göre ola. Pes dürişdi ve ol tavlı yırtdı, kuru yakudan ve yilden 
ayruk  nesne bulımadı. Pes emek  gördügi içün çok  peşîmânıdı ve eyitdi: Bildüm kim her kan-
da kim yogun gövde ve heybetlü âvâz olur anuñ menfaatı az olurmış.” (Toska, 1989: 52).

Hümâyûn-nâme’deki hikâye: “Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki bir rūbāh 
bir bīşede gider idi ve daġdaġa-i cūʿdan eṭrāfı geşt idüp ṭuʿme endīşesi birle 
deşt ü ṣaḥrāda yiler idi. İttifāḳ bir dıraḫt ḳurbına geldi ki aña bir ṭabl aṣmışlar 
idi ve ṣadmet-i bād-ı saḫt ile ol dıraḫtdan bir şāḫ ḥareket idüp ol ṭabla ṭoḳunur 
idi ve andan āvāz-ı sehm-gīn ẓāhir olur idi. Rūbāh gördi bir ḫorūsı, başında 
tāc-ı kāvusı ve egninde libās-ı ṭāvūsı. Bir çemenzārda gezer ve hezār ʿizz ü nāz 
ile tebaḫtur u ihtizāz ider. Bir kūşede kemīn idüp anı ṣayda müteraṣṣıd oldı. 
Bu esṉāda nā-gāh āvāz-ı ṭabl gūşına irdi. Nigāh itdi, gördi ki bir cüss̱e̱-i ġarīb 
andan āvāz-ı mehīb gelür. Ḳuvve-i ṭāmiʿa-i rūbāh heyecān idüp ḫayāline bu 
ḫelecān itdi ki her-āyine bunuñ gūştı vü postı ṣavtına münāsib olsa gerek. Fi’l-
ḥāl kemīn-i murġdan çıḳup cānib-i dıraḫta teveccüh itdi. Ḫorūs vāḳıʿadan ḫa-
berdār olup kenār-ı necāta yitdi. Rūbāh hezār miḥnet ile bālā-yı dıraḫta çıḳdı 
ve dendān-ı ṭamaʿ ile ṭablı pāreledi. İçinde bād-ı hevā ve üstinde çūb-ı ḫuşk  ve 
post-ı bī-nevādan ġayrı nesne bulımadı. Āteş-i ḫasret ḫırmen-i cānın yaḳdı ve 
fevvāre-i dīdesinden āb-ı nedāmet firāvān olup aḳdı ve kendü kendüye zebān-ı 
melāmeti dırāz idüp eyitdi: Dirīġ bu ṣūret-i bī-maʿnāya aldandum ve ḥayf bu 
ḫayāl-i muḥāl ile ṣayd-ı ḥelālüm elden çıḳardum.” (s. 320-322).

Görüldüğü üzere aynı hikâyenin anlatımında her iki eserde farklı bir dil kul-
lanılmıştır. Bu farklılığın temelinde birisinin 14. yüzyıl, diğerinin 16. yüzyılda 
kaleme alınması yatmaktadır. 14. yüzyılda Türkçe henüz sanatlı nesir örnek-
lerini vermeye hazır değildir. Özellikle 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Osmanlı Devleti’nin büyümesine paralel olarak  Türkçe de edebî dilini oluş-
turmuş, Farsça, Arapça kelimeler, tamlamalar, secili cümlelerle sanatlı nesrin 
güzel örnekleri verilmiştir.

Diğer taraftan, Kul Mesûd, eserini bir beyliğin başında bulunan Aydınoğlu 
Umur Bey için kaleme almıştır. Halbuki Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi eserini 
batılıların kendisine “Muhteşem” diye lakap taktığı bir “imparator”a, Kânûnî 
Sultân Süleymân’a sunmuştur. Bundan dolayı Ali Çelebi eserinde ağdalı bir 
dil kullanmıştır. Kul Mesûd ise Türkçeden başka bir dil bilmeyen bir beye ithaf 
ettiği eserinde elbetteki faklı bir dil üslûbu kullanamazdı. Onun döneminde, 
halkın da eğitilmeye ihtiyacı vardı. Bu yüzden Kul Mesûd’un eserinde vak’alar 
ön planda olmuştur. Fakat Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin eserinde vak’alar 
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önemini yitirmemekle birlikte üslûp da öne çıkmıştır. Kul Mesûd’un eserinde 
bir Anadolu beyliğinin sâde dili kullanılırken, Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin 
Hümâyûn-nâme’sinde bir cihan “imparatorluğu”nun dili kullanılmıştır.

1.2.1.2. Envâr-ı Süheylî ile Mukayesesi

Çalışma konusunu teşkil eden Hümâyûn-nâme ile tercüme edildiği Farsça 
orijinali olan Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Envâr-ı Süheylî adlı eseri arasında, ana 
hatlarıyla, bir mukayese yapmak  gerekli görüldü. Bu mukayesenin amacı, iki 
eser arasında derinlemesine bir inceleme olmayıp Ali Çelebi’nin tercümesini 
yaparken aslına ne ölçüde sadık  kaldığını ortaya koyabilmektir. Bu mukaye-
sede, Envâr-ı Süheylî’nin Milli Kütüphane’de 06 Hk  123 numarada kayıtlı 
nüshası esas alınmıştır.

Hümâyûn-nâme ile Envâr-ı Süheylî arasında şekil ve muhteva itibariyle çok 
fazla bir fark  gözükmemektedir. Ali Çelebi, Hümâyûn-nâme’nin kurgusunu 
Envâr-ı Süheylî’den olduğu gibi almıştır. Çerçeve hikâyelerin ve yan hikâye-
lerin sayısı, 1 ana çerçeve hikâye, 5 giriş hikâyesi, 13 çerçeve hikâye ve 89 yan 
hikâye olmak  üzere her iki eserde de aynıdır.

Hüseyin Vâiz-i Kâşifî eserine şu şekilde başlamaktadır: “Bismi’llāhi’r-raḥmā-
ni’r-raḥīm Ḥażret-i ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ cellet ḥikmetuhū ki veẓāʾif-i leṭāʾif-i ḥamd ü se̱nā-yı 
ū be-ḥükm-i ve in min şeyʾin illā yüsebbiḥu bi-ḥamdihī ber zebān-ı cemīʿ-i mevcūdāt-ı ʿulvī 
vü süflī cārī vü dāʾir-est ve fevāʾid-i mevāʾid-i ālāʾ-i bī-müntehā-yı ū be-ḳāʿide-i müstemir-
re-i ve aʿṭā külle şeyʾin ḫalḳahü sü̱mme hedā der icrā-yı mecmūʿ-ı mebdeʿāt-ı semāvī vü arżī 
der eczā sārī vü sāʾir-est. Naẓm: 

Rumūz-āmūz ʿaḳl-ı nükte-peyvend
Şināsāyī-dih-i cān-ı ḫıred-mend

Cevāhir-baḫş-ı ḥikmethā-yı bārīk
Be-rūz ārende-i şebhā-yı tārīk

Der kitāb-ı ḳadīm-i kerīm ve ḫiṭāb-ı lāzımu’t-tekrīm ve’t-taḳdīm ki bā ḥażret-i risālet-penāh 
sulṭān-ı serīr-i lī meʿa’llāh nükte-dān-ı ve ʿallemeke mā lem tekün taʿlem rūşen-beyān-ı ene 
efṣaḥu’l-ʿarabi ve’l-ʿacem. Beyt:

Muḥammed k’ezel tā ebed her çi hest
Be-ārāyiş-i nām-ı ū naḳş best
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Çerāġī ki envār bīneş be-dūst
Fürūġ-ı heme āferīniş be-d’ūst

ṣalavātu’llāhi ve selāmuhū ʿaleyhi ve ʿalā ālihi’l-muḳarrabīne ledeyhi ve ʿalā men tābeʿahū 
ve’ntemā ileyhi.” (Kâşifî, t.y: 1b). 

Hümâyûn-nâme ise şu şekilde başlamaktadır: “Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Bismi’l-
lāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ cellet ḥikmetuhū ki 
veẓāʾif-i leṭāʾif-i ḥamd ü se̱nāsı be-ḥükm-i ve in min şeyʾin illā yüsebbiḥu bi-ḥamdihī cemīʿ-i 
mevcūdāt-ı ʿulvī vü süflīnüñ zebānında cārī vü dāʾirdür ve fevāʾid-i mevāʾid-i ālāʾ-i bī-in-
tihāsı ber-muḳteżā-yı ve aʿṭā külle şeyʾin ḫalḳahü sü̱mme hedā temām-ı mebdeʿāt-ı semāvī vü 
arżīnüñ eczāsında sārī vü sāʾirdür. Naẓm: 

Rumūz-āmūz-ı ʿaḳl-ı nükte-peyvend
Şināsāyī-dih-i cān-ı ḫıredmend

Cevāhir-baḫş-ı ḥikmethā-yı bārīk
Be-rūz ārende-i şebhā-yı tārīk

Kelām-ı ḳadīm-i kerīm ve kitāb-ı lāzımu’t-taḳdīm ve’t-tekrīminde ḥażret-i risālet-penāh 
sulṭān-ı serīr-i lī meʿa’llāh nükte-dān-ı ve ʿallemeke mā lem tekün taʿlem rūşen-beyān-ı ene 
efṣaḥu’l-ʿarabi ve’l-ʿacem ṭūṭī-nevā-yı ve mā yenṭıḳu ʿani’l-hevā muʿciz-nümā-yı in hüve illā 
vaḥyün yūḥā nebiyy-i müctebā rasūl-i murtażā Muḥammed Muṣṭafā’ya Beyt:

Muḥammed k’enbiyānuñ serveridür
Sipihr-i āferīniş aḫteridür

Ṣalavātu’llāhi ve selāmuhū ʿaleyhi ve ʿalā ālihī ve ṣaḥbihi’l-muḳrabīne ledeyhi ve ʿalā men 
tābeʿahū ve’ntemā ileyhi” (s. 157-158).

Görüldüğü üzere Envâr-ı Süheylî ile Hümâyûn-nâme’nin giriş kısımlarında 
fark  çok  azdır. Ali Çelebi burada Envâr-ı Süheylî’yi olduğu gibi aktarmıştır.

Envâr-ı Süheylî’de geçen “Be-bāyed dānist ki esās-ı Kitāb-ı Kelīle ber ḥikmet-i ʿa-
melīst ve ḥikmet-i ʿamelī ibāret-est ez dānisten-i meṣāliḥ-i ḥarekāt-ı irādī ve efʿāl-i ṭabīʿī-i 
nevʿ-i insānī ber vechī ki müʾeddī bāşed. Be-niẓām-ı aḥvāl-i maʿāş u meʿād-ı īşān ve 
muḳteżā-yı resīden be-kemālī ki müteveccih-i ān-end ve īn ḳısm ez ḥikmet der taḳsīm-i 
evvelī be-dü ḳısm münḳasim şode. Yekī ān ki rāciʿ bāşed bā her nefsī ʿale’l-infirād. Düvvüm 
ān ki rāciʿ buved bā gürūhī ber sebīl-i müşāreket-i evvel rā ki rücūʿ bā her nefsī be-infirād 
buved ve şirketī ve dīgerī bā vey der ān bāb muṣavver ne-bāşed. Tehẕīb-i aḫlāḳ gūyend 
ve sā̱nī rā ki rāciʿ-est bā cemāʿatī be-müşāreket bāz be-dü ḳısm inḳısām mī-yābed. Yekī 
ān ki müşāreket der menzil ü ḫāne bāşed ve ān rā tedbīr-i menāzil ḫvānend. Dīger ān ki 
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müşāreket der şehr ü vilāyet belki der iḳlīm ü memleket buved ve ān rā siyāset gūyend ve 
kitāb-ı meẕkūr müşmil-est ez aḳsām-ı se̱lāse̱-i meẕkūre ber baʿżī fevāʾīd ez nev-ʿayn-ı 
āḫereyn ve ān çi taʿalluḳ be-tehẕīb-i aḫlāḳ dāred der vey meẕkūr nīst. Meger ber sebīl-i 
istiṭrād. Pes her çend īrād-ı berḫī ez mekārim-i aḫlāḳ rā muḥāl buved. Mā ne-hvāstīm ki 
taġyīrī be-evżāʿ-ı kitāb rāh yābed. Lā-cerem müteʿarrıż-ı ziyādetī ebvāb nā şode ber hemān 
minvāl ki ḥakīm-i Hind īrād kerde iltizām ne-mūdīm ve dü bāb-ı evvel ez kitāb ki der ān 
ziyāde fāʾide mutaṣavver ne-būd ve der aṣl-ı kitāb medḫalī ne-dāşt isḳāṭ kerde çehār deh 
bāb-ı bāḳī rā be-ʿibāret-i rūşen ü āsān müsḇet sāḫtīm ve ḥikāyāt rā tarīḳ-ı suʾāl ü cevāb 
ez Rāy u Birehmen ḳayd-ı be-destūrī ki der aṣl meẕkūr būd be-ḳayd-ı kitābet der āverdīm 
ve ḳabl ez īrād-ı ebvāb iftitāḥ-ı ḥikāyetī ki menşeʾ-i suḫanān-ı hemān tevāned būd. Ez 
levāzım dānistīm ve baʿd mā ki taṣarruf der ibārāt-ı kitāb-ı meẕkūr be-cihet-i aḫlāḳ-ı 
elfāẓ-est. Eger der teʾlīf-i īn risāle-i ʿinān-ı beyān ez şāriʿ-i inşā-i müteraṣṣılān ve minhāc-ı 
ibdāʿ-ı münşiyān be-ṣavb-ı tenezzül maʿṭūf bāşed. ʿÖẕr vāżıḥ ḫvāhed būd.” (Kâşifî, t.y: 
7a-7b) şeklindeki bu bölüm Hümâyûn-nâme’de “Mukaddime” başlığı altında 
verilmektedir: “Evvelā bilmek  gerekdür ki maḳāṣıd-ı Kitāb-ı Kelīle vü Dimne ḳavāʿid-i 
ḥikmet-i ʿameliyye üzre mübtenīdür. Ḥikmet-i ʿamelī nefs-i insānīnüñ meṣāliḥ-i ḥarekāt-ı 
īrādı ve efʿāl-i ṭabīʿīsine ʿilmden ʿibāretdür. Bir ḥays ̱iyyet ile ki intiẓām-ı aḥvāl-i maʿāşına 
müfżī ve müteveccih olduġı kemālüñ ḥuṣūlini muḳteżī ola. Bu taḳsīm evvelā iki ḳısma 
münḳasimdür. Biri oldur ki her ferde ʿale’l-infirād rāciʿ ola. Aña tehẕīb-i aḫlāḳ dirler. İkin-
cisi oldur ki efrāda ber-sebīl-i müşāreket müteʿallıḳ ola. Bu kısım daḫı ikiye münḳasimdür. 
Biri oldur ki müşāreket menzil ü ḫānede ola. Aña tedbīr-i menzil dirler. İkincisi oldur ki 
müşāreket şehr ü vilāyetde yā iḳlīm ü memleketde ola. Aña tedbīr-i siyāset dirler. Kitāb-ı 
mezbūr aḳsām-ı se̱lāse̱-i meẕkūreden nevʿayn-ı āḫireynden baʿżı fevāʾidi müştemildür. Anda 
tehẕīb-i aḫlāḳa müteʿallıḳ aḥvāl meẕkūr degüldür, illā ʿalā sebīli’l-istiṭrād. Egerçi ki bu 
evrāḳda mekārim-i aḫlāḳdan baʿżını īrāda mecāl müyesser idi, ammā kitāb-ı mezbūruñ 
evżāʿ u evṣāfına taġyīr-i küllī gelmesün diyü ebvāb-ı kitābı ziyāde itmek  münāsib görülme-
yüp hemān ol minvāl üzre ki ḥakīm-i Hindī’den rivāyet olınmış idi, īrād olındı ve kitāb-ı 
meẕkūrdan iki bāb-ı evvel ki īrādında fāʾide-i küllī olmayup aṣl-ı kitābda medḫali yoġ idi, 
isḳāṭ itmekde mevlānā-yı mezbūra iḳtidā olınup ebvāb-ı kitāb bāḳī ḳalan on dört bāb üzre 
iḳtiṣār olındı ve ḥiḳāyātı aṣl u ferʿde meẕkūr olan düstūr üzre Rāy u Birehmen’den suʾāl ü 
cevāb ṭarīḳı ile ḳayd-ı kitābete getürildi ve īrād-ı ebvābdan sābıḳ ol ḥikāyet ile ki aṣlü’l-bāb 
ve menşeʾ-i mā-fi’l-kitāb idi iftitāḥ olınmaḳ lāʾiḳ görüldi ve maḥall-i isḇāt-ı ebvābda her 
maḳām ki bir ḥikāyet īrād idüp bir mese̱l inşā itmege münāsib görile, aḳdām-ı cesāret ile 
sülūk-i sebīl-i taṣarrufa iḳdām olındı.” (s. 179-180).

Ali Çelebi, eserinde pek  çok  Arapça, Farsça şiir ve ibarelere yer vermiştir. 
Arapça ve Farsça şiirlerin çoğu Envâr-ı Süheylî’den aynen alınmıştır:
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Be-mīr ey dūst ger ḫvāhī rehāʾī
Ki bī-mürden ne-yābī āşnāyī” (Kâşifî, t.y: 88b; s. 371)

Her kucā dāġ bāyedet fermūd
Çün tu merhem nehī ne-dāred sūd (Kâşifî, t.y: 89a; s. 372)

Küllü ināʾin yetere’ş-şehū bi-mā fīhi (Kâşifî, t.y: 89b; s. 373)

Zaman zaman Envâr-ı Süheylî’deki bazı Farsça şiirler Türkçeye tercüme edil-
miştir. Envâr-ı Süheylî’de bulunan

“Tu mī-revī vü men-i ḫaste bāz mī-mānem
Çi gūne bī-tu be-mānem ʿaceb hemī-mānem” (Kâşifî, t.y: 90a)

beytini Ali Çelebi şu şekilde tercüme etmiştir: 

Sen gidersin senüñ arduñca gözüm yaşı gider
Müşkil oldur ki kişi ḳalur u yoldaşı gider (s. 374)

Aynı şekilde Envâr-ı Süheylî’de

“Suḫan ki ez dehān u tīr ez kemān bīrūn āmed
Ne ān be-dest āyed ü ne īn be-şest” (Kâşifî, t.y: 93a)

şeklinde yer alan beyit Hümâyûn-nâme’de 

“Çün aġızdan çıḳa söz dönmez ayruḳ
Girü döner mi yāydan atılan oḳ

Ḳafesden murġ-ı vaḥşī ide pervāz
Ṭutulmaz eyleseñ biñ ḥīle āġāz” (s. 380)

şeklinde iki beyit halinde tercüme edilmiştir.

Kelîle ve Dimne hikâyelerinden “Tilki ve Davul Hikâyesi” Envâr-ı Süheylî’de 
şu şekilde geçmektedir: “Dimne güft: Āverdeend ki rūbāhī der bīşe mī-reft ve be-būyī 
ṭuʿme her ṭaraf mī-geşt. Be-pāy-ı dıraḫtī resīd ki ṭablī ez pehlū-yı ū āvīḫte būdend ve her gāh 
ki bād be-vezīdī şāḫī ez ān dıraḫt der ḥareket āmedī be-rūy-ı ṭabl resīdī ve āvāz-ı sehm-gīn 
ezū ber-āmedī. Rūbāh be-zīr-i dıraḫt murġī ḫānegī dīd ki minḳār der zemīn mī-zed ve ḳūtī 
mī-ṭalebīd der kemīn nişeste ḫvāst ki ū rā ṣayd nümāyed ki nā-gāh āvāz-ı ṭabl be-gūşī vey 
resīd. Nigāh kerd cüss̱e̱ dīd be-ġāyet ferbih ve ezū āvāz-ı mehīb istīmāʿ mī-üftād ṭāmiʿa-i 
rūbāh der ḥareket āmedī bā ḫod endīşīd ki her-āyine post u gūşt-i ū ferā-ḫur-ı āvāz tevāned 
būd. Ez kemīn-i murġ bīrūn āmed ve rūy be-dıraḫt nihād murġ ez ān vāḳıʿa ḫaber-dār şode 
be-gürīḫt ve rūbāh be-ṣad miḥnet be-bālā-yı dıraḫt ber āmede mī-kūşīd tā ān ṭabl rā be-
derīd. Coz postī vü pāre-i çūbī hīç ne-yāft. Āteş-i ḫasret der dil-i vey üftād ve āb-ı nedāmet 
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ez dīde bārīden girift ve güft dirīġ be-vāṣıṭa-i īn cüsse-i ḳavī ki heme bād buved. Ān ṣayd-ı 
ḥelāl ez dest-i men bīrūn şod ve ez īn ṣūretī bī-maʿnā hīç fāʾide be-men ne-resīd. Ḳıṭʿa:

Dühül der fiġān-est dāʾim velī
Çi ḥāṣıl çü ender miyān hīç nīst

Geret dānişī hest maʿnā ṭaleb
Be-ṣūret meşū ġurre k’ān hīç nīst” (Kâşifî, t.y, 66b-67a)

Aynı hikâye Hümâyûn-nâme’de şöyledir: “Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki bir 
rūbāh bir bīşede gider idi ve daġdaġa-i cūʿdan eṭrāfı geşt idüp ṭuʿme endīşesi birle deşt ü 
ṣaḥrāda yiler idi. İttifāḳ bir dıraḫt ḳurbına geldi ki aña bir ṭabl aṣmışlar idi ve ṣadmet-i 
bād-ı saḫt ile ol dıraḫtdan bir şāḫ ḥareket idüp ol ṭabla ṭoḳunur idi ve andan āvāz-ı 
sehm-gīn ẓāhir olur idi. Rūbāh gördi bir ḫorūsı, başında tāc-ı kāvusı ve egninde libās-ı 
ṭāvūsı. Bir çemenzārda gezer ve hezār ʿizz ü nāz ile tebaḫtur u ihtizāz ider. Bir kūşede 
kemīn idüp anı ṣayda müteraṣṣıd oldı. Bu esṉāda nā-gāh āvāz-ı ṭabl gūşına irdi. Nigāh 
itdi, gördi ki bir cüss̱e̱-i ġarīb andan āvāz-ı mehīb gelür. Ḳuvve-i ṭāmiʿa-i rūbāh heyecān 
idüp ḫayāline bu ḫelecān itdi ki her-āyine bunuñ gūştı vü postı ṣavtına münāsib olsa gerek. 
Fi’l-ḥāl kemīn-i murġdan çıḳup cānib-i dıraḫta teveccüh itdi. Ḫorūs vāḳıʿadan ḫaberdār 
olup kenār-ı necāta yitdi. Rūbāh hezār miḥnet ile bālā-yı dıraḫta çıḳdı ve dendān-ı ṭamaʿ 
ile ṭablı pāreledi. İçinde bād-ı hevā ve üstinde çūb-ı ḫuşk  ve post-ı bī-nevādan ġayrı nesne 
bulımadı. Āteş-i ḫasret ḫırmen-i cānın yaḳdı ve fevvāre-i dīdesinden āb-ı nedāmet firāvān 
olup aḳdı ve kendü kendüye zebān-ı melāmeti dırāz idüp eyitdi: Dirīġ bu ṣūret-i bī-maʿnā-
ya aldandum ve ḥayf bu ḫayāl-i muḥāl ile ṣayd-ı ḥelālüm elden çıḳardum. Ḳıṭʿa:

Dühül der-fiġān-est dāʾim velī
Çi ḥāṣıl çü ender miyān hīç nīst

Geret dānişī hest maʿnā ṭaleb
Be-ṣūret meşū ġurre k’ān hīç nīst” (s. 320-322).

Görüldüğü üzere her iki hikâyenin kurgusu da, işlenişi de pek  farklı değildir. 
Hatta kullanılan kelimelerde ve yapılan tasvirlerde bile çok  ciddi farklılıklar 
gözükmemektedir.

Ali Çelebi eserinde “Medh-i Padişah-ı İslam” başlığı altında Kânûnî Sultân 
Süleymân’ın övgüsüne yer vermiştir. Oldukça hacimli bir yapıya sahip olan 
bu bölüm Ali Çelebi’nin kendi yazdığı orijinal bir bölüm olarak  karşımıza 
çıkmaktadır. Aynı zamanda, Ali Çelebi, eserini Edirne’de bulunduğu sırada 
tercümeye başladığını söylerken Edirne’yle ilgili bir şiire ve çeşitli mekân tas-
virlerine de Hümâyûn-nâme’de yer vermiştir. Hümâyûn-nâme’nin bu bölüm-
leri Envâr-ı Süheylî’de bulunmayan orijinal yönler olarak  algılanabilir.
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Sonuç olarak, Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi eserini tercüme ederken Envâr-ı 
Süheylî’nin hem kurgusuna, hem de içeriğine, zaman zaman Kâşifî’nin bazı 
tasvirlerini detaylandırmış olsa da, fazla müdahale etmemiştir. Alâaddîn Ali 
Çelebi’nin tercüme esnasında orijinal esere müdahale etmemesinin temel 
nedenini, Kâşifî’nin konuyu ele alış tarzını beğendiğinin bir ifadesi olarak  al-
gılamak  gerekmektedir. 

Hümâyûn-nâme, Türk  edebiyatının, münşiyane nesir alanındaki en önem-
li örnekleri arasında gösterilmektedir. Eser, Osmanlı Devleti’nin ihtişamlı 
zamanının bir ürünüdür ve Kânûnî Sultan Süleyman gibi bir padişaha su-
nulmuştur. Padişaha sunulmasından sonra o dönem toplumu tarafından da 
çok  beğenilen eser, defalarca istinsah edilmiştir. İstinsah edilen nüshaların 
birçoğu sanatsal değer bakımından da büyük  önem arz etmektedir. Anadolu 
sahasında, Hümâyûn-nâme’den önce yapılan bir Kelîle ve Dimne tercümesi 
bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’nin tercüme edilmesinden sonra ise Osmanlı 
sahasında bir daha Kelîle ve Dimne hikâyelerinin tercüme edilmesine gerek 
duyulmamış, ihtiyaç hasıl olduğunda Hümâyûn-nâme’nin özetlenmesi ve sa-
deleştirilmesi yoluna gidilmiştir.

1.2.2. Dil ve Anlatım

Klasik  Türk  nesrinin en önemli örnekleri arasında gösterilen Hümâyûn-nâme 
pek  çok  esere nasip olmayan bir okuyucu kitlesine ve şöhrete sahip olmuştur. 
Kânûnî Sultan Süleyman’a sunulmasından, klasik  Türk  edebiyatının son 
dönemlerine kadar istinsah edilen eser, Bulak  ve Şevki Bey matbalarında da 
birkaç kez basılmıştır. Hümâyûn-nâme’yi, çok  az edebî esere nasip olmuş 
böylesi bir şöhrete kavuşturan şey tek  başına Kelîle ve Dimne hikâyelerinin 
içeriği değil, onun dil ve üslup özellikleridir. Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, 
Hümâyûn-nâme’nin üslûbuyla ilgili yorumlarda bulunan kaynaklar, onun 
üslûbunun orijinalliği konusunda birleşmektedir9. Ancak  bu çalışma sırasında 
ana hatlarıyla yapılan Envâr-ı Süheylî-Hümâyûn-nâme mukayesesi Ali Çe-

9 Bu konuda Ömer Faruk  Akün şu ifadeleri kullanmaktadır: “…edebi açıdan ve içerik  yönünden 
Farsça aslını çok  geride bırakmış bir eserdir. Alaaddin Ali Çelebi, ifadesini çok  kapalı bulduğu 
Envâr-ı Süheylî’yi üslûp ve imajlar yönü ile yeni baştan yazarcasına işlemiş, içeriğini tasvirî tab-
lolar, ayet ve hadisler, esas metinde olmayan Arapça, Farsça yeni şiirlerden başka, kendisinden 
ve diğer Türk  şairlerinden ilave ettiği manzum parçalarla zenginleştirmiştir. Vâsi Alisi’nin elinde 
eser, Osmanlı-Türk  kültüründen gelme imajlar ve yerli hayat unsurları kazanmıştır (Akün, 1989: 
317). Konuyla ilgili ayrıca bkz. (Kabaklı, 1972: 5).
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lebi’nin eserini, kaynak  eserin aslına büyük  oranda sadık  kalarak  tercüme 
ettiğini ortaya koymaktadır. Bundan dolayı, Hümâyûn-nâme’nin dil ve an-
latım bahsinde söylenecek  sözler Envâr-ı Süheylî için de söylenmiş olacaktır. 
Diğer bir deyişle, Hümâyûn-nâme’nin üslûbu bir anlamda Envâr-ı Süheylî’nin 
üslûbu olarak  karşımıza çıkmaktadır.

Sanatlı bir üslûpla ortaya konmuş bu eserde Arapça ve Farsça kelime ve terkip-
ler ağırlıktadır. Hümâyûn-nâme’de 1863 beyitlik, kıt’a, mesnevi, nazm, beyt 
başlıklarını taşıyan Farsça şiir, 143 adet Farsça mısra, 249 adet Arapça şiir ve 
ibare, 712 beyitlik  Türkçe şiir ve 121 adet Türkçe mısra bulunmaktadır. Bu 
sayılardan da anlaşılacağı üzere Hümâyûn-nâme’deki şiirlerde Farsça söyleyiş 
hâkimdir. 

Ali Çelebi, eserinde ortaya koyduğu bir düşünceyi ıspatlayabilmek  için konuy-
la ilgili, arka arkaya hem Türkçe hem Farsça bir şiir söylemiştir: Beyt:

Ḳardaşına ḳuyu ḳazarsa kişi
Ḳuyuya düşmek  olur anuñ işi

Ḳıṭʿa:

Meyendīş der-ḥaḳḳ-ı merdüm bedī
Ki ārī belā ber ser-i ḫvīşten10

Ne bīnī ki renc-i firāvān keşed
Ki çāhī kened behr-i men çāh-ken11

Be-āḫir ki çeh rā be-pāyān bered
Vey ender teh-i çāh üfted ne men12 (s. 723)

Örnekte de görüldüğü üzere şiirler aynı anlamları ihtiva etmekte, Türkçe şiir-
ler Farsça şiirlerin bir tercümesi gibi durmaktadır. 

Hümâyûn-nâme’de Sa’dî, Câmî gibi ünlü Fars şairlerinin beyitlerinin yanısıra 
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin Mesnevî’sinden de beyitler yer almaktadır:

“Saʿdiyā merd-i niku-nām ne-mīred hergiz
Mürde ān-est ki nāmeş be-nikuyī ne-berend13” (s. 303)

10 İnsanlar hakkında kötü düşünme. Zira kendi başına bela getirirsin.
11 Kuyu kazan benim için kuyu kazarken ne kadar emek  verdiğini görmüyor musun?
12 Sonunda kuyuyu tamamladığında kuyunun içine o düşer, ben değil.
13 Ey Sa’di, iyi nam kazanmışlar hiç ölmez. Adı iyilikle anılmayan kişi ölüdür.
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“Kes nīst ki nīst behre-mend ez tu velī
Ender ḫor-ı ḫod be-cürʿa’ī yā Cāmī14” (s. 984)

“Ḥażret-i Mevlevī Mesṉevī-i Maʿnevī’sinde bu maʿnāya işāret ḳılmışdur. Ol 
yirde ki buyurmışdur. Mesṉevī: 

Bed güher rā ʿilm ü fen āmūḫten
Hem çü tīġī dān be-dest-i rāh-zen15

Tīġ dāden der kef-i zengī-i mest
Beh ki āyed ʿilm nā-kes rā be-dest16

Ḥīle āmūzān cigerhā sūḫte
Fiʿlhā vü mekrhā āmūḫte17” (s. 1045)

Hümâyûn-nâme, mensur bir eserdir. Ancak  şiir, eserin üslûbunda tamamlayıcı 
bir unsur olarak  karşımıza çıkmaktadır. Hatta iki hikâyenin anlatımında doğ-
rudan şiir dili kullanılmıştır. İlk  hikâyede vak’a Türkçe şiirlerle anlatılmıştır:

“Ḥikāyet: Kebg-i derī ol dürer-i ġureri zebān-ı Derīden lisān-ı Türkī ile tercüme silkine 
naẓm idüp eyitdi. Mesṉevī:

Ḳāżī olmış durmaz aġlar bir ʿazīz
Görüp anı didi bir ehl-i temīz

Bu ne vaḳt girye vü feryāddur 
Vaḳt-i şādī vü mübārek-bāddur 

Didi niçün aġlamasun bir kişi 
Cehl ile icrā-yı ḥükm ola işi
Ḫaṣmlar ḫod ḳıṣṣaya ʿālim durur
Anda kim maẓlūm kim ẓālim durur

Cāhil iken ḳāżī ḥükmi her zemān
Olur ʿālimler miyānında revān

Didi gerçi ḫaṣmlar dānā durur
Gözleri ʿilletle nā-bīnā durur

14 Ey Câmî, senden faydalanmayan kimse yoktur. Ama herkes kendi haddince bu kadehten yararlanır.
15 Kötü tabiatlı birine ilim öğretmek  hırsıza kılıç vermeye benzer.
16 Sarhoş yabaniye kılıç vermek  asaletsize ilim öğretmekten daha iyidir.
17 Hileyi öğrenenler insanların ciğerini yakmışlar, hileler ve numaralar bellemişlerdir.
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Cāhil iken sen çü yoḳdur ʿilletüñ
Şemʿ-i cemʿisin ḳużāt-ı milletüñ

Çün ġaraż ola hüner mestūr olur
Ẓulmet-i ʿilletle dil bī-nūr olur

Ol iki ʿālim ġarażla kūrdur
ʿAyn-ı ʿilmi nūr-ı ḥaḳdan dūrdur

Çün dilüñden derd-i ʿillet dūr ola
Rüʾyet-i ḥaḳda gözüñ pür-nūr ola

Sen ki rüşvet almaduñ beynindesin
Çün ṭamaʿ itdüñ esīr ü bendesin

Ḳāżī rüşvetden idicek  iḥtirāz
Ḥaḳḳa bāṭıldan viriser imtiyāz” (s. 663-664)

Bir diğer hikâyede ise vak’a Farsça olarak  kaleme alınmıştır:

“Ḥikāyet: Şeġāl çün ḥayvānāt-ı ʿAcem’den idi. Zebān-ı ʿAcemī ile bu ḥikāyeti silk-i rivā-
yete naẓm idüp eyitdi. Mesṉevī: 

Būd-est ḫarī ki düm ne-būdeş
Rūzī ġam-ı bī-dümī füzūdeş

Der düm ṭalebī ḳadem hemī-zed
Düm mī-ṭalebīd ü dem hemī-zed

Nā-gāh ze rāh-ı iḫtiyārī
Be-güẕeşt miyān-ı keşt-zārī

Dihḳān megereş ze kūşe-i dīd
Ber cüst ü ezū dü gūş bubrīd

Bī-çāre ḫar ārzū-yı düm kerd
Nā-yāfte düm dü gūş güm kerd

Her kes ki ze ḥad burūn nehed gām
Īn-est sezā-yı ū zer-encām18” (s. 459-460)

18 Kuyruksuz bir eşek  vardı. Bu eşek  bir gün kuyruksuzluğunu kendine çok  dert etti. Bir tarlanın ortasından geçtiği 
için tarla sahibi çiftçi eşeğin kulaklarını kesti. Zavallı eşek  kuyruk  isterken kulaklarından oldu. Herkes ayağını 
haddinden fazla uzatırsa sonucu böyle olur.
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Daha önce de ifade edildiği gibi Hümâyûn-nâme’de şiir vazgeçilmez bir un-
surdur. Müellif eserindeki tekdüzeliği giderebilmek  için şiirin akıcılığına sık 
sık  başvurmak  durumunda kalmıştır. Şu örnekte müellif kahramanını şiir 
söyleyerek  konuşmaya başlatmaktadır: “Gürbe-i pīr-i zāl çün kendü cinsinden bu 
zīb ü ferr ile ol gürbe-i ferbih ü çerb-perveri gördi. Müteḥayyir olup feryād itdi ki: Mıṣrāʿ:

Yārā ḫırāmān mī-resī āḫir be-gūyī kez kucā19

Sen bu leṭāfet ile ḳandansın? Beñzer ki Ebū Hüreyre perverdelerindensin, yā żiyāfet-ḫāne-i ḫvān-ı 
Ḫıṭā’dan gelürsin. Bu ṭarāvetüñe ḥikmet nedür ve bu leṭāfet ü ḳuvvetüñe ʿillet nedür?” (s. 251)

Zaman zaman da söz arasında şiir söylenir: “Kebg ü tīhū çün anı bu ḥāl üzre gördi-
ler. Taʿaccüb idüp bir zemān tevaḳḳuf gösterdiler. Rūzgār her bār ki lisān-ı ḥāl ile bu mıṣraʿı

Ġırre meşev ki gürbe-i ʿābid namāz kerd20

tekrār eyledi. İstimāʿından imtināʿ eylediler. Çün nemāzdan fāriġ oldı.” (s. 661).

Hümâyûn-nâme’de söylenen tüm düşüncelerin bir beyit halinde toparlanması 
da sık  karşılaşılan bir üslûp özelliğidir: “Ey birāder mā-beynümüzde ḥaḳḳ-ı civār ve 
rābıṭa-i cinsiyyet vardur ve ḥubbü’l-hirreti mine’l-īmān21 ḥadīs ̱i żamīr-i münīrüñe āşkārdur, 
ne vardur ki şarṭ-ı mürüvvet ve ḥaḳḳ-ı uḫuvveti yirine getürüp bu nevbet ki ol cānibe varasın bu 
bī-çāreyi ḫidmet-i murāfaḳata ḳabūl buyurasın. Şāyed ki senüñ devletüñde bu ten-i āzürdeye 
sedd-i ramaḳ ve bereket-i ṣoḥbetüñ ile bu ḳālib-i fersūdeye fi’l-cümle revnaḳ ḥāṣıl ola. Beyt:

Hezārān kes ze inʿāmet ber āsūd u müreffeh şod
Merā şāyestegī bīşest eger men hem şevem şāyed22” (s. 252)

Yine aynı şekilde: “Ammā dimāġ-ı gürbe-i bī-nevā sevdā-yı nevāle-i ḫvān-ı sulṭān ile 
şöyle imtilā bulmamış idi ki dārū-yı naṣīḥat ile devā ve şerbet-i mevʿiẓet ile şifā mümkin 
olaydı. Beyt:

Naṣīḥat-i heme ʿālem çü bād der-ḳafes-est
Be-gūş-ı merdüm-i ʿāşıḳ çü āb der ġarbāl23” (s. 253)

Eserin başka bir bölümünde de benzer olarak  şu ifadeler yer almaktadır: 
“Ḥāṣıl-ı kelām lāzımdur ki kelām-ı rasūl ḳāʿide-i ʿunf ü luṭf ve ḫışm u ḥilm ve ḳahr u mihr 

19 Ey sevgili, böyle salına salına nereden geliyorsun?
20 Gururlanma ki ibadet eden kedi namaz kıldı.
21 Kedi sevgisi imandandır.
22 Senin ihsanlarınla binlerce kişi zengin oldu ve refaha kavuştu. Ben onların hepsinden daha çok  layığım, ben de refaha 

kavuşsam revadır.
23 Öğüt, âşıkların kulağında kafesteki rüzgar ve elekteki su gibidir.
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ve ʿinād u inḳıyād üzre mebnī ola ve basṭ u ḳabż ve ibrām u naḳż ve vaʿd u vaʿīd ve bīm ü 
ümmīd ve aḫẕ u iʿṭā ve ıżḥāk  ü ibkā ve terġīb ü terhīb ve termīm ü taḫrīb maʿnāların müşʿir 
ü mebnī ola, tā cihān-dālıḳ nāmūsı ve şehriyārlik  şükūhı merʿī ḳılına. Hem aʿdānuñ daḫı 
mā-fi’ż-żamīri ve ḥāl ü meʾāl-i tedbīr ü tezvīri istiʿlām olına, ammā senüñ gibi müşīr ü ʿāḳil 
ve ḥakīm ü kāmile ki ʿaḳl-ı mū-şikāf ile her müşkülüñ daḳāʾiḳ u ḥaḳāʾiḳına vāṣıldur, bāb-ı 
risāletde vaṣıyyet itmek  hemān taḥṣīl-i ḥāṣıldur. Mıṣrāʿ:

Fe’rsil ḥakīmen ve lā-tūṣihī24

Mesṉevī:

Bulur bu maṣlaḥat ḫayr ile encām
Olur puḫte senüñ rāyuñla bu ḫām

Risālet ḫidmetine sen yararsın
Ki sözde diḳḳat itseñ ḳıl yararsın

Ḫoş añlarsın maḥallin her kelāmuñ
Bilürsin muḳteżāsın her maḳāmuñ

Eger sen bu işe iḳdām idesin
Yaḳīnüm var k’anı itmām idesin” (s. 653-654)

Konuşmalara şiirle başlama veya şiirle bitirmenin yanısıra eserde konuşmanın 
tamamen şiirlerden oluştuğu durumlara da rastlanmaktadır. Bu duruma en 
güzel örnek, eserin giriş hikâyeleri arasında yer alan Bâzende ve Nevâzende 
adındaki iki güvercinin şu diyaloğudur: “Bāzende’yi çün der-kenār itdi be-ġāyet żaʿīf 
ü nizār bulup eyitdi: Ey yār-ı ġam-küsār ve ey mūnis-i rūzgār Naẓm:

Nedür bu żaʿf-ı bāl ü ʿacz-i ḥālüñ
Nedür çihreñde gerd-i infiʿālüñ

Niçün sünbüllerüñ olmış perīşān
Niçün nergislerüñ olmış dür-efşān

Ḳıṭʿa:

Ser pür-ḫumār şeb be-kenār-ı ki būdeʾī
Lebhā fekār mūnis-i yār-ı ki būdeʾī

Sünbül ze tāb refte vü nergis be-ḫvāb-ı nāz
Şeb tā be rūz perde-güsār-ı ki būdeʾī

24 Bir hekim gönder, vasiyet etme.
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Mā rā ze reşk  ṣad ciger-i pāre der kenār
Tu pāre-i ciger be-kenār-ı ki būdeʾī25

Bāzende eyitdi: Rubāʿī:

Dostum bi’llāh ḥāl-i nā-tüvānum ṣorma hīç
Hicr elinden nāle vü āh u fiġānum ṣorma hīç

Gül-ruḫuñdan ayru ne çekdüm bu bāġ-ı dehrde
Şemmesi şerḥ olmaz ey server ü ānum ṣorma hīç” (s. 240)

Eserde diyaloglar zaman zaman şiirle noktalanmaktadır: “Ey birāder mā-bey-
nümüzde ḥaḳḳ-ı civār ve rābıṭa-i cinsiyyet vardur ve ḥubbü’l-hirreti mine’l-īmān26 ḥadīs ̱i 
żamīr-i münīrüñe āşkārdur, ne vardur ki şarṭ-ı mürüvvet ve ḥaḳḳ-ı uḫuvveti yirine getürüp 
bu nevbet ki ol cānibe varasın bu bī-çāreyi ḫidmet-i murāfaḳata ḳabūl buyurasın. Şāyed ki 
senüñ devletüñde bu ten-i āzürdeye sedd-i ramaḳ ve bereket-i ṣoḥbetüñ ile bu ḳālib-i fersūdeye 
fi’l-cümle revnaḳ ḥāṣıl ola. Beyt:

Hezārān kes ze inʿāmet ber āsūd u müreffeh şod
Merā şāyestegī bīşest eger men hem şevem şāyed27” (s. 252)

Hümâyûn-nâme’nin üslûp olarak  en ilgi çekici özelliklerinden birisi tasvirlerin 
ağırlıklı olmasıdır. Ali Çelebi eserinde manzara ya da bir insan tasvirine sık  baş-
vurmuştur. Eserdeki tasvirlerin çoğu ilgi çekicidir. Ancak  Hümâyûn-nâme’de, 
özellikle güneşin doğuşunun tasvirine özel bir önem verildiği görülmektedir: 
“El-ḳıṣṣa çün tebāşīr-i ṣubḥ ẓāhir oldı ve Cemşīd-i ḫurşīd ʿalem-i sefīd-i nuṣret-teʾyīdi 
ḳubbe-i fīrūze-reng-i felege yitürdi ve Ḫüsrev-i seyyāregān sāye-bān-ı ẓalāmı eyvān-ı sipihr-i 
mīnā-fāmdan götürdi. Beyt:

ʿArūs-ı āftāb-ı ḫūb-dīdār
Bu nīlī perdeden oldı be-dīdār” (s. 638)

Yine başka bir yerde de güneşin doğuşu şöyle tasvir edilmiştir: “Ol zemān ki 
ṭāvūs-ı zerrīn-bāl-i mihr riyāż-ı sipihrde cilve vü ihtizāza ve şeh-bāz-ı āşyāne-i ṭārem-i 
çārüm şeh-per-i nūr-küster ile hevā-yı feżā-yı ufḳdan pervāza geldi. Beyt:

25 Hâlâ sarhoşsun, gece kimin yanındaydın? Dudakların yaralanmış, kimin yâri olmuştun? Saçların kıvır kıvır olmuş ve 
gözlerin tatlı bir uykuya dalmış. Gece sabaha kadar kimin yanında kaldın? Bizim ciğerimiz kıskançlıktan bin parça 
olmuşken sen ciğerimin parçası, kimin yanındaydın?

26 Kedi sevgisi imandandır.
27 Senin ihsanlarınla binlerce kişi zengin oldu ve refaha kavuştu. Ben onların hepsinden daha çok  layığım, ben de refaha 

kavuşsam revadır.
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Ṣubḥ-dem urdı semend-i çarḫa zerrīn-per güneş
Nūrdan çekdi livā-yı ejdehā peyker güneş” (s. 841)

Hümâyûn-nâme’de genel itibariyle uzun cümle yapısı tercih edilmiştir. Bundan 
dolayı da farklı yargılar içeren birkaç cümle sık  sık  aynı yükleme bağlanmıştır: 
“Ḫarāret-i hevā-yı germden çeşmeler saḫt-diller çeşmi gibi bī-nem ve iltihāb-i meşʿale-i 
āftābdan ḫūşe-i fülfül ve gülbün-i ḳaranfül ve ṭurra-i sünbül zülf-i nigār gibi pür-pīç ü 
ḫam ve ʿuyūnuñ gözleri ṣoġulup enhāruñ lebleri yarılup deñizlerüñ dilleri ṭutılup ebkem 
oldı.” (s. 647). 

Bu örnekte görüldüğü üzere üç farklı yargı “oldı” yüklemine bağlanmıştır. 
Yine aynı doğrultuda ele alınabilecek  şu örnekte de Türkçe fiilimsiler tek  bir 
yükleme bağlanmıştır: “Sen de eger bize şāh iseñ dādumuzı bu ẓālimlerden almaḳ ve 
bize püşt ü penāh iseñ anlaruñ ẓulm ü bī-dādların üstümüzden ırmaḳ gereksin ki bir 
hücūm ile ekse̱rümüzi helāk  itdiler.” (s. 648). 

Eser bütünüyle ele alındığında, Hümayun-name’de mütercimin üslûbundan 
çok  Farsça orijinalinin üslûbundan bahsetmek  gerekmektedir. Ancak  Ali 
Çelebi’nin özellikle, Türkçeye tercüme ettiği şiirlerin üslûbuna bakıldığında 
Türkçe söz dizimini ve Türkçe kelimeleri ustaca kullanabildiğini söylemek 
mümkündür: “Mesṉevī:

Çün aġızdan çıḳa söz dönmez ayruḳ
Girü döner mi yāydan atılan oḳ

Ḳafesden murġ-ı vaḥşī ide pervāz
Ṭutulmaz eyleseñ biñ ḥīle āġāz” (s. 380)

Mesṉevī:

Gerekdür bir ola serdāra sırdār
İki olsa iderler sırrı iẓhār

Ḥakīm eydür ki iki leb durur ol
Ki yoḳdur ẕerre andan geçmege yol” (s. 643)

Hümâyûn-nâme, her ne kadar sanatlı nesrin en önemli örnekleri arasında 
sayılıyorsa da eserde günümüzde kullanımdan kalkmış arkaik  kelimelere ve 
eski Anadolu Türkçesinin dil özelliklerine de zaman zaman rastlanmaktadır.

Eserde geçen ve “esas, temel, kök, gövde” anlamlarını taşıyan “özdek” kelime-
si arkaik  bir yapıdır: “Bunuñ her şāḫından bu deñlü çūb deste ve bu ḳadar teber ṣapı ve 
özdekinden bu miḳdār taḥta ve andan bu ḳadar ḳapu çıḳar.” (s. 574)
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Eserde geçen ve “esas, temel, kök, gövde” anlamlarını taşıyan “özdek  kelimesi 
arkaik  bir yapıdır. “Bunuñ her şāḫından bu deñlü çūb deste ve bu ḳadar teber ṣapı ve 
özdekinden bu miḳdār taḥta ve andan bu ḳadar ḳapu çıḳar.” (s. 574).

Eserin başka bölümlerinde de arkaik  kelimelere rastlanmaktadır: “Her pādşāh-ı 
ʿāḳil ki zimām-ı mehām-ı enāmı bir vezīr-i ḳafī ve nāṣiḥ-i kāfilüñ kef-i kifāyetine tefvīż 
eyleye, hergiz dest-i nevāʾib anuñ dāmen-i iḳbāline irmeye ve pāy-ı ḥavādis ̱ anuñ sāḥa-i saʿā-
deti pīrāmenine degzinmeye ve tebāşīr-i tedābīr-i iṣābet-peẕīr ile ḫūrşīd-i devleti hemīşe 
ufḳ-ı saʿādetden ṭāliʿ ve dāʾimā fetḥ ü ẓafer cebīn-i ḥāl ü meʾālinde sāṭıʿ ola.” (s. 731). 
“Devretmek, çevrilmek, dönmek” anlamlarına gelen “degzinmek” kelimesi bir 
başka örnektir. Başka bir ifadede geçen “çalışmak” anlamındaki “dürişmek” 
kelimesi de aynı doğrultuda ele alınabilecek  kelimelerdendir: “Hīç olur mı ki 
devāʿī-i muḫāṣamet bi’l-külliye miyān-ı ādemiyāndan mürtefiʿ ola ve aḥbāb beyninde ebvāb-ı 
münāzaʿat mesdūd olup esbāb-ı muḫālefet muṭlaḳā mümteniʿ ola, ammā her kimse ki nūr-ı 
ʿaḳl ile ārāste ve zīver-i rāy ü fikr ile pīrāste ola, ḥasebi’l-maḳdūr iṭfāʾ-i nāʾire-i ġażaba 
dürişüp ḳādir olduġı ḳadar āteş-i ḫışmı āb-ı ḥilm ile teskīn ider ve bilür ki tecerruʿ-ı 
şerbet-i maġfiretde egerçi ki ġāyet-i merāretde ola, çāşnī-i ḥalāvet-i mürüvvet münderic ve 
taḥammül-i bār-ı meşaḳḳat ve ḥilm ü berd-i bārı her bār ki zehr-āmīzdür, tiryāḳ-ı behcet ü 
messeretle muḫtaliṭ ü mümtezicdür.” (s. 875).

Eserde aynı zamanda “-gıl, -gil” emir eki de kullanılmıştır: “Beyt:

Sevingil ey melik  āḫir ki cismüñ içre cān geldi
Kıvan ey cān-ı ʿālem ki ḥayāt-ı cāvidān geldi” (s. 785)

Alâaddîn Ali Çelebi, eserini tercüme ederken her üç dilin de söz varlığından 
ve cümle yapısından mümkün olduğu kadar yararlanmaya çalışmıştır. Müter-
cim, Türkçe şiirlerde vezin gereği bazen kelimelerin şeklinde tasarrufa gitmek 
durumunda kalmıştır. “Mesṉevī:

Ṣabāḥ oldı çü yüz gösterdi ḫūrşīd
Felek  aldı eline cām-ı Cemşīd

Yuḫudan gözlerini açdı ʿabher
Liḥāf-ı ġonçeden çıḳdı gül-i ter” (s. 1075)

Bu örnekte görüldüğü gibi mütercim “uyhudan” ifadesini vezin gereği “yuhu-
dan” şeklinde ele almıştır.

Diğer taraftan, Türkçe kelimelerde baştaki “y” sesinin düştüğü örneklere sık 
rastlanmamakla birlikte eserin bir yerinde “yıldız” kelimesinin başındaki “y” 
sesi düşmüştür: “Mesṉevī:
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Gezer ʿālem için bir demde çün-berḳ
İki menzildür aña ġarb ile şarḳ

Urur peyk-i ṣabānuñ gözine toz
Ayaġı tozın ider sürme ılduz

Yile anı nice teşbīh ide dil
Ki tozın görmeye yil yilse biñ yıl” (s. 1038)

Hümâyûn-nâme’nin yine bir yerinde yansıma kaynaklı “mavladı” kelimesi 
kullanılmıştır: “Gürbe-i rūzedār bu nemaṭ üzre zebān-ı vaʿẓ u naṣīḥati ber-kār idüp 
ġāyet-i riḳḳatinden bir ān mavladı ve bir zemān aġladı ve ʿaḳd-i neffāsā̱t-ı füsūn u fesāne 
ile göñüllerin aldı ve dillerin baġladı, tā ol iki sāde-dil anuñ mücāleseti ile muʾāneset idüp 
muṣāḥabete māʾil oldılar ve eymen ü muṭmaʾin bī-teveḳḳuf u bī-tekellül ḳatına geldiler.” (s. 
665).

Klasik  Türk  edebiyatı çerçevesinde ortaya konan ürünlerde şekil, büyük 
önem taşımaktadır. Bu yüzden manzumelerde vezinsiz ve kafiyesiz sözler şiir-
den sayılmamıştır. Vezin ve kafiyenin bu derece önemli olduğu bir edebiyatta 
mensur eserlerde de şekil mükemmelliği aranmış, bu yüzden mensur eser ya-
zarları eserlerinde secili ifadelere önem vermişlerdir. “Sözlüklerin güvercin, kumru 
ya da buna benzer güzel ötüşlü kuşların öterken çıkardıkları ses ile “arı vızıltısı”, “deve 
homurtusu” ve “şeytan sesini taklit eden keskin ses” anlamlarını verdiği seci, bir edebiyat 
terimi olarak  mensur metinlerde cümle ya da cümleciklerin sonundaki nesir kafiyesini ifade 
eden ses uyumudur.” (Yıldız, 2007: 1056) şeklinde tanımlanan secinin, mutarraf, 
tarsî ve mütevazin olmak  üzere üç şekli bulunmaktadır (Aksoyak, 2004: 69).

Münşiyane nesir üslubunu oluşturan en önemli kıstaslardan olan secili yapıla-
rın başarılı örneklerini Hümâyûn-nâme’de görmek  mümkündür. Eserde seci-
siz ifade bulmak  neredeyse imkânsızdır. Mütercim, eserini tercüme ederken 
Türkçe kelimelerle de çok  sayıda başarılı seci örneklerini verir: “Müyesser olduġı 
ḳadar bu ḫalelüñ tedārükinde saʿy itmek  lāzımdur. Ammā ḥālen bend-i belādan ḫalāṣ itmek 
cümleden mühimdür. Pes seyyāḥuñ bendlerin çözdi, çözülmege ḳābil olmayanı pençe vü 
dendān ile çeküp üzdi ve anı ikrām u iʿzāz ile ḫānesine getürdi ve ḫuşk  ü ter mīveler ile 
żiyāfet itdi ve zebān-ı iltimās ile eyitdi.” (s. 1109-1110). Bu ifadelerde geçen “çözdi” 
ve “üzdi” ifadeleri seci ile bir birine bağlanmıştır. Yine başka bir yerde geçen 
“göyündürdüñ” ve “söyündürdüñ” ifadeleri de aynı şekilde secili ifadelerdir: 
“Niçün cānumuzı āteş-i hicrān ile göyündürdüñ ve ḫānmānumuzı seyl-āb-ı ʿaẕāb ile 
ḫarāb idüp çerāġ-ı ʿ ömrümüzi bād-ı helāk  ile söyündürdüñ. Bārī bir endīşe eyle ki anuñ 
sebebi ile dil-i pür-rīşe bir merhem irişe.” (s. 418).
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Şu ifadede mütercim farklı secileri arka arkaya kullanmıştır: “Rikāb-dār fer-
mān-berdārem diyü ḫidmet itdi ve ol ʿahdi ʿuhdesine alup ol mühimmi ẕimmet-i himmetine 
ḥavāle ḳıldı ve eymān-ı firāvān ile mübrem ve teʾkīdāt-ı bī-pāyān ile müstaḥkem 
eyledi. Henūz menzil-i maʿhūda vāṣıl olmış idi ki cerīde-i aḥvāline bī-vefālıḳ raḳamın çek-
di ve zemīn-i ʿiṣyāna ġadr u küfrān toḫmın ekdi ve rīşte-i mīsā̱ḳı miḳrāż-ı nifāḳ u şiḳāḳ ile 
kesdi ve bunca ʿahd ü ḥuḳūḳı ḳadem-i ʿuḳūḳ ile baṣdı.” (s. 472). 
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İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

Metin

2.1. Nüshaların Tavsifi

2.1.1. Yurt İçindeki Nüshalar

Eserin yurt içindeki bilinen nüshalarının tamamının fotoğrafı alınmış ve tüm 
yurt içi nüshaları görülmüştür. Ancak  yurt dışındaki nüshaların tavsifleri için 
kataloglardan derlenen bilgiler kullanılmıştır.

Basma Nüshalar

Bulak Baskısı (B)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ.

Aharlı kağıt. 27x14 cm ebadında 31 satır, 278 varak. Bulak  Matbaası tarafın-
dan 1251/1835-36’da bastırılmıştır.

Sonu: El-ḥamdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūl efżalü’ṣ-ṣalavāt ve’s-selām 
ve ālihi’l- ʿiẓām ve aṣḥābihi’l-kirām.

Şevki Bey Matbası Baskısı

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ.

Amerikan kağıt. 21x10 cm ebadında 25 satır, 402 varak. Şevki Bey Matbaa-
sı’nda 1293/1876-77’de basılmıştır. 
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Sonu: Bu kerre Bāb-ı ʿĀlī cāddesinde Şevkī Efendi Maṭbaʿası’nda ṭabʿ u temsī̱l 
olundu. Fī sen 1293, Şaʿbān 15.

Yazma Nüshalar

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, 36393 (AÜ)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 24X15 cm ebadında 23 satır, 322 varak. Talik  yazıyla 973/1565-
66’da istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmı-
zı. Şemseli ve mıklepli kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: El-ḥamdüli’llāhi ʿ ale’l-itmāmi ve ʿ ale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāt ve’s-selām.

Edirne İl Halk Kütüphanesi Selimiye Kitaplığı (ES)

Tasnif no: 2297

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt.28x15,5 cm ebadında 21 satır, 284 varak. Mahmud bin Kemāleddin 
Lutfullah tarafından nesih yazıyla istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cet-
veller kahverengi ve yaldızlı, madde başları kırmızı. Şemseli kahverengi deri cilt.

Sonu: ve ṣalla’llāhi ʿalā seyyidinā ve mevlānā Muhammed seyyidi’l-enām ve 
ʿalā ālihī ve ṣaḥbihi’l-berreritü’l-kirām ve’l-ʿulemāʾi’l-ʿālemīn ecmaʿīn

İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi

196 (İA1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 26.5x17 cm ebadında 25 satır, 254 varak. Nestalik  yazıyla Kut-
beddin ibni Mevlana Abdullah tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha müzeh-
hep, cetveller kırmızı mavi ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepsiz, şemseli 
kahverengi ciltlidir.

Sonu: Ṣāḥibihū el-faḳīr Ḥasan Çavuş. Dergāh-ı ʿālī ser-çavuş Ḥażret-i Sinān 
Paşa-yı Çaġal-zāde. Sene 990 fī Muḥarrem.
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197 (İA2)

Başı: Ḥażret-i ʿalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 19.5x13 cm ebadında 29 satır, 297 varak. Bozuk  nesih yazıyla 10 
Ramazan 1076/16 Mart 1666’da Ali bin Abdi el-Tokadî tarafından istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller kırmızı mavi ve madde başları kırmı-
zıdır. Eser mıklepli, kahverengi ciltlidir.

Sonu: Ġarīḳ-ı raḥmet-i Yezdān kesī bād / Ki kātib rā bi’l-ḥamdī kuned yād.

198 (İA3)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 26x16 cm ebadında 19 satır, 455 varak. Talik  yazıyla Cemaziyela-
hir 997/Nisan-Mayıs 1589’da Mehemmed İshak  Bağdadî tarafından istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller altın yaldızlı, yeşil, kırmızı, lacivert ve 
madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli ve şemseli kahverengi ciltlidir.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿ ale’l-itmāmi ve ʿ ale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’s-selā-
mü ʿale’l-ʿiẓām ve aṣḥābihi’l-kirām. 

199 (İA4)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 22.5x13 cm ebadında 21 satır, 387 varak. Talik  yazıyla 3 Recep 
991/23 Temmuz 1583’te Kasım tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha mü-
zehhep, 1b ve 1a satır araları ve cetveller altın yaldızlı, madde başları kırmızı-
dır. Eser mıklepsiz şemseli kahverengi ciltlidir.

Sonu: Ketebehū el-faḳīr Ḳāsım. 

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

T 29 (Ü1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ

Aharlı kağıt. 26x16 cm ebadında 23 satır, 292 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetvelleri sarı yaldızlı ve madde başları kırmı-
zıdır. Mıklepli ve şemseli kahverengi mukavva ciltlidir.

METiN 123

www.tuba.gov.tr



Sonu: Ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ik-
rām temmü’l-kelām.

T 201 (Ü2)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ʿalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 25.5x18cm ebadında 23 satır, 250 varak. Nesih yazıyla 970/1562-
63’te Hasan Hacı tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller 
ve madde başları kırmızıdır. Mıklepsiz, şemseli siyah mukavva ciltlidir.

Sonu: temmeti’l-kitāb bi-ʿavni’l-meliki’l-vehhāb.

T 1317 (Ü3)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 19x14 cm ebadında 19 satır, 398 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları kırmızı-
dır. Mıklepli ve şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Çünki bedīn pāye resāndem kelām / Beh ki kunem ḫatm-i suḫan ve’s-
selām.

T 1571 (Ü4)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ

Aharlı kağıt. 22x15.5 cm ebadında 23 satır, 302 varak. Talik  yazıyla Şem-
seddin Mehemmed ibni Kemaleddin Ahmed el-Kadı tarafından Safer 966/
Kasım-Aralık  1558’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı 
yaldızlı ve madde başları kırmızıdır. Eser kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Ve ṣalla’llāhü ʿalā seyyidinā Muhammed ve ʿalā ālihī ve ṣaḥbihī ec-
maʿīn.

T 4114 (Ü)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.
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Aharlı kağıt. 27x17.5 cm ebadında 21 satır, 248 varak. Bozuk  divani yazıyla 
Mustafa bin Mehemmed bin Mustafa tarafından 15 Cemaziyelevvel 959/9 
Mayıs 1552’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetvelleri sarı yaldızlı 
ve madde başları kırmızıdır. Mıklepsiz ve şemsesiz tamir görmüş kahverengi 
deri ciltlidir.

Sonu: ḥāmidu’llāhi ve muṣliyā ʿalā ḫātemi’l-enbiyā.

T 5609 (Ü5)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ʿalīm-i ḫallāḳ 

Aharlı kağıt. 25x16 cm ebadında 27 satır, 261 varak. Bozuk  nesih yazıyla 
Mehemmed bin Mustafa tarafından 15 Rebiülevvel 973/10 Ekim 1565’te 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Eser kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Fī evāsıṭı Rebīʿu’l-evvel ʿan şuḥūri fī sene 973.

T 5610 (Ü6)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 23x15.5 cm ebadında 25 satır, 320 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları kırmızı-
dır. Eser mıklepli ve şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Ve’l-ḥamdüli’llāhi ʿale’t-temāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’l-ik-
rām.

T 5611 (Ü7)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 23x14 cm ebadında 23 satır, 372 varak. Nesih yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları sarı yaldızlıdır. Eser 
mıklepli ve şemseli mavi, kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’t-temāmi ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’s-
selām. 
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T 5674 (Ü8)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 26x15 cm ebadında 27 satır, 259 varak. Nesih yazıyla istinsah 
edilmiştir. Cetveller açık  kahverengi, madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli 
kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: el-ḥamdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’l-ikrām 
ve’l-ḥamdüli’llāhi rabbi’l-ʿālemīn.

Kayseri Raşit Efendi Kütüphanesi (RE)

Tasnif No: 944

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt.30x15,5 cm ebadında 23 satır, 309 varak. Nesih yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızı. Şemseli ve 
mıklepli kahverengi deri ciltlidir, eserin ilk  ve son sayfası ebrūludur.

Sonu: Temām şod Kitāb-ı Hümāyūn-nāme.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, Yusuf Ağa Koleksiyonu (YA)

Tasnif No: 4871

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 29x15 cm ebadında 21 satır, 425 varak. Mehemmed el-Burusevî 
tarafından 1136/1723-24’te nesih yazıyla istinsah edilmiştir. Serlevha müzeh-
hep, cetveller kahverengi ve yaldızlı, madde başları açık  kahverengi. Şemseli 
kahverengi deri cilt.

Sonu: ḳad veḳaʿa’l-ferāġu fī taḥrīri hāẕihi’n-nüsḫati ʿalā yedi’l-faḳīr Meḥem-
med el-Burusevī. Senete sitte ve se̱lesī̱n ve miʾete ve elf min hicreti.

Kütahya Vahit Paşa İl Halk Kütüphanesi (V)

Tasnif No: 1177

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.
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Aharlı kağıt.32x15,5 cm ebadında 27 satır, 237 varak. Mehemmed tarafından 
nesih yazıyla istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller kahverengi ve 
yaldızlı, madde başları açık  kahverengi. Mıklepli ve şemseli kahverengi deri cilt.

Sonu: El-ḥamdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’l-ḥam-
düli’llāhi rabbi’l-ʿālemīn.

Manisa İl Halk Kütüphanesi (M)

Tasnif No: 1405

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt.28 x17 cm ebadında 25 satır, 248 varak. Cetvelsiz nesih yazı, 
madde başları kırmızı. Mıklepli ve kırmızı mukavva ciltlidir.

Sonu: el-ḥamdüli’llāhi ʿale’t-temāmi ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ikrām.

Milli Kütüphane

A 587 (MK1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt.30x15,5 cm ebadında 21 satır, 439 varak. Talik  yazıyla 29 Zil-
hicce 1015/27 Nisan 1607’de Derviş Muhammed Ahlâkî tarafından istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı ve yaldızlı, madde başları kırmı-
zıdır. Şemseli ve mıklepli kahverengi deri mukavva ciltlidir, eserin ilk  ve son 
sayfası ebrūludur.

Sonu: Ġarīḳ-ı raḥmet-i Yezdān kesī bād / Ki kātib rā bi’l-Muḥammedī kuned yād 

A 1707 (MK2)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt.20x12 cm ebadında 21 satır, 419 varak. Nestalik  yazıyla 5 Re-
biülahir 1013/31 Ağustos 1604’te Derviş Muhammed Ahlâkî tarafından Dı-
mışk’ta istinsah edilmiştir. Cetvelsiz, madde başları kırmızıdır. Mıklepli, siyah 
deri mukavva ciltlidir.

Sonu: Ġarīḳ-ı raḥmet-i Yezdān kesī bād / Ki kātib rā bi’l-Muḥammedī kuned yād 
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A 8123 (MK3)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 30x16 cm ebadında 29 satır, 282 varak. Bozuk  nesih yazıyla 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetvelleri sarı ve yaldızlı, madde başla-
rı kırmızıdır. Mıklepsiz, mavi ebru desenli ciltlidir.

Sonu: Çünki bedīn pāye resāndem kelām / Beh ki kunem ḫatm-i suḫan ve’s-selām.

Adnan Ötüken 3779 (MK4)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ

Aharlı kağıt.28x19 cm ebadında 25 satır, 243 varak. Nesih yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetvelleri ve madde başları kırmızıdır. Mıklepli 
ve şemseli deri ciltlidir. Nüsha sondan eksiktir.

Sonu: ḥaḳḳā budur ki ben Īrān Duḫt’uñ ḳatline fermānda ḫaṭā itdüm. Ammā.

Süleymaniye Kütüphanesi

Ayasofya 4349 (A1)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 26x18cm ebadında 27 satır, 249 varak. Talik  yazıyla 
1170/1756-57’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, ilk  varaklar sarı yal-
dızlı veya kırmızı cetvelli sonra gelenler cetvelsizdir. Madde başları kırmızıdır. 
Yeşil renkli ve bez ciltlidir.

Sonu: temme’l-kitāb bi-ʿavni’l-meliki’l-vehhāb.

Ayasofya 4350 (A2)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 25x16cm ebadında 25 satır, 338 varak. Nesih yazıyla Abdüs-
samed tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı mavi 
karışık, madde başları kırmızıdır. Ciltsizdir.

Sonu: Beh ki kunem ḫatm-i suḫan ve’s-selām
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Çelebi Abdullah 332 (ÇA1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ

Aharlı ince kağıt. 28x17cm ebadında 27 satır, 198 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir. 

Sonu: el-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ikrām 

Naẓar iden kişi ehl-i safādan / Unutmasun yazanı da duʿādan

Çelebi Abdullah 333 (ÇA2)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 26x15 cm ebadında 23 satır, 270 varak. Nesih yazıyla Abdullah 
Hâtim Efendi tarafından 1221/1806-07’de istinsah edilmiştir. Cetveller ve 
madde başları kırmızıdır. Kahverengi ciltlidir. 

Sonu: el-ḥāmdüli’llāhi ʿ ale’l-itmāmi ve ʿ ale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’l-kirām.

Esad Efendi 141 (EF1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 27x17 cm ebadında 27 satır, 273 varak. Talik  yazıyla Kâşif 
Ali Mustafa bin Mahmud Kâşif tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha müzeh-
hep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ik-
rām ve’l-ḥamdüli’llāhi rabbi’l-ʿālemīn.

Esad Efendi 1916 (EF2)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 28x18 cm ebadında 28 satır, 211 varak. Bozuk  nesih yazıyla Sey-
yid Mehemmed bin el-Hâc Mustafâ bin Mehemmed Celbî bin el-Hâc Mustafâ 
bin Mâhveş Beg el-Kefevî tarafından 1 Rebiülevvel 1167/27 Aralık  1753’te 
istinsah edilmiştir. Cetvelsiz ve madde başları siyahtır. Eser ciltsizdir.
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Sonu: Ḥisāb it noḳṭalı ḥarfin çıḳar ṭārīḫini cānā / Temām oldı kitāb el-ḥamdü 
bi’llāh. 

Hacı Mahmud Efendi 5387 (HM1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 25x16.5 cm ebadında 23 satır, 320 varak. Talik  yazıyla istin-
sah edilmiştir. Cetveller siyah madde başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir. 

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalāti ve’s-
selām.

Hacı Mahmud Efendi 5388 (HM2)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 27x16 cm ebadında 19 satır, 246 varak. Talik  yazıyla 1 Ce-
maziyelevvel 985/17 Temmuz 1577’de istinsah edilmiştir. Cetvelsiz ve madde 
başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir.

Sonu: ve’s-selāmu ʿalā ḫayri’l-enām ve ālihi’l-kirām ve aṣḥābihi’l-ʿiẓām.

Hacı Selim Ağa 1006 (HS)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 23x17.5 cm ebadında 21 satır, 382 varak. Nesih yazıyla Me-
hemmed el-Muhsin tarafından 974/1566-67’de Kâhire’de istinsah edilmiştir. 
Cetveller sarı yaldızlı madde başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir. 

Sonu: Bi’l-Ḳāhireti’l-maġribiyye ve ḥamiyyetü ʿani’l-beliyye.

Hamidiye 713 (H)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 26x18.5 cm ebadında 27 satır, 316 varak. Talik  yazıyla el-Hâc 
Mehemmed ibni el-Hâc Sinân tarafından 10 Şaban 974/20 Şubat 1567’de 
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istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Eser siyah deri ciltlidir. 

Sonu: Fī yevmi’l-ʿāşir min şehri Şaʿbān min şühūri sene erbaʿa ve sebʿīn ve 
tisʿa miʾe min ḥicreti’l-Muṣṭafaviyye.

İzmir Koleksiyonu 345 (İ1)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 27x16 cm ebadında 20 satır, 298 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetvelsiz ve madde başları kırmızıdır. Eser 
kahverengi şemseli deri ciltlidir. 

Sonu: ve’l-ḥamdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’s-
selām.

İzmir Koleksiyonu 411 (İ2)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 24x18 cm ebadında 21 satır, 362 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, ilk  9 varak  kahverengi cetvelli geri kalan kısım 
cetvelsizdir ve madde başları kırmızıdır. Eser kahverengi mukavva ciltlidir. 

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ik-
rām ve’l-ḥamdüli’l-lāhi rabbi’l-ʿālemīn.

Nuruosmaniye 4367 (NO1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 23x15 cm ebadında 23 satır, 341 varak. Talik  yazıyla istin-
sah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetvelsiz ve madde başları kırmızıdır. Eser 
şemseli ve kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Beh ki kunem ḫatm-i suḫan ve’s-selām.
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Nuruosmaniye 4368 (NO2)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 25x14.5 cm ebadında 23 satır, 335 varak. Nesih yazıyla is-
tinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları 
kırmızıdır. Eserin mıklepli ve kahverengi deri cildinin üzeri bezle kaplanmıştır.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’s-
selām.

Nuruosmaniye 4369 (NO3)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 22x14 cm ebadında 19 satır, 471 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları yer yer 
mavi ve sarı, ekseriyetle kırmızıdır. Eserin mıklepli ve kahverengi deri cildinin 
üzeri yeşil bezle kaplanmıştır.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’s-
selām ve ālihi’l-kirām ve ṣaḥbihi’l-ʿıżām.

Ragıp Paşa 1221 (RP)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 25x14.5 cm ebadında 23 satır, 335 varak. Talik  yazıyla 12 
Muharrem 989/16 Şubat 1581’de Derviş Muhammed Ahlâkî tarafından is-
tinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları 
yer yer sarı olmakla beraber ekseriyetle kırmızıdır. Eser mıklepsiz ve şemseli 
kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’s-
selām ve ālihi’l-ʿıżām ve ṣaḥbihi’l-kirām.

Rauf Yekta 2 (RY)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 27x16 cm ebadında 17 satır, 401 varak. Talik  yazıyla 1 Ce-
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maziyelevvel 976/22 Ekim 1568’de Mehemmed Muhsin tarafından istinsah 
edilmiştir. Cetvelsiz ve madde başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir.

Sonu: ve’s-selāmu ʿalā ḫayri’l-enām ve ālihi’l-kirām ve aṣḥābihi’l-ʿiẓām.

Reisülküttab 945 (RK)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 26x16.5 cm ebadında 25 satır, 285 varak. Talik  yazıyla istin-
sah edilmiştir. Eserin başında bütün bölümler sayfa numaralarıyla verilmiştir. 
Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları ekseriyetle kırmızı 
yer yer sarıdır. Mıklepli ve şemseli kahverengi deri ciltlidir. 

Sonu: ve’l-ḥamdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve’ṣ-ṣalātü ʿalā rasūlihī seyyidi’l-enām 
ʿaleyhi efżalü’s-selām mine’s-selām.

Serez 1651 (SE)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 28x19.5 cm ebadında 25 satır, 216 varak. Talik  yazıyla Ömer 
ibni Hüseyin Ayas El-Muhtâcîn tarafından 975/1567-68’de istinsah edilmiştir. 
Serlevha müzehhep değil, cetvelsizdir madde başları kırmızıdır. Cildi yıpran-
mıştır.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāt.

Yazma Bağışlar 3263 (YB)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 24x14.5 cm ebadında 25 satır, 307 varak. Talik  yazıyla is-
tinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Eser ciltsizdir.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿ ale’l-enām ve ʿ ale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ikrām.
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Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi

III. Ahmed 2657 (TA)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 21,5x12.5 cm ebadında 21 satır, 400 varak. Nesih yazıyla Musta-
fa Dede’nin talebelerinden Ali bin Hüsam tarafından 1 Zilkade 977/7 Nisan 
1570’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları açık 
kahverengidir. Eser mıklepli yeşil deri ciltlidir.

Sonu: ġafara’llāhü lehū ve li-vālideyhi ve aḥsene ileyhimā ve ileyhi.

III. Ahmed 2673

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kâğıt. 27xI5 cm ebadında, 269 varak. İnce talikle 23 satır. Serlevha 
müzehhep cetveller yaldızlı. Mıklepli ve şemseli vişneçürüğü deri cilt.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’l-ik-
rām.

Bağdat Köşkü 184 (TB)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 24x14.5 cm ebadında 21 satır, 396 varak. Talik  yazıyla Mehem-
med bin Muhsin tarafından 29 Zilhicce 975/25 Haziran 1568’de Kahire’de 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları açık  kahve-
rengidir. Eser mıklepli ve şemseli koyu kırmızı deri ciltlidir.

Sonu: ve ḥasbina’llāhi ve niʿme’l-vekīl.

Hazine 357 (TH1)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 30.5x15.5 cm ebadında 21 satır, 354 varak. Talik  yazıyla Derviş 
Muhammed Ahlâkî tarafından 1 Cemaziyelevvel 1013/25 Eylül 1604’te is-
tinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları 
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kırmızı, açık  kahverengidir. Eserde 10 adet minyatür mevcuttur. Eser mıklepli 
ve şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Ġarīḳ-ı raḥmet-i Yezdān kesī bād / Ki kātib rā bi’l-ḥamdī kuned yād.

Hazine 358 (TH2)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 22x13 cm ebadında 19 satır, 450 varak. Talik  yazıyla Dervîş Me-
hemmed Ahlakî tarafından 25 Muharrem 979/19 Haziran 1571’de Şam’da 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları 
kırmızıdır. Eser mıklepli ve şemseli açık  nohudi deri ciltlidir.

Sonu: Sene tisʿa ve sebʿīn ve tisʿa miʾe. Derviş Muhammed Aḫlāḳī.

Hazine 359 (TH3)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı krem rengi kağıt. 22x13 cm ebadında 19 satır, 443 varak. Talik  yazıyla 
Mehemmed bin Muhsin bin Burhan tarafından 974/1566-67’de Mısır’da 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller açık  kahverengi ve madde 
başları kırmızıdır. Eserde 30 adet minyatür mevcuttur. Eser mıklepli ve şemseli 
vişne çürüğü deri ciltlidir.

Sonu: Nüh-ṣad heftād ve çehār. Mehemmed bin Muḥsin bin Burhān. Maḥ-
ruse-i Mıṣr.

Hazine 365 (TH4)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 22x13.5 cm ebadında 21 satır, 408 varak. Talik  yazıyla Ahmed 
bin Abdullah el-Katib tarafından Rebiülahir 993/Nisan 1585’te Dımışk’ta 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları açık  kahve-
rengidir. Eser mıklepli vişne çürüğü deri ciltlidir.

Sonu: Ketebe el-fakīrü’l-ḥakīr ʿabdü’l-müẕenneb Ahmed bin Abdu’llāh 
el-Kātib.
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Hazine 1360

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kâğıt. 17x11 cm, 44 yaprak. Talikle 20 satır. Karaçelebî-zâde Mehmed 
Efendi tarafından okunmuş ve tashih edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller 
yaldızlı; Mıklepli ve şemseli kahve renge deri cilt.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmām ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’s-
selām.

Revan 843 (TR1)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 23x19 cm ebadında 17 satır, 497 varak. Talik  yazıyla 964/1556-
57’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller açık  kahverengi, madde 
başları kırmızıdır. Eserin başında ve sonunda ebru deseni mevcuttur. Nüshada 
87 adet minyatür bulunmaktadır. Mıklepsiz, şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’s-
selām.

Revan 844

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ

Aharlı ince kâğıt. 27,5x16,5 cm ebadında, 27 satır, 318 varak. Nesih hatla. 
Serlevha müzehhep, cetveller yaldızlı. Şemse ve mıklepli kahverengi deri cilt.

Sonu: ve’l-ḥāmdüli’llāhi ʿ ale’l-itmām ve ʿ ale’r-rasūli efżalu’ṣ-ṣalāvāti ve’s-selām.

Revan 845 (TR2)

Başı: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 26.5x14.5 cm ebadında 19 satır, 445 varak. Talik  yazıyla Mah-
mud bin Şeyh Dergüzinî tarafından 1 Safer 976/26 Temmuz 1568’de istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları açık  kahverengidir. 
Mıklepli kırmızı deri ciltlidir.

Sonu: ʿAbdü’ż-żaʿīf Maḥmūd bin Şeyḫ Dergüzīnī ʿaffī ʿanhümā.
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Revan 846 (TR3)

Başı: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ.

Aharlı kağıt. 29x18 cm ebadında 25 satır, 357 varak. Talik  yazıyla 1 Şevval 
970/24 Mayıs 1563’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve 
madde kırmızıdır. Eser mıklepsiz, şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Sonu: Fī evāḫiri Şevvālü’l-mükerrem min şuḥūri sene sebʿīn ve tisʿa miʾe.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, Yz. A 315 (TDK)

Başı: Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ıṭlāḳ.

Saykallı yeni abadi benzeri samani bir kağıt. 24,2x15,7 cm ebadında 19 satır, 
405 varak. Talik  hatla 1232/1816-17’de istinsah edilmiştir. Mihrabiye mü-
zehhep ve renkli. İlk  iki sayfa cedvelli ve yaldızlı. Sözbaşları kırmızı. Mıklepli 
kahverengi meşin üzeri yeşil bez kaplı bir cilt içerisindedir.

Sonu: Ve’l-ḥamdüli’llāhi ʿ ale’l-itmām ve ʿ ale’r-rasūl efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’s-selām.

2.1.2. Yurt Dışındaki Nüshalar

Mısır Millî Kütüphanesi

M 5028
Aharlı kağıt. 24x15 cm ebadında 19 satır, 464 varak. Nesih yazıyla 959/1551-
52’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmı-
zıdır. Eser mıklepli ve şemseli kırmızı deri ciltlidir.

M 5029
Aharlı kağıt. 21x14 cm ebadında 27 satır, 404 varak. Nesih yazıyla 970/1562-
63’te Halep’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları kırmızıdır. Eser mıklepli ve şemseli kırmızı deri ciltlidir.

M 5030
Aharlı ince kağıt. 23x15.5 cm ebadında 25 satır, 437 varak. Nesih yazıyla 
978/1570-71’de Mehmed bin İbrahim tarafından istinsah edilmiştir. Serlev-
ha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli siyah deri 
ciltlidir.
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M 5031
Aharlı kağıt. 25x15 cm ebadında 23 satır, 327 varak. Talik  yazıyla 987/1579-
80’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmı-
zıdır. Eser mıklepli yeşil ciltlidir.

M 5032
Aharlı kağıt. 26x17 cm ebadında 25 satır, 271 varak. Nesih yazıyla 992/1584-
85’te Abdullah Mehmed bin Ahmed Salih tarafından istinsah edilmiştir. Ser-
levha tezhipsiz, cetveller ve madde başları açık  kahverengidir. Eser mıklepli 
kahverengi deri ciltlidir.

M 5033
Aharlı kağıt. 20x11 cm ebadında 19 satır, 461 varak. Talik  yazıyla 994/1585-
86’da istinsah edilmiştir. Serlevha tezhipsiz, cetveller ve madde başları açık 
kahverengidir. Eser mıklepli siyah deri ciltlidir.

M 5034
Aharlı kağıt. 21.5x13 cm ebadında 23 satır, 291 varak. Talik  yazıyla 998/1589-
90’da Derviş Muhammed Ahlâkî tarafından Şam’da istinsah edilmiştir. Serlev-
ha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli ve şemseli 
siyah deri ciltlidir.

M 5035
Aharlı kağıt. 28x15.5 cm ebadında 21 satır, 396 varak. Talik  yazıyla 
1047/1637-38’de istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları kırmızıdır. Eser mıklepli ve şemseli kırmızı deri ciltlidir.

M 5036
Aharlı kağıt. 27x17 cm ebadında 21 satır, 328 varak. Nesih yazıyla 1053/1643-
44’te Şeyh Ümran bin Ali Halvetî tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha 
müzehhep, cetveller ve madde başları açık  kahverengidir. Eser mıklepli kah-
verengi deri ciltlidir.

M 5037
Aharlı ince kağıt. 21x13 cm ebadında 19 satır, 276 varak. Güzel talikle istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser 
mıklepli siyah deri ciltlidir.

M 5038
Aharlı ince kağıt. 27.5x16,5 cm ebadında 31 satır, 216 varak. Nesih yazıyla 
istinsah edilmiştir. Serlevha tezhipsiz, cetveller mavi, madde başları kırmızıdır. 
Eser mıklepli siyah deri ciltlidir.
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M 5039
Aharlı kağıt. 19.5x12 cm ebadında 19 satır, 580 varak. Nesih yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları açık  kahverengidir. 
Eser mıklepli mavi mukavva ciltlidir.

M 5040
Aharlı ince kağıt. 24.5x14cm ebadında 21 satır, 352 varak. Talik  yazıyla istin-
sah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser 
mıklepli ve şemseli kahverengi deri ciltlidir.

M 5041
Aharlı kağıt. 23x14cm ebadında 21 satır, 336 varak. Talik  yazıyla istinsah 
edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları açık  kahverengidir. 
Eser mıklepli siyah deri ciltlidir.

Fleming College Library Catalogue of Turkish Manuscripts

438
Aharlı kağıt. 22x14 cm ebadında 25 satır, 337 varak. Nesih yazıyla Hüseyin 
bin Abdullah er-Rûmî tarafından 981/1573-74’te istinsah edilmiştir. Serlevha 
müzehhep, cetveller sarı yaldızlı ve madde başları kırmızı, açık  kahverengidir. 
Eser mıklepli ve şemseli kahverengi deri ciltlidir.

E. Blochet Catalogue des Manuscrits Turcs, Paris Bibliotheque Nationale

B 369
Aharlı kağıt. 25.5x16.5 cm ebadında 307 varak. Nesih yazıyla istinsah edilmiş-
tir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli 
sarı deri ciltlidir. 

B 370
Aharlı kağıt. 32.5x21.5 cm ebadında 313 varak. Nesih yazıyla 981/1573-74’te 
Muhammed ibn Abdurrahman Samanî tarafından istinsah edilmiştir. Serlev-
ha müzehhep, cetveller kırmızı, mavi madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli 
kahverengi deri ciltlidir (Gaulmin; Regius, 1373).

B 371
Aharlı kağıt. 24.5x15.5 cm ebadında 251 varak. Nesih yazıyla 982/1574-75’te 
İshak  bin Yusuf tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller 
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ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli kahverengi deri ciltlidir (Gaulmin; 
Regius, 1374).

B 372
Aharlı kağıt. 27x18 cm ebadında 251 varak. Nesih yazıyla 980/1572-73’te 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Eser mıklepli kahverengi deri ciltlidir (Thevenot; Regius, 1373, 3).

B 373
Aharlı kağıt. 23.5x14.5 cm ebadında 239 varak. Nesih yazıyla 971/1563-64’te 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller kırmızı, mavi madde başları 
kırmızıdır. Eser mıklepli kırmızı deri ciltlidir (Vansleb; Regius, 1376).

B 375
Aharlı kağıt. 26.5x16 cm ebadında 231 varak. Nesih yazıyla 977/1569-70’te 
Muhammed Şāhi tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha tezhipsiz, cetveller 
ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli kahverengi deri ciltlidir (Thevenot; 
Regius, 1373, 4).

B 376
Aharlı kağıt. 26.5x15 cm ebadında 341 varak. Nestalik  yazıyla 972/1564-65’te 
istinsah edilmiştir. Serlevha tezhipsiz, cetveller kırmızı, mavi, yeşil ve madde 
başları kırmızıdır. Eser mıklepli, kahverengi deri ciltlidir (Golbert, 2920; Re-
gius, 1373, 3, 3).

B 381
Aharlı kağıt. 24x15.5 cm ebadında 286 varak. Nesih yazıyla 967/1559-60’ta 
Ahmed bin İshak  el- Kastamoni tarafından istinsah edilmiştir. Serlevha mü-
zehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli, kahverengi deri 
ciltlidir (Gaulmin; Regius, 1375).

B 622
Aharlı kağıt. 20.5x14.5 cm ebadında 294 varak. Nestalik  yazıyla istinsah edil-
miştir. Serlevha tezhipsiz, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli, 
kahverengi deri ciltlidir.

B 952
Aharlı kağıt. 25.5x16.5 cm ebadında 330 varak. Nesih yazıyla istinsah edilmiş-
tir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli ve 
altın yaldızlı şemseli siyah deri ciltlidir.

B 1217
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Aharlı kağıt. 27x18.5 cm ebadında 207 varak. Nesih yazıyla istinsah edilmiştir. 
Serlevha tezhipsiz, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser ciltsizdir.

B 1285
Aharlı kağıt. 28x19.5 cm ebadında 266 varak. Nesih yazıyla 1025/1616-17’de 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Eser mıklepsiz, kahverengi deri ciltlidir.

B 1401
Aharlı kağıt. 28.5x19.5 cm ebadında 290 varak. Nesih yazıyla istinsah edilmiş-
tir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepli, 
siyah deri ciltlidir (Decourdemanche).

B 1402
Aharlı kağıt. 29x19 cm ebadında 326 varak. Nesih yazıyla 1025/1616-17’de 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Eser mıklepsiz, siyah deri ciltlidir (Decourdemanche).

B 1403
Aharlı kağıt. 29x17 cm ebadında 327 varak. Nesih yazıyla Seyyid Abdullah 
Nakşbendi tarafından 1228/1813’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, 
cetveller ve madde başları kırmızıdır. Eser mıklepsiz, vişne çürüğü renkli deri 
ciltlidir (Decourdemanche).

Islamische Handschriften II, Die Handschriften Türkischer Sprache

A.F. 65
Aharlı kağıt. 28x18 cm ebadında 25 satır, 296 varak. Talik  yazıyla 968/1560-
61’de İstanbul’da istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller altın yaldız-
lı ve madde başları kırmızıdır. 

A.F. 102
Aharlı kağıt. 26x16.5 cm ebadında 25 satır, 310 varak. Nesih yazıyla Bekir 
bin Sadık  bin Gaffar tarafından 979/1571-72’de Edirne’de istinsah edilmiştir. 
Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları altın yaldızlıdır. 

A.F. 153
Avrupai kağıt. 22.5x13.5 cm ebadında 21 satır, 392 varak. Nesih yazıyla 
1148/1735-36’da istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller mavi ve 
altın yaldızlı, madde başları kırmızıdır. 
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Mixt. 228
Avrupai kağıt. 25x16 cm ebadında 23 satır, 350 varak. Talik  yazıyla 967/1559-
60’ta İstanbul’da istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları kırmızıdır. 

Mixt. 681
Avrupai kağıt. 21x13 cm ebadında 21 satır, 407 varak. Nestalik  yazıyla 
977/1569-70’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları altın yaldızlıdır. 

Charles Rieu, Catalogue of the Turkish Manuscripts 
in the British Museum, London

Sloane 3586 (BL1)

Baş: Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ʿıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 9x6.5 cm ebadında 19 satır, 401 varak. Harekeli nesih yazıy-
la Ramazan 977/Şubat-Mart 1570’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, 
cetveller ve madde başları kırmızıdır. Mıklepli, kahverengi deri ciltlidir. 

Son: İbtidāʾ-i īn kitāb ki nām-ı Hümāyūn-nāme. Eş-şehīr Kelīle vü Dimne fī 
evāḫiri Ẕi’l-ḥicce.

Harl. 3280

Aharlı ince kağıt. 10.5x6.5 cm ebadında 28 satır,326 varak. Nestalik  yazıyla 
977/1569-70’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları kırmızıdır. Mıklepli, kahverengi deri ciltlidir. 

Add. 7848 (BL2)

Baş: Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿale’l-ʿıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 12x7.5 cm ebadında 23 satır,321 varak. Nestalik  yazıyla 
977-1569-70’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları kırmızıdır. Mıklepli veşemseli kahverengi deri ciltlidir.

Son: ve’l-ḥamdüli’llāhi ʿale’l-itmāmi ve ʿale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’s-selā-
mi ve’l-ikrāmi ve’l-ḥamdüli’llāhi rabbi’l-ʿālemīn.
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Sloane 3248

11.5x8 cm ebadında 20 satır, 13 varak. Nesih yazıyla Süleyman Negri tarafın-
dan 18. yüzyılda istinsah edilmiştir. 

Add. 5974 

7.5x5.5 cm ebadında 11 satır, 140 varak. Nesih yazıyla 18. yüzyılda istinsah 
edilmiştir.

Add. 15153 (BL3)

Baş: Ḥāẕā Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ʿıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 12x7.5 cm ebadında 19 satır, 444 varak. Nesih yazıyla 
977/1569-70’te istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde 
başları kırmızıdır. Nüshada 164 adet minyatür bulunmaktadır. Mıklepli ve 
şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Son: min taḥrīri hāẕā kitābü bi-ʿavni’l-meliki’l-vehhāb hicretü sebʿa ve tisʿīne 
ve tisʿa miʾe. Ḥāmiden ve muṣalliyen ve müsellimen.

Münih Baviara Devlet Kütüphanesi Cod. Turc. 192 (MB)

Baş: Ḥāẕā Kitāb-ı Hümāyūn-nāme. Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve ḥakīm-i ʿa-
le’l-ʿıṭlāḳ.

Aharlı ince kağıt. 12x7.5 cm ebadında 19 satır, 444 varak. Nesih yazıyla 15 
Rebiülahir 971/2 Aralık  1563’te Emir Ahmed bin Seyyid Nurullah tarafından 
istinsah edilmiştir. Serlevha müzehhep, cetveller ve madde başları kırmızıdır. 
Mıklepli ve şemseli kahverengi deri ciltlidir.

Son: Temām itdükde didi hātıf-ı ġaybī buña tārīḫ / Hümāyūn-nāme-i (sonu 
eksik).
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2.2. Nüshaların Değerlendirilmesinde ve Seçiminde izlenen Yol

Türk  edebiyatının en başarılı nesir örnekleri arasında gösterilen Hümâyûn-nâ-
me, yazıldıktan sonra eşine az rastlanır bir okuyucu kitlesine sahip olmuş ve o 
günden bugüne pek  çok  defa istinsah edilmiştir. Hümâyûn-nâme nüshalarının 
çoğu özenli ve nitelikli nüshalardır. Eserin bilinen 5 ayrı minyatürlü nüsha-
sının olması da Hümâyûn-nâme’nin sanat tarihi açısından önemini ortaya 
koymaktadır (Parladır, 2011). 

Hümâyûn-nâme nüshalarını tespit etmek  için yola çıkıldığında ilk  olarak 
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’ndeki yurt içi ve yurt dışı 
katalogları tarandı. Yapılan bu tarama neticesinde 72’si yurt içinde 51’i yurt 
dışındaki çeşitli kütüphanelerde olmak  üzere toplam 123 Hümâyûn-nâme 
nüshası olduğu görüldü. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphane-
si’nden alınan bilgiler ışığında Türkiye’deki kütüphanelerle irtibata geçildi. 
Kütüphane bazında yapılan bu araştırma neticesinde Hümâyûn-nâme’nin 
yurt içinde toplam 64 nüshasının olduğu görüldü. Bu nüshalardan 4 tanesi 25 
ila 70 varak  arasında değişen varaklara sahip eksik  nüshalardır. Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde bulunan 20, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüpha-
nesi’nde bulunan 9, Edirne Selimiye Kütüphanesi’nde bulunan 1, Kayseri 
Raşit Efendi Kütüphanesi’nde bulunan 1, Konya Bölge Yazmalar Kütüp-
hanesi’nde bulunan 1, Manisa İl Halk  Kütüphanesi’nde bulunan 1, Ankara 
Milli Kütüphane’de bulunan 4, Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde bulunan 9, 
Kütahya Vahit Paşa İl Halk  Kütüphanesi’nde bulunan 1, Türk  Dil Kurumu 
Kütüphanesi’nde bulunan 1, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüpha-
nesi’nde bulunan 1, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 4 yazmanın metni 
CD ortamında temin edildi. Kısacası nüshaların tasnifi yapılırken yurt içinde 
bulunan 60 tam nüshanın 53’ü, yurt dışından İngiltere British Library’den 3, 
Münih Baviara Devlet Kütüphanesi’nden 1 nüsha görüldü. Bursa İnebey El 
Yazmaları Kütüphanesi’ndeki 3 nüsha kütüphanenin tadilatta olması nede-
niyle, Bayezid Devlet Kütüphanesi’ndeki 1, Millet Kütüphanesi’ndeki 1 ve 
Topkapı Sarayı Kütüphanesi’ndeki 2 nüsha çeşitli nedenlerle görülemedi.

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nde yapılan ön katalog 
çalışmasında Hümâyûn-nâme’nin, yurt dışında her ne kadar 51 adet nüs-
hasının olduğu görülmüşse de yabancı kataloglardan yurt dışında 40 nüsha 
olduğu tespit edildi. Bu nüshalardan İngiltere British Library’de bulunan 3, 
Münih Baviara Devlet Kütüphanesi’nde bulunan 1 nüsha incelendiğinde yurt 
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içinde görülen nüshalardan farklı olmadıkları kanaatine varıldı. Yurt dışındaki 
görülemeyen nüshaların katalog bilgileriyle yetinildi. Bunlar şecereye dahil 
edilmedi.

Temin edilen nüshalar hikâye sayısı ve bölüm başlıklarına göre değerlendirildi. 
Ancak  bu noktada nüshaları gruplandırabilecek  bir farklılık  tespit edilemedi. 
Ardından nüshaların dibaceleri, son kısımları ve baştan ilk  10 hikâye okundu. 
Bu gruplandırma çalışması sırasında mümkün olduğu kadar bilgisayar tekno-
lojisinden yararlanılmaya çalışıldı: 

Yukarıdaki şekillerde görülen her renk  ve şekil farklı bir nüshayı simgelemek-
tedir. Elde edilen 53 nüsha bu tarzda değerlendirilip farklı yönleri en ince 
ayrıntısına kadar ortaya konmaya çalışıldı. Hümâyûn-nâme müstensihlerinin 
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istinsah ettikleri nüshalara çok  fazla müdahale etmedikleri, örnek  aldıkları 
nüshayı hemen hemen aynen yazdıkları görüldü. Bu durum, kolbaşlarını oluş-
turmada ve bu kolbaşları altında nüshaları toplama işini çok  zorlaştırmıştır. 
Nüshaları gruplandırırken görülen en temel fark  bir grup nüshada olmayan 

“Cevāhir-baḫş-ı ḥikmethā-yı bārīk 
Be-rūz-ārende-i şebhā-yı tārīk”

ifadesinin diğer grup nüshalarda yer alması, bir grup nüshada yer alan 

“Muḥammed k’enbiyānuñ serveridür 
Sipihr-i āferīniş aḫteridür”

ifadesinin diğer grup nüshada 

“Muḥammed k’ezel tā ebed her çi hest 
Be-ārāyiş-i nām-ı ū naḳş best 

Çerāġī ki envār-ı bīneş be-rūst 
Fürūġī heme āferīniş be-dost”

şeklinde yer almasıdır. Aynı zamanda bu iki şiirde oluşan farklılık  dışında yine 
bir grup nüshada yer alan “taʿrīf olına” ifadesi diğer grup nüshada “beyān olınsa 
münāsebetden dūr ve taḳrībden baʿīd ü mehcūr olmaya” şeklinde yer almıştır. Bu üç 
temel fark  sayesinde 57 nüsha iki büyük  öbeğe ayrılabilmiştir. Çalışmanın bu 
aşamasından sonra “word”de yapılanlar “excel” programında tablo haline 
getirildi:

Bu şekilde ikiye ayrılan grupların birisini oluşturan nüshaların çoğunun Mı-
sır, Kahire ve Şam’da, diğer grubu oluşturan nüshaların ise çoğunun istinsah 
yerinin belli olmadığı veya Anadolu’da istinsah edildikleri görüldü. Mısır, Ka-
hire ve Şam’da istinsah edilen nüshalar diğer nüshalara nazaran daha özenli 
ve nitelikli nüshalardır. Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, Hümâyûn-nâme’yi 
Anadolu’da kaleme aldığını var sayarak  Anadolu’da istinsah edilen nüshaların 
asıl nüshadan fazla ayrılmadıkları görüldü. Aslında, Mısır, Kahire ve Şam 
nüshalarında da eserin bütününü etkileyecek  farklılıklar çıkmamıştır. Oluşan 
farklar beyit veya cümle bazından öteye gitmemiştir. Bir de Mısır, Kahire ve 
Şam kolundaki nüshaların tamamında “ile” bağlacının “birle” şeklinde kulla-
nıldığı görülmüştür. Müellif nüshasıyla Mısır, Kahire ve Şam kolunda görülen 
farklılıkların en az iki koldan sonra oluşabileceği düşünüldü için “X” nüsha-
sından sonra “Z1” ve “Z2” gibi bilinmeyen bir nüsha grubunun bulunduğu 
var sayıldı. “Z2” bilinmeyen nüshasından ise, TR1 nüshasıyla, Ü2 nüshasının
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“Cevāhir-baḫş-ı ḥikmethā-yı bārīk 
Be-rūz-ārende-i şebhā-yı tārīk”

ve

“Muḥammed k’enbiyānuñ serveridür 
Sipihr-i āferīniş aḫteridür”

ifadesinin diğer grup nüshada 

“Muḥammed k’ezel tā ebed her çi hest 
Be-ārāyiş-i nām-ı ū naḳş best 

Çerāġī ki envār-ı bīneş be-rūst 
Fürūġī heme āferīniş be-dost”

şeklindeki farklar dışında bu kolda bulunan diğer nüshalarla çok  örtüşmediği 
görülmüştür. Bu yüzden bu iki nüshanın, istinsah tarihlerinin çok  eski olma-
masına rağmen, diğer nüshalardan önce istinsah edilmiş bir nüsha grubundan 
istinsah edildiği var sayıldı. Bu iki nüshanın daha sonra “Z3” diye bilinmeyen 
bir nüsha grubunda birleştiği ve bu nüshadan da Mısır, Kahire ve Şam kolunu 
oluşturan diğer nüshaların istinsah edilmiş olabileceği var sayıldı. Bu kol da iki 
gruba ayrıldı. Bu grup ayrılırken, M, Ü8, A1, TH1, İA1, İA3 nüshalarında ve 
Anadolu kolunda bulunan “iʿtiḳād iden” ifadesinin Ü, HS, TH3, TB, TH2, 
RP, TH4, MK1, MK4, MK3, Ü4, Ü8, NO1, NO2, NO3, İA2 nüshalarında 
“iʿtiḳād-ı pāk  iden” şeklinde geçmesi temel alındı. Aynı şekilde Anadolu kolun-
da ve Mısır, Kahire ve Şam kolunun M, Ü9, A2, TH1, İA1, İA3 nüshalarında 
geçen “nāmına” ifadesinin Ü, HS, TH3, TB, TH2, RP, TH4, MK1, MK2, 
MK4, Ü3, Ü7, NO1, NO2, NO3, İA2 nüshalarında “adına” şeklinde geçmesi 
de aynı doğrultuda düşünülmesi gerektiği sonucuna götürdü.

Anadolu kolunun kendi içinde bir tasnife tabi tutulması daha da zor olmuştur. 
Çünkü bu kolda birbiriyle farklılık  oluşturacak  unsur çok  azdı. Bu kol ayrı-
lırken “ve tīr-i bārān-ı aḥzān bir laḥẓa göz açdurmazdı ki żamīr bu deyni ḳażāya ruḫṣat 
bulaydı” ifadesinin ÇA1, A2, SE, ES, YB, RK, İ2 nüshalarında bulunmadığı 
görüldü. Bundan dolayı Anadolu kolu bu kritere dayanarak  iki ana gruba 
ayrıldı. ÇA1 ve YB nüshaları şecerede diğer nüshalardan farklı bir yere kondu. 
Çünkü “ʿallemeke mālem tekun taʿlem” ifadesinde geçen “tekun” kelimesinin nizami 
olarak  SE, A2, ES, RK, İ2, Ü4, İA4, EF2, Ü6, Ü1, ÇA2, YA, EF1, İA4, MB 
nüshalarında bulunmadığı görüldü. SE, A2, ES, RK, İ2 nüshalarının ÇA1 
ve YB ile aynı koldan geldiği varsayıldığı için Ü4, İA4, YA, EF2, İ1, EF1, 
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Ü6, Ü1, ÇA2, MB nüshalarının SE, A2, ES, RK, İ2 nüshalarından geldiği 
düşünüldü. Tüm nüshalar bu şekilde gruplandırıldıktan sonra geriye kalan ve 
pek  farklılık  bulunmayan RY, TR3, Ü5, TR2, AÜ, TA, HM2, TDK, HM1, 
RE, MK3, BL1, BL2, BL3 nüshaları başka bir grup olarak  ele alındı. H ve V 
nüshaları ise zaman zaman Anadolu kolunun, zaman zaman da Mısır, Kahi-
re, Şam kolunun özelliklerini göstermektedir. Bu durum bu nüshaları istinsah 
eden müstensihin, tıpkı bir tenkitli metin hazırlar gibi, her iki koldan bir veya 
daha fazla nüshadan yararlanarak  nüshalarını istinsah etmiş olabileceğini akla 
getirdi. Diğer taraftan, sadece H, EF1 ve Ü3 nüshalarında bulunan “ve ʿacūze-i 
dehrüñ aġzından ṣaḳızın alaydı” ifadesi her ne kadar farklı bir grup oluşturmayı 
düşündürdüyse de EF1 ve Ü3 nüshaları aynı gruba alınan Ü4, İ1, Ü6, ÇA2, 
YA, EF2 nüshalarıyla daha fazla benzerlik  arz etmektedir. H nüshası ise, yu-
karıda ifade edildiği gibi, hem Anadolu kolunun, hem de Mısır, Kahire ve Şam 
kolunun özelliklerini taşıdığı için V nüshasıyla birlikte bağımsız bir kol olarak 
düşünüldü.

Bütün bunların yanında elde iki de basma nüsha bulunmaktadır. Hicri 1251’de 
Bulak  Matbaa’sında basılan bu nüsha da, her ne kadar matbu da olsa, bazı 
özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu matbu nüshanın çeşitli yerlerine 
nüsha farkı verildiğinin görülmesi eserin basılmadan önce iki veya daha çok 
nüshadan karşılaştırma yapıldığı ihtimalini gündeme getirdi.
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Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü üzere Bulak  Matbaa’sında basılan 
bu basma nüsha tıpkı bir tenkitli metin kurar gibi nüsha farkları gösterilerek 
hazırlanmıştır. Nüsha üzerinde yapılan incelemeler neticesinde B nüshasının 
(matbu nüsha) ÇA1, A2, SE, ES, YB, RK, İ2 nüshalarıyla büyük  oranda ör-
tüştüğü görüldü. Bunun için B nüshası da bu gruba dahil edildi.

Temin edilen 58 nüsha bu şekilde gruplandırıldıktan sonra tenkitli metni 
hazırlamak  için nüsha seçimine gidildi. Nüsha seçimini yaparken Anadolu ko-
lunu tam anlamıyla temsil ettiğine inanılan B nüshası bu koldan alındı. Mısır, 
Kahire ve Şam kolundan da istinsah tarihi itibariyle eldeki en eski nüsha olan 
(959/1551) Ü nüshası alındı. Aslında bir Hümâyûn-nâme nüshası kurabilmek 
için bu iki nüsha yeterliydi. Fakat H ve V nüshasının her iki ana kolun özellik-
lerini nasıl barındırdığını görebilmek/gösterebilmek  için bu iki nüshadan H 
(Şaban 974/Şubat-Mart 1567) nüshası da metne dahil edildi. 

150 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



METiN 151

www.tuba.gov.tr



2.4. Metnin Kuruluşunda Dikkat Edilen Hususlar

Çalışmada eserin 57 nüshası görülmüştür. Ancak  metin Bulak  Matbası’nda 
basılan nüsha (B), İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 4114 numarada kayıtlı 
nüsha (Ü) ve Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 713 numarada kayıtlı nüs-
hadan (H) teşekkül ettirilmiştir.

Mensur metinlerin okunması sırasında ortaya çıkan problemlerden birisi “vav” 
harfinin “u, ü, vu, vü” şeklinde mi yoksa “ve” şeklinde mi gösterileceğidir. Bu ko-
nuda ortaya konmuş bilimsel bir ölçüt de bulunmamaktadır. Bu çalışmada “vav” 
harfinin gösterilme tarzıyla ilgili belli bir sistematik  takip edilmeye çalılmıştır. 
Metinde benzer görevdeki kelimeler “vav” ile ayrılmışsa “u, ü, vu, vü” şeklinde 
okunmuştur (rasûl ü nebiyy-i muhterem; mihnet ü endûh u derd-i dil gibi). “Vav” harfi 
birbirinden bağımsız tamlamalar arasına konmuşsa “ve” şeklinde okunmuştur 
(rasûl-i ekrem ve nebiyy-i muhterem gibi). “Vav” harfi sıralı bağlı cümleler ya da sı-
ralı bağımsız cümleler arasına konmuşsa “ve” şeklinde okunmuştur (mahbûb-ı 
cihân-ârâdan dûr ve muhibb-i dil-güşâdan mehcûr idi gibi). “Vav” harfi Türkçe ek  alan 
kelimeler arasına konmuşsa “ve” okunmuştur (Bundan mülke ve melike niçe… gibi). 

Metinde geçen Arapça ayet, hadis ve ibareler metin içerisinde eğik  olarak 
çeviri yazıyla verilmiş, anlamları dipnotta yine eğik  olarak  yazılmıştır. 

Metinde geçen Farsça şiir ve ibareler metin içinde çeviri yazı şeklinde verilmiş, 
anlamları dipnotta eğik  olarak  yazılmıştır.

Metinde yer alan tüm şiirlerin aruz vezinleri tespit edilmeye çalışılarak  bulu-
nan vezinler şiirin üst kısmına eğik  olarak  yazılmıştır (Metinde yer alan toplam 
12 şiirin vezni hiçbir şekilde tespit edilememiştir). Ancak  rubailerin her mısraı 
farklı vezinle yazılabildiği için bu tarz şiirlerin vezinleri şiirin başında gösteril-
mekle birlikte bu vezinden farklı bir vezinle yazılmış mısraların vezinleri ise 
dipnotta gösterilmiştir (“Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” 
şeklindedir.” gibi.). 

Metinde okunmasından şüphe duyulan ifadelerin yanına (?) işareti konmuştur.

Farsça “vâv-ı madule” “ ḫv ” şeklinde gösterilmiştir.

Arapça ve Farsça kelimeler mümkün olduğunca asıllarına uygun yazılmaya 
çalışılmıştır (serây, gonce, zemân gibi).

“Aleyhi’s-selâm”, “radıya’llahü anh” gibi saygı bildiren Arapça ifadelerin anlamla-
rı, sadece metinde ilk  geçtikleri yerlerde verilmiştir.
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Çalışmada, hemzeli ve “y”li şekilleri olan kelimelerin “hemzeli”li şekilleri ter-
cih edilmiştir (dāyimā / dāʾimā, hakāyık  / hakāʾik  gibi).

Çalışmada, varak  numaraları koyu olarak  köşeli parantez içinde gösterilmiş-
tir. Nüshaların kısaltmaları da varak  numaralarının yanında gösterilmiştir ( 
[B-4a], [H-15b], [Ü-40a] gibi).

Nüshalarda olmayan fakat anlam itibariyle olması gereken ve metne ilave 
edilen ibareler “[ ]” işareti içerisinde gösterilmiştir.

Aparatta metne alınan kısımdan sonra “]” işareti konmuş, ardından nüsha 
farkı gösterilmiştir.

Aparatta kullanılan “-” işareti söz konusu ifadenin nüsahada olmadığını gös-
termektedir (-B, -H, -Ü gibi).

Çalışmaya eserin Topkapı Sarayı Müzesi, Yazma Eserler Kütüphanesi 
(TSMK), Revan 843’te bulunan nüshasında yer alan 87 adet minyatür de 
dahil edilmiştir. Bağlama uygun olarak  metne yerleştirilen minyatürlerin al-
tına minyatürü özetleyen kısa açıklamalar eklendi. Bu açıklamadan sonra da 
bu minyatürün nüshanın kaçıncı varağında bulunduğu bilgisi verildi (“Dâb-
şelîm’in Serendib’e gidip gitmeme hususunu vezirleriyle istişaresi.” (TSMK, 
revan 843, v.22a.) gibi).

Metinde eski Anadolu Türkçesi imlâsı gözetilmiştir.

2.5. Çeviri Yazı Alfabesi

ا a, ā ذ ẕ ع ʿ

أ ʾ ص ṣ غ ġ

ث s ̱ ض ḍ, ż ق ḳ

ح ḥ ط ṭ ك k, ñ, g

خ ḫ ظ ẓ خوا ḫv
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[B-1b] Kitāb-ı Hümāyūn-nāme1

[H-1b] Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm2. [Ü-1b] Ḥażret-i ḥalīm-i ḫallāḳ ve 
ḥakīm-i ʿale’l-ıṭlāḳ celet ḥikmetuhū3 ki veẓāʾif-i leṭāʾif-i ḥamd ü se̱nāsı be-ḥükm-i 
ve in min şeyʾin illā yüsebbiḥu bi-ḥamdihī4 cemīʿ-i mevcūdāt-ı ʿulvī vü süflīnüñ ze-
bānında cārī vü dāʾirdür ve fevāʾid-i mevāʾid-i ālāʾ-i bī-intihāsı ber-muḳteżā-yı 
ve aʿṭā külle şeyʾin ḫalḳahū s̱ümme hedā5 temām-ı mebdeʿāt-ı semāvī vü arżīnüñ 
eczāsında sārī vü sāʾirdür. Naẓm6: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Rumūz-āmūz-ı ʿaḳl-ı nükte-peyvend
Şināsāyī-dih-i cān-ı ḫıredmend7

Cevāhir-baḫş-ı ḥikmethā-yı bārīk
Be-rūz-ārende-i şebhā-yı tārīk8 

Kelām-ı ḳadīm-i kerīm ve kitāb-ı lāzımu’t-taḳdīm ve’t-tekrīminde ḥażret-i risā-
let-penāh sulṭān-ı serīr-i lī meʿa’llāh9 nükte-dān-ı ve ʿallemeke mā lem tekün taʿlem10 

1 Kitāb-ı Hümāyūn-nāme] -H.
2 Kitāb-ı Hümāyūn-nāme Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥīm] -Ü.
3 Hikmetleri açığa çıktı.
4 Ve hiçbir şey yoktur ki illa onu hamd ile tespih etmesin (İsrâ 44).
5 Herşeye hilkatini vermiş sonra da doğru yolu göstermiştir (Taha 50).
6 Naẓm] Beyt, B H.
7 (O Allah ki) zeki ve nüktedan akla sırlar öğretmiş ve akıl sahiplerine tanıma gücü vermiştir.
8 Cevāhir-baḫş-ı… şebhā-yı tārīk] -B H.
 İnce hikmetlerin incilerini sunan; karanlık  geceleri gündüze çeviren Allah.
9 Allah’la birlikte.
10 Senin bilmediğini sana öğretti (Nisa 113).
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rūşen-beyān-ı ene efṣaḥu’l-ʿArabi ve’l-ʿAcem11 ṭūṭī-nevā-yı ve mā yenṭıḳu ʿani’l-hevā12 
muʿciz-nümā-yı in hüve illā vaḥyün yūḥā13 nebiyy-i müctebā rasūl-i murtażā 
Muḥammed Muṣṭafā’ya Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Muḥammed k’enbiyānuñ serveridür
Sipihr-i āferīniş aḫteridür14

Ṣalavātu’llāhi ve selāmuhū ʿaleyhi ve ʿalā15 ālihī ve ṣaḥbihi’l-muḳarrabīne ledeyhi ve ʿalā 
men tābeʿahū ve’ntemā ileyhi16. Hidāyet-i ṭalibān-ı maḳāṣıd-irādet ve ʿināyet-i ḳāṣi-
dān-ı meṭālib-istifādet içün bu nevʿ ḫiṭāb-ı müsteṭāb ḳıldı ve ol dāniş-āmūz-ı 
ʿallemehū şedīdü’l-ḳuvāya17 ṭarīḳ-i taʿlīm-i müstemiddān-ı18 mekteb-i edebi ve 
ḳānūn-ı tefhīm-i müsteʿiddān-ı medrese-i19 cehd ü ṭalebi bu misā̱l üzre ʿ ayān ve 
bu20 minvāl üzre beyān21 buyurdı ki udʿu ilā sebīli rabbike bi’l-ḥikmeti ve’l-mevʿiẓe-
ti’l-ḥaseneti22. Bu kelām-ı saʿādet-fercāmuñ mażmūn-ı meymūn-encāmı23 budur 
ki ey ʿālemiyāne mevāʾid-i ʿavāʾid-i ṣalāḥ u sedāda ṣalā virici ve ey ādemiyāne 
menāhic-i meṣāliḥ-i maʿāş u maʿāda yol gösterici bendeleri mażīḳ-ı seḳāmetden 
ṭarīḳ-i istiḳāmete delīl-i ḥikmet ile daʿvet ḳıl ve baña iʿtiḳād-ı pāk24 iden [B-2a] 
ʿibāda hāviye-i hevādan ravża-i rıżāya mevʿiẓe-i ḥasene ile hidāyet ḳıl ki nüfūs-ı 
ser-keş tāziyāne-i ḥikmetden ġayrı ile25 rām olmaz ve ṭıbāʿ-ı ḫod-pesend bend-i 

11 Ben Arapların ve Arap olmayanların en güzel sözlüsüyüm (Sözü en açık  anlaşılır olanıyım).
12 Ve arzusuna göre söz söylemez (Necm 3).
13 O başka değil, ancak  bir vahiydir, vahiy olunuverir (Necm 4).
14 Muḥammed… aḫteridür]
 Muḥammed k’ezel tā ebed her çi hest
 Be-ārāyiş-i nām-ı ū naḳş best
 (Ezelden ebede her ne varsa Hz. Muhammed’in adıyla süslendi.)

 Çerāġī ki envār-ı bīniş be-rūst
 Fürūġ-ı heme āferīniş be-dūst, Ü.
 (Basiret gözünün nurları ve bütün yaratılışın aydınlığı ışığını (Hz. Muhammed’in) kandilinden alır.)
15 ʿAlā] -Ü.
16 Allah’ın salat ve selamı onun, ailesinin, yakın arkadaşlarının, onun yolunda gidenlerin ve onunla bağlantısı olan 

herkesin üzerine olsun.
17 Onu kuvvetleri pek  şiddetli olan öğretmiştir (Necm 5).
18 Müstemiddān-ı] müstemendān-ı, Ü.
19 Medrese-i] medrese-i cidd ü, H.
20 Üzre ʿayān ve bu] -H / ü, Ü.
21 Üzre beyān] üzerine, Ü.
22 Rabbin yoluna hikmet ile, güzel öğüt ile davet et (Nahl 125).
23 Meymūn] -Ü.
24 İʿtiḳād-ı pāk] iʿtiḳād, B H.
25 İle] birle, Ü. (“ile” ifadelerinin tamamı Ü’de “birle” şeklindedir. Nüsha farkalarında bir daha 
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pend ve ḳayd-ı naṣīḥatden ġayrı ile ṣalāḥ bulmaz,velev künte feẓẓan ġalīẓa’l-ḳalbi 
lenfażżū min ḥavlike26. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Her ān rāʾiż ki kerde27 tevsenī rām
Kuned āhestegī bā-kürre-i ḫām28

Nite ki tevsenān-ı nev-ʿinānı bī-ligām-ı mülāyemet ve bī-şekīme-i mülāṭafet ile29 
rām ḳılmaḳ müteʿassirdür. Nüfūs-ı ādemiyānī30 daḫı31 ki ḳuvā-yı behīmī vü 
sebuʿī anlaruñ nihādında ġālib olup [H-2a] ẕerhüm yeʾkülū ve yetemetteʿū32 merʿā-
sında bī-çūn u çirā çerā iderler ve zimām-ı nehy-i münker ve ḥizām-ı33 emr-i 
maʿrūfdan ibā iderler, bī-iʿmāl-i mihmāz-ı ḥikmet ve bī-istiʿmāl-i34 tāziyāne-i 
mevʿiẓet35 münḳād eylemek  müteʿaẕẕirdür. Beyt: [Ü-2a]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Olur ḥikmetle ḥāṣıl kām-ı her dil
Olur ḥikmetle ḥal her emr-i müşkil

Ve men yüʾte’l-ḥikmete feḳad ūtiye ḫayran kesī̱rā36 mevʿiẓe-i ḥasene ki meʾmūrun bih-
dür, bir kelām-ı cāmiʿdür ki sāmiʿ olanlar ḳābiliyyet ü istiʿdādları37 ḥasebince38 
andan fāʾidemend olurlar39. Mevāʿiẓ-i Ḳurʾānī ve neṣāʾiḥ-i Furḳānī gibi ki 
cāmiʿ-i eṭvār-ı ṣūrī vü maʿnevī ve ḥāvī-i esrār-ı dīnī vü dünyevīdür ve sāmiʿ ü 
ḳārī istiʿdādları miḳdārı naẓm-ı dürer-bār ve maʿānī-i gevher-nisā̱rından ḥisse-
dārlardur ve ileyhi māle men ḳāle40 Beyt:

gösterilmeyecektir.)
26 Onlara yumuşak  davrandın ve eğer sen çirkin huylu, katı yürekli olsaydın elbette etrafından dağılırlardı (Âl-i İmrân 

159).
27 Kerded] sāzed, Ü.
28 Daha önce vahşi bir atı ehlileştirmiş olan kimse acemi sıpaya yumuşak  davranır. 
29 Mülāṭafet ile] mülāṭafet, B H.
30 Ādemiyānī] insānī, B.
31 Daḫı] -B Ü.
32 Onları bırak, yesinler ve faydalansınlar (Hicr 3).
33 Ḥizām-ı] ḥarām-ı, Ü.
34 Bī-istiʿmāl-i] İstiʿmāl-i, H Ü.
35 Mevʿiẓet] ḥikmet ü mevʿiẓet, Ü.
36 Kendisine hikmet verilmiş olan bir kimse ise muhakkak  ona bir çok  hayır verilmiş olur (Bakara 269).
37 İstiʿdādları] istiʿdādı, Ü.
38 Ḥasebince] ḥaseblerince, Ü.
39 Olurlar] olalar, Ü.
40 Şu beyti söyleyen ona yönelmiş olur.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Bahār-ı ʿālem-i ḥüsneş dil ü cān tāze mīdāred
Be-reng aṣḥāb-ı ṣūret rā be-būy erbāb-ı maʿnā rā41

bu maḳūle kelām sāʾir enbiyā-yı ʿiẓāmdan ʿalā nebiyyinā ve ʿaleyhimü’s-selām42 hīç 
birisine fāʾiż ü münzel olmamışdur. Belki ḫāṣṣa-i ḥażret-i ḫatemiyyetdür kemā 
eşāre ileyhi ṣalavātu’llāhi ve selāmühū ʿaleyhi ūtītü cevāmiʿu’l-kelimi43 ve çün ṣıdḳ-ı 
mütābaʿat mūris-̱i kemāl-i ḫuṣūṣiyyetdür ve müse̱mmir-i temām-ı münāsebet-
dür lā-cerem ümmet-i büzürg-vārından ki küntüm ḫayra ümmetin uḫricet linnāsi44 
simeti ile mevsūmlardur, baʿżı ḫavāṣṣuñ ṭıbāʿı45 maṭraḥ-ı eşiʿʿa-i envār-ı cā-
miʿiyyet vāḳıʿ olmışdur ki ol daḫı ol46 ḥażretüñ meşakkāt-i nübüvvet-i kübrā-
sından iḳtibās olınmışdur. Bu sebeb ile kelām-ı cāmiʿ aña dirler ki dīde-i er-
bāb-ı ẓāhir müşāhede-i cemāl-i ẓevāhir ü maʿānīsi ile münevver47 ve meşām-ı 
ehl-i bāṭın revāʾiḥ-ı ḥaḳāʾiḳ ve fevāʾiḥ-ı daḳāʾiḳ ile ki māverā-yı ẓāhirden lāʾiḥ 
olur, muʿaṭṭar ola, tā her aḥad ḥavṣalası miḳdārı ḫvān-ı iḥsān-ı bī-kerānından 
behremend olup Mıṣrāʿ: 

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Hīç cūyende [B-2b] ez ān48 der nereved bī-maḳsūd49

pes maʿlūm oldı ki çihre-i kelām zīver-i ḥikmet ile ne ḳadar ārāste ve ʿiẕār-ı her 
mevʿiẓet gül-gūne-i cāmiʿiyyet ile ne deñlü pīrāste olur ise dil-i50 ʿāşıḳān-ı kāmil 
müşāhede-i cilvātına ziyāde māʾil olur. Beyt51:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki zībā-terest ez ḫūbān
Sūy-ı ū meyl bīşter bāşed52

41 Onun güzellikler âleminin baharı gönlü ve bedeni yeniliyor. Suret ehline renk  ile ve mânâ ehline kokusuyla hayat 
katıyor.

42 Allah’ın selamı bizim nebimiz ve diğer peygamberlerin üzerine olsun.
43 Salat ve selam onun üzerine olsun [Hz. Peygamber’in] işaret ettiği gibi “bana sözün özü verildi”.
44 Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz (Âl-i İmrân 110).
45 Ṭıbāʿı] ṭabāʾiʿi, B.
46 Ol] -B.
47 Münevver] mütenevvirdür B.
48 Ān] īn, B.
49 Hiç kimse bu kapıdan isteğine erişmeden gitmez.
50 Dil-i] dīde-i, Ü.
51 Beyt] naẓm, Ü.
52 İnsanların meyli her zaman güzellerin en güzeline olur.
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Cümle-i taṣānīfden ki ḳavāʿid-i teʾlīfi ḥikmet-i ʿameliyye üzre mübtenī ola ve 
mecmūʿ-ı resāʾilden ki mebānī-i taṣnīfi53 mevāʿiẓ-i54 ḥaseneyi müştemil ü muḥ-
tevī ola, Kitāb-ı Kelīle vü Dimne’dür ki ḥükemā-yı Hind anı ṭarz-ı ḫāṣ üzre 
teʾlīf idüp berāhime-i ḥikmet-şiʿār evżāʿ-ı cāmiʿiyyetin55 nemaṭ-ı maḫṣūṣ üzre 
taṣnīf buyurmışlardur56. Leṭāʾif-i ḥikmet ü fażl ile ẓarāʾif-i lehv ü hezl miyānın-
da kemāl-i iḫtilāf var iken bir ẓarfda imtizāc ve bir ḥarfde [H-2b] ītilāf virüp 
ṭarz-ı kelāmı ekse̱r-i ṭıbāʿ aña meyl itsün diyü emsā̱l ü efsāne üzre vażʿ eylemiş-
lerdür ve zebān-ı vuḥūş ve lisān-ı behāʾim ü ṭuyūrdan eṣnāf-ı ḥikāyāt u rivāyāt 
taḳrīr idüp anuñ żımnında envāʿ-ı fevāʾid-i ḥikmet ve meyāmin-i naṣīḥat mün-
deric ḳılmışlardur, tā ʿāḳil tenaṣṣuḥ içün müṭālaʿasına bahāne ve ġāfil tenezzüh 
içün dāstān u efsāne ḳıla ve dersi muʿallime ve ḥıfẓı müteʿallime āsān ola ve 
fi’l-ḥaḳīḳa ol kitāb-ı ḥikmet-niṣāb bir ḥadīḳadur ki eşcār-ı esrārı ve leküm57 fīhā 
mā teştehīhi’l-enfüsü ve teleẕẕü’l-aʿyün58 ezhārı ile münevverdür ve eṭrāf-ı gülzārı mā 
lā ʿaynün raʾet ve lā üẕünün semiʿat59 [Ü-2b] nesāʾim-i ʿanber-nisā̱rı ile muṭayyeb ü 
muʿaṭṭardur60. Naẓm61:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün/ Feʿūlün]

Her nüktesidür gül-i maʿānī
Her ḥarfi şükūfe-i emānī

Lafẓı çü ṭarāvet-i cevānī
Maʿnāsıdur āb-ı zindegānī

Ol kān-ı cevāhir-i feżāʾil ve āsmān-ı derārī-i fevāżıluñ ifāżası bir mertebede 
tām u kāmil ve ʿām u şāmildür ki ibtidā-yı ẓuhūrından ilā hāẕe’l-ān her zemān 
müsteʿiddān-ı meclis-i irādete ve müstefīdān-ı maḥfil-i saʿādete tebāşīr-i envārı 
ve berekāt-ı āsā̱rı ḥāṣıl u mütevāṣıldur, ṣaḥḥāf-ı ṣunʿ cild-i zer-nigār-ı āftāba 
rişte-i ḫuṭūṭ-ı eşiʿʿa ile şīrāze uraldan anuñ ʿadīli bir kitāb görülmemişdür ve 
debīr-i taḳdīr eczā-yı defter-i şühūr u aʿvāma62 ve evrāḳ-ı mecmūʿa-i leyālī vü 

53 Taṣnīfi] taṣnīfi mesāʾil-i, Ü.
54 Mevāʿiẓ-i] mevʿiẓe-i, Ü.
55 Cāmiʿiyyetin] cāmiʿiyyetde, H.
56 Buyurmışlardur] eylemişlerdür, Ü.
57 Leküm] -B.
58 Ve orada canların hoşlanacağı ve gözlerin lezzet alacağı şeyler vardı (Zuhruf 71).
59 Gözlerin görmediği ve kulakların işitmediği bir şey.
60 Muʿaṭṭardur] muʿaṭṭar, H Ü.
61 Naẓm] rubāʿī, Ü / mesṉevī, H.
62 Aʿvāma] aʿvām, B.
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eyyāma silk-i irtibātda63 intiẓām virelden anuñ naẓīri bir cerīde daḫı64 müşā-
hede olınmamışdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Leṭāfetde ʿadīli65 yoḳdur el-ḥaḳ
Naẓīrin çeşm-i aḥvel görmiş ancaḳ [B-3a]

Ol kitāb-ı şerīfi, ḥakīm-i rūşen-rāy Bīdpāy-ı Birehmen, rāy-ı cihān-ārāy Dāb-
şelīm-i Hindī’nüñ nāmına66 ki67 memālik-i Hind’üñ māliki idi, zebān-ı Hindī 
üzre68 taṣnīf itmişdür. Ümmīddür ki69 mebādī-i şürūʿında sebeb-i teʾlīfinden 
bir şemme raḳam-zede-i kilk-i beyān olınsa münāsebetden dūr ve taḳarrübin-
den baʿīd ü mehcūr olmaya ki70 ḥakīm-i meẕkūr binā-yı kitāb-ı mezbūrı bir 
ḳāʿide üzre mübtenī ḳılmışdur71 ki tā72 mesālik-i żabṭ-ı memālike sülūk  iden 
ḥükkām u mülūka iḥkām-ı aḥkām-ı siyāset73 ve basṭ-ı bisāṭ-ı riʿāyet-i raʿiyyetde 
düstūru’l-ʿamel ola ve terbiyet ü taḳviyet evliyā-yı devletde74 ve defʿ ü refʿ-i 
aʿdā-yı memleketde ḳānūn-ı mücmel ve kār-nāme-i mükemmel ola. Dābşelīm 
ol kitāb-ı fażīlet-intisābı ḳıble-i maḳāṣıd ve ʿumde-i meṭālib idinüp miftāḥ-ı 
müṭālaʿa75 ile muṭṭaṣıl iftitāḥ-ı76 ebvāb-ı ḥall-i müşkilāt ve keşf-i muʿżılātına 
mücidd ü müşteġıl idi. Ol cevher-i pür-ḳıymet77 anuñ zemān-ı devletinde 
dīde-i ʿavām-ı nāsdan78 belki ʿāmme-i ḫavāṣdan ḫalvet-ḫāne-i79 ṣadefde gev-
her-i şāhvār gibi maḫfī vü mestūr ve ṣamīm-i [H-3a] kāndan laʿl-i Bedeḫşān 
gibi hezār ḫūn-ı ciger ile yüz gösterüp her nā-kesüñ gūş-ı istimāʿından dūr idi. 
Andan ṣoñra evlād u aḥfādından ki serīr-i salṭanata cülūs iderler idi, anuñ 

63 İrtibātda] irtibāt u, Ü.
64 Daḫı] -B.
65 ʿAdīli] naẓīri, H.
66 Nāmına] adına, Ü.
67 Ki] ki baʿżı, H Ü.
68 Üzre] ile, B H.
69 Ümmīddür ki] ve eger, H Ü.
70 Beyān olınsa münāsebetden… mehcūr olmaya ki] taʿrīf olına, B.
71 Ḳılmışdur] ḳılmış idi, Ü.
72 Tā] -B Ü.
73 Siyāset] siyāsetde, Ü.
74 Devletde] devlet, B H.
75 Müṭālaʿa] müṭālaʿası, H Ü.
76 İftitāḥ-ı] fetḥ-i, Ü.
77 Pür-ḳıymet] bī-ḳıymet, B.
78 ʿAvām-ı nāsdan] ʿavāmü’n-nāsdan, Ü.
79 Ḫalvet-ḫāne-i] nihān-ḫāne-i, Ü.
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iḫfāsında hemān ol ḳāʿideye80 riʿāyet idüp ol ṭarīḳa giderler idi. Bu cümle ile 
yine ol ʿarūs-ı müşgīn-niḳābuñ fevāʾiḥ-ı menāḳıbı revāʾiḥ-ı gülistān gibi eṭrāf-ı 
cihānı ṭutmış idi ve şemāʾim-i şemāʾili laṭīme-i ʿ aṭṭār gibi meşām-ı müstenşiḳānı 
nesāʾim-i aḫbār u āsā̱rı muʿaṭṭar itmiş idi. Ḳıṭʿa81:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hüner çü müşg buved müşg eger nihān dārend
Ze feyż-i rāyiḥa-i ū meşām rā ese̱r est

Ne-mī-şeved be-kil endūd çihre-i ḫūrşīd
Zemān zemān ese̱r-i nūr-ı ū ziyāde terest82

Ekāsire-i ʿ iẓāmdan Nūşīn-revān-ı ʿ Ādil zemānında ḫavāṣṣ u ʿ avām miyānında bu 
ḫaber iştihār u intişār83 bulmış idi ki ḫazāʾin-i mülūk-i Hind’de bir kitāb vardur 
ki zebān-ı behāʾim ü ṭuyūr ve lisān-ı ḥaşerāt u vuḥūşdan cemʿ itmişlerdür ve 
bāb-ı ḥazm u siyāsetde ol şerāʾiṭ ki selāṭīn-i tācdāra84 muvāfıḳ u münāsib [Ü-3a] 
ola85 ve riʿāyet-i raʿiyyet ve ḥimāyet-i memleketde şol żavābıṭ ki cihāndārān-ı 
nāmdāra86 lāzım u vācib ola, ol dürc-i cevāhir-i ḥikmetüñ meṭāvī-i evrāḳında 
derc eylemişlerdür ve anı ser-māye-i mevāʿiẓ ü neṣāʾiḥ ve vesīle-i menāfiʿ u 
meṣāliḥ ʿadd idüp naḳd-i cidd ü cehdlerin ol ḳavāʿidüñ taḥḳīḳ u telfīḳine ḫarc 
eylemişlerdür. Ṭabʿ-ı şāhāne-i Nūşīn-revān’da ki eşcār-ı cūy-bār-ı maʿdelet anuñ 
bārān-ı cūd u iḥsānı ile ṭarāvet bulmış idi ve ezhār-ı gülzār-ı niẓām-ı memleket 
aḳṭār-ı87 emṭār-ı reʾfet ü ʿaṭıfeti ile sīr-āb olmış [B-3b] idi, Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlü / Feʿūl]

Cihān geşt ez ʿadleş ārāste
V’ez ān resm-i bī-dād ber ḫāste88

ol kitābuñ müṭālaʿasına meyl-i temām ve şeġaf-ı mālā-kelām ẓāhir olup89 
Bürzüveyh ṭabīb ki zīver-i fażl u ḥaseb ile ārāste ve cemāl-i kemāl-i edeb ile 

80 Ḳāʿideye] ḳāʿideyi, Ü.
81 Ḳıṭʿa] Beyt, Ü.
82 Sanat güzel koku gibidir. Onu saklasan dahi kokusu kendisini belli eder. Güneşi balçıkla sıvasan da onun ışığı 

kendini ortaya çıkartmak  için mutlaka bir yol bulur. 
83 U intişār] -Ü.
84 Tācdāra] tācdārāna, B H.
85 Ola] -Ü.
86 Nāmdāra] nāmdārāna, B H.
87 Aḳṭār-ı] ḳaṭār-ı, B.
88 Dünya onun adaletiyle süslendi ve ondan dolayı adaletsizlik  geleneği dünyadan kaldırıldı.
89 Olup] idüp, Ü.
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pīrāste muḳtedā-yı eṭıbbā-yı Fāris idi, fermān-ı Nūşīn-revān ile dārü’l-mülk-i 
Hindū-sitān’a müteveccih oldı ve müddet-i mütemādī anda olup envāʿ-ı 
ḥiyel ü tedbīrāta temessük  idüp elf90 cehd ile ol kitābı ele getürdi ve elfāẓ-ı 
Hindūyı91 luġat-ı Pehlevī ile ki ol zemānda selāṭīn-i Īrān ol zebān ile tekellüm 
iderler idi, terceme idüp ḫidmet-i92 Nūşīn-revān’a yitürdi ve mevḳiʿ-i ḳabūl 
ve şeref-i istiḥsān bulup ḥażret-i şāhda rütbesi aḳṣā-yı kemāle irdi. Tesḫīr-i 
sü̱ġūr u bilād ve teskīn-i ḳulūb-i ʿibād ve iẓhār-ı ʿadl ü iḥsān ve ıṣlāḥ-ı umūr-ı 
cihāniyānda binā-yı kār-ı Nūşīn-revān ol kitābuñ muḳteżā-yı feḥvāsı üzre idi. 
Nūşīn-revān’dan ṣoñra [H-3b] ekāsire-i ʿAcem daḫı anuñ iḫfāsı cihetinde93 
ve taʿẓīmi bābında şerāʾiṭ-ı sālifeyi94 taḳdīm iderler idi, tā ol zemān ki ḫulefāʾ-i 
ʿAbbāsiyye’den Ḫalīfe-i S̱ānī Ebū Caʿfer Manṣūr bin Muḥammed bin ʿAlī bin 
ʿAbdu’llāh bin ʿAbbās rażıya’llāhü ʿanhüm95 ol kitābuñ evṣāf u96 menāḳıbın işitdi. 
Anuñ müṭālaʿasına raġbet-i temām gösterüp taḥṣīline cidd ü ihtimām itdi ve 
luṭf-ı ḥīle ile ol nüsḫa-i Pehlevīyi ele getürdi ve İmām Ebü’l-Ḥasen ʿAbdu’llāh 
bin Muḳaffaʿa ki ser-defter-i büleġā-yı ʿaṣr ve ser-āmed-i füṣaḥā-yı dehr idi, 
buyurup zebān-ı Pehlevīden lisān-ı Tāzīye terceme itdürdi. Her dem ḫalīfe-i 
mezbūr kitāb-ı meẕkūrı kemāl-i ḥürmetinden97 silk-i müṭālaʿada naẓm idüp 
esās-ı aḥkām-ı ḫilāfeti ve binā-yı şerāʾiṭ-i ʿadl ü reʾfeti ol neṣāʾiḥ ü veṣāyā üzre 
vażʿ eyler idi98. Baʿdehū mülūk-ı Sāmāniyye’den Ebü’l-Ḥasen Emīr Naṣr 
bin Aḥmed-i Sāmānī efāżıl-ı zemāndan birisine emr idüp ol nüsḫayı zebān-ı 
Tāzīden lisān-ı Fārisīye naḳl itdürdi ve Rūdekī şāʿir ki ṣınāʿat-ı ṣıyāġat-ı99 
şiʿrde māhir idi, ol cevāhir-i zevāhire misā̱l-i sulṭānī mūcebince rişte-i naẓm-
da100 intiẓām virdi. Bir defʿa daḫı Sulṭān Maḥmūd Ġāzī-i Ġaznevī evlādın-
dan Ebü’l-Muẓaffer Behrām Şāh bin Sulṭān Mesʿūd ki memdūḥ-ı Ḥakīm 
Senāyī’dür, buyurdı, tā ebleġu’l-füṣaḥā ve efṣaḥu’l-büleġā Ebu’l-maʿānī101 
Naṣru’llāh bin Muḥammed bin ʿAbdu’l-ḥamīd anı ṭarz-ı cedīd üzre nüsḫa-i 

90 Elf] hezār, Ü.
91 Hindūyı] Hind’i, Ü.
92 Ḫidmet-i] -Ü.
93 Cihetinde] emrinde, B H.
94 Sālifeyi] mübālaġayı, B.
95 Allah ondan razı olsun.
96 Evṣāf u] -B H.
97 Ḥürmetinden] ḫareminden, B H.
98 Eyler idi] ider idi, Ü.
99 Ṣıyāġat-ı] ṣıyāġat ile, H Ü.
100 Naẓmda] naẓmdan, Ü.
101 Ebu’l-maʿānī] Ebu’l-meʿālī, H Ü.
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İbni Muḳaffaʿa’dan terceme itdi. Şol nüsḫa ki ḥāliyā Kelīle vü Dimne dimekle 
meşhūrdur, terceme-i fāżıl-ı mezbūrdur. El-ḥaḳ ʿibārātı cān-ı şīrīn gibi leẕīẕ 
ve istiʿārātı dürr-i se̱mīn ve yāḳūt-ı rengīn gibi ʿazīzdür. [Ü-3b] Müctehidān-ı 
aḥkām-ı belāġat taʿrīf-i feṣāḥat ve taʿbīr-i ḥaṣāfet-i kelimātında [B-4a] mücte-
miʿler102 ve mesned-nişīnān-ı bārgāh-ı inşā tavṣīf-i cezālet-i terkīb ve berāʿat-i 
ʿibārātında müttefiḳlerdür, ammā īrād-ı luġāt-ı ġarībe103 ve elfāẓ-ı vaḥşiyyeden 
teḥāşī itmeyüp ṭarz-ı kelāmı meḥāsin-i ʿArabiyyāt üzre ṭarḥ idüp elfāẓ u ʿi-
bārāt-ı muġlaḳayı ser-ḥadd-i ıṭnāba ve istiʿārāt u teşbīhāt-ı muġraḳayı104 iksā̱r 
u ishāba yitişdürdügi ecilden ḫāṭır-ı müstemiʿ ġaraż-ı kitābı105 ve ḫulāṣa-i mā-
fi’l-bābı kemā yenbaġī idrāk106 idemeyüp istimāʿından ibā ḳılur idi ve ṭabʿ-ı 
ḳārī daḫı mebādī-i ḳıṣṣayı maḳāṭıʿına rabṭdan ḳāṣır ve evāʾil-i kelāmı evāḫiri 
ile żabṭdan ʿāciz ḳalur idi107. Lā-cerem bu maʿnā sebeb-i şeʾāmet-i ḫāṭır-ı sāmiʿ 
ü ḳārī olup ve istimāʿından imtināʿ cemīʿ-i ḳulūb u ṭıbāʿa sārī olup ḳarīb olmış 
idi ki kitāb-ı mezbūr108 bu nefāset ile zāviye-i [H-4a] nisyānda ke-seyfi’l-ḫaṭīb 
metrūk  u mehcūr ḳalaydı ve ehl-i ʿālem anuñ ferāʾid-i fevāʾidinden maḥrūm 
u bī-naṣīb olaydı. Aña bināʾen vālī-i vilāyet-i Herāt Sulṭān Ḥüseyin Bayḳara 
ümerāsınuñ ser-ḫayli Emīr Süheylī iltimāsı ile ḫaṭīb-i minber-i feṣāḥat, vāʿiẓ-i 
kürsī-i belāġat, vaṣṣāf-ı inşāʾ-i ḥaḳāʾiḳ ve keşşāf-ı rumūz-ı daḳāʾiḳ, el-mültecī ilā 
raḥmeti Rabbihi’l-ḥāfıẓ109 Mevlānā Ḥüseyin bin ʿ Aliyyü’l-vāʿiẓ el-maʿrūfu bi’l-Kāşifī 
ʿāmelehü’llāhü bi-luṭfihi’l-ḫafī110 kitāb-ı mezbūra ṭarz-ı ḫāṣṣ ve libās-ı cedīd gey-
dürdi ve zībā-rūyān-ı maʿānīsine ki tutuḳ-ı elfāẓ-ı muġlaḳa ve ḥucub-ı luġāt-ı 
ġarībe ile maḥcūb u mestūrlar idi111, menāẓır-ı ʿibārāt-ı ẓāhire ve ġurefāt-ı 
istiʿārāt-ı zāhirede cilve virdi. Şol kitāb ki ḥāliyā beyne’l-enām Envār-ı Süheylī 
nāmı ile iştihār-ı tām112 bulmışdur, mevlānā-yı müşārün ileyhüñ ki suḫan-rān-
lıḳ113 meydānınuñ114 şeh-süvār-ı çālākidür. Mıṣrāʿ:

102 Kelimātında müctemiʿler] müctemiʿü’l-kelimedürler, Ü.
103 Ġarībe] ʿArabiyye, H Ü.
104 Muġraḳayı] müteferriḳayı, Ü.
105 Kitābı] kitāb, B H.
106 İdrāk] edā, H.
107 Ḳalur idi] ḳılur idi, Ü.
108 Mezbūr] meẕkūr, Ü.
109 Koruyan Rabbinin merhametine sığınmış olan.
110 El-Kâşifî diye meşhur, Allah kendisine gizli lutfuyla muamele etsin.
111 Mestūrlar idi] mestūrlardur, Ü.
112 İştihār-ı tām] iştihār, B.
113 Suḫan-rānlıḳ] suḫan-dānlıḳ, H Ü.
114 Meydānınuñ] meydānında, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gevher-i deryā-yı idrāk  laṭīf ü pākdür

Ḥaḳḳā ki ol kitāb-ı fażīlet-nişān bir süheyldür ki Yemen-i yümn ü saʿādetden 
dıraḫşāndur ve bir seḥābdur ki ḳulle-i kūh-ı feṣāḥat ü belāġatden dür-efşān, 
elfāẓ-ı dil-firībi şekker-lebler kirişmesi gibi şūr-engīz ve maʿānī-i terākib-i ġarībi 
turunc-ġabġablar ṭurresi gibi dil-āvīzdür. Naẓm115:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlü / Feʿūl]

Ḥurūfeş çü zülf-i bütān-ı Çigil
Heme cāy-ı cān-est ü meʾvā-yı dil 

Maʿānīş der zīr-i ḥarf-i siyāh
Dırahşande çün mihr rūşen çü māh116

Sevādı ki kuḥlü’l-cevāhir-i maʿānī andan ʿibāretdür, beyāż-ı dīde-i ḥavrāda yir 
virilse revādur ve beyāżı ki ġurre-i ṣubḥ-ı şādmānī117 andan kināyetdür, sevād-ı 
çeşm-i cihān-bīn üzre vażʿ olınsa sezādur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilāʿtün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sezed ki kātib-i dīvān-serā-yı ḫuld keşed
Sevād-ı nüsḫa-i ū ber beyāz-ı dīde-i ḥūr118

Bu ebyāt-ı rāʾiḳ ol119 kitāb-ı fāʾiḳuñ ki maṭlaʿ-ı envār-ı ḥaḳāʾiḳıdur, ḳāmet-i 
vālāsına ḫilʿat [B-4b] olmaġa lāʾiḳdur. Ḳıṭʿa120:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣūreti mecd ü saʿādet121 cāmesinedür ṭırāz
Maʿnīsi iḳbāl ü devlet ḫāteminedür nigīn

ʿĀrıż-ı rengīn-i eşʿārı ḳamu ġunc u firīb
Ṭurre-i müşgīn-i elfāzı ser-ā-ser tāb u çīn

Nūr-ı ḥikmetle ṭoludur her kelām-ı kāmili
Nite kim envār-ı ʿilm ile dil-i ehl-i yaḳīn

115 Naẓm] Mesṉevī, H Ü.
116 Harfleri Çigil güzellerinin saçları gibi canın yurdu ve gönlün karar bulduğu yerdir. Anlamları siyah harflerin altında 

güneş gibi parlak, ay gibi ışıklıdır.
117 Şādmānī] emānī, Ü.
118 Cennet sarayındaki dîvân kâtibi, hûrilerin gözlerinin akına onun siyah hatlarını çekerse makbuldür.
119 Bu ebyāt-ı rāʾiḳ ol] -Ü.
120 Ḳıṭʿa] Naẓm, B.
121 Saʿādet] maʿārif, Ü.
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Çün ol muḫaddere-i hümāyūn tutuḳ-ı kümūndan vech-i meşrūḥ üzre elvān-ı 
būḳalemūn ve es̱vāb-ı gūn-ā-gūn ile yüz gösterüp gāh cāme-i Hindī ile ġunc u 
delāl eyler idi ve gāh libās-ı Fārsī ve ḳabā-yı Pehlevī ile cilve ḳılup gāh ḥulle-i 
Tāzī ve şuḳḳa-i Ḥicāzī ile ʿarż-ı cemāl eyler idi, ammā bālā-yı vālāsı henūz 
dībā-yı zībā-yı Türkī122 ile ārāyiş bulmamış idi ve farḳ-ı [H-4b] ferḳad-sāyı ik-
līl-i felek-fersā-yı luġat-ı mezbūr ile müzeyyen olmamış idi123. Egerçi ki cemāl-i 
bā-kemāli ḥilye-i envāʿ-ı elsine ile ḥālī idi, ammā pīrāye-i ḫāl ü ḫaṭṭ elfāẓ-ı 
Türkīden ḫālī idi. Ol sebebden müddet-i medīd ve ʿahd-i baʿīd idi ki ḫāṭıra bu 
ḫāṭıra ve süveydāya bu sevdā düşmiş idi ki eger sipihr-i bī-mihrden furṣat ve 
eyyām-ı bī-ārāmdan ruḫṣat müyesser olursa ve gerdūn-ı dūn telfīḳ-ı esbāb-ı 
taʿvīḳde müsāmaḥa ḳılursa kitāb-ı mezbūra nüsaḫ-ı124 meẕkūrenüñ birisinden 
ḫāme-i125 ʿArabī-ʿimāme ile Rūmī cāme geydürem, tā ekse̱r-i nās libās-ı istīnā-
sından ʿārī olmaya ve ʿarāʾis-i126 ġavānī-i maʿānīsine tutuḳ-ı āl ve miʿcer-i gül-
berg-misā̱l Türkīde cilve virem, tā ʿām u ḫāṣ ferāʾid-i fevāʾid-i bī-ḳıyāsından 
bī-behre ḳalmaya. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Leṭāfetde ola maḳbūl-i ʿālem
Ḫalāʾiḳ içre manẓūr127 u mükerrem

Her çend ki dihḳān-ı ḫayāl būstān-ı āmālde bu emel nihālin diker idi, ammā 
şecere-i fuʾād müsm̱ir-i se̱mere-i murād olmadın tünd-bād-ı ḳażā berg ü bārın 
döker idi ve nevāʾib-i zemān bir ān emān virmez idi ki ḫāṭır, bu ʿazmi imżāya 
müteveccih olaydı ve tīr-i bārān-ı aḥzān bir laḥẓa göz açdurmaz idi ki żamīr, 
bu deyni ḳażāya ruḫṣat bulaydı nā-çār niṭāḳ-ı vaḳt-i iʿtināḳ furṣatdan ḳāṣır olup 
çihre-i maḳṣūd ve cemāl-i maṭlūb niḳāb-ı taʿvīḳ ve ḥicāb-ı taʿlīḳ128 ile mestūr u 
maḥcūb ḳalur idi129. Mıṣraʿ: [B-5a]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlün]

Key şiʿr-i ter engīzed ḫāṭır ki ḥazīn bāşed130

122 Türkī] Rūmī, Ü.
123 Ve farḳ-ı ferḳad-sāyı… müzeyyen olmamış idi] -Ü.
124 Nüsaḫ-ı] nüsḫa-i, Ü.
125 Ḫāme-i] cāme-i, Ü.
126 ʿArāʾis-i] -H Ü.
127 Manẓūr] manẓūm, Ü.
128 Taʿlīḳ] tevaḳḳuf, B.
129 Ḳalur idi] ḳaldı, B.
130 Gönül hüzünle doluyken şen şakrak  şiir söyleyebilir mi?
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Tā ol zemān ki bu bendenüñ riyāż-ı ḥāli reşḥa-i ʿināyet-i Yezdānī ile reyyān ve 
ḥıyāż-ı āmāli bārān-ı ʿavāṭıf-ı Ṣamedānī ile melʾān olup belde-i maḥmiyye-i Ed-
rine’de ki ḫāl-i çihre-i memālik  ve sevād-ı nüsḫa-i sebʿ arāʾikdür, ḥażret-i sulṭān-ı 
ʿaẓīmü’ş-şān ve ḫāḳān-ı nuṣret-nişān iftiḫār-ı āl-i ʿ Osm̱ān el-mültecī ilā raḥmeti Rab-
bihi’r-raḥmān, ẕü’l-beʾsi’ş-şedīd, ve’l-ḳalbi’l-ḥadīd es-sulṭānü’s-saʿīd es-Sulṭān Murād bin 
es-Sulṭān Meḥemmed bin es-Sulṭān Bāyezīd, ṭayyeba’llāhü bi-nesāʾimi’r-rūḥi rūḥahüm ve vālā 
min ġanāyimi’r-raḥmeti fütūḥahüm131, ḫayrāt-ı mebrūre ve ḥasenāt-i meşkūresinden 
Cāmiʿ-i Cedīd civārında olan Medrese-i ʿAtīḳa ki maḥaṭṭ-ı ricāl-i132 fażl u efżāl 
ve mehbiṭ-i vüfūd-ı133 ʿizz ü iḳbāldür, bu aḥḳar ʿabīde tefvīż ü taḳlīd buyuruldı 
ve meşām-ı cān ve dimāġ-ı cenān ol şehr-i Firdevs-nişānuñ hevā-yı ʿ abīr-efşānı134 
ile ki ġayret-i nesīm-i tesnīm-i cināndur, mübaḫḫar u muʿaṭṭar oldı. Naẓm135: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Esdi cān bāġına bād-ı ʿıṭr-sāy-ı Edrine
Feyż-i rūḥ itdi feżā-yı cān-feżā-yı Edrine

Refʿ136 idüp dilden ġumūm-ı köhneyi ʿĪsā gibi
Tāze cān virdi dem-i muʿciz-nümā-yı Edrine [H-5a]

Ġonçe gibi tenglikden derhem olmışken137 göñül
Gül gibi açdı nesīm-i dil-güşā-yı Edrine

Ol buḳʿa-i mübārekede ki maḥall-i iḳtibās-ı feżāʾil ve maḳām-ı iḳtināṣ-ı fevāżıl-
dur, eyyām-ı muʿtāde-i maʿhūdeyi müdārese-i fürūʿ u uṣūle ve müẕākere-i 
menḳūl ü maʿḳūle maṣrūf u138 mebẕūl ḳılup zemān-ı taʿṭīlde ki ʿaḳluñ sāʿāt-i 
rāḥātı ve ṭabʿuñ evḳāt-ı istirāḥātıdur139, zemāne-i şūḫ-ı çeşmi şeker-ḫvāb-ı ẕü-
hūlde bulup [Ü-4b] ve ḥücre-i żamīri āmed-şüd-i ḫayālāt-ı mütevāliyeden ḫālī 
göricek  süveydā-yı dilde mütemekkin olan sevdā-yı pür-sūdı ve pūte-i ḳalbde 
ḫalāṣ bulan nuḳūd-ı maʿhūdı ḥālden ḳāle ve ḳuvvetden140 fiʿle getürmege nevā-

131 Sultan Bayezid’in oğlu Sultan Murat’ın oğlu, Sultan Mehmet’in oğlu, Sultan Murat’ın oğlu, rahman olan Rabbinin 
rahmetine sığınmış olan, zor işlerin demir yürekli adamı, mutlu Sultan Osman’ın ailesi (Allah onların ruhlarını o 
büyük  ruhtan esintilendirsin ve fetihlerine rahmetinin en güzel ganimetleriyle yardım etsin.).

132 Ricāl-i] riḥāl-i, H Ü.
133 Vüfūd-ı] vüfūr-ı, Ü.
134 ʿAbīr-efşānı] ʿanber-efşānı, Ü.
135 Naẓm] Şiʿr, Ü.
136 Refʿ] defʿ, H.
137 Olmışken] olmış idi, Ü.
138 Maṣrūf u] -Ü.
139 İstirāḥātıdur] fıtrātıdur, B.
140 Ḳuvvetden] ḳavlden, Ü.
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bıż-ı141 himmet ḥarekete gelüp ẕihn-i saḳīm ve ṭabʿ-ı ʿaḳīm ile bu şuġl-i ʿaẓīme 
şurūʿ ḳılındı ve nüsḫa-i mevlānā-yı142 müşārun ileyh nüsaḫ-ı muḳaddemeyi 
kütüb-i edyān-ı ḳadīme gibi nesḫ idüp terācim-i sābıḳanuñ bāzār-ı revācını 
[B-5b] ʿuḳūd-ı büyūʿ-ı fāside gibi fesḫ itdügi ecilden bāʿis-̱i iḫtiyār olup el-ḥik-
metü Yemāniyyetü143 nüktesi maṭlaʿ-ı Envār-ı Süheylī’den āşkār oldı. Beyt: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün Yemānī’dür dimişdür ḥikmet ol faḫr-ı cihān
Ṭañ degüldür olsa Envār-ı Süheylī’den ʿayān

Çün el-ān şān-ı leṭāfet-nişān-ı ebnā-yı zemān bir mertebede laṭīf ve bir mesā̱-
bede ẓarīfdür ki ʿarāʾis-i ġavānī-i maʿānī mınaṣṣa-i elfāẓda henūz cilveger 
olmadın ḥuṣūl-i temām-ı murāda vuṣūl ḳaṣd iderler, fe-keyfe ki baʿżı luġātını 
taṣḥīḥde taṣaffuḥ-ı kitāb ve idrāk-i maʿānīsinde fi’l-cümle teʾemmül ü teʾennīye 
irtikāb ideler, lā-cerem teʾlīf-i kitābda ʿinān-ı beyān şāriʿ-i inşāʾ-i müterassılān 
ve minhāc-ı tekellüf-i münşiyāndan maʿṭūf ḳılınup esṉā-yı ḥikāyātda eḥāsin-i 
kelimāt-ı ʿArabiyyeden baʿżı āyāt-ı żarūriyyü’ẕ-ẕikr ve eḥādis-̱i meʾsū̱re ve āsā̱r 
u eşʿār u144 emsā̱l-i meşhūre üzre iḫtiṣār145 olındı ve be-ḥükm-i ḫayru’l-kelāmi 
mā ḳalle ve delle146 mālem yekün ʿāmiyyen şarḳıyyen ve lā vaḥşiyyen ġarbiyyen147 isḇāt-ı 
ebyāt-ı ʿArabiyye ve īrād-ı luġāt-ı ġarībe ve elfāẓ-ı vaḥşiyyeden teḥāşī ḳılındı, 
tā dīde-i her bīnāyī naẓar-ı taʿammuḳ ve taʿammuḳ-ı naẓar vuṣūl-i ġavānī-i 
maʿānīsinden behremend olmaḳ müyesser ola148 ve dil-i her dānāyī tekellüf-i 
taḫayyül ve taḫayyül-i tekellüf ol nāz-perverdegān-ı149 ḥarem-i150 ḥücre-i 
ḫayālden ber-ḫordār olmaḳ mutaṣavver ola.

Medḥ-i151 Pādşāh-ı İslām 

Mālik-i rikābu’l-enām sulṭān-ı Süleymān-taḫt u Āṣaf-ġulām medde’llāhu 
ẓılāle ḫilāfetihī ʿalā mefārıḳı’l-enāmi ve şedde aṭnābe ḫıyāmi salṭanatihī bi-evtā-

141 Nevābıż-ı] nevāhiż-i, H Ü.
142 Mevlānā-yı] mevlānā-yı mükerrem-i, H.
143 Hikmet de Yemenlidir.
144 Eşʿār u] -H.
145 İḫtiṣār] iḳtiṣār, H Ü.
146 Ḳalle ve delle] -H Ü.
147 Sözün en güzeli, Doğulu halkın diliyle olmadıkça veya Batıya ait yabancı kelime olmadıkça meramı kısa yoldan ifade 

edendir.
148 Ola] -B.
149 Perverdegān-ı] perverd, B.
150 Ḥarem-i] -H Ü.
151 Medḥ-i] midḥat-i ḥażret-i, B.
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di’d-devāmi152. Çün bu silk-i cevāhir kān-ı kümūndan dükkān-ı ʿayāna geldi ve 
bu dürer-i zevāhir ḥoḳḳa-i żamīrden silk-i153 beyāna çekildi ʿaḳl-ı pīr ḫayāl-i 
debīre eyitdi: 

Ey nāẓım-ı gevher-i kelim-i Sübḥānī154 ve ey sā̱ḳıb-ı dürer-i ḥikem-i Loḳmānī 
muḳarrerdür ki her defter ki ḫalīfe-i zemānuñ nām-ı [H-5b] vācibü’l-iḥtirā-
mı ile maʿnūn olmaya, ebterdür ve her sīm ü zer ki pādşāh-ı cihānuñ mühr-i 
sikke-i mihrin155 cebīnine urmaya, füls-i aḥmerdür. ʿAle’l-ḥuṣūṣ ki memālik-i 
baḥr u berr müsaḫḫar-ı tīġ-ı ẓafer-peykeridür ve temām heft kişver muʿasker-i 
ʿasker-i nuṣret-reh-beridür. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Be’grift memleket be-ḥüsām-ı süẕāb-reng
Ez Rūm tā be-Hind ze Bulġar tā fireng156

Bir ḫıṭṭa yoḳdur ki pādşāh-ı cihān-penāh nām-ı şerīfine ḫuṭbe oḳınmaya ve bir 
sikke yoḳdur ki şāhen-şāh-ı āsmān-dergāh dāġ-ı ʿubūdiyyeti cebīnine ḳonmaya. 
Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-şarḳ ẕikr-i münīfeş kunend ber minber
Be-ġarb mühr-i ḳabūleş nehend ber dīnār157 [B-6a]

Pes bu zer-i nābı158 ki pūte-i ḳalbde hezār renc ü taʿab ile tāb virdüñ, niçün 
miḥekk-i iʿtibār-ı efāżıla urmazsın? Tā bilesin ki ḳābil-i sikke-i ḳabūl-i pādşāh-ı 
ʿālī-miḳdār mıdur ve bu gevher-i nā-yābı ki kān-ı żamīrde ḫūnābe-i ciger-i pür-tāb 
ile āb virdüñ, niçün bāzār-ı enẓār-ı [Ü-5a] erbāb-ı fażāʾile ʿarż eylemezsin? Tā 
maʿlūm ḳılasın ki lāʾiḳ-i nisā̱r-ı ḫāk-i pāy-ı şāhen-şāh-ı gerdūn-iḳtidār mıdur? Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dür ki olmaya şeh-i ʿādil ayaġına nisā̱r
Dūrdur başından anuñ tāc-ı ḳadr ü iʿtibār

152 Medḥ-i Pādşāh-ı İslām Mālik-i…salṭanatihī bi-evtādi’d-devāmi] -Ü.
 Allah, çeşitli insan toplulukları üzerindeki halifeliğinin gölgesini daim etsin ve saltanatı çadırının direklerini ve 

süreklilik  kazıkları ile sağlam kılsın.
153 Silk-i] rişte-i, B.
154 Sübḥānī] seḥbānī, H Ü.
155 Mihrin] mihrinden, H Ü.
156 Sedef otu renkli kılıcıyla memleketi Rum’dan Hindistan’a, Bulgaristan’dan Firenge kadar aldı.
157 Doğuda, minberlerde yüceliğinden bahsederler. Batıda, meşruiyet mührünü sikkelere kazırlar.
158 Zer-i nābı] zerbānı, B.
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Çün ḳuvvet-i ḫayāli fermān-fermā-yı ʿaḳldan bu emr-i vācibü’l-imtisā̱li istimāʿ 
itdi ḥükmine ittibāʿı farż-ı ʿayn belki ʿayn-ı farż bilüp eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿAḳl-ı nīkū müẕekkirīst tu rā
Her çi gūyed be-gūş-ı dil be-niyūş

Egeret ḫvācegī hemī bāyed
Bende-i ʿaḳl bāş u ḫalḳa be-gūş159

Bināʾen ʿalā hāẕe’l-ḫiṭāb160 ol kitāb-ı ḥikmet-niṣāb ber-sebīl-i imtiḥān efāżıl-ı 
ʿālī-şān miyānında evrāḳ-ı gül gibi perīşān ḳılınup her fāżıl ki ol kitāb-ı gü-
listān-nişāndan bir ḳaç dāstānı ḫāṭır-nişān itdi, şehd-i medḥ ile raṭbü’l-lisān 
olup zebān-ı istiḥsān ile eyitdi161:

Ḥaḳḳā ki bu derecede mesṭūr olan ḥikem ü maʿārifden mervī vü meʾsū̱r, ḥa-
riyyun bi-en-yüktebe bi-sevādi’l-miski ʿalā beyāżı’l-kāfūr162 ve bu derecede münderic 
olan dürer-i leṭāʾifden manẓūm u mensū̱r, ḥaḳīḳun bi-en-yuʿallaḳa bi-ḫuyūṭı’n-nūri 
ʿalā nuḥūri’l-ḥūri163. Ḳıṭʿa164:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣarīr-i165 kilk-i tu der ḥall-i müşkilāt-ı umūr
Çünān ki naġme-i Dāvūd der edā-yı Zebūr

Cevāhirī ki be-yüfted ze sāʿid-i ḳalemet
Berend dest be-desteş berāye kerden cūr166

Bu minvāl üzre niçe zemān meydān-ı imtiḥānda dāʾir ve167 belāġat-i beyān ve 
berāʿat-i maʿānī-i bedīʿu’ş-şānı suḫanverān-ı devrān miyānında mese̱l-i168 sāʾir 
olup ārāʾ-i ṣarrāfān-ı cevāhir-i maʿārif ve icmāʿ-ı naḳḳādān-ı sere-i leṭāʾif bunuñ 

159 Üstün akıl sana bir öğüt verici gibidir. Sana ne diyorsa can kulağıyla dinle. (İnsanlara) hocalık  yapman gerektiğinde 
aklının her emrine amade bir kölesi gibi ol. 

160 Bu hitaba dayanarak.
161 İstiḥsān ile eyitdi] ismiḥān ile iḥsān itdi ve eyitdi, Ü.
162 Beyaz kâfur üzerine siyah miskle yazılmaya layık.
163 Hûrîlerin boyunlarna nurdan ipliklerle asılmaya layık.
164 Ḳıṭʿa] Rubāʿī, H.
165 Ṣarīr-i] ḥarīr-i, Ü.
166 Müşkülleri çözmekte senin kaleminin sesi, Hz. Davut’un, Zebur okurken çıkardığı nağmesi gibidir. Kaleminin 

ucundan düşen her cevheri, inci dizer gibi elden ele dolaştırırlar.
167 Ve] olup, Ü.
168 Mese̱l-i] mese̱l gibi, Ü.
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üzerine müncerr ü muḳarrer oldı ki bu derc ki dürc-i cevāhir-i ḥikmetdür169 ve 
bu cerīde ki burc-ı derārī-i fażīletdür, temsī̱lāt-ı siḥr-nigārı ser-tā-ser maʿānī-i 
daḳāʾiḳ ve ḥikāyāt-ı leṭāfet-şiʿārı170 ṣınāyiʿ-i mecāzda bedāyiʿ-i ḥaḳāʾiḳdur. Çün 
cihāndārlıḳ [H-6a] eṭvārında ve şehriyārlik  aḥvālinde ve raʿiyyet-perverlik 
umūrında ve maʿdelet-güsterlik  rüsūmında muṣannef olan sāʾir kütüb ü resāʾil-
den min külli’l-vücūh171 fāʾiḳdur bu dürer-i şāh-vār nisā̱r-ı ḫāk-i pāy-ı pādşāh-ı 
gerdūn-[B-6b] iḳtidār olmaġa sezā-vār u172 lāʾiḳdur. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Suḫan dür est ü taʿalluḳ be-gūş-ı şeh dāred173

Çün efāżıl-ı feżāʾil-meʾābdan bu ḫiṭāb-ı müsteṭābı gūş itdüm ve kelām-ı dü-
rer-bārların āvīze-i gūş-ı hūş idüp ḫuṭbe-i kitābı bir pādşāh-ı ʿālem-penāh 
nām-ı ferḫundesi ile muvaşşaḥ ḳılup bu zer-i nābı bir şehen-şāh-ı felek-destgāh 
sikke-i raḫşendesi174 ile müşerref ḳıldum ki iḳdām-ı nuṭḳ u maḳāl ile maʿāric-i 
menāḳıb-ı ʿaẓamet ü celāline irtiḳā mümteniʿdür ve nerdübān-ı ḳuvvet-i ḫayāl 
ile medāric-i merātib-i ṣıfāt-ı kemāline iʿtilā muḥāl. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Yanında baḥr-ı şevketinüñ ḳaṭredür biḥār
Cenbinde mihr-i ʿizzetinüñ ẕerredür cibāl

Rūyīnten āteş-i ġażabın görse āb olur
Ḫışmıyla ḫūn olur dil-i sengīn-i Sām u Zāl

Pādşāh-ı ġāzī şāhen-şāh-ı ṣāḥib-maġāzī muḫarrib-i memālik-i Engürūs, mu-
saḫḫir-i cezīre-i Rodos, ḳāliʿ-ı ḳalʿa-i Belġırād, fātiḥ-i medīne-i Baġdād, ḳāhir-i 
ḳahramān-ı Boġdān, ḳāṭıʿ-ı ṭınāb-ı Efrenc ü Alaman. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-geh-i ʿālem-penāhı kaʿbe-i emn ü emān [Ü-5b]

Südde-i dīvān-serāyı ḳıble-i ḫalḳ-ı cihān

Penāh-ı ehl-i īmān, şāh-ı şāhān-ı devrān, sulṭān-ı ṣāḥib-ḳırān. Beyt:

169 Ḥikmetdür] ḥikmet, B.
170 Leṭāfet-şiʿārı] leṭāʾif-şiʿārı.
171 Min külli’l-vücūh] vücūh ile, H Ü.
172 Sezā-vār u] sezā olur ve, B.
173 Söz bir incidir. Onun alıcısı ise padişahların kulaklarıdır.
174 Raḫşendesi] dıraḫşendesi, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Luṭf u ḳahrı ḫāne-i peymāne-i rızḳ u ecel
ʿAfv u ḫışmı māye-i ser-māye-i sūd u ziyān

Es-sulṭān ibnü’s-sulṭān faḫr-ı āl-i ʿOs̱mān Sulṭān Süleymān175 Ḫān bin Sulṭān 
Selīm176 Ḫān bin Sulṭān Bāyezīd Ḫān. Ḳıṭʿa Fi’d-duʿā177:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Serv-i iḳbāl ü nihāl-i devleti ser-sebz ola
Gülşen-i ʿömri güline irmeye bād-ı ḫazān

Devlet ile ola dāʾim kām-bīn ü kām-yāb
Nuṣret ile ola her dem kām-kār u kāmrān

Bir şāhen-şāh-ı dīndār u dīn-perverdür ki dāmen-i nefs-i muḳaddesi denes-i ke-
bāʾirden belki ṣaġāʾirden muṭahherdür ve meşreb-i ʿaḳīdet-i pāki ḫāşāk-i ārāʾ-i 
bāṭıladan muʿarrādur ve meşraʿ-ı ẕihn-i tāb-nāki şevāʾib-i ẓunūn-ı vāhiyeden 
müberrādur ve jengār-ı ʿaḳāʾid-i fāside āyīne-i żamīr-i münīrine yol bulma-
mışdur ve zülāl-i ḫāṭır-ı ḫaṭīri ārāʾ-i firaḳ-ı żālle ile mükedder olmamışdur. 
Aʿẓam-ı şāhān-şāh-ı178 cihān idügine bu bürhān-ı muʿaẓẓamdur ki sālik-i şāh-
rāh-ı meẕheb-i179 Ḥażret-i İmām-ı Aʿẓam’dur. 

Riʿāyet-i180 şerīʿat-i ṭāhirede181 bir ḥaddedür ki şāḫ-ı çenār sīm ü zer-i ezhāra 
dest-dırāzlıḳ itdügi sebebden maḳṭūʿu’l-yeddür ve bād-ı bahār ebkār-ı gülzāra 
ʿaşḳ-bāzlıḳ itdügi ecilden zindān-ı ḥabābda maḥbūs u muḳayyeddür. Benefşe 
nemmām olduġıçün Mıṣrāʿ: [H-6b] 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çıḳardılar ḳafāsından zebānın [B-7a]

ve lāle ẕemmām olduġıçün Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳara ḳana boyadılar dehānın

175 Süleymān] Süleymān Şāh, Ü.
176 Selīm] Selīm Şāh, Ü.
177 Ḳıṭʿa Fi’d-duʿā] Ḳıṭʿa, B H.
178 Şāhān-şāh-ı] şāhān-ı, B.
179 Meẕheb-i] -Ü.
180 Riʿāyet-i] -B H.
181 Ṭāhirede] muṭahharada, Ü.
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Gül ġonçeye ṭabançe urduġıçün başına yumruḳ urdılar ve müdām ser-mest ü 
mey-perest182 olduġıçün ayaġına ṭomruḳ urdılar. Āyine māh-rūlar ile rū-be-
rū183 olduġıçün berdār itdiler. Müşk  ʿ anber-būlar184 ile sīne-ber-sīne olduġıçün 
şöhre-i bāzār itdiler. ʿAbher185 nā-maḥremlere naẓar itdügiçün gözine mīl 
çekdiler. Sūsen zebān-dırāz olduġıçün gözine186 nīl çekdiler. 

Maʿdelet-i bāhiresi bir mertebededür ki çeng-i peleng dāmen-i post-ı āhūdan 
el almışdur, dendān-ı gürg gelū-yı gūsfend ile ḳan yalaşmışdur, yüz pelās-ı peş-
mīne ile āhū-çeşm ġazāllar ʿaşḳından dervīş-i post-pūş olmışdur187. Bebr libās-ı 
pelengīne ile simāʿ-ı vaʿẓ-ı şeġāl ve naṣīḥat-i ḫargūş içün ser-ā-ser gūş olmışdur. 
Kebūter ʿuḳāb ile hem-āşyānedür. Mīş ẕiyāb ile hem-ḫāne vü hem-kāşānedür. 
Rūzān u şebān gūsfendān ṣaḥrāda bī-şubāndur. Leyl ü nehār bāz tīhūya hevā-
dār ve şīr āhūya pāsbāndur ve bi’l-cümle eyyām-ı maʿdeletinde zehr-i efāʿī-i 
ẓulm ü iʿtisāf, tiryāk-i devāʿī-i ʿadl ü inṣāfı ile münʿadimdür ve bünyād-ı cevr ü 
bī-dād ḳavāʿid-i naṣafet ü dādı ile münhedimdür. Nefeḥāt-i şimāl-i ʿadl-şāmili 
ile dimāġ-ı eṭrāf-ı ʿālem muʿaṭṭardur. Lemeʿāt-ı āftāb-ı beẕl-i kāmili ile dīde-i 
eṣnāf-ı benī-ādem münevverdür. Miʿmār-ı ʿadl ile maḳṣūre-i rubʿ-ı meskūn 
maʿmūrdur. [Ü-6a] Şeş-per-i188 ḳahr ile cevr ü sitem189 çār-sū-yı heft-kişver-
den dūrdur190. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kimse eyyāmında itmez nāydan ġayrı fiġān
Kimse hengāmında191 güç çekmez anuñ illā192 kemān

Bir pādşāh-ı çāre-sāz u yetīm-nevāzdur ki Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yoḳ zemānında yetīm anuñ193 meger dürr-i ʿAden
Yoḳdur eyyāmında ḫūnīn-dil meger müşk-i Ḫuten

182 Mey-perest] mey-i pür-mest, B.
183 Rū-be-rū] yüz yüze, H Ü.
184 ʿAnber-būlar] ü ʿanber semen-būlar, Ü.
185 ʿAbher] nergis, Ü.
186 Gözine] yüzine, B H.
187 Post-pūş olmışdur] post-pūşdur, B.
188 Şeş-per-i] şemşīr-i, H.
189 cevr ü sitem] cevrden, Ü. / ü sitem] -H.
190 Heft kişverden dūrdur] heft kişverdür, Ü.
191 Hengāmında] devrānında, H Ü.
192 İllā] ile, B.
193 Anuñ] illā, Ü.
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Eyyām-ı hümāyūnında servden ġayrı bāġī baş ḳaldurmadı, ol daḫı zencīr-i 
āb ile muḳayyeddür. Rūzgār-ı meymūnında şemʿden ġayrı yaġı ayaġ üzre 
gelmedi, ol daḫı ʿaẕāb-ı nār ve nār-ı ʿaẕābda muḫalleddür. Şecāʿatde aña 
Rüstem dimek  sitemdür ki Rüstem anuñ kemer-beste-i kemter bendesidür 
ve Ṭahmāsb u Sām u Behrām u194 ʿAnḳās kemter bendesinüñ efgendesidür. 
ʿAẓametde Cem dimek  ġalaṭdur ki seng-i ḳahr ile niçe Cem’lerüñ cām-ı vü-
cūdın şikest itmişdür. Seḫāvetde195 Ḥātem dimek  ḫaṭādur ki dest-i beẕl ile 
niçe Ḥātem’üñ defterin ṭayy idüp ṣīt ü ṣadā-yı cūdın pest itmişdür. Besṭat-ı 
memleketi bir derecededür ki mülk-i [B-7b] Süleymān müsaḫḫar-ı mūrçe-i 
gevher-i tīġ-ı ẓafer-peykeridür ve dāʾire-i ḳalʿa-i āsmān merkez-i māhçe-i 
ʿalem-i nuṣret-rehberidür. Memleket-i Ḳayrevān u ḫāverān mecmūʿa-i 
memālik-i maḥrūsesinden iki varaḳdur ve maʿdelet-i Ferīdūn u Nūşīn-revān 
dībāce-i meʾāsi̱r-i mevrūse̱sinde bir sebaḳdur196, küre-i zemīn gūy u çevgān-ı 
pāy-ı semend-i gerdūn-gerdidür ve sebzezār-ı āsmān meydān-ı cevlān-ı ḫınk-i 
hāmūn-neverdidür. Saṭvet-i salṭanatı bir ġāyetdedür ki beşere-i kehrübā 
nehīb-i ṣavlet-i pādşāhāneden yeraḳandur ve āyine-i āftāb beʾs ü saṭvet ü 
şükūh-ı197 ḫüsrevāneden ḫafaḳāndur. Dergāh-ı ʿālem-penāhı miġfer-i198 ci-
bāh-ı cebābire-i cihāndur ve südde-i felek-iştibāhı muḥadder-i199 şifāh-ı200 ekā-
sire-i devrāndur. Ḥażarda ḳıbāb-ı serāy-ı meymūnı ḥabāb-ı sipihr-i āb-gūna 
hem-serdür. Seferde küngüre-i ḫıyām-ı hümāyūnı eyvān-ı gerdūna berāber 
belki andan ber-terdür. Dīde-i gerdūn-ı gerdān şaʿşaʿa-i201 çetr-i āsmān-sā-
yından ḫīre vü ḥayrāndur ve cirm-i āftāb-ı dıraḫşān reşk-i sāye-i sāyebān-ı fe-
lek-fersāyından sāye-veş ḫāke yeksāndur. Māh-ı müstenīr ḳubbe-i müstedīr-i 
ḫargāh-ı felek-tedvīr202 ü mihr-tenvīrinden iḳtibās-ı nūr ider ve ḫayme-i ger-
dūn-ı gerdān pāye-i rifʿat203-sāye-i çetr-i hümāyūn ile lāf-ı irtifāʿ ursa daʿvā-yı 
zūr ider. Zer-i temām-ʿayār tā nām-ı mübārekin cebīnine yazmadı, teb-i tāb-ı 
pūte-güdāzdan ḫalāṣ olmadı ve dirhem ü dīnār tā laḳab-ı şerīfin sikke-i ḳabūle 

194 Behrām u] -H Ü.
195 Seḫāvetde] semāḥatde, H.
196 Sebaḳdur] sebaḳ, B.
197 Ü şükūh-ı] -H Ü.
198 Miġfer-i] muʿaḳḳar-ı, H.
199 Muḥadder-i] mücevver, Ü / -H.
200 Şifāh] şifā, B.
201 Şaʿşaʿa-i] eşiʿʿa-i, Ü.
202 Tedvīr] tedbīr, H.
203 Gerdān pāye-i rifʿat] -H Ü.
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ḳazımadı, şikence-i pençe-i gāzdan necāt bulmadı. Ḳandīl-i zer-nigār-ı mihr 
ü māh kāse-i meşʿal-i çerāġıdur ki leyl ü nehār anda yanan küffār-ı füccāruñ 
yüregi yaġıdur. Rāyet-i nuṣret-āyeti bir nihāl-i servdür ki miyān-ı būstān-ı 
ġazāda ḫūn-ı aʿdā ile perveriş bulmışdur. Sancaḳ-ı ẓafer-i bayraḳı şāḫ-ı güldür 
ki gülzār-ı kārzārda nesīm-i fetḥ ü fīrūz ile küşāde olmışdur. Sinān-ı nīze-i 
cān-sitānından revān olan ḳan ġāje-i çihre-i nev-ʿarūs-ı ġarrādur ve ġubār-ı 
sümm-i semend-i cihān-gerd ü ʿālem-neverdi kuḥlü’l-cevāhir-i dīde-i204 ḥūr-ı 
ʿīn olsa sezādur. Bīm-i tīġ-ı tīz-āb-ı205 renginden efrenc bir rencdedür ki şer-
bet-i ḥanẓal-ı merāreti şemşīr-i āb-taṣvīr ü āteş-teʾsī̱rinden ġayrı ile [Ü-6b] 
devā müyesser degüldür ve vehm-i gürzü’l-bürz-peykerinden sürḫ-ser bir 
derd-i serdedür ki şarāb-ı zehr-āb-ı tīġ-ı nīlūferinden ġayrı ile şifā mutaṣavver 
degüldür. Bād-ı206 şemşīr-i ābdārı diyār-ı cān-ı düşmen-i ḫāksāra āteş urmış-
dur. Āteş-i sinān-ı tābdārı ḫırmen-i ḥayāt-ı aʿdā-yı bed-kirdārı bād-ı fenā-
ya207 virmişdür. Elif-i tīr ve yā-yı kemānı iḳbāl ü devlet-i rūz-efzūn içün eyü 
fāldür ve pāʾ-i kūpāl ve dāl-i kemendi düşmen-i ḫāksāruñ bed-ḥāllıġına ḳavī 
dāldür. Kārı ekse̱r-i şikār şikārı yekser-i aʿdā-yı ḫāksārdur. Sifāl-i sükkān-ı 
ḫūn-ḫvārı kāse-i kelle-i208 küffār-ı füccārdur. Āsīb-i tīġ-ı raḫşān-ı berḳ-feşānın-
dan209 cān-ı gerden-keşān-ı Īrān u Ḫorāsān ḥayrān u hirāsāndur. Āşūb-ı ṭūp-ı 
gerdūn-kūb-ı [B-8a] ṣāʿiḳa-feşānından diyār-ı deryā-bār ve ḳılāʿ u ḥiṣār ve 
efrenc-i ḫāksār vīrān ve ḫāke [H-7b] yeksāndur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tīġı yalmanıyla vīrāndur Alaman illeri
Rumḥı ucından ḫarāb Īrān u Tūrān illeri

Cevān-baḫt u āsmān-taḫt şeh-zādeleri ki her biri210 saʿādet burcınuñ mihr-i 
raḫşānıdur211 ve salṭanat dürcinüñ dürr-i dıraḫşānı212. Her birinüñ ḫınṣar-ı 
saʿādeti şāyeste-i ḫātem-i Süleymānī213 ve farḳ-ı ferḳad-sāları sezā-vār-ı tāc-ı 
sulṭānī vü efser-i cihānbānīdür. Çün cümlesi Muṣṭafā-ḫulḳ, Meḥemmed-ḫilḳat 

204 Dīde-i] -H Ü.
205 Tīz-āb-ı] sezāb-ı, B. / serāb-ı, H.
206 Bād-ı] nār-ı, Ü.
207 Bād-ı fenāya] bāda, H Ü.
208 Kelle-i] ser-i B.
209 Berḳ-feşānından] berḳ-nişānından, H Ü.
210 Her biri] -B H.
211 Raḫşānıdur] raḫşānı, Ü. / dıraḫşānıdur, H.
212 Dıraḫşānı] dıraḫşānıdur, Ü.
213 Süleymānī] Süleymānī’dür, H Ü.
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ü Selīm-nefs ü Bāyezīd-himmetdür bu ḫaṣlet-i ʿāḳıbet her biri cihān-gīr ü kiş-
ver-sitān olmaġa delīl ü ʿalāmet, belki bürhān u ḥüccetdür. Şiʿr-i Duʿā214:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İlāhī çeşm-i bedden dūr eyle
Ḳamunuñ ʿömrini maʿmūr eyle

Āṣaf-ārā vüzerāsı ki kevākib-i āsmān-eyvān-ı dīvān-ı Keyvān-rifʿatdür ve 
ārā-yı ʿālem-ārāları şemʿ-i şebistān-ı memleket ve fikr-i kişver-küşāları ḥallāl-i 
müşkilāt215 ve mübhemāt-ı216 salṭanatdur. Ṣaf-ārā217 ümerāsı ki Rūyīnten-hey-
bet ve Tehemten-mehābetdür, her biri bīşe-i veġāda bir şīr-i bebr-ṣavlet ve 
peleng-i ġażanfer-ṣalābetdür. Ḫüddām-ı dergāhı ṣāḥib-i iḥtişām ve muḳarre-
bān-ı bārgāhı218 vācibü’l-iḥtirāmdur. Ḫaledda’llāhü mülkehū ve sulṭānehū ve efāża 
ʿale’l-ʿālemīne birrahū ve iḥṣānehū ve lā zāle rāyātü iḳbālihī bi-riyāḥı’ẓ-ẓaferi menşūreten ve 
āyātü iclālihī ke’s-sebʿı’l-mesā̱nī meʾsū̱reten ve meşhūraten ve aṭnābu ḫıyāmi ḫalāfetihī meş-
dūdeten bi-evtādi’d-devāmi ve ẓılālu ʿadlihī ve reʾfetihī memdūdeten ilā yevmi’l-ḳıyām219 bu 
nāme-i ferḫunde-āġāz u ḫuceste-encām bi-ʿavni’llāhi’l-meliki’l-ʿazīzi’l-ʿallām220. 
Şiʿr Der-nām-ı Kitāb221:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Pādşāhuñ çün hümāyūn nāmına oldı temām
Aña virdi hātif-i ġaybī Hümāyūn-nāme nām

Ve’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ʿalā ḫayri’l-enām Muḥammedin ve ālihi’l-kirām ve ṣaḥbihi’l-ıẓām, 
mā tetābeʿa’l-leyālī ve’l-eyyām ve tevātere’ş-şühūru ve’l-aʿvām222.

214 Şiʿr-i Duʿā] Beyt, B H.
215 Müşkilāt] mübhemāt, Ü.
216 Müşkilāt ve mübhemāt-ı] mühimmāt-ı, H.
217 Ṣaf-ārā] āṣaf-ārā, Ü.
218 Bārgāhı] dergāhı, H Ü.
219 Allah onun, mülkünü ve saltanatını sonsuz kılsın; iyiliklerini âlemlere yağdırsın; kıyamete kadar, ikbalinin sancakla-

rı zafer rüzgarlarıyla dalgalanmaya; yüceliğinin delilleri yedi inci (Fatiha Suresi) gibi yaygın ve etkilenmeye; hilafeti 
çadırının ipleri süreklilik  kazıkları ile sıkıca bağlanmaya ve adaletiyle yumuşaklığının gölgelerini (insan üzerine) 
yaymaya devam etsin.

220 Melik, aziz ve allâm olan Allah’ın yardımıyla.
221 Şiʿr Der-nām-ı Kitāb] Beyt, B H.
222 Salat ve selam, geceler ve gündüzler peşpeşe gelmeye, aylar ve yıllar bir biri ardına akmaya devam ettiği sürece, 

insanların en hayırlısı olan Hazret-i Muhammed’e ve onun saygın ailesine ve yüce ashabına olsun.
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MUḲADDİME

Evvelā bilmek  gerekdür ki maḳāṣıd-ı Kitāb-ı Kelīle vü Dimne ḳavāʿid-i ḥik-
met-i ʿameliyye üzre mübtenīdür. Ḥikmet-i ʿamelī nefs-i insānīnüñ meṣāliḥ-i 
ḥarekāt-ı īrādī ve efʿāl-i ṭabīʿīsine ʿilmden ʿibāretdür. Bir ḥaysi̱yyet ile ki in-
tiẓām-ı aḥvāl-i maʿāşına müfżī ve müteveccih olduġı kemālüñ ḥuṣūlini muḳteżī 
ola. [B-8b] Bu taḳsīm evvelā iki ḳısma münḳasimdür. Biri oldur ki her ferde 
ʿale’l-infirād223 rāciʿ ola. Aña tehẕīb-i aḫlāḳ dirler. İkincisi oldur ki efrāda 
[Ü-7a] ber-sebīl-i müşāreket müteʿallıḳ ola. Bu kısım daḫı ikiye münḳasim-
dür. Biri oldur ki müşāreket menzil ü ḫānede ola. Aña tedbīr-i menzil dirler. 
İkincisi oldur ki müşāreket şehr ü vilāyetde yā iḳlīm ü memleketde ola. Aña 
tedbīr-i siyāset dirler. Kitāb-ı mezbūr aḳsām-ı se̱lāse̱-i meẕkūreden nevʿayn-ı 
āḫireynden baʿżı fevāʾidi müştemildür. Anda tehẕīb-i aḫlāḳa müteʿallıḳ aḥvāl 
meẕkūr degüldür, [H-8a] illā ʿalā sebīli’l-istiṭrād224. Egerçi ki bu evrāḳda mekā-
rim-i aḫlāḳdan baʿżını īrāda mecāl225 müyesser idi, ammā kitāb-ı mezbūruñ 
evżāʿ u evṣāfına taġyīr-i küllī gelmesün diyü ebvāb-ı kitābı ziyāde itmek  münā-
sib görülmeyüp hemān ol minvāl üzre ki ḥakīm-i Hindī’den rivāyet olınmış 
idi, īrād olındı ve kitāb-ı meẕkūrdan iki bāb-ı evvel ki īrādında fāʾide-i küllī 
olmayup aṣl-ı kitābda medḫali yoġ idi, isḳāṭ itmekde mevlānā-yı mezbūra iḳ-
tidā olınup ebvāb-ı kitāb bāḳī ḳalan on dört bāb üzre iḳtiṣār olındı ve ḥiḳāyātı 
aṣl u ferʿde meẕkūr olan düstūr üzre Rāy u Birehmen’den suʾāl ü cevāb ṭarīḳı 
ile ḳayd-ı kitābete getürildi ve īrād-ı ebvābdan sābıḳ ol ḥikāyet ile ki aṣlü’l-bāb 

223 ʿAle’l-infirād] ʿalā sebīli’l-infirād, Ü.
224 Sadece konuyu değiştirmek  amacıyla.
225 Mecāl] mücmelen, H.
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ve menşeʾ-i mā-fi’l-kitāb idi iftitāḥ olınmaḳ lāʾiḳ görüldi ve maḥall-i isḇāt-ı 
ebvābda her maḳām ki bir ḥikāyet īrād idüp bir mese̱l inşā itmege münāsib 
görile, aḳdām-ı cesāret ile sülūk-i sebīl-i taṣarrufa iḳdām olındı. Her çend ki bu 
bābda bu faḳīr-i ḥaḳīrü’ş-şān belki muṭlaḳā teʾlīf-i kitāba irtikāb iden fużalā-yı 
zemān ḳıllet-i biżāʿat ve ḳuṣūr-ı istiṭāʿatlerine inṣāf u iḳrār ve zellāt u ʿase̱rāt ve 
hefevāt u saḳaṭātlarına iʿtirāf u iʿtiẕār ideler, ʿāḳıbet hedef-i sihām-ı melāmet 
ve siper-i ṣamṣām-ı ġarāmet olup elbette ḥaḳḳ u nā-ḥaḳ maṭʿan-ı her cāhil ü 
aḥmaḳ olmaḳ muḳarrer ü muḥaḳḳaḳdur, ammā anlar ki zīver-i kemāl ü hü-
ner ile ārāste ve gevher-i ṭabʿ-ı fażl-perver ile pīrāste olup ḳalb-i veḳḳād226 ile 
nuḳūd-ı feżāʾilüñ naḳḳādı ve dīde-i inṣāf ile cevāhir-i meʾāsi̱rüñ ṣarrāfı olalar. 
Vüfūr-ı fażl u hünerlerinden dūr ve mezīd-i luṭf u keremlerinden baʿīd ü meh-
cūr227 degüldür ki men ṣannafe fe-ḳad istehdefe228 tehdīdi muḳābelesinde men anṣafe 
fe-ḳad istaṭrafe229 nüktesin temhīd idüp mevāżıʿ-ı ẕellātda ʿayn-ı rıżāyı memsūḥ 
ve dīde-i baġżāyı meftūḥ ṭutmayalar ve mevāḳıʿ-ı ʿase̱rātda ḳalem-i ıṣlāḥı ve 
ḥumile’l-müʾminü230 ʿala’ṣ-ṣalāḥı231 dirīġ itmeyeler232. Mesṉevī233:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dīde-i inṣāf çü bīnā buved
Dür şümered gerçi ki mīnā buved234

Men ḫacelem ez ʿamel-i ḫām-ı ḫvīş
Tu be-melāmet me-kunem sīne rīş235 [B-9a]

Der reviş-i cümle-i āzādegān
Nīst revā ṭaʿne ber üftādegān236

Çeşm-i hüner-bīn buved ez ʿayb pāk
Bī-hüner er ʿayb kuned z’ū çi bāk237

226 Veḳḳād] niḳād, Ü.
227 Ü mehcūr] -B H.
228 Bir şey yazıp çizen hedef alınmaya başlamıştır; başkaları tarafından eleştirilmeye açık  hale gelmiştir.
229 İnsaflı davranıp âdil olan kimse ise hoş görür.
230 Ḥamele’l-müʾminü] Ḥamele, B.
231 Mümin hayra, iyiye yorar.
232 İtmeyeler] buyurmayalar, Ü.
233 Mesṉevī] Beyt, H Ü.
234 Bir insanın insaf gözü açık  ise gördüğü şey cam da olsa onu (yeri gelir) inci sayar. 
235 Ben yaptığım acemilik  ve hatadan dolayı zaten üzgünüm; sen de sitem ederek  beni daha fazla yaralama.
236 Kâmil insanların dünya görüşünde düşmüşleri kınamak  doğru değildir.
237 Marifetleri ve hünerleri gören göz ayıpları görmezden gelen gözdür. Marifetsiz olan ayıp yapsa da korkmaz ve 

çekinmez. 
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Şiʿr238:

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün / Mefāʿilün]

Ve ʿaynu’r-rıżā ʿan külle ʿaybin ke-leyletin
Ve lākinne ʿaynu’s-saḫṭı tübdi’l-mesāviyā239

Veffeḳane’llāhü limā yuḥıbbü ve yerżā ve ḫateme āmālenā ve ācālenā bi’l-ḫayri ve’l-ḥüsnā ve 
minhü’l-müsteʿānü ve ʿaleyhi’t-tüklānü ve ileyhi’r-rucʿā240.

Bāb-ı evvel sāʿī vü nemmāmuñ kelām-ı nifāḳ-encāmın istimāʿdan ictināb 
[Ü-7b] u imtināʿ vācib idügin beyān ider. Bāb-ı düvvüm [H-8b] bed-kir-
dārlaruñ241 kirdār-ı bedleri muḳteżāsınca sezā vü cezāların bulup şeʾāmet-i 
ʿāḳıbet ve veḫāmet-i ḫātimetlerin beyān ider. Bāb-ı sevvüm aḥbāb u aṣḥābuñ 
fevāʾid-i muvāfaḳatın ve menāfiʿ-i muʿāżadetin beyān ider. Bāb-ı çihārüm 
aʿdānuñ aḥvālin mülāḥaẓa idüp kemīn-i mekr ü kīnlerinden emīn olmaḳ cāʾiz 
degül idügin beyān ider. Bāb-ı pencüm çihre-i maṭlūb ihmāl ü ġaflet sebebi 
ile verā-yı perde-i taʿvīḳde mestūr u maḥcūb ḳalduġın beyān ider. Bāb-ı şe-
şüm āfet-i taʿcīl ve mażarrat-ı şitābı beyān ider. Bāb-ı heftüm ḥazm u tedbīr 
ve ḥīle vü tezvīr ile belā-yı aʿdādan ḫalāṣ olmaġı beyān ider. Bāb-ı heştüm 
erbāb-ı ḥıḳdden242 iḥtirāz u243 ictināb idüp anlaruñ ḳavline iʿtiḳād ve temelluḳı-
na iʿtimād cāʾiz degül idügin beyān ider. Bāb-ı nühüm244 ṭarīḳ-i ṣafḥ u ʿafva 
sülūk  efżal-i evṣāf-ı mülūk  idügin245 beyān ider. Bāb-ı dehüm ṭarīḳ-i mükāfāt 
ile cezā-yı aʿmāl ve sezā-yı efʿāli beyān ider. Bāb-ı yāz-dehüm bir kimesne 
ziyāde ṭaleb itmek  ile kendü maḥallinden ve menzil-i evvelinden girü ḳalduġın 
beyān ider. Bāb-ı düvāz-dehüm ṣıfat-ı ḥilm ü vaḳār u temkīn ḫāṣṣa-i mülūk 
ü selāṭīne zībā ḫilʿat idügin beyān ider. Bāb-ı sīz-dehüm mülūk-ı ʿālī-cenāba 
ḳavl-i ehl-i ġadr u ḫıyāneti istimāʿdan imtināʿ u ictināb vācib idügin beyān 
ider. Bāb-ı çihār-dehüm inḳılābāt-ı zemāna ʿ adem-i iltifāt ve cemīʿ-i aḥvālde 
ḳażā-yı Rabbü’l-ʿibāda rıżā vü inḳıyād lāzım idügin beyān ider. Baʿde ez fih-

238 Şiʿr] -B Ü.
239 Hoş gören göz ayıplar karşısında gece gibidir; ancak  kötümser olan göz kötülükleri gösterir.
240 Allah sevdiği ve hoşnut olduğu şeylerde bizi muvaffak  etsin, ümitlerimizi ve emellerimizi iyilik  ve güzellik  ile 

nihayetlendirsin,yardım ondandır, sığınılacak  odur, dönüş onadır.
241 Bed-kirdārlaruñ] bed-kārlar, B H.
242 Ḥıḳdden] ḥıḳd ü ḥasedden, Ü.
243 İḥtirāz u] -B Ü.
244 Bāb-ı nühüm] ṭoḳuzuncı bāb, Ü.
245 İdügin] olduġın, B.
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rist-i kitāb evvel ḥikāyet ki menşeʾ-i kitāb246 ve aṣlü’l-bābdur247, şürūʿ ḳılındı 
ve’t-tevfīḳu mimmen biyedihī ezimmetü’t-taḥḳīḳ248.

Ḥikāyet: Naḳş-bendān-ı kār-ḫāne-i maʿānī ve taḥrīr-keşān-ı kār-nāme-i 
suḫan-dānī, cevheriyān-ı bāzār-ı ʿacāʾib-ḥikāyāt ve ṣayrefiyān-ı dārü’l-ʿayār-ı 
ġarāʾib-rivāyāt ḫarāʾid-i cerāʾid-i aḫbāra ḥacle-i ḫayālde bu zīver ile ārāyiş ve 
ʿarāʾis-i nefāʾis-i esmāra mınaṣṣa-i maḳālde bu zīb ü ferr ile nümāyiş virürler 
ki sevābıḳ-ı ḳurūn ve sevālif-i sinīnde eḳāṣī-i249 memālik-i Çīn ü Māçīn’de bir 
şehriyār-ı kām-kār ve bir cihāndār-ı [B-9b] nāmdār var idi ki esrār-ı levāmiʿ-ı 
Sübḥānī esārīr-i250 cebhesinde ẓāhir ve envār-ı sevāṭıʿ-ı Yezdānī meṭāliʿ-i çih-
resinde bāhir idi. Debdebe-i kūs-ı saṭveti ṭās-ı āsmāna ṣadā-yı bīm ü beʾs ve 
ṭanṭana-i şükūh u şevketi mesāmiʿ-i cihāniyāna ṭanīn-i ruʿb u hirās virmiş idi ve 
selāṭīn-i nāmdār āstāne-i āsmān-medārında [H-9a] ġulām-ı ḥalḳa-be-gūş ve 
ḫavāḳīn-i refīʿu’l-miḳdār ʿatebe-i gerdūn-iḳtidārında ḫuddām-ı ġāşiye-ber-dūş 
olmış idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ferīdūn-ḥaşmet ü Cemşīd-heybet
Sikender-şevket ü Dārā-mehābet

Ḥāşiye-i bisāṭ-ı devlet-i rūz-efzūnı hemīşe vüzerā-yı ṣāḥib-rāy ve ümerā-yı leş-
ker-ārāy ile ārāste ve pāy-ı taḫt-ı āsmān-pāye-i hümāyūnı hem-vāre-i fużalā-yı 
fażīlet-perver ve ḥükemā-yı hünerver251 ü naṣīḥat-güster ile pīrāste. Ḫizānesi 
envāʿ-ı cevāhir ve ecnās-ı nuḳūd-ı vāfir ile meşḥūn ve leşker-i cerrār-ı nāmdārı 
[Ü-8a] ḥadd-i ḥisāb ve feẕleke-i şümārdan bīrūn idi. Nihāl-i bāġ-ı şecāʿat çeş-
me-i252 tīġ-ı ḫūn-bārıyla253 sīrāb ve çemen-i riyāż-ı seḫāvet reşḥa-i kef-i seḥāb-ı 
idrārı ile şādāb olmış idi. Mesṉevī254:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şecāʿatde Nerīmān-ı zemāndı
Seḫāvet birle destān-ı cihāndı

246 Kitāb] kelimāt, B H.
247 Aṣlü’l-bābdur] aṣlü’l-bāb idi, B H.
248 Başarı, gerçekleştirme gücü elinde olandandır.
249 Eḳāṣī-i] aḳṣāʾ-i, B H.
250 Esārīr-i] āsārı, B. / esāʾir-i, H.
251 Hünerver] hüner-perver, Ü.
252 Çeşme-i] -Ü.
253 Ḫūn-bārıyla] cūy-bārıyla, Ü.
254 Mesṉevī] Naẓm, B.
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Vücūdı ile ʿālem ḫurrem idi
Seḫā vü cūdı255 ile ḫoş-dem idi

Ol serv-i çemen-i cāh u celāl ve gülbün-i gülşen-i mecd ü iḳbāle Hümāyūn-
fāl dirler idi ki ʿadl-i kāmili ile fāl-i reʿāyā hümāyūn ve beẕl-i şāmili ile ḥāl-i 
fuḳarā ġayret-i s̱ervet-i Ḳārūn olmış idi. Dergāh-ı maʿdelet-penāhında bir 
melek-nihād, Āṣaf-nijād, raʿiyyet-perver, merḥamet-güster vezīr-i cihān-gīr ve 
müşīr-i ṣāḥib-tedbīri var idi ki rāy-ı ʿālem-ārāsı şemʿ-i şebistān-ı memleket ve 
fikr-i kişver-küşāsı ḥallāl-i müşkilāt-ı umūr-ı256 salṭanat idi. Mesṉevī257:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü rāy-ı ḫurde-dān der kār bestī
Be-yek  tedbīr ṣad leşker şikestī

Çü kār-ı memleket rā naẓm dādī
Be-yek  mektūb iḳlīmī küşādī258

Lenger-i ferheng-girān-ı sengi keştī-i deryā-yı āşūbı gird-āb-ı ıżṭırābda sākin 
ḳılmış idi ve tünd-bād-ı ṣarṣar-ı siyāseti bīḫ-ı bünyād-ı ẓulm ü bī-dādı ber-bād 
itmiş idi ve tedbīr-i umūr u żabṭ-ı sü̱ġūr ve ḳıyām-ı259 meṣāliḥ-i cumhūrda 
ṣaḥāʾif-ārā-yı Āṣaf bin Berḫiyā’ya ḫaṭṭ-ı ḫaṭā çekmiş idi. Beyt: [B-10a]

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Āṣaf er ān mülk  rā żabṭ-ı260 çünān kerdī ki ū
Güm kucā kerdī Süleymān müddetī engüşterī261

Çün anuñ rāy-ı ḫucestesi ile niẓām-ı kār-ı memālik  revnaḳ-ı temām ve bāzār-ı 
mehāmm-ı ḫalāʾiḳ revāc-ı mālā-kelām bulmış idi ber-ḥaseb-i el-esmāʾü tenzilü 
mine’s-semāʾi262 Ḫuceste-rāy aña nām olmış idi. 

Hümāyūn-fāl her emr-i ẕī-bāl belki küllī vü cüzʾī263 aḥvālde264 rāy-ı ʿālem-ārāy 
Ḫuceste-rāy’a mürācaʿat buyurup ne andan icāzetsüz meyl-i dīvān u bezm 

255 Cūdı] ʿadli, B H.
256 Umūr-ı] -B H.
257 Mesṉevī] Beyt, Ü.
258 Akıllıların dediklerini yaparsan bir tedbirle yüz orduyu yenersin. Memleket işlerini düzene sokarsan bir mektupla bir 

ülkeyi alırsın.
259 Ḳıyām-ı] itmām-ı, Ü.
260 Żabṭ-ı] rāy, Ü.
261 Asaf memleketi tedbirle zapt altına alsaydı hiç Hz. Süleyman bir süreliğine yüzüğünü kaybeder miydi?
262 İsimler, gökyüzünden iner.
263 Cüzʾī] cüzʾī cemīʿ, Ü.
264 Aḥvālde] -H.
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ve ne anuñla meşveretsüz ʿazm-i meydān-ı rezm eyler idi265. Çün vüzerā-yı 
ṣāḥib-rāy-ı memālik-ārāy mūcibāt-ı fetḥü’l-bāb-ı mevāhib-i İlāhī ve imāret-i 
devām-ı devlet-i [H-9b] şāhen-şāhī ve delāʾil-i esās-ı aḥkām-ı cihāndārī ve 
ʿalāʾim-i se̱bāt-ı ḥaşmet ü kām-kārīdür lā-cerem selāṭīn-i cihān ki fi’l-ḥaḳīḳa 
esāṭīn-i bünyān-ı zemīn ü zemāndur, vācibdür ki ḥall-i meʿāḳid-i mühimmāt-ı 
memleket ve fetḥ-i meḳālīd-i mübhemāt-ı salṭanatda ve hengām-ı niẓām-ı 
umūr ve ḳıyām-ı mehāmm-ı cumhūrda vüzerā-yı sā̱ḳıb-żamīrlerüñ tedbīr-i 
iṣābet-peẕīrlerine mürācaʿat buyurup be-ḥükm-i ve şāvirhüm fi’l-emri266 ḳadem-i 
mübāşereti cādde-i müşāveretden münḥarif ḳılmayalar, tā ki ber-mūcib-i mā 
teşāvere ḳavmün illā hedāhümü’llāhü li-irşādi umūrihim267 netāʾic-i efkār-ı iṣābet-şiʿār 
ve nesāʾic-i ümerā-yı268 memleket-ārāları muḳterin-i ṣalāḥ-ı ehl-i ʿālem ve mu-
teżammin-i niẓām-ı aḥvāl-i benī-ādem ola. Şiʿr269:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

ʿAleyke’l-meşveretün fi’l-muʿżılāt270

Fe-ʿaḳlāni ḫayrun mine’l-vāḥidi271

Velev le’t-taʿāvünü lem yestaḳim
Umūrü’l-maʿīşeti li’l-fāridi272

Meger bir gün ki şeh-bāz-ı āşyāne-i ṭārem-i çārüm murġān-ı şeb-ṭayrān-ı encümi 
merġzār-ı āsmāndan tār-mār ve būz-ı rūz-ı şīr-mıḫlebden ġazāl-ı273 müşgīn-bāl-i 
şeb ṣaḥrā-yı vücūddan vādī-i ʿademe firār itmiş idi Hümāyūn-fāl ʿalā esʿadi’l-ḥāl ve 
eymeni’l-fāl274 Ḫuceste-rāy ve sāʾir ümerā-yı kişver-küşāy275 ile Mıṣrāʿ:

[Mütfāʿilün / Mütefāʿilün / Mütfāʿilün]

Ke’l-bedri ḥuffe bi-vāżiḥāti’l-encümi276

ʿazīmet-i şikār ve ḳaṣd-ı ṣayd-ı merġzār idüp feżā-yı şikārgāh maḳdem-i mey-

265 Eyler idi] ider idi, Ü.
266 İşini onlara danış (Âl-i İmrân 159).
267 Li-irşādi umūrihim] -Ü.
 İşlerini istişare ile yapan hiçbir topluluk  yoktur ki Allah onlara doğru yolu göstermesin.
268 Ümerā-yı] ārā-yı, Ü.
269 Şiʿr ] Ḳıṭʿa, Ü.
270 Bu Mısraın vezni bozuktur.
271 Zorlu işlerde aranızda görüş alışverişinde bulunmanız gerekir; çünkü iki akıl tek  akıldan daha hayırlıdır.
272 Yardımlaşma olmasaydı tek  başına kalmış kişinin yaşamını sürdürecek  işleri doğru dürüst yürümezdi.
273 Ġazāl-ı] ġurāb-ı, B.
274 En mutlu halde ve en kutlu falda.
275 Kişver-küşāy] kişver-ārā, B H.
276 Etrafı yıldızların parıltılarıyla kuşatılmış dolunay gibi…
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mūn-ı pādşāhīden ġayret-i sipihr-i berīn [Ü-8b] ve kuḥlu’l-cevāhir ġubār-ı 
senābik-i mevākib-i şāhen-şāhīden reşk-i dīde-i ḥūr-ı ʿīn oldı ve gūş-ı vuḥūş 
ṣadā-yı dārū-gīr ve āvā-yı nāy-ı tīr ve naġme-i kemān ve zaḫme-i sinān ile ṭoldı. 
Her ṭarafdan cevāriḥ-i cān-şikār-ı277 güsiste-mehār gāh çāşnī-gīr-i ḫūn-ı gūr u 
güftār ve gāh nāf-şikāf-ı āhū-yı tīz-reftār olup būz-ı pelengīne-pūş müşāhede-i 
cemāl-i şāhid-i vuḥūş ve semāʿ-ı terāne-i şeġāl ü ḫargūş içün ser-tā-ser dīde vü 
gūş olmış idi ve seg-i şīr-mıḫleb şarāb-ı ḫūn-ı erneb ve ġıdā-yı laḥm-ı sa̱ʿleb ile 
defʿ-i maraż-ı cūʿu’l-kelb idüp bāz-ı bülend-pervāz ve şāhīn-i gerden-firāz gāh 
[B-10b] tīr-i pertāb ve duʿā-yı müstecāb gibi ʿurūc idüp nesr-i ṭāʾir-i āsmāna 
ḳaṣd278 ve gāh ḳażā-yı Rabbānī ve şihāb-ı āsmānī gibi nüzūl idüp nīşter-i çeng-i 
ḫūn-feşān ile reg-i şiryān-ı murġāndan faṣd eyler idi279. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Burūn cestend murġān-ı sebük-ḫīz
Be-ḫūn-ı ṣayd kerde çeng rā tīz

Der-āmed çengel-i şāhīn be-tārāc
Ne ṭūṭī mānd ber bālā ne durrāc280

Güşāyende kemīn281 yūzān be-her sū
Fürū-beste reh-i cesten282 ber āhū

Ze seyr-i283 tāziyān-ı tīz-āheng
Feżā-yı deşt ber naḫcīr şod teng284

Çün285 şīrān-ı fettāk  ve hizebrān-ı hettāk  ṣaḥrāyı çerendeden ve hevāyı pe-
rendeden pāk  [H-10a] itdiler Hümāyūn-fāl bisāṭ-ı inbisāṭ-ı şikārı ve defter-i 
teferrüc-i ṣaḥn-ı merġzārı ṭayy idüp ḫayl ü ḫadem ve ḥavāşī vü ḥaşeme icāzet-i 
inṣirāf buyurup şāh-ı ʿālem ve vezīr-i muḥterem daḫı āheste cānib-i ḥarem-i 
bā-ḥürmet-i dārü’l-salṭanata ḫırām itdiler. İttifāḳ ol zemānda ṭuġyān-ı ḥarā-

277 Cān-şikār-ı] cān, B.
278 Ḳaṣd] ḳaṣd eyler idi, H.
279 Ve gāh ḳażā-yı Rabbānī ve… faṣd eyler idi] -H.
280 Pençelerini av kanıyla keskinleştiren kuşlar dışarı çıkıverdiler. Şahinin pençesi yağmalamak  için ortaya girdi. Gökte 

ne papağan, ne de dürrac kaldı.
281 Güşāyende kemīn] kemīn be-güşāden, B Ü.
282 Cesten] ṣaḥrā, Ü.
283 Seyr-i] şīr-i, Ü.
284 Kaplanların her tarafta pusuda yatması ceylanın kaçış yolunu kapatmış. Hızlı tazıların rahatça gezip dolaşması 

ovayı ceylana dar etmiş.
285 Çün] Nesṟ: Çün, B.
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ret-i hevā ve lehebān-ı nāʾire-i germā bir mesā̱bede idi ki tef-i tāb-ı āftābdan 
ḥamel ü cedy tennūr-ı āsmānda biryān ve ġāyet-i iltihābdan ḥūt u sereṭān 
tābe-i ıżṭırābda pīçān u bī-cān idi. Ḥarāret-i eyyām-ı bā-ḥūrdan vuḥūş u ṭuyūr 
maḥmūm u maḥrūr ve nekābet-i sümūm u ḥurūrdan rūz-ı rūşen şeb-i deycūr 
olmış idi. Mesṉevī286:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Āteş-zede geşt kūh u kān hem
Tefsīde zemīn ü āsmān hem

Murġān-ı çemen ḫazīde287 der şāḫ
Der refte çerendegān be-sūrāḫ288

Hümāyūn-fāl Ḫuceste-rāy’a eyitdi ki: Bu hevā-yı germden ki küre-i ḫāk  kūre-i 
āhenger ve rūy-ı zemīn maʿden-i āteş gibi āşyāne-i semender olmışdur, naḳl ü 
ḥareket ḫilāf-ı muḳteżā-yı ʿaḳl u ḥikmetdür ve ẓılāl-i ḫıyām-ı hümāyūna ilticā 
daḫı dāfiʿ-ı ḥarāret degül. Ey vezīr-i sā̱ḳıb-żamīr ne çāre ve nice tedbīr idersin 
ki bir zemān āsūde olup ḥużūr idevüz ve ʿAnḳā-yı maşrıḳ āşyāne-i maġribe 
nüzūl idicek  biz daḫı cānib-i müstaḳarr-ı celāl ve muḫayyem-i ʿizz ü iḳbālü-
müze rucūʿ idevüz. Ḫuceste-rāy se̱nā dürcini açup ve ṭabaḳ-ı289 dehān ile duʿā 
cevāhirin ḫāk-i pāy-ı şāha ṣaçup eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey āftāb-ı kişver ü ey sāye-i Ḫudā
Üstüñde sāye-güster ola şeh-per-i hümā [B-11a]

Bendelerüñ ki sāye-i livā-yı hümā-āsā-yı sulṭānīye ilticā itmişlerdür, şuʿle-i 
meşʿale-i āftāb-ı cihān-tābdan ne bākleri vardur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Çün sāyebān-ı luṭf-ı tu bāşed penāh-ı mā
Ez tāb-ı āftāb-ı ḥavādis ̱çi ġam ḫorīm290

Ammā ẕāt-ı sāmī-ṣıfāt pādşāh ki be-ḥükm-i es-sulṭānü ẓıllu’llāhi291 ḫalḳ-ı ʿālem 

286 Mesṉevī] Naẓm, B.
287 Ḫazīde] çerende, B / ḥazīn, Ü.
288 Dağı da madeni de ateşle yakıp yıkmış.Yer de gök  de hararetten yanmış. Çemen kuşları dalların arasında büzülmüş. 

Ot yiyen hayvanlar kendi deliklerine kaçmış.
289 Ṭabaḳ-ı] ṭavḳ-ı, B.
290 Senin lutfunun gölgeliği bize sığınak  olursa kazalar güneşinin bizim üstümüze ateş saçmasından gam yemeyiz.
291 Sultan (halife) Allah’ın gölgesidir.
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sāye-i ʿadālet-penāhında ḫoş-ḥāl ü ḫurremdür [Ü-9a] ve ḥarāret-i hevādan ki 
mūris-̱i envāʿ-ı renc ü ṣudāʿdur, ictināb ʿayn-ı ṣavābdur. Mıṣrāʿ292:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Selāmet-i heme āfāḳ der-selāmet-i tost293 

Ben bende bu maḳāma ḳarīb bir kūh-ı ġarīb bilürem ki cevān-merdler himmeti 
gibi bülend ve hünermendler rütbeti gibi ʿ ālī vü ercümenddür, ser-tā-pā ḥulle-i 
ḫażrā ile ṣan294 ṭūṭī-i gūyādur ve revāʾiḥ-i gül ve fevāʾiḥ-i sünbül ile reşk-i ṭurre-i 
ḥavrādur. Reyāḥīn-i gülzārı encüm-i felek  gibi tābāndur ve cedāvil-i çeşmesārı 
enhār-ı cinān gibi revāndur. Murġān-ı eşcārı ṭūṭiyān-ı şīrīn-kelāmdur ve teẕer-
vān-ı merġzārı ṭāvūsān-ı nāzük-ḫırāmdur. Beyt: [H-10b]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ṭūṭīler olur anda şeker-ḫande vü gūyā
Ḳumrīler olur anda ḳamer-çihre vü zībā

Ṣavāb oldur ki ʿinān-ı ʿazīmet ol ṣavba münʿaṭıf ola, tā bir laḥẓa sebze gibi 
sāye-i bīdde āsīb-i tāb-ı ḫūrşīdden āzāde ve bir zemān semen gibi leb-i cūy ve 
kenār-ı çemende ḫurrem ü āsūde olavüz. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ber leb-i cūy nişīn ü güẕer-i ʿömr be-bīn
Īn işāret ze cihān-ı güẕerān mā rā bes295

Hümāyūn-fāl ḳavl-i Ḫuceste-rāy ile ol ṭarafa müteveccih olup ṭarfetü’l-ʿaynda 
ġubār-ı sümm-i semend-i raḫş-ı şükūh ile dāmen-i kūhı āstīn-i ehl-i iḳbāl gibi 
būse-cāy-ı saʿādetmendān ḳıldı. Bir kūh-ı bülend gördi ki ḳımme-i296 himmeti 
ẕirve-i āsmāndan giçürmiş ve ser-tīġ-ı sebz-fāmı siper-i zer-nigār-ı āftāba yi-
türmiş. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yücelmiş ẕirvesi ʿayyūḳa irmiş
Varup çeşm-i meh ü ḫūrşīde girmiş

Gūyā297 bir şeyḫ-i pür-vaḳār ve bir zāhid-i taḳvā-şiʿārdur ki ber-mūcib-i 

292 Mıṣrāʿ] -Ü.
293 Bütün kainatın sağlığı senin sağ olmana bağlıdır.
294 Ṣan] ġayret-i ḥüsn-i, Ü.
295 Nehrin kenarına otur ve ömrünün akıp gitmesini seyret. Dünyanın geçiciliğini anlamaya sadece bu örnek  yeter.
296 Ḳımme-i] ḳubbe-i, B.
297 Gūyā] Nesṟ: Gūyā, B.
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ve’l-cibāle evtādā298 pāy-ı se̱bātı dāmen-i temkīne çeküp çeşme-i çeşm-i gir-
yānından seyl-i sirişki dāmen-i diyāra revān itmiş. Şāh-ı kām-kār merkeb-i 
Burāḳ-reftārı berḳ-vār299 bālā-yı kūhsāra sürdi ve ebr-i bahār gibi eṭrāf-ı 
kūhı ṭavāf idüp her cānibin gördi. Nā-gāh bir feżā peydā oldı ki vüsʿatde 
meydān-ı emel gibi bī-pāyān ve bir ʿarṣa be-dīdār oldı ki fesaḥatde zemān-ı 
ezel gibi bī-ḥadd ü bī-kerān, leṭāfet-i āb u hevāda müşābih-i merġzār-ı 
cinān ve nüzhet-i eşcār ve behcet-i ezhārda nümūdār-ı ravża-i Rıḍvān. 
Dāye-i ġādiye benāt-ı nebātına şīr-i ḥayāt ile āb virmiş ve meşşāṭa-i nā-
miye zülf-i ʿiẕār-ı āb-kār-ı ezhārına şāne-i iʿtidāl ile tāb virmiş. Murġān-ı 
Dāvūdī-[B-11b] elḥānı300 pencere-i aġṣān-ı eşcārında kemān-gürūhe-i 
āfāt-ı ḥıds̱ān-ı301 felek-i devvārdan302 fāriġu’l-bāl ve kelle-i āhū-yı Tātār’ı 
merātiʿ-ı sebzezārında küşāde-ḫadeng-i ḥavādis-̱i rūzgārdan emīnü’l-ḥāl-
dür303. Ṣaḥn-ı gülzārında sulṭān-ı gül ḫayme ḳurmış ve serv ü ʿarʿar u çenār 
u ṣanevber el ḳavuşdurup ḳarşu ṭurmış. Dīde-i nergisi çeşm-i dildār gibi 
pür-ḫvāb, ṭurre-i sünbüli zülf-i nigār gibi pür-tāb, bīd-i Ṭaberī sipāhīler 
gibi gül-gūn cāmeler geymiş. Serv-i sehī ʿulvīler gibi sebz ʿimāme ṣarınmış. 
Zebān-ı nesīm-i müşk-bār esrār-ı revāʾiḥ-ı gülzārı çārsū-yı ʿāleme fāş itmiş 
ve güft ü gūy-ı bülbülden ḥikāyet-i reng ü būy-ı gül semʿ-i sükkān-ı [Ü-9b] 
serāçe-i cihāna yitişmiş. Mesṉevī304:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Laṭīf ü dil-güşā idi hevāsı
Revān-baḫş idi āb-ı cān-fezāsı

Ḳażā naḳḳāşı evrāḳ-ı güli ḥall 
İdüp ol ruḳʿaya çekmişdi cedvel

Müzeyyendi reyāḥīn ile dübdüz
Aḳardı çeşmesārı gice gündüz

Kenārında benefşe lāle ile [H-11a]

Yüzin yurdı seḥer ki jāle ile

298 Dağları da birer kazık  (yapmadık  mı) (Nebe 7).
299 Berḳ-vār] Burāḳ-vār, B.
300 Elḥānı] -Ü.
301 Ḥıdsā̱n-ı] ḥıdsā̱ndan, H Ü.
302 Felek-i devvārdan] -H Ü.
303 Emīnü’l-ḥāldür] emnü’l-ḥāl, H Ü.
304 Mesṉevī] Naẓm, B.

188 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Seḥer vaḳtinde ṭutardı cihānı
Çekāvek  ġunnesi bülbül fiġānı

Ol merġzāruñ miyānında bir ġadīr-i bī-naẓīr var idi ki çeşme-i ḥayvān gibi 
revān-baḫş u rūḥ-perver ve Selsebīl ü Kevs̱er anuñ ṣafāsı reşkinden muġber ü 
mükedder. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Revān enderān māhī-i sīm-sīmā
Çü māh-ı nev ender sipihr-i münevver305

Vezīr buyurdı, tā kenār-ı ġadīri serīr-i şāh ile tezyīn idüp Hümāyūn-fāl mes-
ned-i istirāḥatde ārām itdi. Mülāzimān-ı rikāb-ı saʿādet-intisāb daḫı her biri 
bir kenārda ẓılāl-i eşcārda ḳarār itdiler ve ol hevā-yı hāviye-misā̱lden ṣoñra bu 
menzil-i bihişt-āyīni ġanīmet-i şigerf bilüp zebān-ı ḥāl ile her biri bu beyti inşā 
idüp eyitdiler: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Yā Rab menem ez bādiye-i renc ü elem
Vāreste neşeste der gülistān-ı İrem306

Şāh u vezīr bisāṭ-ı inbisāṭda merkeb-i sevdā-yı esb ü fīlden piyāde olup ve ruḫ-ı 
himmeti ferzīn-bend-i ḫayālāt ve dest-bürd-i307 şeh-māt-ı ʿarṣa-i taʿalluḳātdan 
sāde ḳılup ʿacāʾib-i maṣnūʿāt-ı İlāhī ve ġarāʾib-i mübdeʿāt-ı nā-mütenāhīden 
teʾemmül itdiler ve ḥamd ü se̱nā-yı melik-i müteʿāl ve ṣāniʿ-ı bī-zevāl ki naḳḳāş-ı 
ḳudret levḥ-i sengīn-i kūhsārda kilk-i ṣunʿ ile bunca envāʿ-ı308 naḳş u nigār ve 
nīreng-i ḥikmeti dil-i sengden bu deñlü309 nebātāt-ı reng-ā-reng āşkār itmişdür, 
müʾeddī ḳıldılar. Gāh evrāḳ-ı gülistāndan bu beyti tekrār iderler idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne bülbül ber güleş tesbīḥ-ḫvānīst
Ki her ḫārī be-tesbīḥeş zebānīst310

Ve gāh ṣafaḥāt-ı bahāristānda bu naḳşa naẓar-ı iʿtibār iderler idi. Beyt: [B-12a]

305 (O ırmağın içinde) gümüş tenli balıklar hilalin gökyüzünde yüzdüğü gibi yüzüyorlar.
306 Allah’ım, dert ve acı çölünden kurtulup cennet bağında oturan kişi benim.
307 Dest-bürd-i] bürd-i, Ü. / dest-i, H.
308 Envāʿ-ı] -H.
309 Bu deñlü] -H.
310 Allah’ı tesbih etmek  sadece bülbülün gülü tesbih etmesiyle kalmıyor, gülün her dikeni bile O’nu tesbih etmek  için bir 

dildir. 
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gāh sāzed berg-i gül rā merkeb ez bād-ı ṣabā
Geh nehed ber pāy-ı serv ez āb-ı ṣāfī selsebil311

Ṣaḥīfe-i kitāb-ı ābda ki faʿtebirū yā üli’l-ebṣār312 ḫaṭṭı ile muḥaşşādur ve feccernā fīhā 
mine’l-ʿuyūn313 maʿnāsın müşāhede ḳılurlar idi ve levḥ-i zümürrüdīn-i sebzde ki 
fenẓur ilā āsā̱ri raḥmeti’llāhi314 āyeti ile mücellādur ve ceʿalnā fīhā cennātin315 tefsīrin 
müṭālaʿa buyururlar idi. 

Meger ol ḥavālīde bir dıraḫt-ı ʿālī var idi ki ḳıdemde İreme ẕāti’l-ʿimāddan316 
dem urup sütūn-ı sefīne-i Nūḥ ile tevʾem belki andan daḫı muḳaddem giçer 
idi. Müddet-i mütemādī idi ki berg ü bārı dökülüp ser-i aṣlaʿa ve şāḫsārı ḳırılup 
yed-i aḳṭaʿa dönmiş idi. Ġāyet-i317 köhnelikden pīrler gibi ḥarekete bī-mecāl ve 
tünd-bād-ı ṣarṣar-ı ḥavādis-̱i rūzgārdan bī-per ü bāl olmış idi. Dehre-i dihḳān-ı 
dehr faṣl u kesr-i aṣlına aş yirür idi. Erre-i neccār-ı rūzgār ḳaṭʿ-ı tār u pūdına 
diş biler idi. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Şāhid-i bāġ-est dıraḫt-ı cevān
Pīr çü şod bi’şkenedeş bāġbān318 [Ü-10a] [H-11b]

Egerçi ki ol dıraḫt-ı ecvef-misā̱l muʿtell-ḫılāl-i319 ṣaḥīḥ-iʿtiḳādlar gibi fā-
riġu’l-bāl idi, ammā ḫayl-i zenbūr-ı ʿasel ile māl-ā-māl idi. İttifāḳ bu ḥālde 
naẓar-ı Hümāyūn-fāl ol dıraḫt-ı ġarīb-aḥvāle muṣādif oldı ve zenbūrlaruñ 
heyʾet-i ġarīb ve ḥarekāt-ı ʿacībin müşāhede idüp şūr u şaġabın gördi. Vezīr-i 
cihān-dīdeden ṣordı ki:

Bu murġān-ı sebük-pervāzuñ bu dıraḫt ḥavālīsinde ictimāʿından sūdı ve bu 
hevāmm-ı ḫazīn-āvāzuñ nişīb ü firāz-ı merġzāra āmed-şüdinden maḳṣūdı ne-
dür? Bunlar kimüñ leşker-i firāvānı ve kimüñ kemer-beste-i fermānıdur? Beyt:

311 Bazen gül yaprağı için saba rüzgarını binit yapıyor. Bazen selvinin altından berrak  bir su akıtıyor.
312 Ey akıl sahipleri, ibret alın (Haşr 2).
313 Ve orada su kaynaklarından suları akıtıverdik  (Yâsin 34).
314 Artık  Allah’ın rahmet eserlerine bak  (Rum 50).
315 Ve onda Cennetler yaptık  (Yâsin 34).
316 Yüksek  binalarla dolu İrem şehrinde oturan (Fecr 7).
317 Ġāyet-i] kemāl-i, B.
318 Bāġbān] bā-ʿinān, H.
 Ağaç gençken bağın gözdesidir. Ama ihtiyarlayınca bağcı onu keser.
319 Muʿtell] maḳtel-i, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kimüñ ḫuddāmıdur sālārı kimdür
Bu bī-ḥadd leşkerüñ serdārı kimdür320

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ez īn āmed şoden maḳṣūdeşān çīst
Der īn miḥrāb-geh maʿbūdeşān kīst321

Ḫuceste-rāy duʿā itdi ve eyitdi: Ey şehriyār-ı kām-kār bunlar bir gürūh-ı şerīf-
dür bā-menfaʿat ve bir ṭāʾife-i naẓīfdür bī-mażarrat. Ber-muḳteżā-yı leṭāfet ü 
neẓāfet-i ẕātī ki bu ṭāʾifenüñ lāzıme-i ṣıfātıdur322, şeref-i vaḥy u ilhām ile müşer-
refdür ki āyet-i323 ve evḥā rabbüke ile’n-naḥli324 andan ʿibāretdür ve kemer-beste-i 
emr-i İlāhī’dür ki fermān-ı eni’t-teḫiẕī mine’l-cibāli buyūten325 andan kināyetdür. 
Bunlaruñ Yaʿsūb-nām bir pādşāh-ı be-nāmı vardur ki ḫilḳatde sāʾirīnden 
cesīm ve aḫlāḳda maṣdūḳa-i ve inneke leʿalā ḫuluḳın ʿaẓīmdür326. Cümlesi anuñ 
şevk-i şevketinden berg-i bīd gibi lerzān ve ṣarṣar-ı siyāsetinden evrāḳ-ı ḫazān 
gibi rīzāndur. Ol bārgāh-ı murabbaʿ ve kāḫ-ı müşemmaʿda ki ḳaṣr-ı serīr327 
ü Ḫavernaḳ gibi mükellef ü muṣannaʿdur, [B-12b] ḳarār idüp mülāḥaẓa-i 
şükūh u şevketi ve muḥāfaẓa-i cānib-i ḥaşmeti içün vezīr ü ḥācib ve çāvūş u 
nāʾib ve derbān u pāsbān naṣb itmişdür. Mülāzimān-ı devleti ve muḳarrebān-ı 
ḥażreti kiyāset ü ferāsetde ve ʿilm-i hendese vü misāḥetde bir mesā̱bededür ki 
her biri bī-mısṭar u pergār ve bī-erre vü minşār mütesāviyetü’l-ażlāʿ mütenāsi-
betü’l-evżāʿ bir ḳaṣr-ı müseddes ṭarḥ idüp üstine bir saḳf-ı müʾesses vażʿ iderler 
ki eger Sinimmār-ı miʿmār ve Arşimidis-i mühendis328 göreler idi, engüşt-i ḥay-
reti dendān-ı reşk-i ġayret ile ıṣırup defter-i daʿvā-yı maʿrifet-i ṣınāʿat-i hendese 
vü misāḥati düreler idi. Çün refʿ-i ḳavāʿid-i ḳaṣrdan müteḳāʿid olalar, emīr-i 
naḥl zebān-ı ḥāl ile anlardan ʿahd ü iḳrār alur ki zīnhār nūrāniyyet-i leṭāfet-

320 Bu bī-ḥadd leşkerüñ serdārı kimdür] Bunlaruñ şehr-yārı kim ve sālārı kimdür, Ü.
321 Maʿbūdeşān kīst] maḳṣūdeşān çīst, Ü.
 Bu gelip gitmekten amaçları ne? Bu ibadethanede ibadet ettikleri kimdir?
322 Ṣıfātıdur] ẕātīsidür, Ü / ẕātıdur, H.
323 Āyet-i] -B.
324 Ve Rabbin bal arısına da ilham etti (Nahl 68).
325 Dağlardan evler edinin (Nahl 68).
326 Ve muhakkak  ki sen pek  büyük  bir ahlak  üzerindesin (Kalem 4).
327 Serīr ü] sedīr-i, B.
328 Mühendis] -B.
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lerin ẓulmāniyyet-i kesā̱fete mübeddel ḳılmayup ẕeyl ü dāmen-i329 ṭahāret ü 
neẓāfetlerin levs-̱i necāset ile ālūde itmeyeler. Anlar daḫı ol ʿahde bināʾen şāḫ-ı 
gül ve gülbün-i sünbül ve ezhār-ı tāze ve reyāḥīn-i pākīzeden ġayrıya ḳon-
mazlar ve ol ezhār-ı naẓīfden ġıdā-yı laṭīf tenāvül idüp derūne-i miʿdelerinde 
heyūlā-yı [H-12a] nebātīden ḫilʿat-i ṣūret-i müsteʿāra münḫaliʿ olur ve ʿasel-i 
muṣaffā ḫilʿatin geyüp bir lüʿāb-ı tāze ve şarāb-ı ḫoş-meze müctemiʿ olur ki 
dārü’ş-şifā-yı ḥikmetde ẓurūf-ı şerbeti ser-pūşında defʿan li’l-iltibās330 fīhi şifāʾün 
li’n-nāsi331 ḥurūfı yazılmışdur. Çün ḫānelerine muʿāvedet ve kāşānelerine 
mürācaʿat ḳılalar, derbānlar telaḳḳī idüp ḳuvvet-i şāmme ile ceyb ü dāmen-
lerin tefaḥḥuṣ u tecessüs iderler. Eger ʿaḳd-i ʿahd-i maʿhūda münselik  olup 
[Ü-10b] dāmen-i ṭahāretlerin ālāyiş-i necāsetden pāk  ṭutmış olalar, icāzetdür 
ki ḥücre-i müseddes ve ḫāne-i müʾesseslerine gireler ve eger ʿıyāẕü bi’llāh bu 
beytüñ mażmūnından ki Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dest-i vefā der kemer-i ʿahd kun
Tā ne-şevī ʿahd-şiken cehd kun332

tecāvüz itmiş olalar ve anlardan mūcib-i nefret ve mūris-̱i kerāhet olur, rāyiḥa 
iḥsās ideler. Fi’l-ḥāl nīş-i zehr-ālūd ile tār u pūd-ı vücūdların nā-būd iderler ve 
eger derbānlar teġāfül idüp bir ālūde-dāmene yol vireler, meşāmm-ı pādşāh 
rāyiḥa-i kerīheyi istişmām idüp kendüsi bi’ẕ-ẕāt varup333 bu ḥāli tefaḥḥuṣ eyler 
ve ol zenbūr-ı baḫt-ber-geşteyi siyāsetgāha getürüp evvelā ḳatl-i derbān baʿ-
dehū siyāset-i zenbūr-ı bī-edebe fermān ider, tā bu nevʿden bir ferd bir daḫı 
bu cins ḥareket itmeye. 

Aḫbārda gelmişdür ki Cemşīd-i cihāndār āyīn-i derbān u pāsbān ve taʿyīn-i 
ḥuccāb u nüvvāb ve tertīb-i taḫt u mesnedi anlardan almışdur ve mürūr-ı 
zemān ve kürūr-ı melevān ile mertebe-i kemāle irmişdür. 

Hümāyūn-fāl çün Ḫuceste-rāy’uñ bu kelāmın işitdi ṭabʿ-ı laṭīfi anlaruñ esāsı 
müşāhedesine raġbet buyurup ol [B-13a] dıraḫt cānibine müteveccih olup334 
gitdi. Bir zemān anlaruñ dergāh u bārgāh ve şevket ü ḥaşmet ve ḳānūn-ı mülā-

329 Ẕeyl ü dāmen-i] ẕeyl-i, H Ü.
330 Karışıklığı önlemek  amacıyla.
331 Onda insanlar için bir şifa vardır (Nahl 69).
332 Birine söz verince sözünü tut. Vefasız olmamaya çalış.
333 Varup] -H Ü.
334 Müteveccih olup] teveccüh idüp, H Ü.
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zemet ü evżāʿ u eṭvār u ḥareketlerin temāşā itdi. Bir cemʿ-i ġarīb gördi ki emr-i 
İlāhī’ye fermān-berdār ve Süleymān-vār semend-i hevāya süvār. Beyt: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cümlesi bir çerāġa pervāne
Her biri ḫidmetinde merdāne

Menāzil-i menīʿa ve mevāżıʿ-ı refīʿada ḳarār itmişler ve aġdiye-i leẕīẕe ve eşri-
be-i pākīze iḫtiyār itmişler. Hīç birisi ebnā-yı cinsine īẕā vü āzāra ḳaṣd itmez 
ve her biri kendü merkezinde ḳarār idüp pergār-vār dāʾiresinden ṭaşra gitmez. 
Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḫoşā ser-firāzān-ı kūtāh-dest
Büzürgān-ı ḫurd335 u bülendān-ı pest336

Ḫuceste-rāy’a eyitdi: ʿAcebdür ki bu hevāmmuñ nihādında sebuʿiyyet merkūz 
iken birbirine żarar irgürmezler. Bā-ḫuṣūṣ337 ki nīşleri var nūşdan ġayrı nesne 
virmezler. Bā-vücūd heybet ki bunlaruñ heyʾetinde taʿbiye [H-12b] olınmış-
dur, telaṭṭuf u mülāyemetden ġayrı nesne göstermezler, ammā ādemī-zādede 
bu evṣāfuñ ḫilāfı müşāheddür ki ekse̱riyā baʿżı baʿżına żıdd u āzār u ıżrārda 
belki cemīʿ-i eyyāmda birbirine makām-ı īẕā vü intiḳāmdadur. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dūr-niger k’ez ser-i nā-merdümī
Ber ḥaẕer ān ādemī ez ādemī338

Vezīr eyitdi: Ey pādşāh-ı ḫurde-bīn ve ey şāhen-şāh-ı rūy-ı zemīn bu cānverler 
ki naẓar-ı ʿibret ile manẓūrdur, ṭabīʿat-ı vāḥide üzre maʿẓūrdur339 ve nevʿ-i 
insān ṭabāyiʿ-ı muḫtelife üzre maḫlūḳ u maṭbūʿdur, bunlaruñ terkībinde rūḥ 
u cism-i laṭīf ve keşf-i340 nūr u ẓulmet āmīḫtedür ve naḳd-i mülk  ü melekūt 
ve ḥāṣıl-ı ʿulvī vü süflī ḳālib-i ḳalblerinde rīḫtedür341. Ol ecildendür ki her biri 
içün müstaḳillen bir meşreb ve ʿalā ḥaddihī bir meẕheb virilmişdür. Ḳad ʿalime 

335 Ḫurd] ḫor, B.
336 Ne mutlu, başları dik  ve alçak  gönüllü olanlara; ne mutlu, küçük  görünen büyüklere ve alçak  görünen yükseklere.
337 Bā-ḫuṣūṣ] ve bā-vücūd, H Ü.
338 Uzaklara bak  (olacakları tahmin et). Dikkatli ol, insanın insanlardan sakınması gerek.
339 Maʿẓūrdur] meftūrdur, B.
340 Keşf-i] kesī̱f-i, B Ü.
341 Ve naḳd-i mülk  ü…ḳalblerinde rīḫtedür] -Ü.
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küllü ünāsin meşrebehüm342 miṣdāḳınca343 bunlara hem ʿuḳūl-i melāʾikeden behre 
virilmişdür ve hem nüfūs-ı şeyāṭīnden ḥiṣṣe rūzī ḳılınmışdur, tā herkes ki dest-i 
himmet ile ḥabl-i metīn-i ʿaḳla müteşebbis ̱ola ve leḳad kerramnā benī-ādeme344 de-
recātına teraḳḳī ḳıla ve ol şaḫṣ ki fermān-ı nefs-i bed-fermāya muṭīʿ ola, ġāyet-i 
reẕāletden derekāt bel hüm eḍall345de maḥbūs ḳala. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Behreʾī ez meleket hest ü naṣībī ez dīv
Terk-i dīvī kun ü bü’gẕer be-fażīlet ze melek346

Ve ekse̱r-i nās mutābeʿat-i nefs-i ḥasīs ile şaḳī vü ḥabīs ̱olup ḥırṣ u ḥased ve ḥıḳd 
u ġażāb ve ẓulm [Ü-11a] ü sitem ve ġıybet ü nemīme ve sāʾir evṣāf-ı ḥabīse̱ ve 
aḫlāḳ-ı ẕemīmeye maẓhar olmışdur. Mesṉevī: [B-13b]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Bī-ḫıredī çend ze ḫod bī-ḫaber
ʿAyb pesendīde be-raġm-ı hüner

Dūd şevend er be-dimāġī resend
Bād şevend er be-çerāġī resend347

Hümāyūn-fāl bu maḳāl-i ḥikmet-meʾālden mütenebbih olup eyitdi: Çün fıṭrat-ı 
insān ve aḥvāl-i nefs-perestān beyān itdigüñ minvāl üzredür benī-ādeme ṣalāḥ 
oldur ki pāy-ı ʿuzleti dāmen-i ferāġate çeküp ʿalāʾiḳ-ı ḫalāʾiḳdan mütebettil ü mut-
taṣıl tezkiye-i nefs ve tehẕīb-i aḫlāḳa müşteġıl olalar, bāşed ki ol vāsıṭa ile varṭa-i 
ḫūn-ḫvār-ı ḍalāletden ki menşeʾ-i aḫlāḳ-ı nā-pesendīdedür, ḫalāṣ bulalar. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Z’īn348 miyān ger be-tevān349 bih ki kenārī gīrend350

Sābıḳan351 gūş-ı hūşa yitişmiş idi ki ḥużūr vaḥdetde ve ferāġat ʿuzletdedür. 

342 Her grup kendisinin su alacağı çeşmeyi bildi (Bakara 60; A’raf 160).
343 Ḳad ʿalime küllü… meşrebehüm miṣdāḳınca] -Ü / miṣdāḳınca] -H.
344 Andolsun ki biz insanoğlunu üstün kıldık  (İsrâ 70).
345 Belki onlar daha sapıktırlar (Furkân 44; A’raf 179).
346 Sende melekten ve şeytandan bazı özellikler var, şeytanlığı at ve fazilette meleklerden bile daha öteye geç. 
347 Bir kaç kendini bilmez akılsız, hüneri bırakıp kusuru tercih ederler. (Bu tip insanlar) buruna yaklaşınca kötü kokan 

duman, ışığa yaklaşınca söndüren rüzgar gibi olurlar.
348 Z’īn] zemīn-i, H.
349 Ger be-tevān] -B.
350 Burada kalmalarındansa uzaklaşıp gitmeleri daha hayırlı olur.
351 Sābıḳan] Nesṟ: Sābıḳan, B.
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Ḥāliyen ʿayne’l-yaḳīn352 bildüm ki ekse̱r-i eşḫāṣ-ı insāniyye ile muṣāḥabet 
ü mücāveret mār-ı efʿīden ziyān-kār ve anlaruñ ile muḫālaṭat u muʿāşeret 
muḫāṭara-i ḥālet-i nezʿ-i rūḥdan düşvār imiş. Baʿżı ḥükemā-yı tecerrüd-şiʿār 
ki künc-i ġār iḫtiyār idüp emākin-i ḳıfārda rūzgār [H-13a] giçürmişlerdür, 
meger bu maʿnāya naẓar-ı iʿtibār itmişlerdür. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳaʿr-ı çeh bü’gzīd her k’ū ʿāḳilest
Zān ki der-ḫalvet ṣafāhā-yı dilest

Ẓulmet-i çeh bih ki ẓulmethā-yı ḫalḳ
Mī-gürīzed ʿāḳil ez ġavġā-yı ḫalḳ353

Pes merd-i bülend-himmete lāʾiḳ budur ki ḳaṭʿ-ı taʿalluḳ ide. Māsivā-yı Ḫu-
dā’dan ve serāçe-i ḳalbin kendüden daḫı ḫalvet ide, fe-keyfe ki mā-ʿadādan. 
Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫalvetī ḫvāhem ki devr-i çarḫ eger çün gerd-bād
Ḫāk-dān-ı dehr rā bīzed neyābed gerd-i men354

Ḫuceste-rāy çün Hümāyūn-fāl’üñ bu ḥālin ve ḳaṣd-ı ferāġat ü iʿtizālin müşā-
hede itdi ve eyitdi: 

Egerçi ki zebān-ı ilhām-nişān-ı cenāb-ı pādşāh-ı kām-yābdan ṣādır olan ʿayn-ı 
ṣıdḳ ve maḥż-ı ṣavābdur. Fi’l-vāḳıʿ ṣoḥbet sebeb-i intişār-ı ḫāṭır ve istīlā-yı 
ḫavāṭırdur355 ve ʿuzlet mūcib-i cemʿiyyet-i bāṭın u ẓāhirdür. Nite ki buyurmış-
lardur: Rubāʿī356:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Dānī ki şeb ü rūz-ı ki mecmūʿ buved
Ez kūşe-nişīnī ki be-cemīʿ nereved

Der ġonçe dil-i nāzük-i gül bāşed cemʿ
Çün reft der encümen perākende şeved357

352 ʿAyne’l-yaḳīn] ʿilme’l-yaḳīn, Ü.
353 Akıllı adam kuyunun dibini (inzivayı) seçer. Çünkü halktan uzaklaşınca insanın gönlü sefa bulur.
354 Kuyunun karanlığı halkın karanlığından daha iyidir. Bu yüzdendir ki akıllı adam halkın gürültüsünden uzak  durur. 
355 Ḫavāṭırdur] ḫavāṭır, B H.
356 Rubāʿī] Ḳıṭʿa, Ü.
357 Kimin gecesi ile gündüzü aynıdır bilir misin? Kalabalıklar arasınna girmeyenin. Gülün zarif ve ince kalbi goncanın 

içine toplanmıştır; gonca açılınca darmadağın olur. 
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Ammā baʿżı ekābir-i dīn ve erbāb-ı yaḳīn be-şarṭ-ı ṣalāḥ-ı ḥāl-i muṣāḥib ü ḳarīn-i 
ṣoḥbeti ḫalvetden tercīḥ ve kesṟeti vaḥdetden tafżīl itmişlerdür. Beyt: [B-14a] 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫalvet ez aġyār bāyed nī ze yār
Postīn behr-i dey āmed ze bahār358

Ve fī nefsi’l-emr ṣoḥbet sebeb-i iktisāb-ı feżāʾil ü fevāżıl ve vesīle-i iḳtibās-ı 
ādāb-ı emāsi̱l ü efāżıldur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Faʿ]

Dest-i ṭaleb ez dāmen-i ṣoḥbet me-güsel359

Tenhā me-nişīn ki bīm-i360 dīvānegīst361

Ve lā ruhbāniyyete fi’l-islām362 ḥadīsi̱363 mefhūmından daḫı maʿlūm olan budur ki 
fevāʾid-i ṣoḥbet ʿ avāʾid-i ʿ uzletden ziyāde ola. Benī-nevʿ-i insāna iḫtiyār-ı künc-i 
ḫalvet364 ve muṣāḥabet-i ebnā-yı cinsinden ferāġat ne keyfiyyet ile müyesser ü 
mutaṣavverdür ki ḳahramān-ı ḳudret-i Rabbānī cemāʿat-i efrād-ı insānı āmāc-ı 
tīr-i iḥtiyāc idüp her birisin bir cihetden āḫere muḥtāc itmişdür. Ol ecildendür 
ki bu nevʿ medeniyyün bi’ṭ-ṭabʿ vāḳıʿ olmışdur. Yaʿnī ṭālib-i ictimāʿdur ve ted-
bīr-i ictimāʿ u365 maʿīşetleri bī-muʿāvenet ü muẓāheret muḥāl ve beḳā-yı şaḫṣ u 
nevʿleri bī-muḫālaṭat u müşāreket mümteniʿdür. Mıṣrāʿ:

Ve summīte insānen li-enneke ẕū-ünsin366

Farżā367 ki efrād-ı insāniyyeden bir ferd tedbīr-i ġıdā ve tertīb-i libās u süknā-
da [Ü-11b] istibdād u infirād ḳaṣd eylese evvelā tekmīl-i ālāt-ı ḥaddāda ve 
edevāt-ı neccāra ki [H-13b] taḥṣīl-i iʿmāl-i zerʿ ü ḥaṣād aña müteferriʿdür, 
iştiġāl itmek  gerek. Muḳarrerdür ki ol zemānda aña bī-ġıdā beḳā müyesser 
degüldür ve cemīʿ-i evḳātını itmām-ı mühimmātına ṣarf itse cümlenüñ368 de-

358 Yaddan uzak  durmak  lazım, yardan değil. Deri elbise bahar mevsiminde kış için hazırlanır. 
359 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿul” şeklindedir.
360 Bīm-i] mūcib-i, B.
361 Dost sohbetinden vazgeçme. Çünkü yalnızlık  insanı deli eder.
362 İslam’da ruhbanlık  yoktur.
363 Ḥadīsi̱] -Ü.
364 Ḫalvet] ʿuzlet, Ü.
365 İctimāʿ u] -H Ü. 
366 Ve sen sosyal olduğun için insan olarak  adlandırıldın.
367 Farżā] -B.
368 Cümlenüñ] cümlesin, B H.
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gül belki369 baʿżınuñ daḫı ḥaḳḳından gelmek  mutaṣavver degüldür. Kütüb-i 
ḥükemāda gelmişdür ki: Hezār şaḫṣ-ı ber-kār vardur. Kār gerekdür ki tā bir 
şaḫṣ bir loḳma nān ifṭār eyleye. Pes bu muḳaddemātdan maʿlūm oldı ki ted-
bīr-i beḳā-yı efrād-ı insānī muʿāvenete mütevaḳḳıfdur ve muʿāvenet-i bī-ictimāʿ 
muḥāl ve muẓāharet-i bī-muḫālaṭat mümteniʿdür. Pes ʿuzlet-i zümre-i insānī 
münāfī-i ḥayāt u zindegānīdür. Belki maḳūle-i muḥālāt ve ḳabīle-i mümte-
niʿātdandur. Gūyiyā sırr-ı el-cemāʿatü raḥmetün370 bu maʿnāya işāretdür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Begīr dāmen-i cemʿiyyetī vü kārī sāz
Ki hīç kār müyesser ne-şod371 be-tenhāyī372

Hümāyūn-fāl eyitdi: Ey vezīr-i ṣāfī-żamīr373 beyān itdigüñ maʿānī egerçi ki 
ḫulāṣa-i ʿilm ü ḥikmet ve nuḳāve-i dāniş ü maʿrifetdür, līkin ḫāṭıra bu ḫāṭıra 
ḫuṭūr ider ki bu ṭāʾife muḥtāc-ı iḫtilāṭ u ictimāʿ olıcaḳ elbette iḫtilāf-ı meşā-
rib-müfżī nizāʿ ve tebāyün-i meẕāhib-muḳteżī inḳıṭāʿ olsa gerek. Zīrā ki baʿżı 
baʿżına zūr u ḳuvvet sebebi ile yā māl ü müknet ḥasebi ile ġālibdür. Her-āyine 
ġālib maġlūbı rıbḳa-i iṭāʿate374 çekmege ṭālib ve ekse̱riyā ḥāṣılāt-ı ġayrı ḥavza-i 
taṣarrufa getürmege rāġıbdur ve teġālüb mūris-̱i [B-14b] nizāʿ u ʿināddur ve 
nizāʿuñ āḫiri inḳıṭāʿ ve ʿināduñ ʿāḳıbeti fesāddur. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Nizāʿ ān-çünān āteşī ber fürūzed
Ki ez tāb u teb her çi bāşed be-sūzed375

Vezīr eyitdi: Ey şāhen-şāh-ı ḥikmet-penāh indifāʿ-ı eşkāl-i nizāʿ u cidāl mü-
yesser376 ve anuñçün bir tedbīr ü ḳānūn muʿayyen ü muḳarrerdür ki her ferdi 
ʿale’l-infirād377 kendü ḥaḳḳına rāżī vü ḳāniʿ ḳıla ve taṣarruf-ı mā-ʿadādan dest-i 
taʿaddīsine māniʿ ola. Ol tedbīre siyāset dirler ve anuñ medārı riʿāyet-i ḳānūn-ı 
ʿadāletdür ki muḥāfaẓa-i ḥāḳḳ u vasaṭdan ʿibāretdür. Yaʿnī merkez-i dāʾire-i 

369 Belki] -H Ü.
370 Cemaatte rahmet vardır.
371 Ne-şod] ne-mī-şod, Ü.
372 Bir topluluğun eteğinden tut ve onların yardımı ile bir iş yapmaya çalış. Çünkü tek  başına hiç bir iş tam yapılmaz.
373 Ṣāfī-żamīr] rūşen-żamīr, Ü.
374 İṭāʿate] ṭāʿata, B.
375 Çekişme öyle bir ateş yakar ki onun hararet ve etkisinden ne varsa yanar.
376 Müyesser] müyesserdür, Ü.
377 ʿAle’l-infirād] -H Ü.
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aḫlāḳ u şemāʾildür ve be-ḥükm-i ḫayru’l-ümūri evsaṭuhā378 eṭrāfı müştemil-i en-
vāʿ-ı reẕāʾildür. Nite ki dimişlerdür: Ḳıṭʿa379:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Miyāne-i ṭarafeyn ez ṣıfāt-ı çendānī
Tefāvütest ki ez āftāb tā be-sühā

Pes iḫtiyār-ı vasaṭ rāst der-cemīʿ-i umūr
Bedān delīl ki ḫayrü’l-umūri evsaṭuhā380

Pādşāh381 eyitdi: Ol ḳānūn-ı siyāset ki anı żabṭ u riʿāyet ile efrād-ı benī-ādem-
den ẓulm ü taʿaddī zāʾil ve aḥvāl-i ʿālem ṣalāḥ u iʿtidāle māʾil ola, kimden382 
mefhūm ve ne vech ile maʿlūm olur?

Vezīr eyitdi: Ol ḳānūnuñ muʿayyini ve ol tedbīrüñ mübeyyini bir ferd-i kāmil ü 
mükemmel ü müʾeyyeddür ki firistāde-i [H-14a] ḥażret-i ʿ izzetdür. Ḥükemā-yı 
güzīn aña nāmūs-ı ekber ve ʿulemā-yı dīn rasūl ü peyġamber dirler. Ḳānūn-ı 
evāmir ü nevāhīsi ki fi’l-ḥaḳīḳa ṣābūn-ı denes-i meʿāṣī vü menāhīdür, muṣliḥ-i 
aḥvāl-i ʿālem ve maʿaddil-i ehvāʾ-i benī-ādemdür. Çün ol peyġamber ki vāżıʿ-ı 
ḳavānīn-i şerʿ-i muṭahherdür, dārü’l-mülk-i āḫirete ʿazīmet buyura icrā-yı 
ḳavāʿid-i dīn ve ıṣlāḥ-ı meṣāliḥ-i müslimīn içün bir sāʾis-i żābıṭdan lābüddür. 
Zīrā ki ekse̱r-i ḫalāʾiḳ kendü ḥāline lāʾiḳ umūrdan ġāfil [Ü-12a] ve mutābeʿat-ı 
hevā ve muṭāveʿat-ı nefs-i deġāya māʾildürler. Lā-cerem bunlaruñ miyānında 
bir ḥākim-i ḳāhir mühimm ü lāzımdur ki ḳavāʿid-i emr ü nehy-i peyġamberi ki 
şerʿ-i muṭahherden ʿibāretdür, muḥāfaẓat idüp ḳānūn-ı siyāseti kemā-yenbaġī 
riʿāyet ḳıla383, tā hem farḳ-ı millet efser-i devlet ile ser-efrāz ve hem libās-ı salṭa-
nat ṭırāz-ı iʿzāz-ı şerīʿat ile muṭarraz ola ki el-mülkü ve’d-dīnü tevʾemāni384. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Nezd-i ḫıred şāhī vü peygamberī
Çün dü negīnend der-engüşterī385

378 İşlerin en güzeli orta yol olanıdır.
379 Ḳıṭʿa] Beyt, H Ü.
380 Taraflar arasında bazı özellikler güneşle yıldızlar kadar farklıdır. Her işte orta yol en iyisidir. Bunun en güzel delili 

de (Hz. Peygamber’in) “işlerin en hayırlısı orta yol olandır” sözüdür.
381 Pādşāh] Nesṟ: Pādşāh, B.
382 Kimden] ol kimden, B.
383 Ḳıla] ide, Ü.
384 Din ve devlet ikizdirler.
385 Aklın nezdinde şahlık  ve peygamberlik  bir yüzükte iki değerli taş gibidir.
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Bu maʿnāda buyurmışlardur: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Hem şerʿ ze mülk  ercümendī dāred
Hem mülk  ze şerʿ ser-bülendī dāred386

Hümāyūn-fāl eyitdi: Ol ḥākim ki vāżıʿ-ı şerīʿatden ṣoñra anuñ vücūdı lābüd-
dür, [B-15a] ne ḥālet üzre ve żabṭ-ı memleket ü milletde ne ḫaṣlet üzre olmaḳ 
lāzımdur. 

Ḫuceste-rāy eyitdi: Ḥākim-i mezbūr lāzımdur ki ḳavāʿid-i siyāsete vāḳıf ve 
daḳāʾiḳ-ı ʿadālete ʿārif ola ve illā devleti ṣaded-i387 zevālde ve memleketi şeref-i 
intiḳālde olur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Salṭanat ʿadl ile olur pāydār
Kār-ı ʿālem388 ʿadl ile bulur ḳarār

ve vācibdür ki tertīb-i merātib-i insāna temīz-i kāmili ve taḳdīr-i meḳādīr-i 
eşrāf u aʿyāna vuḳūf-ı şāmili olup belki niçe ṭāʾifeyi taḳviyet ü terbiyet idüp 
anlar ile muḫālaṭat u muʿāşeret itmek  münāsibdür ve niçe gürūhı maḳhūr u 
maġlūb ḳılup muṣāḥebetlerinden mücānebet göstermek  farż u vācibdür. Zīrā 
ki mülāzimān-ı ʿatebe-i salṭanatdan az kimesne var ki kemer-i ʿubūdiyyet-i 
sulṭānı miyān-ı cāna çeküp saʿādet-i dünyā ve necāt-ı ʿuḳbā-yı pādşāha saʿy 
eyleye. Belki ekse̱rīnüñ riʿāyet-i ḳāʿide-i mülāzemetden ġāyet-i ġarażı celb-i 
melāẕ u menāfiʿ yā selb-i mażārr u mekārihdür ve velī-niʿmetine biñ mażarrat 
müterettib olacaḳ389 yirde kendü nefsine bir menfaʿat taṣavvur itse hezār bār 
kendü cānibi rāciḥdür. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Lāf zenān k’ez tu ʿazīzī şevend
Cehd-künān k’ez tu be-çīzī resend390

Çün anlaruñ medār-ı ḥāli ḥırṣ u ṭamaʿ üzredür yümkin ki baʿżınuñ sīnesinde 
baʿżı [H-14b] āḫere kīne ola ve ol ṭāʾife ki āstāne-ı sulṭāndan anlaruñ fevāʾidi 

386 Şeriat nasıl bir ülkeyi yüceltirse, ülke de şeriatı yüceltir.
387 Ṣaded-i] ṣadr-ı, H.
388 ʿĀlem] cihān, H.
389 Olacaḳ] olur, H Ü.
390 Onlar senin sayende değer bulmak  için konuşur, senin sayende birşeyler elde etmek  için çabalarlar. 
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bu gürūh ʿavāʾidinden ziyāde ola, reşk  ideler. Çün mā-beynlerinde ḥıḳd ü 
ḥased peydā ola envāʿ-ı āzār u īẕā ve eṣnāf-ı ʿadāvet ü baġżā ẓuhūra gelüp 
envāʿ-ı ḥīle ile ḳażāyā-yı kāẕibeyi ṣūret-i ṣıdḳda göstereler ve umūr-ı bāṭıla-i 
ġayr-ı vāḳıʿayı maʿrıż-ı vāḳıʿ u ḥaḳda ʿarż ideler. Çün pādşāh ḥilye-i iḥtiyāṭdan 
ʿāṭıl ola ve kelām-ı erbāb-ı ġarażı semʿ-i ḳabūl ile ıṣġā idüp teferrüs-i aḥvāl ve 
tefaḥḥuṣ-ı evżāʿ u efʿālde mütekāsil ola şerer-i şuʿle-i iḫtilāl bir mertebede irtifāʿ 
u iştiʿāl bula ki Mıṣrāʿ391:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Faʿ]

Bārān-ı dü ṣad sāle fürū ni’nşāned392

Mesṉevī393:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Me-neh gūş ber ḳavl-i ṣāḥib-ġaraż
Ki ez kīne der-sīne dāred maraż

Be-hem ber zened ʿālemī der-demī
Perīşān kuned der-demī ʿālemī394

Ammā pādşāh çün bīdār-dil ü hūşmend ve āgāh-żamīr ü ḫıredmend olup ġavr-ı 
mühimmāta misbār-ı395 fikr ile vuṣūl ve külliyyāt u cüzʾiyyāta ḳuvvet-i ẕihn ve 
vüfūr-ı derk  ile iḥāta vü şümūl ḳaṣd eyleye ve fürūġ-ı rāsta ẓalām-ı durūġdan 
imtiyāz virüp istimāʿ-ı kiẕb-i ṣarīḥ [Ü-12b] ve ıṣġāʾ-i ifk-i ṣarāḥdan396 iḥtirāz ve 
fażīḥdan ifrāz397 ḳıla. Hem dünyāda binā-yı salṭanatı raḫne-i ḫalelden emīn ve 
hem ʿuḳbāda fāʾiz-i devlet-i necāt u derecāt-ı ʿilliyyīn ola. Mesṉevī: [B-15b]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki der-īn ḫāne şebī dād kerd
Ḫāne-i ferdā-yı ḫod ābād kerd

Dādgerī şarṭ-ı cihāndārīest
Devlet-i bāḳī ze kem-āzārīest398

391 Mıṣrāʿ] -Ü.
392 İki yüz senelik  yağmur onu söndüremez.
393 Mesṉevī] Beyt, Ü.
394 Garazlı kişinin sözüne kulak  verme. Çünkü onun kinli kalbi illetlerle doludur. Bir tek  sözle bir anda tüm dünyayı 

karıştırıp perişan edebilir.
395 Misbār-ı] bisyār-ı, B Ü.
396 Ṣarāḥdan] fażīḥdan, B.
397 Ve fażīḥdan ifrāz] -B Ü.
398 Bu dünyada bir tek  gece adil davranan (padişah) yarınki evini abad etmiş olur. Adaletli olmak  dünyada hüküm 
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Her pādşāh-ı āgāh ki esās-ı salṭanatın ḳavāʿid-i ḥikmet ve ḳānūn-ı ʿadālet üzre 
ṭarḥ idüp mevāʿiẓ-i ʿulemā ve neṣāʾiḥ-ı ḥükemāyı bünyād-ı umūrına pīş-nihād 
ḳıla, hem memleketi maʿmūr u ābādān ḳıla399 ve hem raʿiyyeti ḫoş-dil ü şādān 
olup ḫalḳ anuñ medḥ ü se̱nāsına raṭbü’l-lisān ve āḫiretde cezāsı rıżā-yı raḥmān 
ola400. Nite ki rāy-ı aʿẓam Dābşelīm-i Hindī ki binā-yı salṭanatın Ḥakīm-i 
Bīdpāy-ı Birehmen’üñ ḳavāʿid-i naṣīḥati üzre mübtenī ḳılup andan selāṭīne401 
lāʾiḳ āyīn ü eṭvār taḥḳīḳ itmiş idi. Lā-cerem müddet-i medīde kām-kār u kām-
rānlıḳda rūzgār giçürdi. Çün feżā-yı ġurūrdan serāy-ı sürūra intiḳāl itdi nām-ı 
nīk  ve ẕikr-i cemīli yādgār ḳodı gitdi Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cihān ġavġāları bir ad içündür
Senüñ oldur ḳalanı yād içündür

Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Her çend fikr mī kunem ez her çi der cihān
Nām-ı nekūst ḫāṣıl-ı eyyām-ı ādemī402

Hümāyūn-fāl çün Rāy Dābşelīm ve Bīdpāy-ı Ḥakīm ḫaberin işitdi ġonçe-i tāze 
gibi ki hengām-ı seḥerde tenessüm-i nesīm-i ṣabādan tebessüm ide, çemen-i 
feraḥ ve bisāṭ-ı neşāṭda şüküfte vü ḫandān olup eyitdi: 

Ey Ḫuceste-rāy müddet-i medīd ve ʿ ahd-i baʿīddür ki sevdā-yı ḳıṣṣa-i Birehmen 
ü Rāy’ı403 süveydā-yı dilümde mütemekkin ve anlaruñ ḫayālāt-ı maḳālāt u 
mülāḳātı ḫalvet-ḫāne-i żamīrümde cāy-gīr olmışdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

ʿÖmrīst ki sevdā-yı ser-i zülf-i tu dārīm404

Çendān ki resm-i tefaḥḥuṣda saʿy-ı belīġ ve her çend ki keyfiyyet-i aḥvāllerin 
istifsārda cehd-i bī-dirīġ itdüm. Ol ḳıṣṣadan bir ḥiṣṣe bulımadum ve ol ḫaber-
den bir ese̱r bilimedüm. Beyt:

sürmenin şartıdır. Ebedi varlık  insanları incitmemekten doğar.
399 Ḳıla] -H Ü.
400 Olup ḫalḳ anuñ medḥ ü…rıżā-yı raḥmān ola] ola, B H.
401 Selāṭīne] salṭanata, H.
402 Ne kadar düşünürsem düşüneyim, bir iyi ad bırakmaktan başka insana daha iyi bir akıbet olamaz.
403 Ü Rāy’ı] -Ü.
404 Bir ömürdür senin saçlarının sevdasıyla yaşıyoruz.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Yā hīç kes nişānī z’ān dil-sitān ne-dīdest405

Yā men ḫaber ne-dārem yā ū nişān ne-dāred406

Ve ol zemāndan ilā hāẕe’l-ān muntaẓır u ḥayrān idüm ki anlaruñ nām u nişānı 
kimüñ dehānından gūş u hūşa ire ve peyveste-i dīde-i taraṣṣudı şāh-rāh-ı in-
tiẓāra ḳoyup nigerān idem ki bu ḥālüñ cemāli ne cānibden yüz göstere. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gūş ber āvāz dārem müjde-i z’ān leb kucāst
Dīde ber rāhest yā Rab pertev-i dīdār kū407

Ḥālen bi-ḥamdili’llāhi teʿālā maʿlūm oldı ki vezīr-i büzürg-vār bu aḥvālden 
ḫaberdār ve bu rumūzdan vāḳıf-ı esrār imiş. Mıṣrāʿ408: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Fe-ḥamden sü̱mme ḥamden sü̱mme ḥamden409

Beyt: [B-16a]

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Āḫir dilem be ārzū-yı ḫvīşten resīd
Ān ç’ez Ḫudāy mī-ṭalebīdem be-men resīd410

Ümmīd-vāram ki bī-tevaḳḳuf beni maḳālāt-ı Rāy u Birehmen’den behremend 
idesin ve minnetdāram ki ol ḳalāʾid-i naṣīḥat ve ferāʾid-i pendi gerden-i cānuma 
bend411 ve gūş-ı iẕʿānuma peyvend idesin, tā saña bu vāsıṭa ile edāʾ-i ḥuḳūḳ-ı 
niʿmet ḥāṣıl ola ve ol mevāʿiẓ ü neṣāʾiḥ istimāʿıyla bizden daḫı raʿiyyete envāʿ-ı 
fevāʾid ü menāfiʿ vāṣıl ola. Bir kelām ki anuñ mücerred tekellümi sebeb-i edāʾ-i 
şükr-i niʿmet ve istimāʿı ḫāṣ u ʿāma [Ü-13a] fāʾide-i tām ve menfaʿat-i bī-nihā-
yet ola, ẓāhirdür ki be-ġāyet mütemeyyin ü müteberrik  olsa gerek. Naẓm412:

405 Ne-dīdest] ne-dīdem, H Ü.
406 Ya kimse o sevgiliden bir işaret görmedi, ya benim haberim yok  ya da o sevgili ardında bir işaret bırakmıyor.
407 Kulak  kesilmiş bekliyorum, o (sevgilinin) dudağından müjde verecek  ses nerede? Gözlerim yolda, Allah’ım gözümün 

nuru (sevgili) nerede?
408 Mıṣrāʿ] -B.
409 Şükürler olsun… şükürler olsun… şükürler olsun…
410 Nihayet gönlüm arzu ve isteğine kavuştu. Allah’tan istediğim bana geldi.
411 Bend] bend idesin, Ü.
412 Naẓm] ḳıṭʿa, H / mesṉevī, Ü. 
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Zebān-ı ḫıredmend-i rūşen-revān
Kilīd-i der-i genc-i ḥikmet buved

Der-i genc bü’gşā vü naḳdī biyār
Ki ū rā ʿayār-ı naṣīḥat buved

Naṣīḥat bedān vech gū bā mülūk
Ki der vey ṣalāḥ-ı raʿiyyet buved413

413 Açık  fikirli, akıllı birinin dili hikmet hazinesinin kapısının anahtarıdır. Hazinenin kapısını aç ve ondan, öğüt ayarı 
bulunan bir miktar nakit getir. Padişahlara halkın iyiliğini gözetmeleri için öğüt ver.
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ĀĠĀZ-I DĀSTĀN-I DĀBŞELĪM Ü BĪDPĀY-I ḤAKĪM

Vezīr-i rūşen-żamīr ü rāst-tedbīr zebān-ı feṣāḥat ve dehān-ı belāġat ile aḥvāl-i 
Rāy u Birehmen’i taḳrīre şürūʿ idüp eyitdi: Naẓm414:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey şehriyār-ı dehr ü şehen-şāh-ı rūzgār
Üstüñde sāye-güster ola luṭf-ı Kird-kār

Ecrām-ı rām u baḫt-ı be-kām u felek  ġulām
Devlet muṭīʿ-i ḥükmüñ ola rūzgār yār

Ṭūṭiyān-ı şekker-sitān-ı ḥikāyāt ve dāstān-serāyān-ı būstān-ı rivāyātdan gūş-ı 
hūşa yitişdi ki muʿẓam-ı bilād-ı sevād-ı Hind’de ki ḫāl-i çihre-i memālikdür, 
bir pādşāh-ı bīdār-baḫt u fīrūz-rūz ve rāy-ı cihān-ārā-yı raʿiyyet-nevāz u meẓā-
lim-sūz var idi ki gerden-i ʿarūs-ı [H-15b] salṭanat ḥilye-i beẕl ü maʿdeleti ile 
ārāste ve çihre-i muḫaddere-i memleket gülgūne-i ḥükm ü siyāseti ile pīrāste 
idi415. Ṣafḥa-i ʿālemi416 miṣḳale-i ʿadl ü dād ile jengār-ı ẓulm ü bī-dāddan zidū-
de ḳılmış idi ve kāffe-i cihāniyān ẓıll-i ẓalīl-i merḥamet ü maʿdeletinde āsūde 
olmış idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-nūr-ı ʿadl eṭrāf-ı cihān rā kerd nūrānī
Belī ez ʿadl rūşen gerded āyīn-i cihānbānī417

414 Naẓm] Rubāʿī, Ü.
415 İdi] -B H.
416 ʿĀlemi] cihānı, H Ü.
417 Adalet ışığıyla dünyanın etrafını aydınlattı. Evet, dünyayı yönetme geleneği adaletle aydınlanır.
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Ol pādşāha Rāy Dābşelīm dirler idi. Anlaruñ luġatında maʿnāsı418 pādşāh-ı 
ʿaẓīm dimekdür. Bir büzürg-vār idi ki ḳalʿa-i sipihr-i zer-nigār bu sümüvv-i 
derece-i rifʿat-medār ile ḳulle-i kūh-ı şükūh u ʿaẓamet ü vaḳārına yitmez idi 
ve ġāyet-i ʿulüvv-i himmet ve nihāyet-i ġuluvv-i şehāmetden meʿālī-i umūr 
ve ʿaẓāʾim-i419 mühimmātdan ġayrıya iltifāt itmez idi. Hezār ḳılādeli420 pīl-i 
demānı var idi ki fīl-i Ebrehe anlaruñ saṭvet ü ṣavletine nisbet bir peşşe-i nā-tü-
vān idi ve ʿaded-i merdān-ı kārzār ve dilīrān-ı kār-güẕārı bī-ḥadd ü bī-kerān 
idi ve ḥaşmet-i mevfūrı [B-16b] ve memleket-i maʿmūrı ve raʿiyyet-i mesrūrı 
var idi. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ān çi şāhān heme dārend tu tenhā dārī421

Bu istiġnā vü ʿ aẓamet ile reʿāyā beyninde422 bi-nefsihī423 faṣl-ı ḥuṣūmet eyler idi 
ve ġavr-ı kār ve aḥvāl-i diyāra bi’ẕ-ẕāt muṭṭaliʿ olmaḳ diler idi. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dest-i riʿāyet ze raʿiyyet medār
Kār-ı raʿiyyet be-riʿāyet sipār424

Çün çihre-i memleketin ḥilye-i ʿadl ü siyāset ile ḥālī ve sāḥa-i eyāletin aʿdā-yı 
devlet ve müddeʿiyān-ı vilāyetden ḫālī ḳıldı ferāġat-i ḫāṭır ile her dem bezm-i 
ʿīş ü ʿişretde ḫurrem olup kām-kār u kām-yāb rūzgār giçürür idi ve hem-vāre 
meclis-i maʿārif-bār u ʿavārif-nisā̱rında nüdemā-yı ḥikmet-şiʿār ve ḥükemā-yı 
fażīlet-iştihār ḥāżır olurlar idi ve maḥfile leṭāʾif-i kelimāt ve zīver-i menāḳıb-ı 
mekārim-ṣıfāṭ ile zīnet virürler idi. 

Bir gün mesned-i ʿizzetde oturup çeşn-i pādşāhāne ārāste ḳıldı ve aġānī-i 
ġavānīden neyl-i emānī ve niṣāb-ı şādmānī ḥāṣıl ḳılup sevāḳīʾ-i cāriyāt ve 
cevārīʾ-i sāḳıyātdan kām-ı dil ve dād-ı vaḳtin aldı. Ḳıṭʿa425:

418 Maʿnāsı] -Ü.
419 ʿAẓāʾim-i] ʿaẓīm-i, B Ü.
420 Ḳılādeli] ḳılāde, Ü.
421 Tüm padişahların sahip olduklarına sen tek  başına sahipsin.
422 Beyninde] mā-beyninde, Ü.
423 Bi-nefsihī] kendü bi-nefsihī, Ü.
424 Halkın hakkını korumaktan vazgeçme. Halkın işini, haklarını gözeterek  yap.
425 Ḳıṭʿa] naẓm, H / mesṉevī, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Müheyyā oldı bezm-i ḫüsrevāne [Ü-13b]

Çalındı her ṭaraf çeng ü çeġāne

Gümüş sāġardan u zerrīn ḳadeḥden
Sümāt-ı bezm döndi kehkeşāne

Şāh-ı gerden-firāz çün zaḫme-i sāz ve naġme-i muṭribān-ı ḫoş-āvāzdan istīfā-
yı iltiẕāẕ itdi istimāʿ-ı dāstān-ı ḥikmete ihtizāz eyledi ve çün temāşā-yı ruḫsār-ı 
rengīn-i meh-rūyān-ı Zühre-cebīnden ferāġat ḳıldı müşāhede-i cilvāt-ı kelām-ı 
naṣīḥat-encāma raġbet buyurdı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ġıdā-yı rūḥ-ı ḥayvānī yinildi
Sümāṭ-ı bezm-i rūḥānī çekildi [H-16a]

Ve ḥükemā-yı büzürg-vār ve nüdemā-yı feżāʾil-disā̱rdan tefāṣīl-i meḥāsin-i 
evṣāf ve eḥāsin-i aḫlāḳı istinṭāḳ u istifsār idüp gūş-ı hūşını cevāhir-i ābdār-ı ke-
limāt-ı ḥikmet-nisā̱r ile ki nümūdār-ı dürer-i şāh-vārdur, muḳarraṭ u müşennef 
ḳıldı. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Suḫan dürest ü taʿalluḳ be-gūş-ı şeh dāred426

Pes anlardan her biri ṣıfāt-ı ḥamīdeden bir ṣıfat ve ḥiṣāl-i sütūdeden bir ḫaṣlet 
taʿrīf ü tavṣīf ḳıldı, tā be-ḥükm-i el-kelāmu yecürrü’l-kelām427 ber-ḥaseb-i iḳtiżā-yı 
ḥāl ve maḳām cevād-ı kelām-ı meydān-ı cūd u kereme ḫırām idüp fünūn-ı 
suḫan bu bābda ẕü-şücūn oldı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şebī be-ḫayme-i428 ebdāʿiyān-ı kün fe-yekūn429

Ḥadīs-̱i zülf-i tu mī-reft el-ḥadīs ̱u şücūn430

Āḫir-i ḫulāṣa-i431 eḳāvīl-i ḥükemā ve netīce-i ārā-yı nüdemā-yı ḥikmet-intimā 
bunuñ üzerine müncer oldı ki eşref-i aḫlāḳ ve ecmel-i evṣāf ṣıfat-ı cūddur ve 

426 Söz incidir ve padişah kulağına layıktır.
427 Laf lafı açar.
428 Be-ḫayme-i] be-ḥoḳḳa-i H.
429 Ol der o da hemen oluverir (Bakara 117; En'am 73; Nahl 40; Yâsin 82).
430 Bir gece “kün fe-yekun”u yaratanların çadırında senin saçların hakkında konuşuluyordu, çok  karmaşıktı. 
431 Ḫulāṣa-i] -Ü.
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li-hāẕā muʿallim-i evvelden menḳūldür ki cūd-ı ecved ṣıfāt-ı ẕāt-ı vācibü’l-vü-
cūddur. Zīrā ki cūd-ı bī-nihāyeti cümle-i [B-17a] mevcūdāta vāṣıl ve kerem-i 
bī-ḥadd ü ġāyeti mecmūʿ-ı maḫlūḳāta şāmil ü ḥāṣıldur ve ṣāḥib-i nübüvvet-i 
kübrā buyurmışlardur ki cūd bir nihāl-i ṭūbā-misā̱ldür ki çemen-i cennetde bit-
miş ve kenār-ı cūy-bār-ı Kevs̱er’de neşv ü nemā bulmışdur, es-seḫāvetü şeceretün 
fi’l-cenneti432. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dimiş ol kimse kim ḫayru’l-beşerdür
Seḫāvet cennet içre bir şecerdür

Ve ḥadīs-̱i nebevīdür ki el-cennetü dārü’l-esḫıyāʾi433. Mesṉevī434:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Māye-i tevfīḳ keremdür kerem
Genc-i yaḳīn terk-i diremdür direm

Genc-i revāndan ṣorar iseñ nişān
Genc-i revān beẕl-i revāndur hemān

Rāy çün bu mesʾeleye vāḳıf oldı ʿırḳ-ı cūd-ı cibillī ve eryaḥiyyet-i aṣlīsi ḥarekete 
gelüp buyurdı, tā der-i genc-i girān-māyeyi açup ḫāṣ u ʿāma ṣalā-yı inʿām435 
itdiler ve şehrī vü ġarībi naṣīb-i temām ile ġanī ve muḥtāc u faḳīri ʿ aṭā-yı ʿ amīm 
ile ebnā-yı cinsinden müstaġnī ḳıldılar. Beyt:

[Müfteʿilün / Fāʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Z’ebr-i kefeş şod revān ḳaṭre-i bārān-ı cūd
Şost ruḫ-ı436 iḥtiyāc ez varaḳ-ı zeng-bār437

Ol gün temām āftāb-ı tābān438 gibi zer-efşānlıḳ ve baḫt-ı tāze ve devlet-i cevān 
gibi kāmrānlıḳ itdi, tā ol zemān ki Sīmurġ-ı zerrīn-cenāḥ-ı Ḫāverān ʿazm-i 
āşyāne-i Ḳayrevān idüp ġarb-ı şeb-i siyāh-çihre bāl-i ẓulmeti eṭrāf-ı cihāna 
sāyebān itdi. Beyt:

432 Çömertlik  cennette bir ağaçtır.
433 Cennet cömertlerin yurdudur.
434 Mesṉevī] naẓm, B.
435 İnʿām] inʿām-ı ʿām, Ü.
436 Ruḫ-ı] ü suḫ-ı] B.
437 Zeng-bār] rūzgār, B Ü.
 Avucunun bulutundan yağan cömertlik  yağmurları yokluğun yüzündeki kara lekeyi yıkadı götürdü.
438 Tābān] -Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Günüñ peymānesi ṭoldı şeb oldı
Ufuḳ birle şafaḳ leb-ber-leb oldı

Pādşāh ser-i ferāġati bālīn-i istirāḥate ḳodı ve ḫayl-i ḫvāb sipāh-ı ḥavās ve ḳuvā-
yı dimāġına şebī-ḫūn ḳıldı. Mesṉevī439:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣunup sāġar eline sāḳī-i ḫvāb
İdüp nergislerin ol bāde sīrāb

Gülistān-ı misā̱li ḳıldı seyrān [H-16b]

Reyāḥīn-i ḫayāle ḳaldı ḥayrān

Naḳş-bend-i ḫayāl ʿālem-i misā̱lde bu ṣūreti taṣvīr itdi ki bir pīr-i nūrānī ki 
[Ü-14a] simet-i ṣalāḥ sīmāsında peydā ve ʿalāmet-i kerāmet nāṣıyesinde hü-
veydā idi, geldi ve440 Rāy’a medḥ ü441 se̱nā idüp eyitdi: 

Bugün ḥasbeten li’llāhi442 mübālaġa meblaġ nafaḳa virdüñ443 ve ṭaleben li-merżā-
tihī444 bir ḫazīne-i girān-māye ṣadaḳa ḳılduñ445. İmdi ʿale’ṣ-ṣabāḥ ki şeh-süvār-ı 
meydān-ı āsmān tevsen-i ḫınk-i gerdūna süvār ola, sen daḫı ḳadem-i ʿazīmeti 
rikāb-ı semend-i devlete ḳoyup cānib-i maşrıḳı446 dārü’s-salṭanata teveccüh 
eyle ki ḫazīne-i rāyegāne ve gencīne-i şāyegāne ele getürseñ gerek  ve ol gen-
cīneye iḳtidār ile pāy-ı mübāhāti farḳ-ı Ferḳadān’a ve ser-i müfāreḫati ẕirve-i 
āsmāna yitürseñ gerek.

Rāy çün tercemān-ı ʿālem-i ġaybdan bu beşāreti işitdi ḥicāb-ı ḫvāb ve perde-i 
ġaflet baṣar-ı baṣīretden gitdi ve ḫayāl-i genc ve müjde-i pīr-i447 suḫan-senc ile 
şād olup zebān-ı ḥāli bu beyti inşā vü inşād448 itdi. Beyt:

439 Mesṉevī] ḳıṭʿa, Ü.
440 Geldi ve] gelüp, Ü.
441 Medḥ ü] -B H.
442 Allah rızası için.
443 Virdüñ] itdüñ, Ü.
444 Allah rızası için.
445 Ḳılduñ] eyledüñ, Ü.
446 Maşrıḳı] şarḳı, B Ü.
447 Pīr-i] -B Ü.
448 Vü inşād] -Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 209

www.tuba.gov.tr



Dâbşelîm’in Serendib’e gidip gitmeme hususunu vezirleriyle istişaresi. TSMK, revan 843, v.22a.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫayāl-i genc mī-bīned çerāġem
Nesīm-i dūst mī-yābed dimāġem449 [B-17b]

Ve şarṭ-ı ṭahāreti riʿāyet idüp ḳāʿide-i şerīʿatleri üzre merāsim-i ʿibādet ve levā-
zım-ı şükr-i niʿmeti iḳāmet itdi, tā ol vaḳt ki gencūr-ı ḳudret miftāḥ-ı meşiyyet 
ile ḳufl-ı ḫizāne-i ufḳı açdı ve dest-i zer-efşān-ı āftāb maḫzen-i felekden nuḳūd-ı 
encümini zīr-i dāmen-i şuʿāʿa ṣaçdı. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bāmdādān ki ṣubḥ-ı sīm endūd
Ez der-i genc ḳufl-ı zer be’gşūd450

Şāh emr itdi bir semender-i hevār u bād-reftārı zīn-i zer ve ligām-ı pür-gevher 
ile müretteb ü451 iḥżār itdiler ve ṭāliʿ-ı meymūn ve ṭāʾir-i hümāyūn ile süvār 
olup maşrıḳ ṣavbına452 müteveccih oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Devlet ü iḳbāl anuñladur rikāb-ender-rikāb
Nuṣret ü teʾyīd anuñladur ʿinān-ender-ʿinān

Çün ḥudūd-ı ʿ ömr andan ʿ arṣa-i ṣaḥrā vü beyābāna yitdi her cānibe naẓar ṣalup 
maḳṣūd-ı maʿhūddan ḫaber ṭaleb itdi. Bu esṉāda nā-gāh bir kūh-ı pür-şükūh 
gördi ki kemend-i naẓar ʿuḳde-i kemergāhından tecāvüz itmez ve nerdübān-ı 
hevā kūşe-i bām-ı rifʿatine yitmez. Beyt: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Olmış idi semāya hem-sāye
Menzil-i evce ẕirvesi pāye

Dāmen-i kūhda bir ġār-ı tārīk  gördi ki bir pīr-i rūşen-żamīr der-i ġārda otur-
mış ve yār-ı ġār gibi zaḥmet-i aġyārdan ḳurtulmış. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Bā ḫaber ü bī-ḫaber ez her çi hest
Sūḫte vü sāḫte bā her ki hest453

449 Gözüm hazine rüyası görüyor. Burnum dost rüzgarının kokusunu alıyor. 
450 Gün doğarken gümüş renkli seher, altın hazinesinin kapısını açtığında...
451 Müretteb ü] -H Ü.
452 Ṣavbına] cānibine, Ü.
453 Her şeyden haberli habersiz, her tür insanın derdine yanıp yakılmış.
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Çün naẓar-ı pādşāh ol ʿ ārif ü āgāha rāst geldi ḳalbi muṣāḥabetine rāġıb ve ḫāṭırı 
mücālesetine ṭālib oldı. Pīr-i ṣāfī-żamīr454 çün şāh-ı cihān-gīri gördi ṣaḥīfe-i455 
çihre-i münīrinden naḳş-ı mā-fi’ż-żamīrin oḳuyup zebān-ı niyāz ile eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ey tu rā salṭanat-ı ʿālem-i cān dāde Ḫudāy
Menzil-i tost dil ü dīde fürūd ay u derāy456 [H-17a]

Şāhā egerçi külbe-i aḥzān-ı derdmendān ḳaṣr-ı zer-nigār muḳābelesinde 
muḥaḳḳar ve künc-i zāviye-i miḥnet-zedegān eyvān-ı gerdūn-medār-ı şeh-
riyār-ı kām-kāra naẓaran emr-i muḫtaṣardur. Fe emmā Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳadīmī resmdür maʿhūd-ı ʿādet

Pādşāhlar457 ḥāl-i fuḳarāya naẓar-ı merḥamet idüp kūşe-nişīnleri dem ü ḳadem 
ile nevaḫt idegelmişlerdür ve anı tetimme-i aḫlāḳ-ı ḥamīde ve evṣāf-ı pesendī-
deden ʿadd eylemişlerdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Naẓar kerden be-dervīşī menāfī-i büzürgī nīst
Süleymān bā-çünān ḥaşmet naẓarhā būd bā-mūreş458 [B-18a]

Dābşelīm kelām-ı dervīşi semʿ-i rıżā ile ıṣġā idüp merkebinden piyāde oldı 
[Ü-14b] ve dervīş-i ḫayr-endīşüñ enfās-ı mübāreki ile istīnās idüp istimdād-ı 
himmet ḳıldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehüñ ger aḫter olsa dürr-i tācı
Duʿā dürrine vardur iḥtiyācı

İstīfā-yı muṣāḥabetden ṣoñra ʿazīmet-i mürācaʿat idicek  mücāvir-i ġār zebān-ı 
iʿtiẕār ile eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ez dest-i men-i gedā neyāyed
Mihmānī-i çün tu pādşāhī459

454 Ṣāfī-żamīr] rūşen-żamīr, Ü.
455 Ṣaḥīfe-i] ṣafḥa-i, B Ü.
456 Ey Allah’ın ruh dünyasının saltanatını verdiği (kişi), gönül ve göz senin evindir. İn ve içeri buyur. 
457 Pādşāhlar] Nesṟ: Pādşāhlar, B.
458 Dervişlerin hatrını gözetmek  büyüklüğe aykırı değil. Hz. Süleyman bile o yüceliğiyle karıncaların hatrını gözetti.
459 Senin gibi bir padişahın misafirliğini benim gibi bir dilenci beceremez.
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Ammā mā-ḥażar bir yādgārum vardur ki ṭarīḳ-i irs ̱ ile pederümden intiḳāl 
itmişdür. Ḫāk-i pāy-ı pādşāha nisā̱r eylerem. Ol bir genc-nāmedür ve mażmū-
nı budur ki bu ġāruñ kenārında bir defīne-i girān vardur ki nuḳūd-ı cevāhiri 
bī-kerāndur ve gencīne-i şāyegān vardur ki ʿ acāʾib ü ġarāʾibi bī-pāyāndur. Çün 
ben ber-ḥaseb-i460 Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ḳanāʿat genc-i ābādest eger dānī
Ez-ū ḫod tā tevānī rū ne-gerdānī461

künc-i ferāġatde el-ḳanāʿatü kenzün lā yefnā462 gencine fāʾiz oldum ve sūd u ziyān-ı 
rūzgārum içün künc-i ḳanāʿatden ki bāzār-ı tevekkülde andan rāʾicü’l-vaḳt bir 
naḳd yoḳdur, ser-māye ḳıldum. Anuñ taḥṣīline ṭālib ve ṭalebine rāġıb oldum. 
Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü buldum behre cān āsāyişinden
Elüm yudum cihān ālāyişinden

Eger ḫüsrev-i kişver-küşā pertev-i iltifātları ile genc-i defīne-i künci rūşen ḳıla-
lar ve buyuralar, tā mülāzimān-ı rikāb-ı saʿādet-intisāb cüst ü cūy idüp ʿarāʾis-i 
nefāʾis-i cevāhir-i zevāhire ki henūz mihr-i bekāretleri iledür, mınaṣṣa-i ḫizā-
ne-i ʿāmirede cilve vireler, dūr degüldür. 

Dābşelīm bu kelām-ı cevāhir-intiẓāmı istimāʿ idicek  vāḳıʿa-i şebāneyi yād idüp 
hāẕā teʾvīlü rüʾyāye min ḳablü ḳad ceʿalehā rabbī ḥaḳḳan463 mefhūmı żamīr-i münīr-i 
āyīne-naẓīrine münʿakis oldı ve ḳıṣṣa-i pīr-i nūrānī ve beşāret-i genc-i şāyegānī 
naḳīr ü ḳıṭmīr pīr-i rūşen-żamīre taḳrīr itdi. Dervīş eyitdi: 

Egerçi ki bu muḫtaṣar pādşāhuñ ʿulüvv-i himmet ü şehāmetine naẓaran 
muḥaḳḳardur, ammā bu nevāle çün ʿālem-i ġaybdan ḥavāledür şeref-i ḥüsn-i 
ḳabūl erzānī buyurmaḳ gerekdür. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

K’ançi āyed ze ġayb bī-ʿaybest464

460 Ber-ḥaseb-i] ber-ḥisāb, B H.
461 Bil ki kanaat bir hazinedir. Elinden geldiğince ondan yüz çevirme (ona bağlı kal).
462 Kanaat tükenmez bir hazinedir.
463 İşte bu evvelce görmüş olduğum rüyamın yorumudur. Onu Rabbim gerçekleştirdi (Yûsuf 100).
464 Gaybtan gelen her şey kusursuzdur.
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Rāy emr itdi, tā eṭrāf-ı ġārı ḥufre meşġūl [H-17b] oldılar ve az renc ile rāh-ı 
gence ẓafer bulup temām-ı maḫzūn u medfūnı naẓar-ı hümāyūna getürdiler. 
Naẓm465:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Niçe tāc-ı pür-gevher-i şāh-vār
Niçe ḫātem ü yāre vü gūş-vār

Niçe dürc-i sīmīn ü ṣandūḳ-ı zer
İçi ṭolu yāḳūt u laʿl ü güher

Evānī-i zerrīn ü sīmīn-ẓarf
Bu nevʿe tuḥafla pür ol ġār-ı jerf

Şāh buyurdı, tā ṣandūḳ u dürcüñ ḳuflın giderdiler. İçindeki dürer-i ġurer-i 
cevāhir-i zevāhiri ve ṭuref ü tuḥaf u ʿacāʾib ü ġarāʾibi temāşā ḳıldı ve anlaruñ 
miyānında bir ṣandūḳ-ı muraṣṣaʿ [B-18b] gördi. Eṭrāf u cevānibi muḥkem 
bend olmış ve pūlād-ı zer-nigārdan bir ḳufl-i Rūmī-kirdār aña peyvend ol-
mış. Ol ḳufluñ istiḥkāmı bir mesā̱bede ki zebān-ı her miftāḥ beyān-ı maʿānī-i 
fetḥü’l-bābında lāl ve ẕihn-i her ḥallāl-i eşkāl ḥall-i taʿḳīd-i aġlāḳında pür-kelāl 
idi, ol ḳadar ki tefaḥḥuṣ itdiler, anuñ kilīdinüñ dilin bilimediler ve küşādından 
ḫaber alımadılar. Rāy ol ʿuḳdeyi ḥal ve ol müşkili münḥal ḳılmaġa raġbet-i 
temām ve ṣandūḳ u dürcde münderic olan tuḥfenüñ466 müşāhedesine şeġaf-ı 
mālā-kelām gösterüp buyurdı, [Ü-15a] tā āhen-girān-ı çāpük-dest tedbīr-i 
dürüst ile ol ḳuflı şikest itdiler. Ṣandūḳ açılup içinden bir dürc ẓāhir oldı ki 
burc-ı āsmān gibi cevāhir ile muraṣṣaʿ ve ol dürc içinde bir ḥoḳḳa derc itmişler 
ki ḥoḳḳa-i māh gibi be-ġāyet mükellef ü muṣannaʿ. Şāh buyurdı, tā ḥoḳḳayı 
naẓarına getürdiler ve dest-i mübāreki ile açup içinde bir pāre ḥarīr-i sefīd gör-
di ki ẓahrında bir ḳaç suṭūr ḳalem-i Süryānī ile mesṭūr. Dābşelīm müteḥayyir 
oldı ki: Āyā bu nedür? Baʿżılar eyitdi ki: 

Ṣāḥib-i gencüñ ismidür. Baʿżı daḫı didiler467 ki:

Bu gencüñ ṭılısmıdur. 

Çün maḳālāt-ı erbāb-ı elbāb468 bu bābda ser-ḥadd-i ıṭnāba yitişdi şāh eyitdi: 

465 Naẓm] mesṉevī, H / beyt Ü.
466 Olan tuḥfenüñ] olanuñ, B H.
467 Didiler] eyitdi, H Ü.
468 Elbāb] -H.
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Bu ḫaṭṭ oḳınmaḳ gerek  ki ḥicāb-ı irtiyāb mürtefiʿ ve libās-ı iltibās münḫaliʿ ola. 
Ḥużżār-ı meclisden ḳāʾide-i ḫaṭṭ-ı mezbūra vāḳıf bir kimesne bulınmayıcaḳ bi’ż-
żarūrī bir şaḫṣuñ ṭalebinde ki bu ḥurūfuñ mażmūnına vuḳūf aña mevḳūf idi, 
şitāb itdiler, tā bir ḥakīm-i māhirden ki ḳırāʾat u kitābet-i ḫaṭṭ-ı ʿİbrī’den ḥaẓẓ-ı 
vāfiri var idi, ḫaber aldılar ve ḥükm-i ʿālī şeref-ṣudūr bulup pāye-i serīr-i aʿlāya 
ḥāżır ḳıldılar. Dābşelīm taḳdīm-i merāsim-i tekrīm ü taʿẓīmden ṣoñra eyitdi: 

Ey ḥakīm taṣdīʿden hemān ġaraż budur ki bu mektūbuñ mażmūnın ʿibāret-i 
ẓāhir ile beyān ve bu mesṭūruñ meknūnın ke’ş-şemsi fī vasaṭi’n-nehāri469 ʿayān 
idesin. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Bāşed ki ez īn ḫaṭṭ şenevem ḥarf-i murādī470

Ḥakīm ol ṣaḥīfe-i pür-ṣafāyı naẓar-ı istīfāya getürüp teʾemmül-i müstevfādan 
ṣoñra eyitdi:

Bu bir mektūbdur ki envāʿ-ı fevāʾid [H-18a] ile meşḥūn ve bir genc-nāmedür 
ki eṣnāf-ı ferāʾid-i pend ile471 maḫzūndur. Maḥṣūl-i mażmūnı oldur ki: 

Ben ki Hūşenk-i cihāndāram, bu nuḳūd-ı bisyār ve cevāhir-i bī-şümārı rāy-ı 
aʿẓam ve pādşāh-ı muʿaẓẓam Dābşelīm-i Hindī içün vedīʿa ḳomışamdur ve 
ilhām-ı İlāhī ile bu defīne naṣībe-i ḫazīnesi olacaġın bilmişemdür ve miyāne-i 
zer ü gevherde bu vaṣıyyet-nāmeyi taʿbiye ḳılmışamdur, tā çün bu genc-i 
bī-rence ẓafer bula ve bu vaṣıyyet-nāmeye naẓar ḳıla mütenebbih ola ki zer 
ü gevhere firīfte olmaḳ ḫilāf-ı ʿaḳl-ı ṣaḥīḥdür ve devlet-i dünyāya şīfte olmaḳ 
muḳteżā-yı cehl-i ṣarīḥdür. Zīrā bu bir metāʿ-ı müsteʿārdur ki her gün fersū-
de-i dest-i āḫerdür ve bir pīr-i zāl-i ġaddārdur ki her gice hem-ḫvābe-i şevher-i 
dīgerdür. Mesṉevī: [B-19a]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Devlet-i dünyā ki temennā kuned
Bā ki vefā kerd ki bā mā kuned

Maġz-ı vefā nīst der īn üstüḫvān
Būy-ı emān nīst der īn ḫāk-dān472

469 Gündüz ortasındaki güneş gibi.
470 Belki bu mektuptan, muradıma dair bir haber alabilirim.
471 Ferāʾid-i pend ile] fevāʾid bunda, H Ü.
472 Kimseye vefa etmeyen dünya malını kim ister ki? O kime vefa etti ki bize de etsin? Bu kemikte vefa iliği yok. Bu 

dünyaya güvenilmez.
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Ammā bu bir vaṣıyyet-nāmedür ki fi’l-ḥaḳīḳa kār-nāme-i binā-yı salṭanat ve 
düstūrü’l-ʿamel-i esās-ı niẓām-ı473 memleketdür. Eger ol pādşāh-ı ʿāḳil sevā-
niḥ-i umūr ve meṣāliḥ-i cumhūrda bu veṣāyā ile ʿāmil ola, tā inḳırāż-ı aʿṣār ve 
inḳıżā-yı edvār ṣadā-yı debdebe-i iḳbāl-i rūz-efzūnı bāḳī vü pāydār ḳala. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Veṣāyā-yı Hūşenk’i ṭut yādgār
Dilerseñ ola devletüñ pāydār

Esʿadü’l-mülūki men baḳiye ẕikruhū bi’l-ʿadli ve’stenede ileyhi men yeʾtī baʿdehū474 ve her 
cihāndār ki bu veṣāyāyı ki [Ü-15b] on dört ḳāʿideyi müştemildür, manẓūr-ı 
naẓar-ı iʿtibār ḳılmaya ve umūr-ı salṭanatda anuñla ʿāmil olmaya, bī-şübhe 
binā-yı devleti ʿ avāṣıf-ı nekbet ile mütezelzil ola ve lā-maḥāle rūy-ı ʿ arūs-ı iḳbāli 
cānib-i idbāra müteḥavvil olup rūz-be-rūz merātib-i cāh u celāli mütedennī vü 
mütenezzil ola. 

Evvelki vaṣıyyet475 budur ki mülāzimān-ı āstāne-i saʿādetinden her kimi ki ef-
ser-i taḳarrüb ile ser-firāz eyleye anuñ ḥaḳḳında ġayruñ kelām-ı nifāḳ-encāmın 
istimāʿdan imtināʿ u iḥtirāz eyleye ki476 her kimse ki muḳarreb-i sulṭān olur, el-
bette maḥsūd-ı aḳrān olur ve ḥasūdlar çün esās-ı ʿ ināyet-i sulṭānı anuñ ḥaḳḳında 
muḥkem göreler lā-cerem leṭāʾifü’l-ḥayl ile naḳż-ı binā-yı ḥürmetine ve hedm-i 
bünyān-ı ḳurbetine ḳaṣd eyleyeler477 ve iḫlāṣ u iḫtiṣāṣ ṣūretinde kelimāt-ı rengīn 
ü firībende ile ġāʾibāne ḥaseden min ʿ ındi enfüsihim478 cevāhir-i ḥasenātın rişte-i sey-
yiʾāta naẓm idüp pādşāhı anuñ ḥaḳḳında müteġayyir ḳılalar ve anuñ żımnında 
anlaruñ maḳāṣıdı ḥāṣıl olup murād-ı fāsidlerine vāṣıl olalar. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Meşnū suḫan-ı her kes ü beşnū suḫan-ı men 
K’erbāb-ı ġaraż rāst der īn479 bāb-ı suḫanhā480 [H-18b]

İkinci vaṣıyyet oldur ki mücāleset-i nemmām u ġammāzdan temām iḥtirāz 
üzre olalar ki bunlar fitne-engīz ü leʾīmdür ve ʿāḳıbetleri be-ġāyet vaḫīmdür. 

473 Niẓām-ı] -B.
474 Padişahların en mutlusu, adı kendinden sonra adaletle anılan ve ardından gelenlerin kendisine dayandığıdır.
475 Evvelki vaṣıyyet] vaṣıyyet-i evvel, Ü.
476 Ki] zīrā, Ü.
477 Eyleyeler] iderler, B H.
478 Nefislerindeki hasedden dolayı… (Bakara 109).
479 Der īn] be-her, H Ü.
480 Benim sözlerim senin amacına uygundur. Bu yüzden her sözü dinleme, benim sözümü dinle. 
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Çün bir şaḫṣı bu ṣıfat ile muttaṣıf göre lāzımdur ki fi’l-ḥāl āteş-i siʿāyetin āb-ı 
şemşīr-i siyāset ile söyündüre ve ḫāşāk-i vücūdın āteş-i ihlāk  ile göyündüre, tā 
dūd-ı vücūdı ile ʿarṣa-i cihān tīre ve dīde-i cihāniyān ḫīre olmaya. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Āteşī rā ki sūḫt ḫalḳī ez ān
Coz be-küşten ʿilāc ne’tvān kerd481

Üçünci vaṣıyyet oldur ki aʿyān-ı devlet ve erkān-ı memleket ile şarṭ-ı muvāfaḳatı 
merʿī [B-19b] ṭuta ki muʿaẓẓamāt-ı umūr ve ümmehāt-ı mühimmāt dostān-ı 
yek-dil muʿāveneti ile muḥaṣṣal482 olur ve muṣāḥibān-ı yek-cihet muẓāhereti 
ile temeşşī bulur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ārī be-ittifāḳ cihān mī-tevān girift483

Mıṣrāʿ:
El-fetḥü meʿa’l-vifāḳi tevʾemün484 

Dördünci vaṣıyyet oldur ki telaṭṭuf u temelluḳ-ı düşmene maġrūr olmaya ve 
her çend ki ʿadūdan maḥabbet ü meskenet müşāhede eyleye, şarṭ-ı ḫurrem ü 
iḥtiyāṭı merʿī ṭutup anuñ daʿvā-yı vedād ve iddiʿā-yı ittiḥādına ki ʿAnḳā gibi bī-
mekān ve kīmyā gibi bī-imkāndur, zīnhār485 iʿtiḳād u iʿtimād itmeye ki düşmen 
hīç vech ile dost olmaz ve ʿadūdan bir cihet ile ṣadāḳat gelmez. Mesṉevī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ez düşmen-i ḫuşk-rū be-perhīz
Çün heyzüm-i ḫuşk  ez āteş tīz

Kāreş be-cedel çü der neyāyed
Ḫoş ḫoş der-i ḥīle der güşāyed486

Beşinci vaṣıyyet oldur ki çün naḳd-i murādı elf cehd ile keffe-i kefe getüre, muḥā-
faẓasında tehāvün ü tekāsül göstermeye ve ġaflet sebebi ile żāyiʿ ḳılup elden gider-
meye ki ṣoñra tedārük  ile ele girmez ve nedāmet ü melāmet fāʾide virmez. Beyt:

481 Halkı yakan ateşin tek  çaresi onu söndürmektir.
482 Muḥaṣṣal] ḥāṣıl, Ü.
483 Evet, birlikle dünyayı fethetmek  mümkündür.
484 Fetih muvafakatla ikizdir.
485 Zīnhār] -Ü.
486 Keskin ateşten odunun uzak  durması gerektiği gibi kuru yüzlü düşmandan uzak  dur. Çünkü o, savaşta yenilirse 

hileye başvurur.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Neyābed be-kef tīr-i refte ze şest
Ve gerçi be-dendān gezī püşt-i dest487

Altıncı vaṣıyyet oldur ki cemīʿ-i umūrda ḫıffet ü şitābdan taḥarruz [Ü-16a] 
u ictināb idüp cānib-i teʾemmül ü teʾennīye meyl eyleye ki taʿcīlüñ mażarratı 
ġāyet çoḳ ve ṣabr u taḥammülüñ menfaʿatine nihāyet yoḳdur. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Me-kun der mühimmī ki dārī şitāb
Ze rāh-ı teʾennī ʿinān ber metāb

Ki nā-kerde rā mī-tevān kerd zūd
Çü şod kerde ān geh melāmet çi sūd488

Yedinci vaṣıyyet oldur ki her ḥālde ʿinān-ı tedbīri elden ḳomaya. Eger aʿdā ittifāḳ 
ile aña ḳaṣd ideler anlardan biri ile müdārā ve iẓhār-ı iḫlāṣ ile ol varṭadan ḫalāṣ 
mutaṣavver ise fi’l-ḥāl aña iḳdām eyleye489 ve be-ḥükm-i el-ḥarbü ḫudʿatün490 anlaruñ 
binā-yı mekrini bir tedbīr-i āḫer ile zīr ü zeber eyleye ki ʿuḳalā dimişlerdür: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez dām-ı mekr-i ḫaṣm be-ḥīlet tevān gürīḫt
Ḳad yuṣlaḥu’l-ḥadīdü kemā kīle bi’l-ḥadīd491

Sekizinci vaṣıyyet oldur ki kemīn-i erbāb-ı kīnden emīn [H-19a] olmayup 
ḫoş-āmed ü telaṭṭuflarına bāver ḳılmaya ki nihāl-i kīneden zemīn-i sīnede neşv 
ü nemā bulmış ola, bir āzār u żarardan ġayrı se̱mer müyesser olmaz. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mekr-i düşmenden ṣaḳın olma emīn
Ṣayd [B-20a] içün nā-geh saña eyler kemīn

Mesṉevī:
[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Kīne492 be-her sīne çü be’nhād raḫt
Dil şevedeş ez pey-i āzār saḫt

487 Pişmanlıktan elinin arkasını dişinle koparsan da yaydan çıkan ok  geri gelmez.
488 Senin için önemli olan işini yapmakta acele etme. Durup düşünmekten vazgeçme. Yapılmayanı yapmak  mümkündür, 

ancak  yapılan bir iş geri alınamaz.
489 Eyleye] ide, B H.
490 Harp hiledir.
491 Tıpkı “çivi çiviyi söker” denildiği gibi düşmanın tuzağından hile ile kaçıp kurtulmak  mümkündür.
492 Kīne] sīne, H.
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Bīnedet ü çerb-zebānī kuned
Çün güzered ḳaṣd-ı nihānī kuned493

Ṭoḳuzuncı vaṣıyyet oldur ki ʿafv u ṣafḥı kendüye şiʿār u disā̱r idüp mülāzimān-ı 
ʿatebe-i devleti ednā cerīme ile hedef-i tīr-i ʿitāb u ʿiḳāb itmeye ki hem-vāre 
ekābir āb-ı ʿ afv u merḥamet ile cerāʾid-i aḫvāl-i aṣāġiri denes-i kebāʾir ü ṣaġāʾir-
den pāk  idüp çihre-i cürʾet ü bī-edebāne ḥareketlerin dāmen-i iġmāż ile setr 
idegelmişdür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Z’ibtidā-yı ʿahd-i ādem tā be-devr-i pādşāh
Ez büzürgān ʿafv būdest ez fürū-destān günāh494

Çün baʿżı muḳarreblerden baʿżı ḫıyānet ü cināyet495 ẓāhir olup maẓhar-ı ʿ avāṭıf 
u ʿafv-ı sulṭānī olalar lāʾiḳ budur ki bir defʿa daḫı anları meşreb-i luṭf u iḥsān ile 
reyyān eyleye, tā beyābān-ı ḥırmānda ser-geşte vü ḥayrān ḳalmayalar. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān rā ki be-dest-i luṭf ber dāşteʾī
Be’nvāz ü be-yek  bār me-yefken ber ḫāk496

Onuncı vaṣıyyet oldur ki kimseye ıżrār u āzār ḳaṣd ḳılmaya, tā be-ḥükm-i ve 
cezāʾū seyyiʾetin seyyiʾetün mis ̱lühā497 żararı aña müterettib olmaya. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü bed-kerdī meşev īmen ze āfāt
Ki vācib şod ṭabīʿat rā mükāfāt498

Belki lāzımdur ki nesāʾim-i inʿām u iḥsānı gülzār-ı aḥvāl-i499 ʿālemiyāna müte-
nessim ola, tā in aḥsentüm aḥsentüm li-enfüsiküm500 ravżasında ġonçe-i murād ve 
şükūfe-i maḳṣūdı mütebessim ola. Ḳıṭʿa501:

493 Kin her hangi bir sineye yerleşse, gönül öç almak  için katılaşır. Seni görünce yüzüne güler, sen gidince (arkandan) 
kötü şeyler planlar.

494 İnsanlığın başlangıcından bu yana küçükler günah işler, büyükler affeder.
495 Ü cināyet] -H.
496 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Lutf elinle götürdüğünü okşa ve birden toprağa bırakma.
497 Bir kötülüğün cezası da onun misli bir kötülüktür (Şûrâ 40).
498 Kötülük  ettiysen bil ki zararlardan korunamayacaksın. Çünkü tabiatın kanunu ettiğini bulma üzerinedir.
499 Aḥvāl-i] -B Ü.
500 Eğer iyilik  etmiş olursanız kendi nefisleriniz için iyilik  etmiş olursunuz (İsrâ 7).
501 Ḳıṭʿa] Şiʿr, Ü.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefʿīlü / Fāʿilün]

Nīk  er kunī be-cāy-ı tu nīkī kunend bāz
V’er bed kunī be-cāy-ı tu ez bed beter kunend

İmrūz nīst ez bed ü ez nīkiyet ḫaber
Rūzī buved ki ez bed ü nīket ḫaber kunend502

On birinci vaṣıyyet oldur ki ṭavrına lāʾiḳ ve ḥāline muvāfıḳ olmayan umūra 
meyl itmeye ki niçe kimse kendüye münāsib kārı ḳoyup mühimm-i nā-mülāʾi-
me iḳdām itdügi ecilden ʿāḳıbet-i itmāma yitişdürmeyüp kendü kārından daḫı 
maḥrūm ḳalmışdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Zāġī reviş-i kebg-i derī mī-āmūḫt
Ān dest ne-dād u reh-i ū reft ze dest503

On ikinci vaṣıyyet oldur ki çihre-i ḥālini504 ḥilye-i ḥilm ile ārāste ḳıla ki ḳalb-i 
ḥalīm-i fasīḥdür ve nükte-i kāde’l-ḥalīmü en yekūne nebiyyen505 ḥadīs-̱i ṣaḥīḥdür. 
Beyt: [Ü-16b]

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tīġ-ı hilm ez tīġ-ı āhen tīz ter
Bel ze ṣad leşker ẓafer-engīzter506 [B-20b] [H-19b]

On üçünci vaṣıyyet oldur ki mülāzimān-ı āstāne-i devleti emīn ü muʿtemed 
kimesneler olup erbāb-ı ġadr u ḫıyānetden iḥtirāz u ictināb itmek  gerek  ki 
çün mücāvirān-ı ʿatebe-i salṭanat ṣıfat-ı emānet ile mevṣūf ve simet-i diyānet 
ile mevsūm olalar hem esrār-ı mülk  şürūr-ı eşrārdan maṣūn ve hem cumhūr-ı 
ḫalḳ şerer-i żararından meʾmūn olur ve eger ʿıyāẕü bi’llāh çihre-i ḥālleri ḫāl-i 
ḫıyānet ile siyāh ola ve pādşāh ḥużūrunda kelāmları507 şeref-i istimāʿ bula, 
şāyed ki bir bī-günāhı maʿrıż-ı telefe getüreler ve netāʾic-i bed-ḥālleri ʿācilen508 
aña müterettib509 ola. Mesṉevī510: 

502 İyilik  etsen senden sonra senin yerine iyilik  yapacaklar, kötülük  etsen kötüden daha kötüsünü edecekler. Bu gün 
iyiliğinden de kötülüğünden de bir haber yok, gün gelecek  ki sana iyiliklerinden ve kötülüklerinden haber verecekler.

503 Bir karga keklik  gibi yürümeyi öğreniyordu. Onu öğrenemedi, kendi yürüyüşünü de unuttu.
504 Ḥālini] cemālini, B Ü.
505 Yumuşak  huylu insan, neredeyse peygamber gibidir.
506 Sabır kılıcı demir kılıçtan daha keskindir. Hatta yüz ordudan daha çok  zafer kazandırır.
507 Kelāmları] sözleri, Ü.
508 ʿĀcilen] ʿācilen ve ācilen, H.
509 Müterettib] mürettib, H.
510 Mesṉevī] beyt, Ü.

220 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫādim-i pādşāh emīn bāyed
Tā der ān mülk  revnaḳ efzāyed

V’er kuned cānib-i ḫıyānet rū
Mülk  vīrān şeved ze şūmī-i ū511

On dördünci vaṣıyyet oldur ki miḥnet-i rūzgār ve teḳallüb-i edvārdan gerek-
dür ki çihre-i ḥāli ġubār-ı infiʿāl ile muġber ve meşreb-i himmeti gerd-i melāl 
ile mükedder olmaya ki merd-i ʿāḳil dāʾimā beste-i bend-i belā ve şaḫṣ-ı cāhil 
hemīşe müstaġraḳ-ı ẕevḳ u ṣafādur. Ḳıṭʿa512:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Şīr rā silsile der gerden ü rūbeh heme şeb
Fāriġu’l-bāl der aṭlāl u demen mī-gerded

ʿĀḳil ez külbe-i aḥzān ne-nehed pāy burūn
Ġāfil ez rūy-ı ṭarab gerd-i çemen mī-gerded513

Ve yaḳīnen bile ki bī-muẓāheret-i luṭf-ı ezel ü feyż-i lem-yezel sehm-i saʿādet 
hedef-i murāda vāṣıl olmaz ve bī-āb-yārī-i ḳażā vü ḳader nihāl-i fażl u hüner-
den hīç se̱mere ḥāṣıl olmaz. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Devlet ne be-iktisāb-ı ʿilm ü hünerest514

Vābeste be-aḥkām-ı ḳażā vü ḳaderest515

Bu on dört vaṣıyyet ki ẕikr olındı, her biri içün bir dāstān-ı ġarīb ve bir efsāne-i 
ʿacīb īrād olınmışdur. Eger Rāy-ı aʿẓam ol ḥikāyāt u rivāyātuñ tefāṣīline ıṭṭılāʿ 
ḳaṣd iderse cānib-i kūh-ı Serendīb’e ki mehbiṭ-i Ebu’l-beşerdür, teveccüh eyle-
sün ki ʿuḳde anda münḥal olup gül-i maṭlūb-ı küllī ol ravża-i emānīde āmāde 
vü şüküfte olsa gerekdür. 

Çün ḥakīm bu kelām-ı cevāhir-intiẓāmı gūş-ı hūş-ı Rāy’a516 gūş-vār ve bu 

511 Padişahın hizmetçisi güvenilir olmalı ki o memlekette bolluk  olsun. Yoksa ihanet etmek  isterse onun kötülüğü mem-
leketi dağıtır.

512 Ḳıṭʿa ] beyt, Ü.
513 Aslan zincirliyken tilki her gece rahat rahat yaylada geziyor. Akıl sahibi kişi hüzünler kulübesinden ayağını dışarı 

koymaz. Akılsız kendi keyfi için çimenlikte dolaşır.
514 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
515 Devlet, ilim ve hüner öğrenmeye değil, kaza ve kaderin hükmüne bağlıdır.
516 Rāy’a] şāha, Ü.
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genc-i gevheri ki leʾālī-i meʿālī ile mālīdür, farḳ-ı himmet-i pādşāha nisā̱r itdi 
Dābşelīm anı nevāḫt idüp ṣaḥīfe-i şerīfeyi taʿẓīm ü tebcīl ile taḳbīl idüp temī-
me-i bāzū-yı himmet ve taʿvīẕ-i gerden-i iḳbāl ü devlet idindi ve eyitdi: 

El-ān maʿlūmum oldı ki ol genc-i şāyegān ki andan baña nişān virdiler, direm 
ü dīnār degül belki ḥikem517 [B-21a] ü esrār imiş ve gencīne-i zeḫārif degül 
belki ḫazīne-i maʿārif imiş. Benüm bi-ḥamdi’llāhi teʿālā metāʿ-ı dünyādan 
ol518 miḳdāra iḳtidārum var ki ziyādeye iftiḳārum yoḳ. Lāzım oldı ki şükrāne-i 
pend-nāme ki genc-i ḥaḳīḳī oldur519, bu defīneden ḥāṣıl olanı [H-20a] erbāb-ı 
istiḥḳāḳa ber-vech-i ṣadaḳa infāḳ idem, tā hediyye-i s̱evābı revān-ı520 Hūşenk-i 
cihāndāruñ rūḥına521 vāṣıl olup baña daḫı be-ḥükm-i ed-dāllü ʿale’l-ḫayri kefāʿı-
lihī522 tuḥfe-i ḫizānesinden behre ḥāṣıl ola. 

Pes nüvvāb-ı ḥażret ber-mūcib-i523 fermān-ı ʿālī ol nuḳūd u leʾālīyi rāh-ı rıżā-yı 
lā-yezālīde müsteḥıḳḳına īṣāl eylediler. [Ü-17a] Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ḫāṣṣ ze behr-i kerem āmed direm
Ber-güẕer-i ḳāfiye īnek  kerem524

Çün bu ḥālden fāriġu’l-bāl oldı dārü’l-mülke müteveccih olup mesned-i salṭa-
natı şükūh-ı şāh ile müzeyyen ḳıldı. Pes525 ol şām tā bām bu endīşede idi ki 
cānib-i Serendīb’e ʿazīmet buyura. Şāyed ki anda bu maḳṣūd itmām ve bu 
maṭlūb ser-encām bula ve tefāṣīl-i veṣāyāya vuḳūf-ı temām müyesser olup anı 
rükn-i binā-yı salṭanat ve ḳāʿide-i niẓām u intiẓām-ı memleket ḳıla. ʿAle’s-seḥer 
ki āftāb-ı nūrānī çün yāḳūt-ı rummānī kūşe-i kūh-ı Serendīb’den āşkār oldı ve 
çarḫ elmās-ı kevn-i ḫurde-i laʿl-i peykānı eṭrāf-ı cihāna nisā̱r ḳıldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Felek  taḫtına çün sulṭān-ı Ḫūrşīd
Cülūs itdi yine mānend-i Cemşīd

517 Ḥikem] neṣāʾiḥ, H.
518 Ol] bir, Ü.
519 Ḥaḳīḳī oldur] ḥaḳīḳīdür, Ü.
520 Revān-ı] -H.
521 Cihān-dāruñ rūḥına] cihān-dāra, B H.
522 Hayıra dalalet eden o hayrı yapmış gibidir.
523 Ber-mūcib-i] -H.
524 Para sana özellikle infak  et diye verildi. Bunun şahidi ise direm (para) ile keremin kafiye olmasıdır. 
525 Pes] -H Ü.
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Muḳarrebān-ı ḥażretden iki vezīr-i Āṣaf-naẓīri ki ṣıdḳ-ı müşāveretde müşārün 
ileyh ve ḥüsn-i tedbīr-i müvāzeretde müdārun ʿaleyh idiler, pāye-i serīr-i aʿlāya 
ḥāżır ḳıldılar ve ʿavāṭıf-ı ḫüsrevāne ile maḫṣūṣ ḳılınduḳdan ṣoñra ḥāl-i ḫayāl-i 
şebāneyi miyāna getürüp eyitdi: 

Sevdā-yı sefer-i Serendīb żamīrümde cāy-gīr olmışdur ve ol diyāra ʿazīmet 
dāʿiyesi ʿinān-ı iḫtiyārı ḳabża-i iḳtidārdan bīrūn ḳılmışdur. Bu ḫuṣūṣda siz ne 
ṣalāḥ görürsiz ve bu bābda ne fikr ü tedbīr ḳılursız? Müddet-i medīdedür ki 
ʿuḳde-i müşkilātumı enāmil-i tedbīrüñüz ile ḥall iderem ve aḥvāl-i mühimmāt-ı 
mülk  ü māli rāy-ı ṣavāb-nümāñuza ḥavāle ḳıluram. Ḥālen daḫı umaram ki 
bu bābda şol ki muḳteżā-yı rāy-ı ṣāʾib ve maṣlaḥat-ı fikr-i sā̱ḳıbuñuzdur, ʿizz-i 
ḥużūr-ı fāʾiżu’n-nūruma ʿarż idesiz, tā ben daḫı eṭrāf u cevānibin mülāḥaẓa 
idem ve her tedbīr ki ittifāḳ-peẕīr ola, aṣlü’l-bāb ʿamel ḳılam. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Binā-yı kār ber tedbīr bāyed
Ki bī-tedbīr kārī ber neyāyed526

Vüzerā eyitdiler: Żamīr-i münīr-i ḫūrşīd-naẓīr-i şāh-ı cihān-gīre maḫfī degül-
dür ki bu suʾāle cevābda şitāb nā-ṣavābdur ki ʿaẓāʾim-i mühimmāt-ı selāṭīn-
de teʾemmül-i temām ve teʾennīde ihtimām [B-21b] lāzımdur ki kelām-ı527 
nā-endīşde gūyiyā zer-i528 nā-sencīdedür. Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Suḫan rā beyendīş ü ān geh be-gūy529

Ṣavāb budur ki bugün ve bu gice bu bābda endīşe idevüz ve naḳd-i efkārı 
miḥekk-i iḫtiyāra urup [H-20b] miʿyār-ı iʿtibārda temām-ʿayār vāḳıʿ olanı 
ʿale’s-seḥer ʿarṣa-i ʿarża yitişdürevüz. 

Dābşelīm bu ittifāḳa rıżā gösterdi ve vüzerā-yı dīvān-ārā ol gün ve ol gice 
ʿarāʾis-i efkāra pīrāye-i naẓar u530 iʿtibār ile ārāyiş virüp ʿale’ṣ-ṣabāḥ mınaṣṣa-i 
bārgāh-ı serīr-i ḥażret-i pādşāhda cilve virdiler ve her birisi maḳām-ı muḳarrer-
lerinde ḳarār idüp gūş-ı hūşın istimāʿ-ı fermān-ı sulṭānīye müteveccih ḳıldılar. 

526 İşi tedbir üzerine kurmak  gerek. Tedbirsiz hiç bir iş amacına ulaşmaz.
527 Kelām-ı] -H.
528 Zer-i] -B Ü.
529 Sözü önce tart, sonra söyle.
530 Naẓar u] naẓara, B.
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Baʿde ez icāzet-i kelām vezīr-i aʿẓam zānū-yı edeb üzre gelüp edā-yı531 veẓāʾif-i 
duʿā ve merāsim-i se̱nāya ḳıyām idüp eyitdi: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eyā şāh-ı fermāndeh ü dādger
Ḫıdīv-i cihān ḫüsrev-i baḥr u ber

Diger:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ey cihān-gīr ü cihān-baḫş ki der ḥükm-i ezel
Salṭanat tā be-ebed ber tu muḳarrer şodeest532

Bu bendenüñ ḫāṭır-ı fāṭırına ḫuṭūr iden budur ki egerçi ki bu seferde iktisāb-ı 
fāʾide-i yesīre müyesserdür, ammā irtikāb-ı şedāʾid-i kesī̱re lāzım u muḳarrer-
dür ve leẕẕet ü rāḥatdan dūr [Ü-17b] ve vaḥdet ü ferāġatden bi’l-külliyye 
mehcūr olup envāʿ-ı mücāhede vü riyāżet ile āzürde vü bī-ḥużūr olmaḳ 
muḥaḳḳaḳdur533. Żamīr-i münīr-i pādşāh-ı ʿālem-penāha maḫfī degüldür ki 
şerer-i es-seferü ḳıṭʿatün mine’s-saḳar534 bir şuʿle-i sīne-sūzdur ve tīr-i535 dil-şikār-ı 
el-celāʾü aʿẓamü’l-belāʾi536 bir nāvek-i ciger-dūz537. Merdüm-i dīde ol sebebden 
ḳurretü’l-ʿuyūndur ki zāviye-i ḫānesinden ṭaşra gitmez ve ḳaṭarāt-ı eşk  bu ecil-
den pāy-māl ü ser-nigūndur ki kūşe-i kāşānesinde ḳarār itmez. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ender sefer meşaḳḳat ü ẕill ü melāmetest
Ger hest ḫoş-dilī vü feraḥ der iḳāmetest538

ʿĀḳil oldur ki rāḥatı miḥnete bedel ḳılmaya ve sūd-ı naḳdi sevdā-yı nisye ile 
elden çıḳarmaya ve iḫtiyār ile ẕill-i ġurbeti ʿizz-i iḳāmete539 tercīḥ eylemeye, 
tā ol belāya mübtelā olmaya ki ol kebūter olmışdur. Melik  eyitdi: Nice rivāyet 
olınmışdur ol.

531 Edā-yı] -Ü.
532 Diger: Ey cihān-gīr…muḳarrer şodeest] -H Ü.
 Ey dünyayı ele geçiren ve onu bağışlayan (hükümdar), saltanat sürmek  ezel hükmünde sonsuza dek  sana yazılmıştır.
533 Muḥaḳḳaḳdur] muḳarrerdür, H.
534 Yolculuk  bir çeşit cehennem azabıdır.
535 Tīr-i] tedbīr-i, B.
536 Göç, belaların en büyüğüdür.
537 Ciger-dūz] ciger-dūzdur, Ü.
538 Seferde zorluk, zillet ve gam; ikâmette ise hoşluk  ve sevinç vardır.
539 İḳāmete] iḳāmet üzre, H Ü.
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Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Rivāyet iderler ki iki kebūter var idi, bir āşyānede dem-
sāz ve bir kāşānede hem-rāz. Ne ġubār-ı aġyār ile āyīne-i ḫāṭırları muġber ve 
ne miḥnet-i rūzgār ile meşreb-i żamīrleri mükedder. Müsteleẕẕāt-ı dünyādan 
āb u dāne ile ḳanāʿat [B-22a] itmişler ve dervīşān-ı kūşe-nişīn gibi nişīmen-i 
ʿuzlet iḫtiyār eylemişler540. Birine Bāzende ve birine Nevāzende dirler idi. Her 
şām u seḥer ittifāḳ ile naġamāt-ı mevzūne terennüm iderler idi541 ve gāh u 
bī-gāh elḥān-ı rūḥ-efzā ile escāʿ-ı542 gūn-ā-gūn tekellüm iderler idi543. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-yād-ı rūy-ı bütī künc-i ʿuzletī dārīm
Be-ʿaşḳ ez heme ʿālem ferāġatī dārīm544

ʿĀḳıbet rūzgār-ı ġaddār be-ḥükm-i ve eyyü naʿīmin lā yükeddirühü’d-dehrü545 ol iki 
yār-ı ġam-küsāra ḥased [H-21a] idüp çeşm-i zaḫm-ı zemāne ol iki hem-dem-i 
ferzāneye kār itdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Felek  rā ġayr ez īn ḫod nīst kārī
Ki yārī rā546 cüdā sāzed ze yārī547

Süveydā-yı548 dil-i Bāzende’ye sevdā-yı sefer ʿārıż olup Nevāzende’ye eyitdi: 

Ey yār-ı ġam-küsār biz niçeye dek  ḳafes-i kāşānede ḳarār idüp maḥbes-i āş-
yānede rūzgār giçürelüm. Göñlüme bu hevā ve dimāġuma bu sevdā düşdi ki 
şeh-per-i seyāḥat ile bir zemān eṭrāf-ı cihānda ṭayerān idem ve fermān-ı ʿaẓī-
mü’ş-şān-ı ḳul sīrū fi’l-arżı549 mūcebince cevānib-i ʿālemi seyrān idem ki vesīle-i 
sefer ile ʿacāʾib-i bisyāra ẓafer ve müşāhede-i mücāhede ile ḥuṣūl-i tecārib-i 
bī-şümāra vuṣūl müyesser olur ki es-seferü vesīletü’ẓ-ẓafer550. Şemşīr tā peyġū-
le-i ġılāfından ṭaşra çıḳmaya maʿreke-i merdānede yüz aġartmaz ve ḳalem tā 
ṭarīḳ-i seyrde farḳdan ḳadem ḳılmaya naḳş-ı ʿibārāt-ı zībāyı ṣaḥn-ı ʿademden 

540 Eylemişler] itmişler, Ü.
541 İderler idi] eylerler idi, B.
542 Escāʿ-ı] -Ü.
543 İderler idi] eylerler idi, H.
544 Bir güzelin yüzü hatrına bir uzlet köşesine çekilmişiz. Aşk  için bütün âlemden feragat etmişiz.
545 Hiçbir refah (mutluluk) yoktur ki felek  onu bozmasın.
546 Yārī rā] gerdāned, H.
547 Feleğin, yari yardan ayırmaktan başka yapacak  bir işi yoktur.
548 Süveydā-yı] Nesṟ: Süveydā-yı, B.
549 De ki yeryüzünde dolaşınız (En’am 11; Neml 69; Ankebût 20; Rum 42).
550 Sefer, zaferin aracıdır.
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İki Güvercin: Dünyayı keşfetme arzusuyla sefer isteyen Bâzende ve seferin 
meşakketlerle dolu olduğunu söyleyen Nevâzende. TSMK, revan 843, v.29a.
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ṣafḥa-i vücūda getürmez. Āsmān ki dāʾimā müteḥarrikdür, cemīʿ-i ʿālemden 
mütefevvıḳdur ve zemīn ki hem-vāre ḳarīn-i sükūndur, pāymāl ü leked-kūb-ı 
her denī vü dūndur. Ḳıtʿa: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-cirm-i ḫāk  ü be-gerdūn nigāh bāyed kerd
Ki ān kucāst ze ārām u īn kucā ze sefer

Sefer mürebbī-i merdest ü āşyāne-i cān
Sefer ḫizāne-i mālest ü üstād-ı hüner [Ü-18a]

Dıraḫt eger müteḥarrek  bodī ze cāy-be-cāy
Ne renc-i erre keşīdī vü ne cefā-yı teber551

Nevāzende552 eyitdi: Ey yār-ı hem-dem ve ey ġam-küsār-ı maḥrem sen henūz 
meşaḳḳat-i sefer çekmemişsin ve miḥnet-i ġurbet müşāhede itmemişsin ve 
nükte-i el-ġurbetü kürbetün553 gūş-ı hūşuña irmemişdür ve tünd-bād-ı el-firḳatü 
ḥurḳatün554 ḫırmen-i ḥużūruñ ṣavurmamışdur. Sefer bir dıraḫt-ı firāḳ-ı berdür 
ve ġurbet bir ḫār-ı meẕellet-i se̱mer555. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nemāz-ı şām ġarībān ġarīb-i bī-çāre
Neşeste ber ser-i rāhī vü dil be-ṣad pāre556 [B-22b]

Bāzende557 eyitdi: Belī renc-i sefer558 firāvān ve zaḥmet-i seyāḥat bī-pāyān-
dur, ammā teferrüc-i büldān ve temāşā-yı ġarāʾib-i cihān fütūḥ-ı rūḥ u rāḥat-ı 
revāndur ve ṭabīʿat külfet-i sefere iʿtibār ile ziyāde müteʾellim olmaz ve nefse 
müşāhede-i ʿacāʾib-iştiġāl ile şedāʾid-i rāhdan çendān kelāl gelmez. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Der ġurbet eger ḫār-ı cefā hest çi ġam
Z’īn ḫār gül-i murād rūyed her dem559

551 Yerin ve göğün boyutlarına bakıldığında yerin huzurunun nerede ve göğün seferinin nerede olduğu görülür. Sefer, 
kişinin öğretmeni ve ruhun yuvasıdır. Sefer, varlığın hazinesi, hünerin üstadıdır. Ağaç yerinden kıpırdayabilseydi, ne 
testerenin acısını çekerdi, ne de baltanın zulümünü.

552 Nevāzende] Nesṟ: Nevāzende, B.
553 Gurbet, meşakkattir.
554 Ayrılık  ateştir.
555 S̱emer] se̱merdür, Ü.
556 Akşam namazında kimsesiz ve çaresiz garip bir yol üstünde oturmuş ve gönlü bin parça olmuş.
557 Bāzende] Nesṟ: Bāzende, B.
558 Sefer] ġarīb, H / ġurbet, Ü. 
559 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Gurbette cefa dikeni varsa da önemi yok. Bu dikenden her an murat gülü açabilir.
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Nevāzende eyitdi: Ey refīḳ-i şefīḳ teferrüc-i eṭrāf-ı ʿālem ve temāşā-yı riyāż-ı 
İrem yārān-ı hem-dem ve ḫullān-ı maḥrem ile ḫoşdur. Bir kimesne ki niʿmet-i 
dīdār-ı aḥibbādan dūr ve ġanīmet-i muṣāḥabet-i iḫvān u aḳribādan maḥrūm u 
mehcūr ola, peydādur ki ol teferrüc anuñ derdine ne ḳadar devā ve ol temāşā 
anuñ rencine ne deñlü şifā ola? Bu ecilden dimişlerdür ki: Derd-i [H-21b] 
firāḳ-ı yārān ve renc-i hicrān-ı ġam-küsārān dūzaḫdan bir nişān belki dūzaḫ 
andan nişāndur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Firāḳ-ı dūstān dīden nişānī bāşed ez dūzaḫ
Maʿāẕa’llāh ġalat güftem560 ki dūzaḫ z’ān nişān bāşed561

Ḥālā çün bi-ḥamdil’llāhi teʿālā tūşe vü kūşe dāne vü ḫāne mühennā vü müyes-
ser ü muḥaṣṣaldur pāy-ı ferāġati zīr-i dāmen-i ḳanāʿate çek  ve girībān-ı hevesi 
dest-i hevāya virme, toḫm-ı ʿazīmeti zemīn-i iḳāmete ek562. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-gīr dāmen-i cemʿiyyetī vü īmen bāş
Ki seng-i tefriḳa devrān der āstīn dāred563

Bāzende eyitdi: Ey enīs-i rūzgār elem-i hicr ü firāḳ ġamın yime ki yār-ı ġam-
küsār ʿālemde kem degüldür ve bir hem-demüñ firḳati cerāḥatine maḥrem-i 
āḫerüñ vuṣlatı ile merhem müyesser olıcaḳ ġam degüldür. Bu maʿnāyı ḫod 
işidüp durursun564 ki dimişlerdür565: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-hīç yār me-neh ḫāṭır u be-hīç diyār
Ki berr ü baḥr ferāḫest ü ādemī bisyār566

Bunuñ birle ki mey-i telḫ-kām-ı firāḳ ve cürʿa-i cām-ı iştiyāḳda bir nevʿ meze ve 
bir maḳūle meẕāḳ daḫı vardur ki çāşnī-i şerbet-i muvāṣalat ve leẕẕet-i şarāb-ı 
muṣāḥabet aña nisbet bī-ḥalāvetdür. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü mey gerçi telḫest ṭaʿm-ı firāḳ
Ez ü şekkerīnest cān rā meẕāḳ

560 Güftem] kerdem, H Ü.
561 Dostların ayrılığını görmek  cehennemden bir nişandır. Mazallah, yanlış söyledim, cehennem ondan bir nişandır.
562 Ek] ekme, Ü.
563 Bir toplumun eteğinden tutarak  güvende ol. Çünkü zamanın kendisi ayrılık  taşını eteğinde tutuyor.
564 İşidüp durursun] işidiyorsun, B H.
565 Dimişlerdür] -Ü.
566 Hiç bir güzele ve hiç bir yurda gönül verme. Kara ve deniz geniş, insanlarsa çoktur.
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Be-Ḫüsrev leb-i laʿl-i Şīrīn resīd
Velī leẕẕet-i ʿaşḳ Ferhād dīd [B-23a]

Ze maʿşūḳ Ḫüsrev hemī vaṣl cüst
Velī kūhken gevher-i aṣl süft

Heme rūz Ḫüsrev pey-i vaṣl tāḫt
Ḫunek  cān-ı ān kes ki bā hicr sāḫt567

Nevāzende eyitdi: Ey yār-ı568 nā-mihribān Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Hem-dem bulınur yār-ı vefādār ele girmez
Biñ kez arasañ ʿālemi bir yār ele girmez

sen henūz zehr-i hicr [Ü-18b] ü firāḳ ṭatmamışsın ve dürd-i derd-i iştiyāḳ nūş 
itmemişsin ve ol ecildendür ki anda bir leẕẕet var ṣanursın ve ol çāşnīde bir 
ḥalāvet mülāḥaẓa idersin, heyhāt heyhāt! Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Meẕāḳ-ı cān-ı Şīrīn çāşnī-i hicr nā-dīde
Çi dāned telḫī-i hicrī ki dāred kūhken bī-ū569

Şöyle bil ki terk-i yār u diyār düşvār ve şedāʾid-i esfār bisyār ve ḫaṭar u me-
şaḳḳat-i rāh bī-şümārdur. Mıṣraʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun me-kun ki peşīmān şevī vü sūd ne-dāred570

Bāzende eyitdi: Ey birāder sen hemān571 kendü maṣlaḥatuñ göresin ve min-
baʿd şerḥ-i defter-i miḥnet-i572 seferi düresin ki şol kimse ki şuʿle-i miḥnet-i sefer 
ile sūḫte olmaya puḫte olmaz ve hīç ḫām-ı ṭamaʿ-ı573 sāye-perver semend-i 
ümmīdi meydān-ı murāda sürmez. Mıṣraʿ:

567 Ayrılık  şarap gibi acı olsa da cana tat katar. Hüsrev’e Şirin’in la’l dudakları geldi, ama aşkın lezzetini Ferhat tattı. 
Hüsrev sevgiliden vasl istedi, ama dağı delen (Ferhat) asıl cevheri buldu. Hüsrev, her gün kavuşmak  için at sürdü, 
ama ayrılıkla geçinenin (Ferhat) canı rahatladı.

568 Yār-ı] -Ü.
569 Şirin’in canı ayrılık  çeşnisini tatmadı ki. O, dağı delen Ferhat’ın onsuz çektiği ayrılık  tadını ne anlar?
570 Yapma, yapma pişman olursun, pişmanlığın ise faydası olmaz.
571 Ey birāder sen hemān] tevaḳḳuʿ iderüz ki, H Ü.
572 Miḫnet-i] -Ü.
573 Ṭamaʿ-ı] ṭabʿ-ı, H.
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlün]

Bisyār sefer bāyed tā puḫte şeved ḫāmī574

Nevāzende eyitdi: Ey yār-ı ʿazīz sen ḥāliyā ki tīġ-ı müfāraḳat ile rişte-i mürā-
faḳat-ı dīrīneyi ḳaṭʿ idüp ṣoḥbet-i yārān-ı ḳadīmden ferāġat itmek  dilersin ve 
mażmūn-ı kelām-ı ḥakīmden ki575 Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿ]

Yār-ı kühen rā be-hīç rū me-dih ez dest
Behr-i ḥarīfān-ı nev ki nīk  ne-bāşed576

tecāvüz idüp be-ḥükm-i li-külli cedīdin leẕẕetün577 ḥarīfān-ı müceddid [H-22a] 
ve yārān-ı tāze ile peyvend itmek  ḳaṣd eylersin. Benüm pend-i keremüm dil-i 
serdüñe nice ese̱r ḳıla ve naṣīḥatüm ḳalb-i ṣulbüñde ne ḳadar kārger ola. Şiʿr578:

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlü / Mefāʿī]

İẕā lem yaʿī ḳavle’n-naṣīḥi ḳabūlün
Fe-inne meʿārīẕe’l-kelāmi fużūlü579

Ammā ġāfil olma ki bu ʿ azīmetüñ ʿ āḳibeti nedāmetdür ve580 nedāmet mūcib-i581 
şemātet ve şemātet582 mūris-̱i melāmetdür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Besī be-kām dil-i düşmenān buved ān kes
Ki neşneved suḫan-ı dūstān-ı nīk-endīş583

Kelāmı bu maḳāmda temām idüp ol iki yār-ı ġam-küsār birbirin der-kenār584 it-
diler ve ḳaṭarāt-ı ḥaserāt ve mücācāt-ı ʿaberāt ile çihre-i zaʿferānīlerin erġuvānī 
idüp dil-i ġam-gīn ve dīde-i nem-gīn ile birbirin vedāʿ itdiler585. Beyt: [B-23b]

574 Bir hamın pişmesi için bir çok  sefer yapması lazımdır.
575 Ki] -B H.
576 Eski dostu yeni gelenler için kaybetmeyi göze almak  hiç bir zaman iyi değildir.
577 Her yenide bir lezzet vardır.
578 Şiʿr] beyt, Ü.
579 Eğer nasihat verenin sözü kabul görmezse kelamın muhtevası da boşa gider.
580 Nedāmetdür ve] -H.
581 Mūcib-i] mūris-̱i, Ü.
582 Şemātet] -B H.
583 İyi niyetli dostların sözünü dinlemeyen kişi, düşmanın en çok  beğendiği kişidir.
584 Der-kenār] kenār, H Ü.
585 İtdiler] eylediler, B.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yār ḳaṣd-ı ḳatl-i men dāred586 be-tīġ-ı inḳıṭāʿ
Her kes ez şām-ı ecel tersed men ez rūz-ı vedāʿ587

Pes Bāzende ṣoḥbet-i refīḳdan ḳalbini tefrīḳ idüp pervāza geldi. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çünān ki murġ-ı muḳayyed burūn pered ze ḳafes588 

Ve raġbet-i temām ve şeġaf-ı mālā-kelām589 ile hevāda ṭayerān ve ʿālemi sey-
rān idüp bülend ṭaġlar ve firdevs-mānend bāġlar teferrüc iderken nā-gāh bir 
kūha irdi ki ʿuluvv-i mertebede şerefesi küngüre-i eflāke hem-ser ve ġāyet-i 
ʿaẓametden küre-i zemīn zīr-i dāmeninde bir tūde-i aḥḳar590. Dāmen-i kūhda 
bir merġzār gördi ki sevād-ı mīnā-rengi ravża-i mīnūdan dil-güşā591 ve nesīm-i 
şimāl-i ġāliye-bīzi nāfe-i āhū-yı Tātār’dan müşk-sā592. Mesṉevī593:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ġubārı tūtyā-yı çeşm-i āhū
Giyāhı nesterīn-reng ü semen-bū

Feżāsında hezārān gül şüküfte
Olup bīdār-ı sebze āb-ı ḫufte

Şükūfe her ṭarafdan reng-der-reng
Giderdi būy-ı gül ferseng ferseng

Bāzende’ye ol sāḥa-i dil-keş ve ʿ arṣa-i feraḥ-baḫş be-ġāyet ḫoş geldi. Çün vaḳt-i 
ġurūb ḳarīb olup ḥamāme-i maşrıḳ āşyāne-i maġribe nüzūl itmiş idi. [Ü-19a] 
Esbāb-ı ḥaṭṭ u tirḥāli ol maḳām-ı cennet-misā̱lde inzāl idüp bir nihāl-i Ṭū-
bā-hemāl üzre ḳarār u āsāyiş594 itdi. Henūz renc-i rāhdan āsūde olmamış idi 
ve şedāʾid-i seferden595 rāḥat u āsāyiş bulmamış idi ki nā-gāh ferrāş-ı sebük-sīr-i 

586 Dāred] kerd, H Ü.
587 Sevgili ayrılık  kılıcıyla beni öldürmek  niyetinde. Herkes ecel akşamından korkar, ben ise ayrılık  gününden korkuyo-

rum.
588 Kaçmak  için bir fırsat bekleyen kafesteki kuş gibi.
589 Mālā-kelām] tām, H.
590 Aḥḳar] muḥaḳḳar, Ü.
591 Dil-güşā] dil-güşā-yı ter, Ü.
592 Müşk-sā] müşk-sā-yı ter, Ü.
593 Mesṉevī] beyt, B.
594 U āsāyiş] -B Ü.
595 Seferden] müsāferetden, H.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 231

www.tuba.gov.tr



bād sāyebān-ı seḥābı feżā-yı hevāya ḳaldurdı ve cihān-ı ārāmīdeyi ḫurūş-ı 
raʿd-ı dil-āşūb ve nehīb-i berḳ-ı sīne-sūz ile nümūdār-ı ġavġā-yı ḳıyāmet ḳıldı. 
Bir cānibden āteş-i ṣāʿiḳa ciger-i lāle-i dāġdārı biryān eyler idi ve bir ṭarafdan 
peykān-ı jāle dīde-i nergis-i bīdārı nişān eyler idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çāk  olurdı sīne-i kūhsār tīġ-ı berḳden
Raʿd-veş feryād596 iderdi ḫāk  bīm-i ġarḳdan

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sīne-i kūh ez sinān-ı berḳ mī-şod çāk  çāk
Ez ṣadā-yı raʿd mī-lerzīd ber ḫod cirm-i ḫāk597

Bāzende’ye ol vaḳtde tīr-i bārāndan ḫalāṣ olacaḳ bir penāh ve ṣadmet-i ṭūfān-
dan [H-22b] ilticā idecek  bir ārāmgāh müyesser olmayıcaḳ nā-çār gāh zīr-i 
aġṣānda kendüyi pinhān ve gāh berg-i dıraḫtānı tīr-i bārān-ı seḥāb içün ḳalḳan 
ider idi, ammā āsīb-i tegerg ü bārān ve nehīb-i ṣārṣar-ı ṭūfān muttaṣıl iştidād 
u izdiyād bulur idi ve ʿarrāde-i raʿd ve neffāṭa-i berḳ hem-vāre müterādif ü 
müteżāʿif olur idi. Beyt598:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ṭūfān revān u raʿd ḫurūşān u berḳ tīz
V’ez dūd-ı ebr dīde-i encüm sirişk-rīz [B-24a]

Baḥr-ı muḥīṭ kef-zede ber ser ze bīm-i ġarḳ
Ez bes ki geşt rūy-ı zemīn cümle mevc-ḫīz599

El-ḳıṣṣa ol gice hezār renc ü ġuṣṣa ile ṣabāḥa yitdi ve nā-kām ol belā-yı bī-hen-
gāma taḥammül itdi. Muttaṣıl kūşe-i āşyāneyi ve muṣāḥabet-i hem-dem-i 
ferzāneyi yād ider idi ve hezār ḥasret ü derd ile dil-i germinden āh-ı serd idüp 
dir idi: Ḳıṭʿa:

596 Feryād] efġān, H.
597 Beyt: Sīne-i kūh ez…ḫod cirm-i ḫāk] -H Ü.
 Dağın sinesi yıldırımın okundan parça parça oluyordu. Gök  gürültüsünden toprağın vücudu titriyordu.
598 Beyt] Rubāʿī, H.
599 Tufan yıkıcı, gök  gürültüsü coşkun ve şimşekler keskin. Bulutların dumanından yıldızların gözleri yaşlı. Yeryüzün-

deki her şey o kadar dalgalanmaya başladı ki batma korkusundan okyanusun ağzı köpürdü.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ger be-dānestemī ki firḳat-i tu
Īn çünīn telḫ bāşed ü dil-sūz

Ez tu dūrī ne-cestemī yek  dem
V’ez tu ġāʾib ne-būdemī yek  rūz600

Çün ṭalīʿa-i mihr-i münīr ṭāliʿ ve tebāşīr-i ṣubḥ-ı müstenīr lāmiʿ oldı hemān-
dem raḳam-ı601 ẓulmet-i seḥāb ṣafḥa-i602 rūzgārdan maḥv ve tāb-ı āftāb-ı 
ʿālem-tāb ile ʿarṣa-i hevā ṣaḥv oldı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Açdı bālin yine ḥammāme-i ṣubḥ
Per-i603 ṭūtīye döndi cāme-i ṣubḥ

Bāzende yine pervāza āġāz itdi, ammā mütereddid ki ʿinān-ı ʿazīmeti604 yine 
ḫāne ṣavbına maʿṭuf605 ḳılup āşyāne cānibine mi gide ve yāḫud bāl-i himmet ve 
şeh-per-i ʿ azīmet ile bir zemān606 eṭrāf-ı cihānda ṭayerān idüp607 gülzār-ı ʿ ālemi 
seyrān mı608 ide? Bu esṉāda bir şāhīn-i tīz-bāl ü āhenīn-çengāl ki sürʿatde609 
şuʿāʿ-ı āftābdan serīʿu’n-nüzūl ve evc-i hevāya nūr-ı baṣardan defʿiyyü’l-vuṣūl 
idi Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Gehī ḥamle çün berḳ-i āteş-feşān
Gehī seyr çün bād-ı āteş-nişān610

Bāzende’yi ṣayda ḳaṣd itdi. Kebūter-i miskīn şāhin-i pür-kīni göricek  gird-āb-ı 
ṭabṭāb-ı611 ıżṭırāba düşüp ġāyet-i ḫavfdan ḫafaḳān ve bīm-i cāndan yeraḳān 

600 Senin ayrılığının bu kadar acı ve gönül yakıcı olduğunu bilseydim senden bir an bile uzak  olmaz, bir gün dahi sensiz 
kalmazdım.

601 Raḳam-ı] -Ü.
602 Ṣafḥa-i] -Ü.
603 Per-i] ser-i, H.
604 ʿAzīmeti] ʿazmi, H Ü.
605 Maʿṭuf] münʿaṭıf, B Ü.
606 Bir zemān] -Ü.
607 İdüp] ve, H Ü.
608 Mı] -H Ü.
609 Sürʿatde] ser-i ṣayda, B Ü.
610 Saldırı zamanı volkanın kıvılcımı gibi, seyir zamanı ateş söndüren rüzgar gibi.
611 Ṭabṭāb-ı] teb ve tāb-ı, B.
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oldı ve ʿālem-i rūşen çeşmine tārīk  olup gülşen-i cihān aña612 zindān ve ḳuv-
vet-i aʿżā vü eczāsı sāḳıṭ olup berg-i bīd gibi lerzān oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü şāhīn ḥamle ide613 bir614 şikāra
Nedür bī-çārelikden615 ġayrı çāre

Bāzende çün kendüyi beste-i bend-i616 belā [Ü-19b] ve ḫaste-i tīr-i ʿanā gör-
di yār-ı vefādāruñ pend ü naṣīḥatin yād idüp kendünüñ fikr-i nā-temām ve 
ḫayāl-i ḫāmına iʿtirāf-ı tām itdi ve ʿahdler idüp neẕrler eyledi ki eger bu varṭa-
dan sāḥa-i selāmete vuṣūl bula ve bu mehlekeden sühūlet ile ḫalāṣ ola, ṣoḥbet-i 
yārān-ı617 hem-dem ile ki iksīr-i aʿẓam gibi vādī-i ʿademden nişān [H-23a] 
virür, muġtenem olup bir daḫı sefer endīşesin itmeye. Belki baḳıyyetü’l-ʿömr 
sefer nāmın pīrāmen-i zebānına getürmeye. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ger bār-ı diger dāmen-i vuṣlat be-kef ārem
Tā zindeem ez çeng-i meneş kes ne-rehāned618

Bu niyyet-i bereket ile ki mezīd-i cemʿiyyeti muḳteżī vü müteżammin idi, ol 
varṭa-i ʿaẕāb ve ḫılāb-ı ʿiḳābdan fetḥü’l-bāb müyesser oldı, [B-24b] iẕā erā-
da’llāhü emren heyyeʾe esbābehū619. Yaʿnī ser-pençe-i şāhīn kebūter-i miskīni şibāk-i 
helāke çekecek  maḥalde bir ʿuḳāb-ı cāyiʿ ki nesr-i ṭāʾir ve vāḳıʿ āşyāne-i felekde 
āsīb-i minḳār ve nekāl-i çengālinden emīn olmaz idi ve ḥamel ü cedy bīm-i 
cān ve ḥamle-i bī-emānından Behrām-ı ḫūn-āşām şebān olmasa merġzār-ı 
āsmānda çerā ḳılmaz idi, Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥamel ḫışmından anuñ olsa āgāh
Felek  ṣaḥrāsın itmezdi çerāgāh

būy-ı ṭuʿme ile biraz feżā-yı hevāyı pervāz iderken ṣūret-i ḥāl-i şāhīn ü kebūteri 
müşāhede itdi. Kendü kendüye eyitdi: Beyt:

612 Aña] başına teng. Ü.
613 İde] ḳıla, H.
614 İde bir] ḳıldı, Ü.
615 Bī-çārelikden] üftādelikden, B.
616 Bend-i] dām-ı, Ü.
617 Yārān-ı] yār-ı, B H.
618 Bir daha vuslat eteğini tutarsam, ölünceye kadar kimse onu benden alamaz.
619 Allah bir işi murad ettiğinde onun sebeplerini hazırlar.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Feʿūl]

Z’īn nādire türk  rā buved hergiz ḥāl620

Men teşne vü pīş-i men revān āb-ı zülāl621

Egerçi ki kebūter nevāle-i muḫtaṣar ve loḳma-i muḥaḳḳardur, ammā622 
fi’l-cümle anuñ sebebi ile defʿ-i623 ġāʾile-i cūʿ624 müyesser ve nefs-i nā-şekībe bir 
miḳdār teskīn ü tesellī mutaṣavverdür. 

Ḳaṣd itdi ki berḳ-ı ḫāṭıf gibi kebūteri şāhīn öñinden ḳapa. Ḳuvvet-i sebuʿī ki 
nihād-ı şāhīnde mütemekkin idi, heyecān itdi. Bā-vücūd ki keffe-i ʿ uḳābda degül 
idi, anı vezn ü ḥisāba almayup maḳām-ı muʿāraża vü mücādeleye geldi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Murġ ile murġ oldı çeng-be-çeng
İtdiler birbiriyle muḥkem ceng

Çün anlar çeng-be-çeng sāz-ı çeng-i cenge āheng eylediler Bāzende furṣat 
bulup furṣatı ġanīmet bilüp kendüsin bir zīr-i senge atdı. Bir sūrāḫ-ı tārīk  u 
teng ki füsḥat-i sāḥatde āşyāne-i güncişk  aña nisbet bir ferseng idi, girdi yatdı 
ve ol gün ol gice dil-i zār ve dīde-i eşk-bār ile ol sūrāḫ-ı teng ü tārda ḳarār idüp 
Nābiġa-vār lisān-ı ḥāl ile bu beyti tekrār itdi. Şiʿr625:

[Feʿūlü / Mefāʿīlün / Feʿūlün / Mefāʿilün]

Fe-bittü ke-ennī sāveretnī żaʾīletün
Mine’r-ruḳşi fī enyābihā’s-sümmü nāḳiʿu626

ʿAle’s-seḥer ki kebūter-i sefīd-bāl-i ṣubḥ āşyāne-i burūc-ı āsmāndan feżā-yı 
cihāna ṭayerān itdi ve zāġ-ı siyāh-fām-ı şām ʿAnḳā-ṣıfat Kūh-ı Ḳāf-ı ʿademe 
gitdi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-fāl-i hümāyūn çü ṭāvūs-ı mihr
Ḫırāmān şod ender riyāż-ı sipihr627

620 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
621 Bu eşsiz, ama acımasız güzelin hiç umurunda mı? Gözümün önünden duru bir su aktığı halde ben susuzum.
622 Ammā] -Ü.
623 Defʿ-i] -Ü.
624 Cūʿ] cūʿuñ def-i, Ü.
625 Şiʿr] beyt, Ü.
626 Geceyi, öldürücü zehiri olan bir yılan beni rahatsız etmiş gibi geçirdim.
627 Kutlu fal sayesinde gökyüzü bahçesinde güneş tavus gibi salındı.
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Bāzende bā-vücūd ki ġalebe-i cūʿdan bī-mecāl idi. Be-her-ḥāl taḥrīk-i per ü 
bāl idüp pervāza āġāz itdi ve tersān u hirāsān dīde-i iḥtiyāṭ ile çep ü rāsta 
iltifāt [H-23b] idüp gitdi. Nā-gāh bir merġzār kenārında bir kebūter gördi ki 
öñine bir ḳaç dāne dökmişler ve ol reh-güẕere [Ü-20a] hezār toḫm-ı şaʿbede vü 
nīreng ekmişler. Bāzende’nüñ çün kişver-i endāmına leşker-i cūʿ temām628 müs-
tevlī olmış idi bā-vücūd ki hem-cinsin daḫı gördi. Bī-teʾemmül ḳaṣd-ı ṣayd-ı dāne 
ve meyl-i ṣoḥbet-i murġ-ı ferzāne idüp henūz bir iki ḥabbe iltiḳāṭ itmemiş idi ki 
gerdenin beste-i dām-ı belā ve sīnesin ḫaste-i sihām-ı ʿanā gördi. [B-25a] Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dām-ı şeyṭānest dünyā dāne leẕẕethā-yı nefs
Murġ-ı dil rā ḥırṣ-ı dāne zūd der dām efkened629

Pes nāle vü enīn ü āvāz-ı ḫazīn ile ol kebūtere ʿitāba āgāz idüp eyitdi: Ey birā-
der ben ḫod senüñ630 hem-cinsüñ idüm ve be-ḥükm-i el-cinsü ile’l-cinsi yemīlü631 
muʾāneset ü muṣāḥabetüñe meyl idüp fi’l-ḥaḳīḳa bu vāḳıʿaya senüñ mücāne-
setüñ sebebi ile mübtelā oldum. Sen beni bu ḥālden niçün āgāh itmedüñ ve 
ḥaḳ-güẕārlıḳ şerāʾiṭın ve mihmāndārlıḳ veẓāʾifin yirine getürmedüñ, tā ben 
daḫı ḥaẕer ideydüm. Bu dām-ı belāya mübtelā olmayup maḳṣad-ı maʿhūduma 
gideydüm. Kebūter eyitdi: 

Ey mihmān-ı kirāmī seyl-i632 ḳadere sedd633 müyesser mi ve tīr-i ḳażāyı siper-i 
tedbīr ile red mutaṣavver midür. Gūş-ı hūşuña yitişmedi mi ki dimişlerdür: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḳażā z’āsmān çün fürū kerd ser
Heme zīrekān kūr geştend ü ker634

Beyt635:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün ḳader tīrin ata ḳavs-ı ḳażā
Siper olmaz aña meger ki rıżā

628 Temām] -B.
629 Dünya şeytanın tuzağıdır. Tuzaktaki taneler ise nefsin lezzetleri. Gönül kuşunu, tane hırsı tuzağa düşürür.
630 Senüñ] -H Ü.
631 Bir tür kendi türünden olana meyleder.
632 Seyl-i] -H Ü.
633 Ḳadere sedd] ḳaderden ḥaẕer, H Ü.
634 Gökten kaza inince tüm akıllılar kör ve sağır olur.
635 Beyt:] -Ü.-
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Şöyle636 bil ki çün dīvān-ḫāne-i ezelde fermān-ı ḳażā cereyān bulmış ola ve 
defter-i ḳaderde raḳam-ı ceffü’l-ḳalem müsḇet ü muḳarrer olmış ola sen degül 
murġān-ı āşyāne-i637 melekūt perde-serāy-ı638 ʿıṣmetden nüzūl idüp beste-i 
dām-ı ibtilā olurlar. Ādem-i ṣafī ki rūḥ-ı pāk  ve ḳalb-i ṣāfī ile ʿālem-i şehādetde 
nüḳūş-ı elvāḥ-ı ġaybiyyeyi ḥikāyet ider idi ve be-ḥükm-i ve ʿalleme ādeme’l-esmāʾe 
küllehā639 vüfūr-ı ʿilmde mollā-yı aʿlādan daʿvā-yı tefāżżul eyler idi. Bā-vücūd ki 
dāne-i gendümi görmiş ve dām-ı telbīs-i İblīs’i bilmiş idi velā teḳrabā hāẕihi’ş-şe-
cerate fetekūnā mine’ẓ-ẓālimīn640 naṣṣ-ı ṣarīḥ ve nehy-i ṣaḥīḥin istimāʿ ḳılmış idi. 
Āḳıbet yine641 pāy-best-i inḫidāʿ u ġurūr ve giriftār-ı dām-ı firīb ve mekr-i İblīs 
ü642 ġurūr oldı ki iẕā cāʾe’l-ḳażā ʿamiye’l-baṣar ve iẕā nezele’l-ḳaderü baṭale’l-ḥaẕer643. 
Çün bu ḥāl ezel-i āzālda muḳadder imiş devāsı ṣabr-ı cemīl ile tecemmüldür644 
ve çün bu ḳażıyye defter-i ḳażāda müsḇet ü muḳarrer imiş nā-çār çāresi bār-ı 
belāya taḥammüldür. Mıṣraʿ: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Murġ-ı zīrek  çün be-dām üfted taḥammül bāyedeş645

Bāzende eyitdi: Çerb-zebānlıḳ zemānı degüldür ve ṭatvīl-i kelām maḳāmı de-
gül. Hemān bunı di ki ḳādir misin? Baña bu mażīḳ-ı [H-24a] belādan ṭarīḳ-i 
ḫalāṣa delīl olasın ve ṭavḳ-ı minnetüñ ḳıyāmete dek  gerdenime bend idüp 
ṭarīḳ-i mükāfat ile cezā vü sezāsın bulasın. 

Kebūter eyitdi: Ey selīm-dil eger ben ḥīleye ḳādir olaydum ve ṭarīḳ-i ḫalāṣa 
fi’l-cümle mecāl bulaydum bu bend-i belāda pā-beste ḳalur mı idüm ve bu 
vech ile ki görürsin, reh-zen-i kārvān-ı murġān [B-25b] olur mı idüm. ʿAceb 
müşābihdür senüñ ḥālüñ ol şütür-beççeye ki meşāḳḳ-ı seyr ü seferden ṭāḳati ṭāḳ 
olup girye vü zārī ile māderine eyitdi: [Ü-20b]

Ey nā-mihribān bir zemān tevaḳḳuf eyle niçeye dek  gidersin ve şefḳat-i mā-

636 Şöyle] Nesṟ: Şöyle, B.
637 Āşyāne-i] şāḫsār-ı, H Ü.
638 Perde-serāy-ı] āşyāne-i, H Ü.
639 Ve (Allahü Teala) bütün eşyanın isimlerini Adem’e bildirdi (Bakara 31).
640 Ancak  şu ağaca yaklaşmayın, yoksa ikiniz de zalimlerden olursunuz (Bakara 35).
641 ʿĀḳıbet yine] işitmedüñ mi ki niçe, B H.
642 İblīs ü] -H Ü.
643 Kaza geldiğinde göz körleşir; kader de geldiğinde bütün tedbirler boşunadır.
644 Tecemmüldür] taḥammüldür, H.
645 Akıllı kuş tuzağa düşünce sabırlı olmalıdır.
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derāne ḳanı bu żaʿīf ü nā-tüvānı niçe bī-ṭāḳat646 idersin. Māderi eyitdi: 

Ey bī-baṣīret görmez misin ki kār-ı dest iḫtiyārda ve mehār-ı ḳabża iḳtidārda 
degüldür. Mıṣraʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Dirīġā ki der dest-i men nīst kār647

Eger benüm fi’l-cümle iḳtidārum ola idi kendümi taḥammül-i bārdan ve ḳur-
retü’l-ʿaynumı ḫārḫār-ı reftārdan ḫalāṣ itmez mi idüm? Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Şütür-beççe bā māder-i ḫvīş güft
Pes ez reften āḫir zemānī be-ḫuft

Be-güft er be-dest menestī mehār
Ne-dīdī kesem bār-keş der ḳaṭār648

Bāzende649 çün nüvīd-i çāre-i ḫalāṣdan nevmīd oldı ke-ḥareketi’l-meẕbūḥ650 dest 
ü pāy ve per ü bālin taḥrīk  idüp ıżṭırāba āġāz ḳıldı651 ve cehd-i temām ve saʿy 
u ihtimām ile ḳaṣd-ı pervāz ḳıldı. Çün rişte-i ümmīdinde ibrām u istiḥkām var 
idi resen-i dām ki mürūr-ı eyyām ile fersūde olmış idi, infiṣām buldı. Bāzende 
çün ḥalḳını ḥalḳa-i dām-ı belādan ḫālī gördi ferāġ-ı bāl ile pervāza gelüp vaṭan 
cānibine müteveccih oldı ve bu sürūr ile ki murġ-ı cānı ḳafes-i bend-i girāndan 
āzād oldı, ġam-ı cūʿ ve daġdaġa-i iştihāyı ferāmūş ḳıldı. 

Ṭayerān esṉāsında ittifāḳ bir dīhe irdi652. Bir miḳdār āsāyiş içün bir kiştzāra 
muttaṣıl bir dīvār kenārında ḳarār itdi. Bir kūdek-i dihḳān ki ol kiştzāruñ ni-
gehbānı idi, eṭrāf-ı kişti geşt iderken çeşm-i pür-kīni Bāzende-i miskīne rāst 
gelüp sūz-ı sevdā-yı kebāb-ı kebūter kānūn-ı dimāġını pür-dūd itdi ve fi’l-ḥāl 
elinde olan mühreyi kemān-gürūheye ḳoyup ol cānibe atdı. Bāzende ammā 
bu bāzīden ġāfil, ṭaraf-ı653 kiştzār ve cānib-i ṣaḥrā vü654 merġzāra māʾil. Nā-

646 Bī-ṭāḳat] bī-ṭāḳat-ı ḳuvvet, Ü.
647 Ne yazık  ki iş benim elimde değil.
648 Deve yavrusu, annesine “Yol yürüdükten sonra biraz dinlenmek  gerekmez mi?” dedi. Annesi “Bizi çeken ipin ucu 

benim elimde olsaydı kim beni yük  taşırken görebilirdi ki?” diye cevap verdi. 
649 Bāzende] Nesṟ: Bāzende, B.
650 Boğazlanan (bir haynanın) hareketleri gibi.
651 Ḳıldı] eyledi, Ü.
652 İrdi] yitdi, H Ü.
653 Ṭaraf-ı] cānib-i, H Ü.
654 Cānib-i ṣaḥrā vü] eṭrāf-ı, Ü.
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gāh şaʿbede-i felek-i ḥoḳḳa-bāzdan ese̱r-i ḍarb-ı mühre ol şikeste-bālüñ bāline 
yitişdi ve ġāyet-i hevlden ser-nigūn olup ol dīvār kenārında bir çāha düşdi. 
Ol bir çāh-ı siyāh ve maġāk-i dūr-pāyān-ı caḥīm-iştibāh idi ki çarḫ-ı felek-i 
āsyābī anuñ dolābı gibi görinür idi ve resen-i siyāh u sefīd şeb ü rūz [H-24b] 
birbirine mevṣūl olsa ḳaʿr u pāyānına vuṣūl müyesser degül idi. Naẓm655:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cehennem gibi tārīk  idi ol çāh
Nice çekem ʿadem iḳlīmine rāh

Dehānın ejder-i ner gibi açmış
Yidi ḳat yirden altı öte giçmiş

Dili şeb gibi ḫālī mihr-i Ḥaḳ’dan
Yirüñ ḳaʿrına giçmiş ḳahr-ı Ḥaḳ’dan

Dihḳān-beççe656 çün gördi ki ṣayd-ı ḥelāli mücāvir-i çāhdur ve resen-i tedbīri 
ḳaʿr-ı657 çāhdan kūtāh yeʾs itdi ve ol nīm-küşteyi zindān-ı ʿuḳūbetde maḥbūs 
ḳodı gitdi. 

El-ḳıṣṣa Bāzende bir gün bir gice [B-26a] daḫı dil-ḫaste vü bāl-şikeste ol çāh-ı 
muẓlimde muḳīm oldı ve zebān-ı ḥāl658 ile ṣıfat-ı ʿacz ü āvāreligin ve ṣūret-i 
żaʿf u bī-çāreligin ḫayāl-i Nevāzende’ye ʿarż ider idi ve eyyām-ı659 viṣāl ve 
hengām-ı ittiṣāli ẕikr660 idüp lisān-ı teʾessüf ü taḥassür ile dir idi. Mesṉevī661:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne ḫoş vaḳt idi ol kim gāh u bī-gāh [Ü-21a]

Nigārum yüzin eylerdüm naẓargāh

Olup baña662 müsāʿid baḫt-ı yārüm
Saʿādetle giçerdi rūzgārum

Çün kebūter-i zerrīn-bāl-i ṣubḥ Yūsuf-vār çāh-ı zindān-ḫāne-i ẓulmetden 
āşkār oldı Bāzende hezār zūr u zār ile kendüyi kenār-ı çāha atdı ve nālān 

655 Naẓm] mesṉevī, H / beyt, Ü.
656 Dihḳān-beççe] Nesṟ: Dihḳān-beççe, B.
657 Ḳaʿr-ı] tek, B / -H.
658 Ḥāl] ʿacz, Ü.
659 Eyyām-ı] ammā rūz-ı, Ü.
660 Ẕikr] teẕekkür, H.
661 Mesṉevī] naẓm, B.
662 Baña] devlet, B H.
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u ġırīvān ṭayerān idüp çāştgāh ḥavālī-i āşyāneyi penāh itdi. Nevāzende çün 
taṣfīḳ-ı cenāḥ-ı refīḳı işidüp istiḳbāl içün āşyāndan ṭaşra çıḳup eyitdi: Mıṣraʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Menem ki dīde be-dīdār-ı dūst kerdem bāz663

Bāzende’yi çün der-kenār itdi be-ġāyet żaʿīf ü nizār bulup eyitdi: 

Ey yār-ı ġam-küsār ve ey mūnis-i664 rūzgār Naẓm665:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Nedür bu żaʿf-ı bāl ü ʿacz-i ḥālüñ
Nedür çihreñde gerd-i infiʿālüñ

Niçün sünbüllerüñ olmış perīşān
Niçün nergislerüñ olmış dür-efşān

Ḳıṭʿa666:
[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ser pür-ḫumār şeb be-kenār-ı ki būdeʾī
Lebhā fekār mūnis-i yār-ı ki būdeʾī

Sünbül ze tāb refte vü nergis be-ḫvāb-ı nāz
Şeb tā be rūz perde-güsār-ı ki būdeʾī

Mā rā ze reşk  ṣad ciger-i pāre der kenār
Tu pāre-i ciger be-kenār-ı ki būdeʾī667

Bāzende eyitdi: Naẓm668:
[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dostum bi’llāh ḥāl-i nā-tüvānum ṣorma hīç
Hicr elinden nāle vü āh u fiġānum ṣorma hīç

Gül-ruḫuñdan ayru ne çekdüm bu bāġ-ı dehrde
Şemmesi şerḥ olmaz ey ġonçe-dehānum669 ṣorma hīç

663 Gözümü dostumu görmek  için açarım.
664 Mūnis-i] enīs-i, H.
665 Naẓm] mesṉevī, H / şiʿr, Ü.
666 Ḳıṭʿa] rubāʿī, H / -Ü.
667 Hâlâ sarhoşsun, gece kimin yanındaydın? Dudakların yaralanmış, kimin yâri olmuştun? Saçların kıvır kıvır olmuş ve 

gözlerin tatlı bir uykuya dalmış. Gece sabaha kadar kimin yanında kaldın? Bizim ciğerimiz kıskançlıktan bin parça 
olmuşken sen ciğerimin parçası, kimin yanındaydın?

668 Naẓm] rubāʿī, Ü.
669 Ġonçe-dehānum] server ü ānum, B H.
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Ol miḥnet ü belā vü meşaḳḳat ü ʿanāya ki bu pāymāl-i ḥavādis ̱mübtelā olmış-
dur, Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şeb-i yeldā gerek  aña muḥaṣṣal
Ki taḳrīr eyleyem saña mufaṣṣal

Ḫulāṣa-i ḳıṣṣa budur ki işitmiş idüm ki ehl-i sefer çoḳ tecāribe ẓafer bulur. Baña 
bārī bu tecrübe müyesser oldı ki mādām ki ḳayd-ı ḥayātda olam, müsāferete 
niyyet itmeyem ve tā żarūret iḳtiżā itmeye, kūşe-i āşyāneden ṭaşra gitmeyem 
ve iḫtiyārum ile miḥnet-i mücāhede-i hicrānı devlet-i müşāhede-i yārāna 
[H-25a] bedel itmeyem. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Eylemeyem renc-i sefer iḫtiyār
Müşkil imiş ḥasret-i dīdār-ı yār

Bu670 mese̱li ol ecilden īrād itdüm ki ḥażret-i pādşāh-ı ʿālem-penāh ʿizz-i ḥużū-
rı671 ẕill-i sefere bedel ḳılmaya ve firāḳ-ı yār ve celā-yı diyārı ki se̱meresi nāle vü 
zār u dīde-i eşk-bārdur, iḫtiyār ile ḳabūl buyurmaya. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hevā-yı yār u diyārem çü bü’gẕered be-ḫayāl
Şeved menāzilem ez āb-ı dīde māl-ā-māl672

Dābşelīm673 eyitdi: Ey vezīr-i büzürg-vār egerçi ki şedāʾid-i sefer bisyārdur, 
fevāʾidi daḫı [B-26b] bī-şümārdur. Mıṣraʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿAyb-ı mey be-cümle çü güftī hünereş nīz be-gūy674

Her kimse ki kürbet-i ġurbete ve varṭa-i miḥnete mübtelā ola, müteʾeddib 
ü müteheẕẕib675 olur ve niçe tecrübeler ḥāṣıl ḳılur ki müddetü’l-ʿömr aña 
envāʿ-ı menāfiʿ müteferriʿ ü müterettib olur. Bī-şübhe riyāżet-i sefer ile nefs, 
terakkī-i külliye dest-res bulur. Ḫvāh rāh-ı ṣūretden ve ḫvāh rāh-ı maʿnīden 

670 Bu] Nesṟ: Bu, B.
671 Ḥużūrı] ḥaẓarı, B. 
672 Hayalime sevgilim ve vatanım düşünce menzillerim göz yaşıyla doluyor.
673 Dābşelīm] Nesṟ: Dābşelīm, B.
674 Şarabın bütün ayıplarını söyledin, hünerini de söyle.
675 Müteheẕẕib] müẕehhib, B.
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görmez misin ki piyāde şeş menzil-i sefer ile ferzānelikden ferzīnlik  mertebe-
sine irişür. Şiʿr:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Elem tera fī ruḳʿatin beydaḳan
İẕā cedde fī seyrihī fereznā676

Ve māh-ı sebük-rev on dört gice seyr ile menzil-i hilālīden derece-i kemāle 
yitişür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bī-sefer şāh olur mı ʿāleme mīr677

Bī-sefer māh olur mı bedr-i münīr

Ve678 her kimse ki kūşe-i mesken ve rāḥat-ābād-ı vaṭandan ḳadem bīrūn ḳıl-
maya, [Ü-21b] müşāhede-i ʿacāʾib-i bilād ve mülāzemet-i ekābir ü ʿibāddan 
dūr olur ve uʿcūbāt-ı esrār-ı aḳṭār ve ḫabāyā-yı aḥvāl-i rūzgārdan maḥrūm u 
mehcūr ḳalur. Bāz ol sebebden sāʿid-i selāṭīnde maḳām ḳıldı ki kāşāne-i āş-
yānesinde ḳarār itmez ve cuġd ol ecilden verā-yı dīvār-ı meẕelletde ḳaldı ki 
kūşe-i vīrānesinden ṭaşra gitmez. Aḫbārda gelmişdür ki meşāyiḫ-ı kibārdan 
biri ber-sebīl-i taʿrīż mürīdlerin bu rubāʿī ile sefere taḥrīż ider idi. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Her kes ki sefer kuned pesendīde şeved
Der ʿayn-ı kemāl nūr-ı her dīde şeved

Pākīze-ter ez āb ne-bāşed hergiz679

Her cā ki kuned maḳām gendīde şeved680

Eger ol bāz-ı şikārī ki zaġan-beççeler ile neşv ü nemā bulmış idi, āşyāne-i 
zaġanda ḳalup hevā-yı seferde pervāza681 gelmeye idi her-āyine dest-būs-ı 
sulṭān ile müşerref olmaḳ müyesser olmaya idi. Vezīr-i kebīr tārek-i mübārek-i 
şehriyāra duʿā cevāhirin nisā̱r itdükden ṣoñra tafṣīl-i temsī̱l ve ṣūret-i vāḳıʿayı 
istifsār itdi.

676 Satranç tahtasındaki piyonu görmez misin? Büyük  bir gayretle yürür de sonra onu (tahtadan) atıveririz.
677 ʿĀleme mīr] ʿālem-gīr, B H.
678 Ve] Nesṟ: Ve, B.
679 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
680 Sefere çıkan, herkes tarafından sevilir. O, herkesin gözünün ışığı olur. Sudan daha temiz bir şey yoktur, ama bir yerde 

uzun süre kaldığı zaman o bile kokar.
681 Pervāza] pervāza gelüp, B.
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Yuvasından düşen doğan yavrusunu bir karganın yakalayıp kendi 
yuvasına götürüp büyütmesi. TSMK, revan 843, v.34b.
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Ḥikāyet: Rāy Dābşelīm eyitdi: Rivāyet iderler ki iki bāz-ı tīz-pervāz şeb ü 
rūz birbiri ile dem-sāz olmışlar idi ve bir ḳulle-i kūhda ki ʿuḳāb-ı sipihr bu 
rifʿat-i ṭayerān ile kemerine iremez idi ve nesr-i ṭāʾir bu bülend-pervāzlik  ile 
ẕirvesinüñ [H-25b] ẕerresini göremez idi, āşyāne ḳılmışlar idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ān ne-kūhī būd k’ān rā ber zemīn būdī nişān
Āsmānī būd gūyā ber firāz-ı āsmān682

Ol iki murġ-ı ferzāne ferāġ-ı bāl ile ol āşyānede giçinürler idi ve niʿmet-i ṣoḥbe-
ti ġanīmet bilüp sürūr u ḥużūr ile rūzgār giçürürler idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ġanīmet bil ḥużūr-ı dostānı
Vefāsuzdur vefāsuz bil cihānı

Bir müddetden ṣoñra ʿināyet-i Rabbānī anlara bir beççe erzānī buyurdı. Be-
ḥükm-i evlādunā ekbādunā683 kemāl-i şeġaf u şefḳatlerinden her gün ikisi daḫı 
ġıdā ṭalebine giderler idi ve ciger-kūşeleri içün gūne gūne ṭuʿme getürüp yidü-
rürler idi, tā ḳuvvet bulup684 żaʿfı gitdi ve az müddetde ḳuvveti çoḳ teraḳḳī itdi. 

Bir gün yine anı tenhā ḳoyup her biri bir cānibe gitmiş idi ve gelmeleri [B-27a] 
vaḳtinden ḫayli zemān giçmiş idi. Bāz-beççenüñ685 cāẕibe-i iştihāsı686 ḥarekete 
gelüp cünbüşe āġāz itdi ve her cānibe meyl idüp ıżṭırāb ider iken kerāne-i 
āşyāneye yitdi. Nā-gāh andan düşüp saṭḥ-ı zemīne irecek  maḥalde meger bir 
zaġan ki beççelerine ṭuʿme ṭalebine kūşe-i āşyāneden çıḳup kemer-i kūhda 
ṣayda müteraṣṣıd olup ṭurur idi, tecessüs-i eṭrāf iderken ittifāḳā687 naẓarı ol 
bāz-beççeye rāst geldi. Ḫayāl itdi ki bu bir mūşdur ki bir zaġan çengālinden 
ḫalāṣ olmışdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Der-kūze hemī ḫayāl-i rüʾyet bīnem688

Bī-teʾemmül hücūm idüp yire yitmedin rūy-ı hevādan götürüp āşyānesine ge-

682 Yeryüzünde ona benzer bir dağ yoktu. Sanki gökyüzünde başka bir gökyüzüydü.
683 Çocuklarımız bizim ciğerlerimizdir. 
684 Ḳuvvet bulup] -Ü / bulup, -H.
685 Bāz-beççenüñ] bāz-beççeye, H Ü.
686 İştihāsı] iştihā, H Ü.
687 İttifāḳā] nā-gāh, Ü.
688 Şarap kadehinde her zaman senin yüzünü görürüm.
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türdi ve ḥiddet-i baṣar ile diḳḳat-i naẓar idüp gördi. ʿAlāmet-i çengāl ü minḳār 
ile bildi ki murġān-ı şikārī cinsindendür. Be-ḥükm-i cinsiyyet aña ʿırḳ-ı meyl ü 
maḥabbet nābiż [Ü-22a] olup ḳalbinde aña mihr ü şefḳat ẓāhir oldı ve fikr 
idüp kendü kendüye eyitdi: 

Bu ḥāl żımnında ʿināyet-i İlāhī ve ḥikmet-i nā-mütenāhīyi gör ki beni bunuñ 
sebeb-i ḥayātı ḳıldı. Eger ol maḥalde ben ḥāẓır bulunmasam bu bī-çāre evc-i 
hevādan yire düşüp aʿżā vü eczāsı müteferrıḳ olur idi ve üstüḫvānları āsīb-i 
seng-i ʿanā ile ḫurd olup ġubār-vār bād-ı fenāya varur idi. Çün ḳażā-yı Rab-
bānī iḳtiżā itdi ki ben anuñ sebeb-i beḳāsı olam. Enseb budur ki ferzendlerüm 
ile terbiyetde anı şerīk  belki ferzendlige ḳabūl idüp sāʾir evlādum silkinde 
münselik  ḳılam. 

Pes kemāl-i raġbet ü şefḳat ile anuñ terbiyetine meşġūl oldı ve kendü ferzend-
leri emrinde sülūk  itdügi ṭarīḳı anuñ ḥaḳḳında meslūk  ṭutdı, tā bir dereceye 
vardı ki bāz-beççe uzayup689 ḳadd ü ḳāmet çekdi ve ferr-i per ü bāl ü minḳār 
u çengāli kemāle yitdi ve rūz-be-rūz muḳteżā-yı ẕātī ve gevher-i aṣlīsi üzre690 
āġāz itdi. Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün / Mefāʿīlün]

Ve ḥaḳḳun ʿalā ibni’ṣ-ṣaḳri en yüşbihe’ṣ-ṣaḳrā691

Egerçi ki kendüsin evlād-ı zaġandan taṣavvur ider idi, [H-26a] ammā heyʾet 
ü himmetin ve ṣūret ü sīretin anlara muḫālif görüp ekse̱r-i evḳāt mütefekkir ü 
müteḥayyir olup kendü kendüye eydür idi: 

Eger ben bīgāne olam niçün bu āşyānede mesken ḳılam ve eger bu ḫānedān-
dan isem neden anlaruñ ʿaks-i ṣūret ve ḫilāf-ı sīretlerinde olam? Rubāʿī692:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ne dāḫil-i īn dāʾire dārem ḫod rā
Ne ḫāric-i īn cemʿ şümārem ḫod rā

Ān beh ki ez īn nīstī vü hestī-i ḫvīş
Ḫoş bü’gẕerem ü bāz güẕārem ḫod rā693

689 Uzayup] ulalup, H Ü.
690 Üzre] pervāza, H Ü.
691 Şahinin yavrusu ancak  şahine benzer.
692 Rubāʿī] beyt, B.
693 Ne kendimi bu dairenin içinde buluyorum, ne de bu toplumun dışından biri sayılırım. En iyisi, varlığımdan ve 

yokluğumdan güzelce geçeyim ve benliğimi bırakıp gideyim.
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Bir gün zaġan bāz-beççeye eyitdi: Ey ferzend-i muḳbil seni dāʾim melūl u 
münfaʿil görürem. Sebeb-i melālüñ baña ḫafīdür ve mūcib-i infiʿālüñ baña 
maḫfī. Eger mizāc cihetinden bir nesneye iḥtiyācuñ var ise nedür söyle bile-
lüm. ʿ İlācına mübāşir olalum [B-27b] ve eger ḫāṭıruñda bir ārzū vü merāmuñ 
var ise iʿlām eyle görelüm. Maḳdūr olduġı miḳdār itmāmına saʿy u694 ihtimām 
ḳılalum. Bāz-beççe cevāb virüp eyitdi ki: 

Ben daḫı nefsümde āsā̱r-ı melālet müşāhede iderem, ammā sebebin temām 
bilimezem. Eger bilsem daḫı iʿlān u iʿlām ḳılımazam. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Īn ṭurfe gülī niger ki mā rā be-şüküft
Nī reng tevān nümūd u nī būy nühüft695

Ḥāliyā ıṣlāḥ-ı ḥālüm ve defʿ-i melāl ü infiʿālüm içün bunı maṣlaḥat görürem 
ki şeref-i icāzet erzānī buyurasın, tā bir zemān rūy-ı hevāda ṭayerān ve eṭrāf-ı 
cihānı seyrān idem. Şāyed ki bereket-i ḥareket ile ġubār-ı ġam ṣaḥīfe-i dilüm-
den zidūde ola ve ümmīddür ki temāşā-yı ʿacāʾib-i eṭvār ve teferrüc-i ġarāʾib-i 
emṣār sebebi ile ṣūret-i feraḥ āyīne-i żamīrümde cilve ḳıla. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dil-i ġonçe açılmaz idi ġamdan
Seḥer-geh itmese ger seyr-i gülşen

Zaġan696 çün āvāze-i firāḳı işitdi dil-i germinden āh-ı serd idüp eyitdi: Beyt:
[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez firāḳ-ı telḫ mī-gūyī suḫun
Her çi mī-ḫvāhī be-kun līk  ān me-kun697 [Ü-22b]

Ey ferzend-i dil-bend bu ne ḫayāl-i rekīk  ve fikr-i müstebʿaddür ki eylersin ve ey 
ciger-kūşe bu ne kelām-ı ḫām ve endīşe-i nā-temāmdur ki söylersin. Sefer sevdā-
sın itme ki sefer bir deryā-yı merdüm-rubāy ve bir neheng-i ādemī-ḫāydur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Saḳar-ı ehl īn cihān seferest
Z’ān sebeb ṣūret-i sefer saḳarest698

694 Saʿy u] -H Ü.
695 Bizim için açan şu taze güle bak. Ne rengini gösterir, ne de kokusunu saklayabilir.
696 Zaġan] Nesṟ: Zaġan, B.
697 Acı ayrılıktan bahsediyorsun. Ne yapmak  istiyorsan yap, ama onu yapma.
698 Bu dünya insanlarının cehennemi seferdir. Bu yüzden seferin yüzü cehennem gibidir.
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Sebeb-i irtikāb-ı şedāʾid-i müsāferet yā iktisāb-ı esbāb-ı maʿīşet veyā vaṭan-
da taʿaẕẕür-i temekkün ü iḳāmetdür. Sen bunlaruñ ikisinden699 daḫı berīsin 
bi-ḥamdi’llah ki kūşe vü tūşe cihetinden bī-niyāzsın ve cemīʿ-i ferzendlerüm-
den daḫı ser-efrāzsın. Cümlesi kemer-beste-i fermānuñdur ve merbūṭ-ı rıbḳa-i 
iẕʿānuñdur. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Cümle be-āyīn-i ser-efgendegī 
Gūş-ı edeb ḥalḳa-keş-i700 bendegī701

Bu ḥużūr u sürūr ve niʿmet-i [H-26b] mevfūr ile sefer iḫtiyār itmek  ve meẕāḳ-ı 
ḥażardan meşāḳḳ-ı seferi tercīḥ idüp terk-i yār ve celā-yı diyār itmek  ṭarīḳ-i 
fikr-i ṣaḥīḥden dūr ve ṭavr-ı ʿaḳl-ı ṣarīḥden be-ġāyet702 mehcūrdur. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān k’ū be-selāmetest ü nānī dāred
V’ez behr-i nişesten āşiyānī dāred

Ne-ḫādim-i kes buved ne-maḫdūm-ı kesī703

Gū şād be-zī ki ḫoş cihānī dāred704

Bāz-beççe705 eyitdi: Senüñ itdügüñ naṣīḥat muḳteżā-yı ʿalaḳa-i übüvvet ve lā-
zıma-i şefḳat ü ḥafāvetdür. Fe-ammā ben her çend ki endīşe iderem bu kūşeyi 
ḥālüme lāʾiḳ ve bu tūşeyi mizācuma muvāfıḳ bulmazam ve ḫavāṭıra706 ḫavāṭır 
[B-28a] ḫuṭūr ider ki iẓhārını maʿḳūl görmezem. 

Zaġan bildi ki nükte-i küllü şeyʾin yerciʿu ilā aṣlihī707 anuñ ḥaḳḳında ẓuhūr itdi ve 
zebān-ı taʿaccüb ile kendü kendüye eyitdi: Naẓm:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger beyża-i zāġ-ı ẓulmet-sirişt
Nehī zīr-i ṭāvūs-ı bāġ-ı behişt

699 İkisinden] birisinden, B.
700 Gūş-ı edeb ḥalḳa-keş-i] ḥalḳ be-gūş-ı edeb. 
701 Hepsi tevazu içinde ve edepleriyle kulluğa hazır durumda.
702 Be-ġāyet] -H / baʿīd ü, Ü.
703 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
704 Bu dünyanın en mutlu insanları sağlıklı bir beden sahip olanlar, nafakasını çıkartabilenler, oturacak  bir yuvaya 

sahip olanlar ve kimseye hizmetçi olmayanlardır.
705 Bāz-beççe] bāz, H Ü.
706 Ḫavāṭıra] ḫāṭıruma, B H.
707 Her şey aslına döner.
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Be-hengām-ı ān beyża perverdeneş
Ze incīr-i cennet dehī708 erzeneş

Nehī ābeş ez çeşme-i Selsebīl
Ber ān beyża ger dem zened Cebreʾīl

Şeved ʿāḳıbet beyża-i zāġ zāġ
Keşed renc-i bīhūde ṭāvūs-ı bāġ709

Çün gördi ki bu nehc üzre taḳrīri anuñ żamīrinde teʾsī̱r itmedi. Ṭarz-ı kelāmı 
taġyīr idüp bu vech ile taʿbīr itdi ki: 

Ben didügüm maḳām-ı ḳanāʿat ve mertebe-i ferāġatden nāşīdür. Sen didügüñ 
ṣıfat-ı ḥırṣ u ṭamaʿdan münbaʿis ̱ü mütemāşīdür710. Mıṣrāʿ:

Şettāne beynehümā şettāne şettānā711

Ey ferzend-i dil-nevāz ṣıfat-ı ḥırṣ u āz hezār şāh-bāz-ı hümā-pervāzı evc-i 
hevā-yı istiġnādan indürüp beste-i bend-i niyāz itmişdür ve ḥırṣ-ı pīşe hemīşe 
maḥrūmdur ve ṣaḥīfe-i nāṣıyesinde el-ḥarīṣu maḥrūmun712 mefhūmı713 merḳum-
dur. Ḳanāʿat ehli olmayan dünyāda rāḥat olmaz, ferāġat ḳadrin bilmeyen 
ʿālemde ʿāfiyet714 bulmaz. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿĀrife tūşe mi var genc-i ḳanāʿatden eyü
ʿĀḳile kūşe mi var künc-i ferāġatden eyü

Çün sen niʿmet-i ḳanāʿat şükrin ḳılmazsın ve devlet-i ferāġat ḳadrin bilmezsin 
ḳorḳaram ki saña ol belā yitişe ki ol gürbe-i ḥarīṣa yitişdi. Bāz-beççe eyitdi: Ne 
keyfiyyet ile olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Zaġan eyitdi: Zemān-ı māżīde bir pīr-i zāl-i żaʿīf-ḥāl715 var idi ki 
[Ü-23a] ġāyet-i żaʿf u hüzālden ḫılāl gibi bārīk  idi ve inne evhene’l-büyūti le-bey-

708 Dehī] nehī, Ü.
709 Karganın yumurtasını cennet tavusunun altına koysan, ondan çıkan civcive cennetin incirlerinden yedirsen, suyunu 

Selsebil çeşmesinden versen, Cebrail ona nefesinden verse, sonunda yine karganın yumurtasından çıkan karga olur, 
cennet tavusu da boşuna zahmet çekmiş olur.

710 Mütemāşīdür] mütemeşşī H.
711 Aralarında dağlar kadar fark  vardır.
712 Hırslı kişi mahrumdur.
713 Mefhūmı] mażmūnı, H.
714 ʿāfiyet] ʿāḳıbet, H.
715 Żaʿīf-ḥāl] żaʿīfü’l-ḥāl, B.
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tü’l-ʿankebūt716 bir külbesi var idi ki baḫīller kefinden teng ve cāhiller ḳalbinden 
tārīk  idi. Ol külbede bir gürbesi var idi ki hergiz mir’āt-ı ḫayālde ve ʿālem-i 
misā̱lde şekl-i nān görmemiş idi ve bīgāne vü āşnā andan nām u nişān işitme-
miş idi. Meblaġ-ı teraffuh-ı ḥużūrı buña maḳṣūr idi ki gāh gāh bir sūrāḫdan 
būy-ı mūş istişmām itmek  ile meşām-ı hūşı muʿaṭṭar ve taḫta-i ḫākde naḳş-ı 
pāyın görmek  ile [H-27a] Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Mānend-i gedāyī ki biyābed deremī çend717

çeşm-i cihān-bīni münevver olur idi ve eger aḥyānen baḫt muvāfaḳat ve ṭāliʿ718 
müsāʿadet ve saʿādet murāfaḳat719 idüp bir mūş-ı bī-çāreyi ser-pençe-i şikāra 
getürse Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün gedāyī ki genc ü zer yābed720

neşāṭ-ı mevfūr ve inbisāṭ-ı nā-maḥṣūr ile niçe eyyām u şühūr şād u mesrūr 
olup sāḥa-i sīnesinden endūh-ı dīrīne ṣad merḥale dūr olur idi ve niçe müddet 
ol ḳūt-ı lā-yemūt ile ḳanāʿat [B-28b] ider idi ve ol nevāleyi ki ʿālem-i ġaybdan 
ḥavāle olmış idi, ġanīmet-i ʿuẓmā bilüp dir idi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Īn ki mī-bīnem be bīdārīst yā Rab yā be ḫvāb
Ḫvīşten rā der çünīn ḥālet pes ez çendīn ʿaẕāb721

Ol sebebden ki külbe-i pīr-i zāl ol gürbenüñ ḳaḥṭ-ı722 sāli idi, dāʾim zār u niẕār 
idi ve ġāyet-i hüzālden şekli ḫayāl ve endāmı ḫılāl ve ḳāmeti hilāl gibi görinür idi. 

Bir gün żaʿf-ı tām ve nihāyet-i naḥāfet-i endāmdan zaḥmet-i temām ile bālā-
yı bāma çıḳup eṭrāfa nigāh iderken nā-gāh gördi ki bālā-yı dīvār-ı hem-ci-
vārda bir gürbe-i şīr-ṣūret ü peleng-ṣavlet ki çeşm-i şuʿle-feşānı ʿaynü’l-hirre 
gibi raḫşān ve peşm-i ḥarīr-naẓīri mūy-ı semmūr gibi berīḳ u dıraḫşān, ʿizz ü 
nāz ve tebaḫḫur u ihtizāz ile seyrān idüp şīr-i jiyān gibi ġırīv ü efġān ider ve 

716 Ve şüphe yok  ki yuvaların en çürüğü elbette ki örümceğin yuvasıdır (Ankebût 41).
717 Bir kaç kuruş bulmuş dilenci gibi.
718 Ṭāliʿ] saʿādet, H Ü.
719 Ve saʿādet murāfaḳat] -H Ü.
720 Hazine ve altın bulmuş bir dilenci gibi.
721 Allah’ım! Bu kadar azaptan sonra bu gördüklerim gerçek  mi, yoksa rüya mı?
722 Ḳaḥṭ-ı] maḥaṭṭ-ı, H.

250 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



kesṟet-i laḥm ve vefret-i şaḥmdan sürʿat-i ḥarekete bī-mecāl ḫırāmān ḫırāmān 
gider. Gürbe-i pīr-i zāl çün kendü cinsinden bu zīb ü ferr ile ol gürbe-i ferbih ü 
çerb-perveri gördi müteḥayyir olup feryād itdi ki: Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Yārā ḫırāmān mī-resī āḫir be-gūyī kez kucā723

Sen bu leṭāfet ile ḳandansın? Beñzer ki Ebū Hüreyre perverdelerindensin, yā 
żiyāfet-ḫāne-i ḫvān-ı Ḫıṭā’dan gelürsin. Bu ṭarāvetüñe ḥikmet nedür ve bu 
leṭāfet ü ḳuvvetüñe ʿillet nedür? Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Laʿl-i şīrīn ile cānā sen ki ādem cānısın
Ṣorduġum ʿayb eyleme bi’llāh kimüñ cānānısın

Gürbe-i hem-sāye cevāb virdi ki: Ben rīze-ḫor-ı ḫvān-ı sulṭānam, her ṣabāḥ der-i 
bārgāh-ı pādşāhda derbān-ṣıfat nigerānam. Çün eyvān-ı dīvān sümāṭ-ı niʿam-ı 
firāvān ile nümūdār-ı māʾide-i ehl-i724 cinān ola cürʾet idüp ol semüz etlerden ve 
simīd etmeklerden bir ḳaç loḳma şikār iderem ve ol gün ol gice anuñla tenaʿʿum 
idüp bu minvāl üzre rūzgār giçürürem. Gürbe-i pīre-zen eyitdi: 

Semüz et didügüñ neden ʿibāretdür ve simīd etmek  ne nesneden kināyetdür? 
Ben müddetü’l-ʿömr şūrābe-i şūrbā-yı725 pīre-zen [Ü-23b] ve gūşt-i mūşdan 
ġayrı nesne görmedüm ve işitmedüm. 

Gürbe-i hem-sāye çün andan bu kelāmı işitdi taʿaccüb itdi ve ṭaʿn u ṭanz ile 
eyitdi: 

Anuñçün şöyle zībā-ṣūret olmışsın ki ḳaddüñ çenge ve endāmuñ [H-27b] tār-ı 
ʿūda dönmiş ve bedenüñ ḳurımış ʿankebūt-ı nemek-sūda dönmiş. Hey miskīn 
ʿaceb ʿibret726 olmışsın. El-ḥaḳ senüñ bu heyʾetüñden ebnā-yı cinsümüze ʿār-ı 
temām ve bu şekl ü ṣūretüñden benī-nevʿümüze teng-i ber-devām vardur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ez gürbe hemīn gūş u dümī hest tu rā727

Bāḳī heme ʿankebūt rā mī-mānend728 [B-29a]

723 Ey sevgili, böyle salına salına nereden geliyorsun?
724 Ehl-i] ekl-i, H.
725 Şūrbā-yı] -B.
726 ʿİbret] ʿucbe ṣūret, Ü.
727 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
728 Kedilikten sende sadece kulak  ve kuyruk  var. Diğer bütün özelliklerinle örümceğe benziyorsun.
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Ve eger sen bārgāh-ı sulṭāna ḥāżır olayduñ ve revāʾiḥ-i eṭʿime ve fevāʾiḥ-i aġ-
diye ile dimāġ-ı cānuñı muʿaṭṭar ḳılayduñ, yümkin ki sırr-ı yuḥyi’l-ʿiẓāme ve hiye 
ramīm729 perde-i ġaybdan ʿarṣa-i şühūda gelüp ḥayāt-ı tāze bulayduñ. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Būy-ı maḥbūb çü ber ḫāk-i aḥibbā güẕered
Çi ʿaceb bāşed eger zinde kuned ʿaẓm-i ramīm730

Gürbe-i pīre-zen çün bu taʿyīb-i terġīb-āmīzi işitdi derūne-i dilinde şiryān-ı 
ḥırṣ u āz ḥarekete āgāz idüp tażarruʿ u niyāz ile eyitdi731: 

Ey birāder mā-beynümüzde ḥaḳḳ-ı civār ve rābıṭa-i cinsiyyet vardur ve ḥub-
bü’l-hirreti mine’l-īmān732 ḥadīsi̱ żamīr-i münīrüñe āşkārdur, ne vardur ki şarṭ-ı 
mürüvvet ve ḥaḳḳ-ı uḫuvveti yirine getürüp bu nevbet ki ol cānibe varasın 
bu bī-çāreyi ḫidmet-i murāfaḳata ḳabūl buyurasın. Şāyed ki senüñ devletüñde 
bu ten-i āzürdeye sedd-i ramaḳ ve bereket-i ṣoḥbetüñ ile bu ḳālib-i fersūdeye 
fi’l-cümle revnaḳ ḥāṣıl ola. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Hezārān kes ze inʿāmet ber āsūd u müreffeh şod
Merā şāyestegī bīşest eger men hem şevem şāyed733

Gürbe-i hem-sāye anuñ girye vü zārīsine teraḥḥum idüp taʿahhüd itdi ki bu 
nevbet sümāt-ı niʿmete ansuz ḥāżır olmaya. Gürbe-i pīre-zen bu nüvīd-i fe-
raḥ-fezā734 ve bu ümmīd-i rūḥ-efzā ile ḥayāt-ı tāze bulup bālā-yı bāmdan indi 
ve ṣūret-i ḳażıyyeyi naḳīr ü ḳıṭmīr pīre-zene taḳrīr itdi. Çün pīre-zenüñ yār-ı 
ḳadīmi idi ḥaḳ-şināslik  muḳteżāsı üzre naṣīḥate āġāz idüp eyitdi: 

Ey refīḳ-ı mihribān iġvā-yı ehl-i dünyāya firīfte olma ve kūşe-i ferāġatde tūşe-i 
ḳanāʿati ʿāleme virme ki ẓarf-ı ḥırṣ u āz ḫāk-i gūrdan ġayrı ile pür olmaz ve 
dīde-i ṭūl-i emel sūzen-i fenā vü rişte-i ecelden ġayrı ile dikilmez. Naẓm:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Nihāyet yoḳ durur çün ḥırṣ u āza
Ḳanāʿat eylemekdür çāre aza

729 Kemikleri kim diriltebilir ki onlar çürümüşlerdir (Yâsin 78).
730 Sevgilinin kokusu dostların gömülü olduğu topraktan geçse, çürük  kemikleri diriltmesi hiç şaşırtıcı değil.
731 İle eyitdi] itdi ki, Ü.
732 Kedi sevgisi imandandır.
733 Senin ihsanlarınla binlerce kişi zengin oldu ve refaha kavuştu. Ben onların hepsinden daha çok  layığım, ben de refaha 

kavuşsam revadır.
734 Feraḥ-fezā] ferruḫ-rā, B.

252 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Ḳanāʿat ḳılmayan olmaz tüvānger
Vüfūr-ı māl ile Ḳārūn ise ger

Ammā dimāġ-ı gürbe-i bī-nevā sevdā-yı nevāle-i ḫvān-ı sulṭān ile şöyle imtilā 
bulmamış idi ki dārū-yı naṣīḥat ile devā ve şerbet-i mevʿiẓet ile şifā mümkin 
olaydı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Naṣīḥat-i heme ʿālem çü bād der-ḳafes est
Be-gūş-ı merdüm-i ʿāşıḳ çü āb der ġarbāl735

El-ḳıṣṣa vaḳt-i maʿhūd ve sāʿat-i mevʿūdda gürbe-i hem-sāye ile üftān u ḫayrān 
[H-28a] cānib-i āstāne-i sulṭāna revān oldı. Meger ol bī-çāre henūz bārgāh-ı 
pādşāha varmadın laṭīfe-i naṣṣ-ı736 ṣarīḥ-i el-ḥarīṣu maḥrūmun737 ʿarṣa-i ẓuhūra 
gelmiş imiş ve nüḥūset-i ṭāliʿ āteş-i [B-29b] sevdāsını āb-ı ḥırmān ile munṭafī 
ḳılmış imiş. Sebebi daḫı bu ki andan sābıḳ meger gürbeler hücūm idüp şūr u 
şeġabı ḥadden giçürmişler idi ve feryād u fiġān ile pādşāhı bī-ḥużūr itmişler idi. 
Fermān-ı sulṭān [Ü-24a] bu minvāl üzre cereyān bulmış idi ki tīr-endāzlardan 
bir cemāʿat tīr ü kemān ile bir kūşede kemīn idüp müteraṣṣıd olalar, tā her 
gürbe ki veḳāḥat siperin yüzine çeküp meydān-ı cürʾete gele, evvel ṭuʿmesi738 
belki āḫir loḳması739 peykān-ı ciger-dūz ola. Gürbe-i pīre-zāl bu ḥālden ġāfil 
ve şarāb-ı ḥırṣ u ṭamaʿ740 ile mest ü lā-yaʿḳıl meşām-ı cānı çün būy-ı ṭaʿāmı 
istişmām itdi ve gūş-ı hūşı çün ṭās u kās ve sīnī vü çīnī ṭanīnin741 işitdi bī-iḫtiyār 
şāhīn-vār şikārgāh-ı ḫvān-ı sulṭāna kendüsin perrān atdı ve çāşnī-gīr-i ḳażā itdi. 
Mıṣraʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ey sūḫte-i īn dīg-i temennā ḫām-est742

Henūz keffe-i mīzān-ı iştihā loḳma-i girān-ı seng ile imtilā bulmamış idi ki tīr-i 
dil-şikāf mīl-i terāzū gibi kāf-ı nāfında oynadı. Mesṉevī743:

735 Öğüt, âşıkların kulağında kafesteki rüzgar ve elekteki su gibidir.
736 Naṣṣ-ı] -B H.
737 Hırslı kişi mahrumdur.
738 Ṭuʿmesi] loḳması, Ü.
739 Belki āḫir loḳması] -H.
740 Ṭamaʿ] āz, Ü.
741 Ṭanīnin] āvāzesin, Ü.
742 Ey (temenna kazanında) yanan gâfil! Bu kazan henüz ısınmamıştır.
743 Mesṉevī] naẓm, B.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Aḳup ḳanı derūn-ı üstüḫvāndan
Dir idi hem ḳaçardı bīm-i744 cāndan

Ger ölmezsem bu zaḫm-ı tīr-zenle
Giçinem mūş u nān-ı pīr-zenle

ʿAsel ḥaẓẓı çü zaḫm-ı nīşe degmez
ʿAselden yeg durur biñ kerre bekmez

Bu mese̱li anuñçün getürdüm ki sen de kūşe-i āşyānemüzi ġanīmet bilüp 
ḳadr-i ṭuʿme vü niʿmeti ki bī-zaḥmet ü meşaḳḳat ḥāṣıl u vāṣıldur, fehm idesin. 
Allāhümme ḳanniʿnā bi-mā ruziḳnā745 ḫamīrinden faṭīr idüp efzūn u ziyāde ṭaleb 
itmeyesin. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-cāyī ki vaḳtet ḫoşest ey püser
Ne-mī-bāyedet kerd ez āncā sefer

Me-kun devlet-i āfiyet rā rehā
Meyendāz ḫod rā be ḫod der belā

Me-kun dest-i āz u heves rā dırāz
Be çīzī ki baḫşīde endet be-sāz

Eger mūr rā āz kemter bodī
Çerā pāymāl-i heme der-bodī746

Bāz-beççe eyitdi: Buyurduġuñ gerçi maḥż-ı naṣīḥat ve farṭ-ı şefḳat ü merḥa-
metdür, ammā cüzʾiyyāt-ı umūra iltifāt himmet-bülende nā-mülāʾimdür ve 
mücerred ekl ü şürbe ḳanāʿat muḳteżā-yı ṭıbāʿ-ı behāʾimdür. Her kimse ki 
serīr-i salṭanatda747 server olmaḳ dileye, ṭaleb-i meʿālīye cehd itmek  gerek  ve 
her kimesne ki kişver-i siyādetde tācver olmaḳ ḳaṣd eyleye kemer-i ictihādı 
miyān-ı cāna [H-28b] bend itmek  gerek. Rāġıb-ı748 himmet-i ʿ ālī aʿmāl-i ḫasī-

744 Bīm-i] hevl-i, H Ü.
745 Allah’ım bizi rızıklandırıldığımız şey için kanaat edenlerden kıl.
746 Ey oğul, vaktinin hoş geçtiği bir yerden sefer etmen gerekmiyor. Afiyet devletini bırakma ve kendini belaya sokma. Artık 

heves ve tamahkarlık  elini uzatma. Sana verilenle yetin. Eğer karıncanın tamahı az olsaydı, herkes tarafından bu 
kadar çiğnenmezdi.

747 Salṭanatda] saʿādetde, Ü.
748 Rāġıb-ı] -H, Ü.

254 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



İleri yaşlarda baba olan yoksul derviş ve kılıç kuvvetiyle şöhret 
kazanmak isteyen oğlu. TSMK, revan 843, v.41a.
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seye rāżī olmaz ve ṭālib-i rütbet-i749 meʿālī menāzil-i edānī vü erāzil ile ḳanāʿat 
ḳılmaz. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her kime ki rütbet-i bālā gerek
Aña ḳadem himmet ü ālā gerek

Zaġan eyitdi: Bu ḫayāl-i nā-hem-vār mücerred pindār ile vücūd bulmaz ve bu 
dīk-i sevdā temennā-yı bī-ḥāṣıl ile cūşa gelmez. Hīç bir ʿamel tehyiʾe-i [B-30a] 
edevātsuz müyesser750 ve hīç bir netīce tertīb-i muḳaddemātsuz mutaṣavver 
degüldür. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Tekye ber cāy-ı büzürgān ne-tevān zed be-geẕāf
Meger esbāb-ı büzürgī heme āmāde kunī751

Bāz752 eyitdi: Ḥuṣūl-i menāṣıb-ı devlete ḳuvvet-i çengālüm gibi muḳaddeme 
müyesser midür ve vuṣūl-i merātib-i rifʿate saṭvet-i minḳārum gibi vesīle mu-
taṣṣaver midür? Sen meger ol şemşīr-zen ḥikāyetin istimāʿ itmemişsin ki sāʿid-i 
baḫtı ʿuluvv-i himmeti vāsıṭası ile süvār-ı saʿādet ile zīnet bulmışdur. Zaġan 
suʾāl itdi ki: Ne minvāl üzre olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Bāz-beççe eyitdi: Rivāyet iderler ki ḳadīmü’z-zemānda bir dervīş-i 
kāsib var idi ki ʿacz-i ḥāl ve meʾūnet-i ʿıyālden dermānde ve kesṟet-i ḳıllet 
[Ü-24b] ve ḳıllet-i kesṟetden ʿāciz ü fürū-mānde idi. Daḫl-i her rūzesi ḫarc-ı 
rūzmerreye vefā itmez idi ve fāʾide-i ṣınāʿati tertīb-i nān u nemeke yitmez idi. 
ʿİnāyet-i Yezdānī ʿazze şānuhū753 aña bir ferzend erzānī buyurdı ki delāʾil-i ḥaş-
met cebhesinde peydā ve ʿalāʾim-i devlet nāṣıyesinde hüveydā idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Mübārek-ṭalʿat ü ferḫunde-ṭāliʿ
Cebīninde necābet nūrı lāmiʿ

Meyāmin-i vücūdıyla ḥāl-i peder meymūn ve bereket-i ḳudūmıyla kesbi754 
ḫarcından rūz-be-rūz efzūn oldı. Peder ol püser-i ferruḫ-ese̱rüñ ḳademin 

749 Rütbet-i] -H Ü.
750 Müyesser] müyesser degüldür, H Ü.
751 Yüce makamlara boş laflarla ulaşamazsın. Oraya ulaşmak  için gerekli olan tüm şartları yerine getirmelisin.
752 Bāz] Nesṟ: Bāz, B.
753 Şanı yüce olan.
754 Kesbi] ḥāṣılı, Ü.
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mübārek  ṭutup maḳdūr-ı vaḳt755 olduġı miḳdār terbiyetine meşġūl oldı. Ol 
ferzend-i ercümend henūz ḳarīn-i mehd iken kemān u tīr ile oynar avınur idi 
ve daḫı şīr-ḫvāre iken siper ü şemşīr ile gövenir sevinür idi. Her ṣabāḥ ki mek-
tebe iletseler döner meydāna gider idi ve her gāh ki taʿlīm-i ḫaṭṭ itseler elvāḥ-ı 
ḫaṭṭı ḳoyup umac-ı756 rimāḥ-ı ḫıṭṭīye meyl ider idi. Hem-vāre levḥ-i şemşīrden 
cihān-gīrlik  ḥarfin oḳur idi ve her dem naḳş-ı siperden serverlik  dersin ezber 
ḳılur idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü hā vü mīmi yazaydı debīri
Siperle ḫūda giderdi żamīri

Elif bāyı iderdi şöyle taḳrīr
Ki yādur şekl-i yā şekl-i elif tīr

Çünki kinn-i757 ṣabāvetden sinn-i bülūġa yitdi, bir gün pederi eyitdi: 

Ey ferzend-i dil-bendüm dāʾim ḫāṭırum senüñ ḫal ü ḫayālüñe nāẓırdur. ʿUn-
fuvān-ı şebāb āvān-ı ṭufūliyyet gibi degüldür. [H-29a] Ḫuṣūṣan ki āsā̱r-ı ṭayş 
u ḫiffet ve tehettük  ü cürʾet ṣafaḥāt-ı aḥvālüñde ẓāhirdür. Nefs-i bed-endīş 
seni gird-āb-ı teşvīşe atmadın ve iġvā-yı şeyṭān hevā-yı mehleke-i şehvete ilḳā 
itmedin dilerem ki men tezevvece fe-ḳad aḥṣane nıṣfe dīnihī758 ḥıṣn-ı ḥaṣīnin saña 
muḳarrer ve’n-nikāḥü sünnetī fe-men raġıbe ʿan sünnetī fe-leyse minnī759 mınaṣṣa-i 
münīfinde seni cilveger ḳılam ve şānumuza münāsib dest-peymān tertīb idüp 
ekfāʾ ü aḳrānumuzdan bir ḳabīle-i aṣīle ve bir cürsū̱me-i ḳadīmeden bir kerī-
meyi ʿıḳd-i ʿaḳd ve silk-i izdivācuña çekem. Sen bu bābda ne ṣavāb görürsin ve 
bu emrde760 ne tedbīr buyurursın? Püser eyitdi: 

Ey peder ol duḫter içün ki ben ʿaḳd itsem gerek  ve āyīn-i kābīn [B-30b] içün 
dest-peymān naḳd itsem gerek, size nesne teklīf itmezem ve sizden ʿināyet ü 
muʿāvenet tevaḳḳuʿ ḳılmazam. Peder eyitdi: 

Ey nūr-ı dīde senüñ keyfiyyet-i ḥālüñ ve kemmiyyet-i mālüñ baña pūşīde 
degüldür. Senüñ ne ḳadar istiẓhāruñ ola ki şānuña mülāʾim dest-peymāna iḳ-

755 Maḳdūr-ı vaḳt] maḳdūrı, B.
756 Umac-ı] -H, Ü.
757 Kinn-i] sinn-i, B H.
758 Kim evlenirse dininin yarısını kurtarmıştır.
759 Nikah benim sünnetimdir; kim ondan yüz çevirirse benden yüz çevirmiştir.
760 Emrde] murāda, B.
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tidāruñ ola. Naḳd idecegüñ dest-peymān nedür ve ʿaḳd iderem didügüñ ʿarūs 
ne nesnedür?

Püser fi’l-ḥāl yirinden ṭurdı ve içerü girüp bir şemşīr-i bürrān getürdi ki ṣad 
bār ġamze-i ḫūbāndan ḫūn-rīz ü761 ḫūn-ḫvār ve hezār derece762 ʿaḳīḳ-lebler 
dendānından gevherdār ve eyitdi: 

Ey peder bilmiş ol ki ben ʿarūs-ı memleketi ḫuṭbe itsem gerek  ve muḫaddere-i 
salṭanatı ʿıḳd-i ʿaḳde getürsem gerek. Aña tīġ-ı bürrāndan girān dest-peymān 
ve ḫançer-i ḫūn-feşāndan aġır763 nişān müyesser midür? [Ü-25a] Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bā baḫt-ı nīk  hīç kesī rā setīz nīst
Mihr-i ʿarūs-ı mülk  beh ez tīġ-ı tīz nīst764

Çün ol cevānuñ himmeti ḥuṣūl-i salṭanata maḳṣūr idi az zemānda ʿ arūs-ı ʿ arṣa-i 
memleketi mınaṣṣa-i ḳabża-i taṣarrufunda cilve ḳılup ḍarb-ı tīġ-ı ʿālem-gīr ve 
zaḫm-ı ḫançer-i āb-şekl ü āteş-teʾsī̱r ile kesṟ-i āfāḳı tesḫīr itdi. Bu maʿnīde bu-
yurmışlardur765. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿArūs-ı mülk  ne-sāzed meger be-dāmādī
Ki evvel ez güher tīġ dād kābīneş766

Bu mese̱li anuñçün767 getürdüm, tā bilesin ki cemīʿ-i esbāb-ı devlet baña āmā-
de ve ebvāb-ı tevfīḳ-ı ḥażret ʿizzet-i rūy-ı ḥālüme küşādedür. Ben daḫı üm-
mīd-vāram ki kendü maṭlūbuma vāṣıl olam ve dest-i ümmīd ile miyān-ı şāhid-i 
maḳṣūdumı der-āġūş ḳılam. Ḥālā füsūn u fesāne ile bu ḥāli terk  idemezin ve 
mücerred ḳīl ü ḳāl ile bu ḫayālden giçemezin. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Mā ez ser-i īn kūy-ı melāmet ne-revīm768

761 Ḫūn-rīz ü] -H Ü.
762 Derece] mertebe, Ü.
763 Aġır] özge, Ü.
764 Memleket gelininin mihri, kılıçtan başka birşey değildir. Bu yüzden (bir memleket gelinine sahip olmak  için) iyi baht 

yeterli değildir.
765 Buyurmışlardur] dimişlerdür, B.
766 Memleket gelini sadece kendisine mihir olarak  inci değil kılıç veren bir damada yar olur.
767 Anuñçün] -H Ü.
768 Biz bu melamet sokağından geçmeyiz.
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Zaġan ʿ ayne’l-yaḳīn bildi ki ol murġ-ı hümāyūn-fāl dām-ı iḥtiyāl ile ṣayd olmaḳ 
iḥtimāli [H-29b] mümteniʿ ü ḫayāl-i muḥāldür. Bi’ż-żarūrī sefere icāzet virdi 
ve dūd-ı āteş-i hicrānı tūde-i āsmān ve dīde-i pāsbān-ı çemen-i769 keyvāna 
irgürdi. 

Pes bāz zaġan u beççelerin vedāʿ ḳıldı. Ḥażīż-i āşyāneden pervāz idüp evce 
müteveccih oldı. Niçe zemān feżā-yı hevāda ṭayerān itdükden ṣoñra bir ḳulle-i 
kūhda ārām idüp dīde-i temāşā ile eṭrāfa nigāh eylerken nā-gāh gördi ki bir 
kebg-i derī ʿayn-ı cilve ve ḥüsn-i şīve ile ḫırāma gelmiş ve ġulġule-i ḳahḳahası 
eṭrāf-ı kūha770 velvele virmiş. Bāz kendü ṭabīʿatında şikār-ı kebge raġbet göricek 
bir ḥamle ile ḥavṣalasın gūşt-ı sīne-i kebg ile pür itdi. Bir laḥm-ı ṭarī gördi ki 
leẕẕet ü leṭāfetde āb-ı ḥayāt ve şerbet-i nebātdan efzūn ve ṭarāvet ü ḥalāvetde 
numūne-i ṭaʿm u niʿmet-i ve laḥmi ṭayrin mimmā yeştehūn771. Çün müddetü’l-ʿömr 
ol maḳūle leẕīẕ nevāle müşāhede itmemiş idi [B-31a] eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ser tā be-pāy-ı tū heme matbūʿ-ı ṭabʿ-ı māst
Gūyī berā-yı ḫāṭır-ı mā āferīdeend772

Pes kendüye ḫiṭāb idüp eyitdi: Fevāʾid-i sefer hemīn bu yitmez mi ki ol nā-
mülāʾim aġdiyeden ḫalāṣ olup ʿacāletü’l-vaḳt nefāʾis-i aṭʿimeye ẓafer bulduñ ve 
āşyāne-i teng ü pür-ẓulmet ve muṣāḥibān-ı dūn u denī-himmetden menāzil-i 
refīʿa ve mevāżıʿ-ı menīʿaya vāṣıl olduñ. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Īn henūz evvel-i āsā̱r-ı cihān-efrūz est773

Kim bilür min-baʿd daḫı774 ḳınāʿ-ı imtināʿ ü ʿizzetden niçe şāhid-i devlet ve 
ʿarūs-ı saʿādet yüz göstere ve ṣaḥn-ı ʿademden ṣaḥrā-yı vücūda ve zāviye-i 
ġaybdan ʿarṣa-i şühūda ne laṭīfeler gele. Mıṣrāʿ:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Tā ḳader ez perde çi āred burūn775

769 Çemen-i] -H Ü.
770 Kūha] cihāna, B.
771 Ve canlarının çektiği kuş eti ile dolaşırlar (Vâkı’a 21).
772 Sen, tepeden tırnağa bizim tabiatımıza uygunsun. Sanki (Allah) seni bizim için yaratmış.
773 Bu, dünyayı ışıklandıran eserlerinin henüz ilkidir.
774 Daḫı] ẕālike daḫı, B.
775 Görelim kader perde arkasından neler çıkaracak!
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Pes bāz-ı tīz-pervāz niçe zemān ferāġat-i ḫāṭır ile ṭayerān ve ṣaḥn-ı ʿālemi 
seyrān idüp neşāṭ-ı bāl ile kebg ü tīhū şikārına iştiġāl itdi. İttifāḳ bir gün bir 
kūh776 kemerinde oturup ḫayāl-i şikār ve temāşā-yı merġzār eyler iken gördi ki 
dāmen-i kūhda bir gürūh-ı pür-şükūh ṣaff-ı şikārı ārāste ḳılmışlar ve murġān-ı 
şikārī ṣayd-ı ṭuyūr içün ihtizāza gelmişler. Mesṉevī777:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Der ān deşt ez ṣadā-yı ṭablek-i bāz
Heme murġān-ı ṣayd-efgen be-pervāz [Ü-25b]

Ze yek  sū cürre-bāzān-ı sebük-ḫīz
Be-ḫūn-ı ṣayd kerde çeng rā tīz

Rubūde naḳd-i cān ez kebg ü dürrāc
V’ez ān cānib diger şāhīn be-tārāc778

Meger ol cemāʿat-i sipāh ol vilāyetüñ pādşāhı idi ki mülāzimān-ı āstāne-i dev-
let ile ḳaṣd-ı şikār ve ṣayd-ı merġzāra çıḳmış idi. Bu esṉāda sāʿid-i şāhda olan 
bāz pervāz idüp bir ṣayda ḳaṣd itdi. Bu bāz-ı bülend-himmet daḫı şeh-per-i 
ʿazīmet ile anuñ şikārına kaṣd idüp berḳ-ı ḫāṭıf gibi inüp öñinden ḳapdı. Şāh 
çün anuñ bu sürʿat ü cürʾetin [H-30a] ve bu rifʿat ü himmetin gördi ol murġ-ı 
hümāyūna göñli meftūn olup misā̱l-i ʿālī şeref-ṣudūr buldı ki ṣayyādān-ı çā-
pük-dest cehd ideler, tā şest-i ḥīle ile ol bāz-ı bülend-pervāzı ṣayd ideler. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Didi şeh ḥīle eyleñ el üşürüñ
Bu murġ-ı vaḥşīyi dāma düşürüñ

Ṣayyādlar fi’l-ḥāl misā̱l-i şāha imtisā̱l idüp bir bāzı ol cānibe pervāz itdürdi-
ler. Bāz-ı vaḥşī çün kendü cinsin gördi teḥāşī itmeyüp bāl-i iḳbāl ile istiḳbāl 
itdi ve levāzım-ı selām u ikrāma ḳıyām itdükden ṣoñra telaṭṭuf-ı temām ile 
mütefaḥḥiṣ-i aḥvāl oldı. Bāz-ı pādşāh çün andan bu mülāyemeti gördi esṉāʾ-i 
muṣāḥabetde mülāzemet-i779 āstāne-i sulṭāna [B-31b] taḥrīż itdi. Çün ol bāz-ı 
bülend-himmet delālet-i reh-ber-i devlet ile şeref-i ḫidmet-i ḥażret-i şāha irdi 
naẓar-ı ʿāṭıfet-i sulṭānī anuñ ḳābiliyyet-i şānī ve istiʿdād-ı heyūlānīsine muʿīn 

776 Bir kūh] -B.
777 Mesṉevī] naẓm, B.
778 O yaylada kartalın korkunç sesinden bütün avcı kuşlar kaçıştılar. Bir tarafta kanadı hızlı cesur bir kartalın av için 

tırnaklarını bilemesi keklik  ve turaçları korkuturken diger tarafta başka bir şahin onları avladı.
779 Mülāzemet-i] -B.
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olup az müddetde müsāʿade-i baḫt-ı saʿādet-yār ile sāʿid-i şehriyārı cāy-ı ḳarār 
itdi ve himmet-i bülendi vesīlesi ile ḥażīż-i ẕillet ü denāʾetden ẕirve-i devlet ü 
nebāhate yitdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Nā-ḳābilest ān ki be-devlet ne-mī-rāsed
V’er ne zemāne der ṭaleb-i merd-i ḳābilest780

Diger781:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bülend-himmet ü ʿālī-naẓar gerek  ādem782

Ki himmetine göre kişide olur miḳdār

Ol bāz-ı bülend-himmet eger hemān menzilinde iḳāmet idüp muṣāḥabet-i zāġ 
u zaġandan ferāġat itmese ve sefer vāsıṭası ile deryā-yı hevāda sebāḥat ve kūh 
u ṣaḥrāda seyāḥat ve sāḥat-ı eṭrāf u eknāfı misāḥat itmese aña bu medāric-i 
devletüñ ḥuṣūli cümle-i muḥālātdan ve anuñ bu pāye-i rifʿat ve783 merātib-i 
reʾfete vuṣūli maḳūle-i mümteniʿātdan olur idi. Pes maʿlūm oldı ki sefer sebebi 
ile ādemī esfele sāfilīn-i784 ẕill-i ḫumūlden aʿlā-yı ʿilliyyīn-i ʿizz-i ḳabūle vuṣūl 
bulur imiş ve irtikāb-ı şedāʾid-i müsāferet iktisāb-ı merātib-i devlet ü saʿādete 
müfżī olur imiş. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bahār-ı dil sefer bāşed ki ez vey
Ḫalāʾiḳ rā gül-i maḳṣūd be’şküft

Sefer kun tā murād-ı ḫvīş yābī
Ki fe’mşū fī menākibihā785 Ḫudā güft786

Çün Dābşelīm kelāmın bu maḳāmda itmām itdi vezīr-i āḫir daḫı ilerü gelüp 
merāsim-i ḫidmet-i vezārete ḳıyām idüp eyitdi787: 

780 Devlete ve makama ulaşamayan yetersizdir, çünkü devran hep yeterlilerin peşinde olmuştur. 
781 Diger] Beyt, H Ü.
782 Ādem] ādeme, B.
783 Pāye-i rifʿat ve] -H Ü.
784 (Sonra onu) aşağıların aşağısına (indirdik) (Tîn 5).
785 Haydi siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın (Mülk  15).
786 Gönlün baharı seferdir. Seferden bütün yaratılanların gönül muradı çiçeklenir. Kendi muradına ermek  için sefere çık. 

Çünkü Allah “Haydi siz de onun omuzları üstünde rahatça dolaşın.” demiş.
787 İdüp eyitdi] itdi, B.
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Cevāhir-i zevāhir-i kelimāt-ı ḥikmet-beyyināt ki ḥażret-i şāhen-şāhī-i ẓıll-i 
İlāhī kilk-i zebān ile silk-i beyāna çekmişdür, andan münezzehdür ki şemme-i 
şāʾibe-i şübhe pīrāmenine ve gerd-i ʿayb u reyb gird-i [H-30b] dāmenine 
yitişe. Fe-ammā bendelerüñ ḫāṭır-ı fāṭırına ḫelecān iden budur ki ẕāt-ı meliki 
melekāt-ı sulṭānī ki [Ü-26a] ṣalāḥ-ı cihān ve rāḥat-ı cihāniyāndur788, anuñ 
ṣıḥḥat-i mizāc-ı şerīf ve selāmet-i ʿunṣur-ı laṭīfine vā-bestedür. Meẕāḳ-ı ḥażar-
dan meşāḳḳ-ı seferi tercīḥ itmek  ve ravża-i cān-fezā-yı ʿişreti ḳoyup bādiye-i 
hāviye-i hevā-yı elem ü miḥnete gitmek  rūşen-i789 ḥikmetden dūr ve muḳ-
teżā-yı selāmet-i fıṭrat u fıṭnatdan baʿīd ü790 mehcūrdur. Dābşelīm eyitdi: 

İrtikāb-ı miḥnet ü derd kār-ı merdān-ı merd ve pīşe-i şīrān-ı bīşe-i neberddür. 
Bī-şübhe tā dāmen-i ʿişret-i selāṭīn giriftār-ı ḫār-ı eẕiyyet olmaya, żuʿafā-yı 
raʿiyyet içün gülistān-ı ferāġatde gül-i refāhiyyet açılmaz ve tā pāy-ı himmet-i 
mülūk-i ʿadl-āyīn bādiye-peymā-yı beliyyet olmaya, dervīş-i dil-rīşüñ ser-i 
pür-teşvīşi bālīn-i rāḥat u āsāyişe yitişmez. Beyt: [B-32a] 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Neyāsāyed ender diyār-ı tu kes
Ki āsāyiş-i ḫvīş ḫvāhī vü bes791

Żamīr-i münīr-i vezīre hüveydādur ki ʿ ibād-ı Ḫudā iki ḳısımdur. Biri mülūkdur 
ki anlara eyālet-i memālik  ve fermān-fermālik  muḳarrer olmışdur. Biri daḫı 
raʿiyyetdür ki anlara ḫilʿat-i emn ü ferāġat ve kisvet-i ḥużūr u istirāḥat muḳad-
der olmışdur. Bu iki ḥāl bir maḥalde ictimāʿ-peẕīr olmaḳ muḥāldür. Yā rāḥat 
iḫtiyār idüp ʿinān-ı devleti elden ḳomaḳ gerek  veyā ḫvān-ı792 ʿizzet ü devlet ile 
ḳanāʿat idüp leẕẕet-i793 ferāġatden el yumaḳ gerek. Naẓm:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ān ki ū pā ber ser-i nāz u teneʿʿum mī-nehed
Rūzgāreş der-cihān serdār u server mī-kuned

Pādşāhī der çemen dādend gül rā z’ān ki gül
Bā vücūd-ı nāzükī ez ḫār bister mī-kuned794

788 Cihāniyāndur] cihāniyān, B.
789 Rūşen-i] reviş-i, B H.
790 Baʿīd ü] -B H.
791 Sadece kendi rahatını düşünen kişinin yanında hiç kimse rahat edemez.
792 Ḫvān-ı] hemān, B H.
793 Leẕẕet-i] -B Ü.
794 Devran, şımarıklığı ayaklarının altına alanları yüceltir. Bahçenin padişahlığı neden güle verildi biliyor musun? 
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Ḥükemā dimişlerdür ki: El-ciddü vesīletü’l-ciddi795 yaʿnī cādde-i cidd ü cehd ṭā-
libi ser-menzil-i baḫta yitürür ve beyābān-ı cefāyı ḳadem-i vefā ile ḳaṭʿ itmek 
cemāl-i şāhid-i maḳṣūdı naẓar-ı müşāhedeye getürür. Ḥuṣūl-i emānī vü āmālī 
rükūb-ı ahvāle menūṭdur ve nīl-i meṭālib ü maḳāṣıd taḥammül-i metāʿib ü 
şedāʾide merbūṭ. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kemer-i salṭanat ne-şāyed best
Her ki rā raġbet-i ten-āsānīst796

Her kimesne ki meydān-ı himmetde kemer-i ciddi der-miyān idüp semend-i 
cehdi zīr-i rānına ala ve irtikāb-ı miḥnetde ten-āsānī vü rāḥatdan el çeküp 
ḫvāb-ı nūşīn ve şarāb-ı şīrīn-i ḥużūr u ferāġatden ictināb ḳıla, ḳınāʿ-ı ʿizzet ü 
imtināʿdan şāhid-i murādı ʿ an-ḳarīb yüz göstere ve mınaṣṣa-i ʿarṣa-i cihānda az 
zemānda ʿ arūs-ı maḳṣūdın cilveger göre. Nite ki ol peleng-beççenüñ meyāmin-i 
cidd ü cehdi ve muḳāsāt-ı şedāʾide ṣabr u taḥammüli berekātı ile az zemānda 
niḳāb-ı taʿvīḳ çihre-i merāmından [H-31a] mürtefiʿ olup bīşe-i feraḥ-fezāya ki 
mülk-i mevrūsı̱ idi, ẓafer müyesser oldı. Vezīr der-ḫvāst itdi ki: Ne keyfiyyet ile 
olmışdur ol?

Ḥikāyet: Rāy-ı797 Dābşelīm eyitdi: Ḥavālī-i Baṣra’da bir cezīre798 var idi be-ġā-
yet ḫoş-hevā ve ol cezīrede bir bīşe var idi pür-leṭāfet ü ṣafā. Laṭīf çeşmesārları 
her ṭarafdan revān ve nesāʾim-i cān-bāḫşı her cihetden vezān. Elvān-ı ezhār 
ile her cānibi mülevven ve envāʿ-ı eşcār ile her kenārı müzeyyen. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿlün]

Olup dürlü şükūfeyle müzeyyen
Reyāḥīn itmiş eṭrāfın mülevven

Dıraḫt-ı sāye-güsterler irişmiş
Budaḳlar bir birine el virişmiş [Ü-26b]

Ṭutarlar el ele servīyle şimşād
Segirdüp ḳalḳar üstinden giçer bād

Çünkü zarifliğine rağmen dikeni koynunda tutuyor. 
795 Çalışıp çabalamak, başarıyı getirir.
796 Rahatlık  peşinde koşan kişi saltanat kemeri kuşanmamalı.
797 Rāy-ı] -B.
798 Cezīre] yir, B.
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Leṭāfet-i hevā ve nezāhat-i feżāsından aña bīşe-i feraḥ-efzā dirler idi799. Aña 
bir peleng-i neheng-āheng müstevlī olmış idi ki hevl ü ḫışm [B-32b] u hey-
betinden şīr-i şerze ol künāma gām ḳoyamaz idi ve zaḫm-ı şevk-i şevketinden800 
sibāʿ u vuḥūş ol bīşe endīşesin pīrāmen-i ḫāṭırına getüremez idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿlün]

Çü ber ḫārā zedī ez ḫışm dünbāl 
Fikendī şir-i çarḫ ez sehm çengāl

Ber ān rāhī ki ū yek  dem nişestī
Güẕār-ı ḫalḳ tā yek  sāl bestī801

Niçe zemān idi ki ol bīşede kāmrān u kāmkār rūzgār giçürür idi. Nā-murādlıḳ 
ṣūretin hergiz āyīne-i devrānda görmemiş idi ve debīr-i taḳdīr ṭomār-ı rūzgā-
rı ḫilāf-ı rıżāsı ve naḳīż-ı muḳteżāsı üzre dürmemiş idi. Bir beççesi var idi ki 
ʿālem-i rūşeni anuñ āyīne-i cemālinde muʿāyene802 eyler idi ve nūr-ı dīdeyi ol 
ḳurretü’l-ʿaynuñ temāşā-yı yāl ü bālinde egler idi. Żamīrinde bu maʿnā cāy-gīr 
olmış idi ki çün beççe neşv ü nemā bula ve dendān u çengāli ālūde-i ḫūn-ı hi-
zabrān ola ol bīşenüñ eyāletin anuñ ẕimmet ü himmetine803 tefvīż ḳıla ve kendü 
baḳıyyetü’l-ʿömr kūşe-i ḳanāʿatde ḥużūr u ferāġat ile müteḳāʿid ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Men fikr hemī kunem ḳażā mī-gūyed
Bīrūn ze kifāyet-i tu kār-ı digerest804

İttifāḳ ḳażā bu805 ʿazmi imżāya furṣat virmeyüp nihāl-i ārzūda şükūfe-i emel 
henūz şüküfte olmadın bād-ı ḥazān-ı ecel berg ü bār-ı ḥayātın tārāc806 itdi. 
Mıṣrāʿ807:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ey besā ārzū ki ḫāk  şodest808

799 Leṭāfet-i hevā ve…bīşe-i feraḥ-efzā dirler idi] -Ü.
800 Şevketinden] ḫavfından, Ü.
801 O, öfke kırbacını şaklatınca aslan gibi olan feleğin pençesi titrerdi. Onun bir an geçtiği yola halk  bir yıl yaklaşamazdı.
802 Muʿāyene] müşāhede, Ü.
803 Ẕimmet ü himmetine] dest-i taṣarrufına, Ü.
804 Ben her ne kadar düşünsem de kaza bana “Senin yetenek  ve çaban dışında başka bir hesap var.” der. 
805 Ḳażā bu] ḳażā-yı, Ü.
806 Tārāc] tārīk, Ü.
807 Mısrāʿ] beyt, H.
808 Toprak  olmuş ne kadar çok  arzu ve istek  var?
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Basra’da bir cezireye hâkim olan kaplanın ölümünden sonra düşmanları 
tarafından memleketinden sürülen kaplan yavrusu. TSMK, revan 843, v.44b.
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Mıṣrāʿ809:

Fe-kem fī ḥicābi’l-arżi min ḥaserātin810

Çün peleng naḫcīr-vār çeng-i şīr-i ecele giriftār oldı sibāʿ ki ḳadīmü’l-eyyām-
dan ol bīşeye taġallüb endīşesin iderler idi, [H-31b] her ṭarafdan hücūm idüp 
istiḫlāṣına ḳaṣd itdiler. Peleng-beççe gördi ki ṭāḳat-i muḳāvemet müyesser 
degül. Nā-çār celā-yı vaṭan iḫtiyār itdi ve sibāʿ beyninde ʿaẓīm nizāʿ vāḳıʿ olup 
ʿāḳıbet bir şīr-i ḫūn-rīz ü şūr-engīz cümlesine ġālib olup ol menzil-i feraḥ-fezāy 
u teraḥ-zidāyı mıḫleb-i taġallüb ile ḳabża-i taṣarrufuna aldı. Peleng-beççe niçe 
zemān kūh u beyābānda ser-gerdān olup āḫirü’l-emr bir bīşeye daḫı yitişdi811 
ve ol biḳāʿuñ sibāʿına mā-cerāyı ke-mā-cerā ʿarż idüp anlardan bu raḫneyi 
sedd ve bu ḫalelüñ tedārükine meded ṭaleb itdi. Zümre-i sibāʿ ol şīr-i mehīb ve 
ol hizebr-i bā-nehībüñ istīlāsını istimāʿ idicek  imdād u iʿānetden imtināʿ idüp 
ʿale’l-ittifāḳ eyitdiler: 

Ey faḳīr senüñ menzilüñ bir şīr çingine düşmiş ki ġāyet-i naḫvetinden şīr-i 
āṣmānı kirpigine aṣmaz ve şükūh u şevketinden pīl-i demān pīrāmen-i beyābā-
na ḳadem baṣmaz. Bīm-i iftirāsından hevāmm u sevāmm ol ācām u ākāmdan 
giçemez ve ṣarṣar-ı [B-33a] enfāsından Sīmurġ-ı Kūh-ı Ḳāf ol eṭrāf u eknāfda 
bāl ü per açamaz idi. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿlün]

Giçem diyen ṭuyūr ol būm u perden
Keser perden ümīdin belki serden

Bize anuñ cengine ḳuvvet ü ḳudret ve dendān u çengine ṭāḳat-ı muḳāvemet 
müyesser degüldür. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ḳābil midür muḳābil ola şīr ile ġazāl [Ü-27a]

Mümkin midür ki pençe ura gürg ile812 şeġāl

Saña daḫı anuñla maḳām-ı muḳābele vü mücādele maʿḳūl ü mutaṣavver de-
güldür. Beyt:

809 Mıṣrāʿ] -H Ü.
810 Bu yerin altında nice kederler gömülüdür.
811 Yitişdi] intisāb itdi, H.
812 Gürg ile] bebr ile, B.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿlün]

Her ān kihter ki bā mihter setīzed
Çünān üfted ki813 hergiz ber ne-ḫīzed814

Ammā bu bābda bizüm rāyumuzda tedbīr-i ṣavāb budur ki yine anuñ dergā-
hına penāh idüp zebān-ı ʿacz ü inkisār ile basṭ-ı iʿtiẕār ve dehān-ı ṣıdḳ u iḫlāṣ 
ile ʿārż-ı iḫtiṣāṣ idesin. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿlün]

Varup ʿöẕr eylemek  tedbīr idesin815

Müdārā dārını taʿmīr idesin816

Peleng-beççeye bu fikr-i maʿḳūl be-ġāyet maḳbūl gelüp muḳarrer ḳıldı ki mülā-
zemet-i āstāne-i şīre varup ḥālini aġlaya ve ḥasebi’l-maḳdūr edā-yı veẓāʾif-i 
ḫıdemātına bil baġlaya. Pes daḳāʾiḳ-ı istiẓhārı revābıṭ-ı f’eṣfeḥı’ṣ-ṣafḥa’l-cemīle817 
ile mübrem ü müstaḥkem ḳılup şemşīr ü kefen-ber-dūş818 ve müteveccih-i 
āstāne-i ḳahramān-ı vuḥūş oldı819. Lisān-ı ḥāli820 bu beyt ile821 gūyā idi. Şiʿr:

[Feʿūlü / Mefāʿīlün / Feʿūlü / Mefāʿilün]

Eseʾtü ve lem uḥsin ve ciʾtüke hādiyen
Ve eyne li-ʿabdin ʿan mevālīhī mehrebü822

Çün şeref-i ḫidmet-i şīre yitişdi manẓūr-ı [H-32a] ʿ avāṭıf-ı şāhāne ve maḥẓūẓ-ı 
ʿavārif-i ḫüsrevāne olup ḥāline lāʾiḳ ve şānına muvāfıḳ manṣıba nāmzed oldı. 
Peleng-beççe daḫı zebān-ı se̱nā vü midḥati berkār ve kemer-i iḫlāṣ u ʿubūdiy-
yeti ḫāṣıra-i cāna üstüvār idüp ḫidmetkārlıḳ veẓāʾifinde ve hevādārlıḳ şerāʾiṭin-
de bir daḳīḳa mühmel ü nā-merʿī ḳomayup bir derece āsā̱r-ı kifāyet iẓhār ḳıldı 
ki sāʿat-be-sāʿat iḫtiṣāṣı iştidād ve taḳarrübi izdiyād buldı ve rütbet-i ḳurbet ve 
şeref-i kerāmetde bir mertebeye vardı ki maḥsūd-ı erkān-ı devlet ve maġbūṭ-ı 
ḫavāṣṣ-ı ḥażret oldı. Bu cümle ile her dem mülāzemetde cidd ü cehdin artırur 

813 Ki] -B H.
814 Büyüklerle kavga eden küçükler hiç kalkamayacak  kadar kötü yıkılır.
815 Tedbīr idesin] tedbīrin itseñ, B.
816 Dārını taʿmīr idesin] dārınuñ taʿmīrin itseñ, B.
817 Artık  onlara güzel muamele et. (Hicr 85).
818 Ber-dūş] ber-gerden ü dūş, B.
819 Müteveccih-i āstāne-i ḳahramān-ı vuḥūş oldı] -Ü.
820 Ḥāli] ḥāl ile, B H.
821 Beyt ile] ebyātı, B / ebyāt ile, H.
822 Esir oldum, iyi muamele görmedim. Kurtulmak  için sana geldim. Nerede bir efendi varsa köle ondan kaçar.
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idi ve her laḥẓa itmām-ı meṣāliḥ-ı memleketde823 ihtimāmın ziyāde ḳılur idi. 
Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cidd ü cehd-i kesī ki bīşterest
Kāreş ez cümle ḫalḳ pīşterest824

İttifāḳ bir vaḳt şīrüñ bir bīşe-i dūr-deştde mühimm-i żarūrīsi vāḳıʿ oldı. Bir 
zemānda ki teʾsī̱r-i ḥarāret-i āftābdan tennūr-ı felek-esī̱ri pür-teb ü tāb olmış 
idi ve ʿ arṣa-i kūh ve deşt-i kūre-i āhenger ve āşyāne-i semender gibi pür-iltihāb. 
Ġāyet-i ḥarāret-i hevādan maġz-ı vuḥūş üstüḫvānlarında cūşa gelmiş idi ve 
sereṭān miyān-ı ābda tābede māhī gibi biryān [B-33b] olmış idi. Mesṉevī825:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Seḥāb olsa nā-geh eger ḳaṭre-bār
Ḥarāretden olurdı ḳaṭre şerār

Hevāda ger açsa per-i zer güneş
Yanardı per ü bāli pervāne-veş

Şīr fikr itdi ki bu zemānda ki ṣadef ḳaʿr-ı deryāda murġ gibi biryān ve semen-
der tāb-ı āftābdan miyān-ı āteşde pinhāndur, bizüm aʿvānumuzdan kim ola 
ki irtikāb-ı miḥnetden ictināb ve sūz u güdāz ve ḳaṭʿ-ı nişīb ü firāzdan iḥtirāz 
itmeyüp bu mühimm-i żarūrīnüñ itmāmına ihtimām eyleye. Bu tefekkür esṉā-
sında peleng826 ḫidmet-i mülāzemete gelüp meliki endīş-nāk  gördi. Vüfūr-ı 
dirāyeti ve kemāl-i kifāyeti mūcebince serīr-i şīre ḳarīb gelüp bu teʾemmülüñ 
mūcibini ṣordı ve ṣūret-i vāḳıʿaya vāḳıf olduḳdan ṣoñra kifāyet-i mühimmi 
ẕimmet-i himmetine alup [Ü-27b] şeref-i icāzet buldı ve envāʿ-ı sibāʿdan bir 
cemʿ-i maʿdūd ile mevżiʿ-i maʿhūda müteveccih oldı ve nıṣf-ı nehāra degin ol 
maḳāma yitişüp itmām-ı mühimme ḳıyām itdi827. Çün merām aḥsen-i vücūh 
üzre ser-encām buldı ʿale’l-fevr ʿinān-ı mürācaʿatı cānib-i āstāne-i şīre münʿaṭıf 
ḳıldı. Ḫavāṣṣ u aṣḥāb ki rikāb-ı devlet-intisābında muntaẓamlar idi, müttefiḳa-
tü’l-kelime [H-32b] ʿarṣa-i ʿarża inhā itdiler ki bu ḥarāret-i hevā ve bu nekā-
bet-i germāda aḳdām-ı ihtimām ile bu ḳadar mesāfe ḳaṭʿ olundı. Elḥamdülillāh 

823 Meṣāliḥ-ı memleketde] meṣāliḥda, B / meṣāliḥ-ı mülkde H.
824 Çok  çabalayanın işi herkesten daha evvel görülür. 
825 Mesṉevī] naẓm, B.
826 Peleng] peleng-beççe, Ü.
827 İtdi] virdi, B.
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ki kifāyet-i mühimm daḫı müyesser olup hīç daġdaġa ḳalmadı ve ḥażret-i şīrde 
daḫı rütbet-i ḳurbet ve rifʿat-i menzilet emri ne mesā̱bedür? Maʿlūm-ı żamīr-
i828 ṣaġīr ü kebīrdür ki eger bir müddet bir sāye-i dıraḫtda ārām u istirāḥat 
buyurula ve şerbet-i āb-ı serd ile āteş-i ʿaṭaş teskīn olına, ḥikmetden ḫālī ve 
maṣlaḥatdan dūr degüldür. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Āsūde bāş u bār-ı meşaḳḳat füzūn me-keş
Bü’gşā miyān ki renc-i cihān rā kenāre nīst829

Peleng çün bu kelām-ı leng ve pend-i sebük-sengi işitdi leb-i teşnīʿ ile tebessüm 
idüp eyitdi: 

Ḥużūr-ı ḥażret-i şīrde benüm taḳarrüb ü iḫtiṣāṣum bir livādur ki hezār renc ü 
belā ile bu derece iʿtilā bulmışdur, maʿḳūl midür ki tekāsül ü beṭālet ile ser-ni-
gūn ḳılam ve bir binādur ki hezār meşaḳḳat ü ʿanā ile bu mertebe mümehhed 
ü müşeyyed olmışdur, lāʾiḳ mıdur ki ten-āsānī vü istirāḥat ile ḫāke yeksān 
eyleyem. Bī-taḥammül-i renc tavaṣṣul-i genc müyesser midür ve bī-āzār-ı ḫār 
temāşā-yı gülzār mutaṣavver mi? Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿlün]

Belāsuz bāl olur mı mārsuz māl
Biledür genc ü renc idbār u iḳbāl

Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kesī be gerden-i maḳṣūd dest ḫalḳa kuned
Ki pīş-i tīr-i belāhā siper tevāned būd

Be-ārzū vü heves ber-neyāyed īn maʿnā
Be-āb-ı dīde vü ḫūn-ı ciger tevāned būd830

Münhiyān-ı aḫbār bu ḳıṣṣayı naḳīr ü ḳıṭmīr ḥażret-i şīre taḳrīr ve bu ṣūreti 
min evvelihī [B-34a] ilā āḫirihī ṣaḥīfe-i żamīrine taḥrīr ü taṣvīr itdiler. Şīr 
çün peleng-beççenüñ bu kifāyetin ve āsā̱r-ı ḫulūṣ-ı niyyetin ve ṣafā-yı ʿaḳīdeti 
ḥikāyetin işitdi bir zemān teʾemmül baḥrına ṭalup ve ser-i taḥsīni ṣalup zebān-ı 
āferīn ile eyitdi: 

828 Żamīr-i] -B.
829 Rahat ol ve daha fazla dert yükü taşıma. Gönlünü ferah tut, dünyanın gamı tükenmez.
830 Belalara karşı koyabilen kişi amacına ulaşır. Buna arzu ve hevesle değil, gözyaşı dökerek  ve kan yutarak  varabilirsin.
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Sürūr u serdārlıġa ol kimesne lāʾiḳ u sezā-vārdur831 ki girībān-ı miḥnet ü me-
şaḳḳatden baş çıḳara ve raʿiyyet bir ser-firāzuñ832 ʿahd-i maʿdeletinde āsūde vü 
rāḥat olur ki bālīn-i istirāḥata baş ḳomaya. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ez ān şāh āsāyiş āmed pedīd
K’eş āsāyiş-i ḫod tevāned burīd833

Pes pelengi daʿvet itdi ve vüfūr-ı iʿzāz u ikrām ile maḥẓūẓ ve ʿuyūn-ı ısṭınāʿ u 
inʿām ile melḥūẓ ḳılduḳdan ṣoñra ol bīşenüñ eyāletin aña tefvīż ü taḳlīd ey-
leyüp834 mülk-i mevrūsı̱n aña erzānī ḳıldı835 ve kendünüñ niyābet ü ḫilāfeti 
manṣıbın daḫı aña mużāf ḳılup mertebesin mużāʿaf ḳıldı.

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki bī-tekāpū-yı saʿy-ı belīġ hīç bir ferdüñ āftāb-ı 
murādı maşrıḳ-ı ümmīdden ṭāliʿ olmamışdur ve bī-cüst ü cūy-ı bī-dirīġ muḳad-
demāt-ı recādan bir maḳṣūdı netīce-peẕīr vāḳıʿ olmamışdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Nā-bürde renc genc müyesser ne-mī-şeved [Ü-28a] [H-33a]

Müzd ān girift cān-ı birāder ki kār kerd836

Çün bu seferde kesb-i837 maḳṣūdum maʿrifete maḳṣūrdur ʿazm-i cezm ile riş-
te-i tereddüdi kesdüm ve ḳadem-i cidd ile rikāb-ı ʿazīmete ḳadem838 baṣdum. 
Ẕihāb u iyābda mücerred iḥtimāl-i renc ü ʿaẕāb ile ʿaḳd-i niyyetüm fesḫ ve 
ḥükm-i ʿazīmetüm nesḫ olmaz839 ve şeh-süvār-ı himmet-ʿālī ʿinān-ı ʿazmin 
ṣavb-ı iktisāb-meʿālīden münʿaṭıf ḳılmaz, inne ẕālike min ʿazmi’l-umūr840. Beyt:

[Müfteʿilün / Fāʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Şeh ki be-ʿazm-i dürüst pāy nehed der rikāb
Nīst ʿaceb çarḫ rā ger reved ez kef ʿinān841

831 Lāʾiḳ u sezā-vārdur] lāʾiḳdur, Ü.
832 Ser-firāzuñ] ser-efrāz, H Ü.
833 Rahatlık, kendi rahatını düşünmeyen padişahtan gelir.
834 Eyleyüp] idüp, H Ü.
835 Ḳıldı] gördi, H Ü.
836 Eziyet çekmeden hazine elde edilemez. Kardeş canına andolsun ki emek  veren karşılığını alır.
837 Kesb-i] -H Ü.
838 Ḳadem] -H Ü.
839 Ve ḥükm-i ʿazīmetüm nesḫ olmaz] -Ü.
840 Şüphe yok  ki bu, kesinlikle gerekli işlerdendir (Lokman 17).
841 Padişah üzengiye olması gerektiği gibi basarsa, felek  (atının) yularını ele almasına şaşılmaz.
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Çün vüzerā cezm itdiler842 ki zevācir-i naṣīḥat māniʿ-i ʿazīmet olmaḳ müm-
teniʿdür, fermān-ı ʿālīye imtisā̱l idüp tehyiʾe-i esbāb-ı irtiḥāle iştiġāl itdiler ve 
şerāʾiṭ-i mübārek-i bār-ı seferi yirine getürdiler ve bu beytüñ ġulġulesin kün-
bed-i devvāra yitürdiler. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Eyledüñ ʿazm-i sefer luṭf-ı Ḫudā yārüñ ola
Himmet-i ehl-i naẓar ḳāfile-sālāruñ ola

Pes Rāy Dābşelīm zimām-ı umūr-ı vilāyeti erkān-ı devletden bir emīn-i muʿ-
temedüñ kef-i kifāyetine teslīm idüp riʿāyet-i raʿiyyet ve ḥimāyet-i memleket 
bābında bir ḳaç vaṣıyyet ki ṭırāz-ı libās-ı salṭanat ve esās-ı ḳavāʿid-i devlet idi, 
gūş-ı hūşına ilḳā ve ṣaḥīfe-i żamīrine imlā eyledi843. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ol felekdendür bu aḫter ol güneşdendür bu fer
Ol baḥirdendür bu ḳaṭre [B-34b] ol ṣadefdendür bu güher

Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Mülk  şod āyīne-i İskenderī
Tā tu ruḫ-ı ḫvīş der ū be’ngerī

Rūy-ı tu zībā ne-nümāyed meger
Jeng-i taʿaddī berī ez vey be-der

Mülk  firūzī ze seḥer pīşe kun
V’ez nefes-i ṣubḥ-dem endīşe kun

Ān ne-kuned k’āh-ı yekī pīr-zen
Nāvek-i merd-efken-i ṣad tīr-zen844

Çün845 kār-ı memleketi sipāriş ḳıldı ve bār-ı salṭanatdan āsāyiş buldı baʿżı 
ḫavāṣṣ u maḥrem ve ḥavāşī vü ḥaşem ile rāh-ı Serendīb’e teveccüh itdi ve māh 
gibi menzil-be-menzil irtiḥāl ve āftāb-misā̱l şehrden şehre intiḳāl idüp gitdi. 

842 İtdiler] eylediler, B.
843 Eyledi] itdiler, B.
844 Sen yüzünü seyredebilesin diye memleket İskender’in aynasına dönüştü. Aynanın yüzünü pastan temizlemezsen 

yüzünü güzel göstermez. Memleketi aydınlatmayı sabah güneşinden öğren. Sabah vaktinin nefesinden (sabaha doğru 
edilen âhdan) sakın. Yaşlı bir kadının âhı yüz okçunun oklarından daha etkilidir.

845 Çün] Nesṟ: Çün, B.
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Her merḥalede niçe tecrübeye mālik  olup her ḳāfileden niçe fāʾideler ḥāṣıl 
ḳılurlar idi. Bu minvāl üzre müddet-i medīde şedāʾid-i sefer çeküp menāzil-i 
baḥr u berr ḳaṭʿ itdükden ṣoñra eṭrāf-ı Serendīb görinüp ẓāhir oldı ve ol diyā-
ruñ revāʾiḥ-i fevāʾiḥi ile meşām-ı ḫāṭır-ı pādşāh ʿāṭır oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevāsı ol diyāruñ rūḥ-perver 
Ṣuyı mā-verd ü ḫāki misk  ü ʿanber

Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Būy-ı ḫoş-ı tu her ki ze bād-ı ṣabā şenīd
Ez yār-ı āşnā nefes-i āşnā şenīd846

Niçe eyyām şehr-i Serendīb’de ārām idüp renc-i rāh ve ālām-ı seferden āsū-
de olıcaḳ aḥmāl ü esḳ̱ālüñ ekṣerin anda ḳoyup ḥaşem ü ḫademden kendüye 
maḥrem olan bir ḳaç ādem ile cānib-i kūha teveccüh itdi. [H-33b] Çün firāz-ı 
kūha yitdi bir ser-efrāz gördi ki sāye-i dāmeni ser-i āsmāna sāyebān ve zebā-
ne-i tīġı ḫançer-i Merrīḫ ile hem-zebān. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bī-sütūn ile esās-ı üstüvārı tevʾemān
Āsmān ile ʿulüvv-i irtifāʿı hem-ʿinān

Her ṭarafı bir merġzār ki elvān-ı ezhār ile nümūdār-ı cennātin tecrī min taḥti-
ha’l-enhār847 ve her cānibi bir gülistān ki envāʿ-ı gül ü reyḥān ile ġayret-i nüz-
het-ābād-ı cennetāni ẕevātā efnān848. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sebzezārında şecerhā-yı849 zeberced ber-kenār
Kūhsārında kemerhā-yı zümürrüd der-miyān

Cūy-bārı ʿarʿarına şāḫ-ı Ṭūbā müntehā [Ü-28b]

Būstānı nefḥasından bāġ-ı cennet būstān

Dābşelīm eṭrāf-ı kūhı ṭavāf ve maḳāmāt-ı müteberrikeyi ziyāret ḳıldı ve esṉā-yı 

846 Beyt: Būy-ı ḫoş-ı tu her… nefes-i āşnā şenīd] -B H.
 Senin güzel kokunu sabah rüzgarından alan herkes tanıdık  birisinden tanıdık  bir nefes almış gibi oldu.
847 Altlarından ırmaklar akar cennetlerdir (Kur’an-ı Kerim’de 17 surede, 26 ayette geçen bir ifadedir).
848 O iki cennet çeşitli ağaçlara ve meyvelere sahiptir. (Rahmân 48).
849 Şecerhā-yı] se̱merhā-yı, H Ü.
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geşt ü güẕārda naẓarı bir ġāra850 müṣādif oldı ki sevād-ı derūnı beyāż-ı dīdeden 
rūşen ve sırru’n-nūri fi’s-sevādi851 ṣaḥīfe-i852 sevādında müşāhed ü muʿāyen. Ol 
maḳāmuñ mücāvirlerinden istiʿlām u istifsār-ı temām ile853 bildi ki ol ġār bir 
ḥakīm-i büzürg-vāruñ meskenidür ki aña Bīdpāy dirler. Maʿnāsı ṭabīb-i mih-
ribān dimekdür. Ol bir merd-i ʿārif idi ki dil-i bī-ġılli envār-ı envāʿ-ı maʿārif ile 
mütecellī idi ve nefs-i fāżılı zīver-i ecnās-ı feżāʾil ile müteḥallī. Ḫāşāk-i nā-pāk-i 
aḫlāḳı āteş-i riyāżet ile ḥarḳ itmiş [B-35a] ve kār u bār-ı vücūdı mūtū ḳable 
en-temūtū854 deryāsına ġarḳ itmiş. Dīde-i bīdārı leyl ü nehārda ḫvāb-ı dīdārın 
görmemiş ve gūş-ı hūşı va’llāhü yedʿū ilā dāri’s-selām855 nidāsından ġayrı ṣadā856 
işitmemiş. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Demi gencīne-i taḥḳīḳ-i bīzān
Cebīni āftāb-ı ṣubḥ-ı ḫīzān

Dili esrār-ı Ḥaḳḳ’uñ tercemānı
Kilīd-i maḫzen-i rāz-ı nihānī

Dābşelīm857 ḥakīm-i büzürg-vāruñ mülāḳātı ārzūsı ile ḫāric-i ġārda bir miḳdār 
ṭurdı ve zebān-ı ḥāl ile ol ṣāḥib-kemālüñ bāṭınında isticāzet-i ziyāret buyurdı. 
Pīr-i rūşen-żamīr ilhām-ı ġaybī ve iʿlām-ı lā-raybī ile żamīr-i şāh-ı ʿālem-gīre 
muṭṭaliʿ olup ḳaʿr-ı ġārdan üdḫulūhā bi-selāmin āminīn858 ṣadāsını semʿ-i859 şeh-
riyāra yitürdi. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şeh der ān ġār-ı ḥikmet-āyīn şod
Ġār ezū naḳş-ḫāne-i Çīn şod

Ḫidmet-i pīr rā miyān ber-best 
Kemer-i bendegī be-cān der-best860

850 Ġāra] maḳāma, Ü.
851 Aydınlığın sırrı karanlıktadır.
852 Ṣaḥīfe-i] ṣafḥa-i, H Ü.
853 Temām ile] idüp, Ü.
854 Ölmeden evvel ölünüz.
855 Ve Allahü teala selamet yurduna davet ediyor (Yunus 25).
856 Ṣadā] nidā, Ü.
857 Dābşelīm] Nesṟ: Dābşelīm, B.
858 Oraya emniyetle ve selametle giriveriniz (Hicr 46).
859 Semʿ-i] gūş-ı, Ü.
860 Padişah o hikmet mağarasına vardı. Mağara onun için Çin nakkaşhanesi gibi oldu. Pire hizmet etmeyi kabul etti. 
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Dâbşelîm, Bîdpây’ın huzurunda. TSMK, revan 843, v.48a.
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İçerü861 girdi. Bir birehmen gördi ki ḳadem-i tecrīd ile ʿālem-i tefrīde irmiş ve 
rāyet-i keşf ü kerāmeti zirve-i melekūt ve ʿarṣa-i ceberrūta irgürmiş. Beşere-i 
beşerīsinde meleke-i melikī ẓāhir ve neḥāfet-i cismi leṭāfet-i rūḥına bürhān-ı 
bāhir. Rāy ferāset ile [H-34a] bildi ki maḳṣūd-ı maʿhūdı andan müyesser olı-
sar ve mültemesi anuñ yümn-i nefesi ile vücūd bulısar. Ṣafā-yı ḫāṭır ve iʿtiḳād-ı 
bāṭın u ẓāhir ile aña müteveccih oldı. Çün Birehmen’e yaḳın vardı şerāʾiṭ-ı 
taḥiyyetı yirine getürüp levāzım-ı ḫidmete ḳıyām gösterdi. Birehmen redd-i 
cevāb-ı selām ve itmām-ı merāsim-i ikrāmdan ṣoñra oturmaġa işāret buyurdı 
ve renc-i rāh ve zaḥmet-i seferden ḫāṭırın ṣordı ve sebeb-i ḳabūl-i külfet-i sefer 
ve bāʿis̱-i terk-i rāḥat-ı ḥażarı istifsār ḳıldı. Dābşelīm ḳıṣṣa-i ḫvāb u genci ve 
mūcib-i teḳabbül-i ʿaẕāb u renci ʿale’t-tafṣīl Birehmen-i rūşen-żamīre taḳrīr 
itdi. Birehmen leb-i taḥsīn ile tebessüm idüp eyitdi: 

Hezār āferīn ol pādşāh-ı bülend-himmet ü pāk-niyyete ki ṭaleb-i maʿrifet-i 
ḥikmetde bu deñlü külfet ü zaḥmete taḥammül862 itdi ve āsāyiş-i sitem-dīde-
gān-ı raʿiyyet ve ārāyiş-i miḥnet-resīdegān-ı beriyyet içün eṣnāf-ı meşaḳḳat u 
beliyyeti taḳabbül eyledi863. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ey ḫoşet āyīn-i cihān dāşten
Mülk  bedīn gūne tevān dāşten

Bīḫ-ı nihālī ki tu ābeş dehī
Mīve-i şāheş ne-buved coz behī864

Hemān-dem865 ḥakīm-i büzürg-vār ser-i dürc-i esrārı açdı ve dürer-i şāh-vār-ı 
ḥikmeti [Ü-29a] farḳ-ı himmet-i şehriyār-ı kām-kāra ṣaçdı ve bir ḳaç gün 
kendü mühimmātından ferāġat ḳıldı866 [B-35b] ve niʿmet-i ḫvān-ı ḥikmet ile 
żiyāfet-i mihmāna meşġūl oldı. Dābşelīm esṉā-yı maḳālātda vaṣıyyet-nāme-i 
Hūşenk’i yād idüp veṣāyāyı bir bir ḥakīme ʿarż eyledi867. Birehmen daḫı rāy-ı 
aʿẓama ol bāba münāsib neṣāʾiḥ ü mevāʿiẓ buyurdı ve Dābşelīm anı ḳalem-i 

Bendelik  kemerini beline bağladı.
861 İçerü] Nesṟ: İçerü, B.
862 Taḥammül] irtikāb, Ü.
863 Eyledi] itdi, B H.
864 Dünyanın büyüklüğünün sende olması ne hoştur. Ülke yönetmek  ancak  senin yaptığın gibi olur. Böyle bir padişahın 

su verdiği fidanın meyvesi iyilikten başka bir şey olamaz.
865 Hemān-dem] Nesṟ: Hemān-dem, B.
866 Ḳıldı] -B.
867 Eyledi] ider idi, B H.
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ḫayāl ve ünbūbe-i fikret ile levḥ-i ḳuvvet-i ḥāfıẓaya se̱bt ḳılur idi. 

Kitāb-ı Kelīle vü Dimne suʾāl ü cevāb-ı Rāy u Birehmen’e mübtenīdür868 ve 
yine869 tertīb-i sābıḳ üzre ki fihrist-i kitāb anı nāṭıḳdur, on dört bāb üzre 
munṭavīdür ve’l-maʿūnetü mina’l-llāhi’l-müsteʿāni ve hüve ḥasbunā ve ʿaleyhi’t-tüklān870. 

868 Mübtenīdür] mübteni oldı, B.
869 Yine] -H Ü.
870 Yardım ancak  kendisinden yardım istenen Allah’tandır. O bize yeter, ancak  O’na dayanılır.
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BĀB-I EVVEL SĀʿĪ VÜ NEMMĀMUÑ 
KELĀM-I NİFĀK-ENCĀMIN İSTİMĀʿDAN 
İMTİNĀʿ VĀCİB İDÜGİN BEYĀN İDER871

Rāy-ı aʿẓam Dābşelīm Bīdpāy-ı ḥakīme eyitdi: Mażmūn-ı vaṣıyyet-i evvel bu-
dur ki her kimse ki şeref-i taḳarrüb-i sulṭān ile iḫtiṣāṣ bula, her-āyine maḥsūd-ı 
ʿām u ḫāṣ ola ve ḥasūdlar naḳż-ı ḳāʿide-i ḥürmet ü ġarażına saʿy idüp kelīmāt-ı 
mekr-āmīz ile żamīr-i sulṭānı andan müteneffir ü müteġayyir ḳılalar. Pādşāha 
vācibdür ki kelām-ı ṣāḥib-ġaraża teʾemmül-i temām [H-34b] buyura, çün 
bile872 ki āmīziş ü ālāyişden ḫālī degüldür, serḥadd-i ḳabūle yitişdürmeye. 
Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Mede rāh ṣāḫib-ġaraz pīş-i ḫvīş
Ki āmīḫt ber yek  diger nūş u nīş

Be-ṣūret dehed nūş u yārī kuned
Be-maʿnā zened nīş ü ḫārī kuned873

Ḥakīm-i874 büzürg-vār ve birehmen-i ḥikmet-şiʿārdan iltimās iderem ki bu 
bāba münāsib bir dāstān buyura ve şol kimesnenüñ ḳıṣṣasın ki bir pādşāh 
ḥużūrunda mezīd-i taḳarrüb ile iḫtiṣāṣ bulmış ola ve erbāb-ı ġaraż ḳavli ile 
binā-yı mertebesi ḫalel-pezīr olup ṣadāḳat ʿadāvete ve muvāfaḳat muḫālefete 
mübeddel olmış ola, ʿalā vechi’t-tafṣīl beyān buyura. Birehmen eyitdi: 

871 İmtināʿ vācib idügin beyān ider] imtināʿı bildürür, H.
872 Bile] maʿlūm eyleye, Ü.
873 Kötü niyetli kimseleri kendi yanına yaklaştırma. Çünkü zehiri ilaca karıştırır. Görünüşte sana ilaç vererek  yardım 

etmek  ister, ama aslında seni zehirlemektedir.
874 Ḥakīm-i] Nesṟ: Ḥakīm-i, B.
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Belī medār-ı esās-ı salṭanat bu vaṣıyyet üzredür. Eger pādşāh ḥużūrunda 
kelām-ı nifāḳ-encām-ı ḥussād maḥall-i istimāʿ ve mevḳiʿ-i iʿtimād bula, ekse̱r 
erkān-ı devlet anlaruñ ifsādı ile siper-i sihām-ı nekbet ve maẓhar-ı ʿitāb u miḥ-
net ola ve andan hem mülke ḫalel-i küllī müteṭarrıḳ olup hem melike żarar-ı 
ʿaẓīm sirāyet ḳıla. Çün bir müfsid-i muḥtāl iki ṣıddīḳ-ı ṣādıḳ miyānında daḫl 
ü nifāḳa mecāl bula her-āyine āyīne-i ülfetlerin ġubār-ı vaḥşet ile muġber ve 
binā-yı meveddetlerin teber-i mekr ü mefsedet ile zīr ü zeber ḳıla. Nite ki binā-
yı muṣādaḳat-ı gāv u şīr ol şeġāl-i şirrīr-i pür-tezvīr875 ile ḫalel-pezīr olmışdur. 
Rāy eyitdi: Ne keyfiyyet ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki876 ḳadīmü’z-zemānda bir 
bāzirgān-ı cihān-dīde vü telḫ ü şīrīn-i rūzgār-çeşīde var idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫıredmendī emīnī kār-dānī
Ze rūy-ı tecrübe bisyār dānī877 [B-36a]

Ḳadem-i ʿazm ile mesālik-i memālike sālik  olmış ve biżāʿat-i ticāret ile envāʿ-ı 
tecāribe mālik  olmış. Tevsen-i rubʿ-ı meskūn zīr-i rān-ı seyāḥatinde ẕelūl idi 
ve eḳālīm-i sebʿa aḳdām-ı himmet-i cihān-gerdine nisbet [Ü-29b] bir heftelik 
yol idi. Rukūb-i ehvāl ü taḥammül-i bār-ı aḫṭār-ı esfār sebebi ile māl ü menāli 
bisyār idi ve behāʾim ü sevāʾim-i bī-şümārı var idi, ke-ennehū imteleʾe vādīhi min 
tāġıyeti’ṣ-ṣabāḥi ve rāġıyeti’r-revāḥ878. Çün muḳaddime-i sipāh-ı merg ki ḳuvvet-i 
żaʿf ve żaʿf-ı ḳuvvetden ʿ ibāretdür milket-i nihādına el uzatdı ve ṭalābe-i leşker-i 
ecel ki mūy-ı sefīdden kināyetdür, ḥiṣār-ı ḫıṭṭa-i vücūdın iḥāṭa itdi. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Nevbet-i879 pīrī çü zened kūs-ı derd
Dil şeved ez ḫoş-dilī vü ʿīş ferd

Mūy-ı sefīd ez ecel āred peyām
Püşt-i ḫam ez merg resāned selām880

875 Pür-tezvīr] tezvīr, H / tezvīri, Ü.
876 Aḫbārda gelmişdür ki] -B.
877 Akıllı, iş bilen, güvenilir ve tecrübelerinden dolayı çok  bilen biri.
878 Onun koyunları çitlere sığmayacak  kadar ve aydınlığı dolduracak  kadar çoktu.
879 Nevbet-i] ḳuvvet-i, Ü.
880 Yaşlılık  günleri dert kösünü çalınca, gönül mutluluktan uzaklaşır. Beyaz saç ecelden haber getirir. Bükük  bel 

ölümden selam söyler.
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Ḫvāce881 muḳarrer bildi ki ʿan-ḳarīb kūs-ı raḥīl urulsa gerek  ve ser-māye-i 
ḥayāt bir metāʿdur ki [H-35a] ḫāne-i bedende mūdaʿdur, az zemānda istirdād 
olınsa gerek. Ferzendlerin ki se̱mere-i şāḫ-ı emānī ve şecere-i882 bāġ-ı zinde-
gānīdür, cemʿ itdi. Anlar üç nefer cevān idi. Ġayret-i aḳrān883 ve envār-ı āsā̱r-ı 
rüşd nāṣıye-i ḥāllerinde tābān, ammā se̱rvet-i ġurūr ve kesṟet-i esbāb u sürūr 
neşve-i şarāb-ı şebāb ile ḥadd-i iʿtidālden tecāvüz idüp māl-i pedere dest-i isrāfı 
dırāz itmişler idi ve kesb ü ḥırfetden iʿrāż idüp naḳd-i evḳāt-i ʿazīzi beṭālet ü 
kesālete ṣarf eylemişler idi. Peder-i mihribān farṭ-ı şefḳat ve vüfūr-ı merḥamet-
den ki lāzıma-i ʿalāḳa-i übüvvetdür, ferzendlerine pend ü naṣīḥate āġāz itdi 
ve ebvāb-ı neṣāʾiḥ-i bī-ġarażı ki cevāmiʿ-i bīm ü ümmīdi884 müştemildür, fetḥ 
idüp eyitdi: 

Ey cevānlar egerçi ki kesb-i mālde mücāhede çekmedügüñüz sebebden ve 
miḥnet müşāhede itmedügüñüz cihetden māl885 ḳadrin bilmezsüñüz, meẕheb-i 
ʿaḳlda maʿẕūr olsañuz olur ki men lem yeẕuḳ lem yaʿrif886, ammā bilmek  gerek  ki 
māl ser-māye-i saʿādet-i dünyā ve ẕerīʿa-i ẕaḫīre-i necāt-ı ʿuḳbādur ve ehl-i 
ʿālem ki ṭālib-i ḥuṣūl-i merātib ü vuṣūl-i meʾāribdür. Ġālib budur ki bu üç 
mertebenüñ birisine ṭālibdür887. 

Mertebe-i888 ūlā feṣaḥat-i sāḥat-ı maʿīşet ve teysīr-i tekess̱ü̱r-i esbāb-ı rāḥat 
u istirāḥatdür889. Bu bir ṭāʾifenüñ manẓūrıdur ki himmetleri nūşiş ü pūşiş ve 
istīfā-yı leẕẕāt-ı nefse gūşişe maḳṣūr ola. 

Mertebe-i sā̱niye rifʿat-i derece ve ʿulüvv-i menziledür. Ol zümre ki bu merte-
beye ṭālibdür, erbāb-ı cāh ve aṣḥāb-ı menāṣıbdur. Bu iki mertebenüñ de ḥuṣūli 
bī-māl muḥāldür. 

Mertebe-i sā̱lise̱ ḥuṣūl-i se̱vāb-ı āḫiret ve vuṣūl-i menzile-i taḳarrüb-i ḥażret-i 
ʿizzetdür. Ol gürūh ki bu maṭlaba raġbet itmişlerdür, ehl-i necāt ve ṣāḥib-i 
derecātdur. Bu mertebe daḫı māl-i ḥelāl ile muḥaṣṣal olmak890 müyesserdür 

881 Ḫvāce] Nesṟ: Ḫvāce, B.
882 Ve şecere-i] -H.
883 Ve şecere-i bāġ-ı zindegānīdür…cevān idi. Ġayret-i aḳrān] -Ü.
884 Bīm ü ümmīdi] kelim-i ḥükme, H.
885 Māl] -H Ü.
886 Tatmayan bilmez.
887 Ṭālibdür] rāġıbdur, Ü.
888 Mertebe-i] rütbet-i, Ü.
889 Rāḥat u istirāḥatdür] rāḥatdur, B H.
890 Muḥaṣṣal olmak] kesb ü taḥṣīl olınmaḳ, Ü.
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ki niʿme’l-mālü’ṣ-[B-36b]ṣāliḥu li’r-racüli’ṣ-ṣāliḥi891 ḥadīs-̱i ṣaḥīḥdür. Nite ki pīr-i 
maʿnevī-i ṣāḥib-i mesṉevī buyurmışdur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Māl rā k’ez behr-i ḥaḳ892 bāşī ḥamūl
Niʿme mālin ṣāliḥin güfteş rasūl893

Maʿlūm894 oldı ki māl ü menāl sebeb-i ḥuṣūl-i ekse̱r-i āmāldür ve taḥṣīl-i māl 
bī-irtikāb-ı taʿab ü ṭaleb ve iktisāb muḥāldür. Eger bir kimsenüñ bī-vesīle-i 
kesb ü ṭaleb min ḥaysü̱ lā-yaḥtesibü ve lā-yektesibü895 māl eline gire, taḥṣīlinde zaḥ-
met çekmedügi ecilden896 [Ü-30a] ḳadr ü ḳıymetin bilmeyüp ʿan-ḳarīb bād-ı 
hevāya vire. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ez bād-ı hevā āmed ü ber bād-ı hevā reft897

Pes898 vācib oldı ki cānib-i beṭālet ü kesāletden ictināb idüp cānib-i taḥṣīl ü 
iktisāba rucūʿ [H-35b] ḳılasız ve bu ḥırfet-i ticārete ki müddet-i mütemādīdür 
benden müşāhede idersiz, meşġūl olasız. Püser-i mihter eyitdi: 

Ey peder sen bize kesb ü ṭaleb teklīf idersin. Bu ḳāʿide-i tevekküle münāfī ve 
iʿtiḳād-ı taḳdīr-i ezelīye muḫālifdür. Bu muḳarrerdür ki kār-ḫāne-i ḳażā vü 
ḳaderde her rızḳ ki muḳadderdür, elbette ṣāḥibine vāṣıl olsa gerek. Pes cüst ü 
cūyına saʿy u tekāpūyında taʿẕīb-i ḥayvān-ı bilā-fāʾideden ġayrı ne ḥāṣıl olsa 
gerek? Naẓm899:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gelür ne k’oldı muḳadder ferāḫī vü tengī
Gerekse göñlüñi giñ ṭut gerekse derd ile ṭar

Kişiye çünki muḳadder durur naṣīb-i ezel
Ne eksilür ü ne artar iderse saʿy-ı hezār

891 Helal mal, salih kişi için ne güzeldir…
892 Ḥaḳ] dīn, B H.
893 Hak  yolunda sahip olduğun mal için peygamber “helal mal, salih kişi için ne güzeldir” demiştir.
 Bu mısraın vezni bozuktur.
894 Maʿlūm] Nesṟ: Maʿlūm, B.
895 Hiç ummadığı ve kendisinin kazanmadığı yerlerden.
896 Ecilden] cihetden, H Ü.
897 Rüzgarla gelen, rüzgarla gider.
898 Pes] Nesṟ: Pes, B.
899 Naẓm] ḳıṭʿa, H / mesṉevī, Ü.
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Baʿżı ekābirden işitdüm ki eyitdi: Her bār ki naṣībümden ḳaçdum āḫir baña 
yitdi ve naṣīb olmayanı çendān ki ṭaleb itdüm benden ibā itdi. Pes eger biz kesb 
ü kār idevüz veyā muʿaṭṭal ü bī-kār rūzgār giçürevüz, taḳdīr-i ezel-i āzāli taġyīr 
idemezüz. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Naṣībe-i ezel ez ḫod ne-mī-tüvān endāḫt900 

Nite ki ol pādşāh-zādelerüñ ḥasb-i ḥāli bu maʿnāya şāhiddür ki birinüñ bī-renc 
ü ʿaẕāb genc-i bī-ḥisāb eline girdi ve biri ümmīd-i genc ile ḫizāne-i mülk-i 
bī-renci bād-ı fenāya virdi. Peder istifsār itdi ki: Ne vech ile vāḳıʿ olmışdur ol?

Ḥikāyet: Püser eyitdi: Ser-ḥadd-i vilāyet-i ʿArab yaʿnī901 dārü’l-mülk-i Ḥa-
leb’de bir pādşāh-ı kām-kār u fermān-fermā-yı ʿālī-miḳdār var idi ki niçe 
inḳılābāt-ı rūzgār giçürmiş idi ve çoḳ taġayyürāt-ı leyl ü nehār müşāhede itmiş 
idi, iki ferzendi var idi. Nev-cevānlar cāh u celāl ile şād-mānlar, genc-i peder 
ile maġrūrlar, tāc u kemer ile mesrūrlar. Ġarḳ-āb-ı ġurūr-ı şebābe vü ḥabāb 
gibi rūz u şeb şarāba düşmişler idi ve meşşāṭagān-ı hevā ṣuver-i lehv ü luʿba 
ve ʿarūs-ı neşāṭ u ṭaraba anlaruñ mınaṣṣa-i ḳalbinde cilve virmişler idi. Gāh 
zaḫme-i çeng ü çeġāneden bu naġmeyi istimāʿ iderler idi. Mesṉevī902:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yürüt peymānuñ ey serv-i sehī tīz
Cihāndan çünki tīz gitsek  gerek  biz903

Giçer çün göz yumup açınca devrān
Göz açdurma [B-37a] bize bādeyle bir ān

Ve gāh terāne-i bülbülden bu ṣavt ile ʿamel eylerler idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Getür ol bāde-i gül-fāmı sāḳī
Çü ḳalmaz bu cihānda kimse bāḳī

Gülelüm gül gibi bir dem olup şād
Ḳılup bülbül gibi elḥān u feryād

900 Sana yazılan nasibini üzerinden atamazsın.
901 Yaʿnī] -H Ü.
902 Mesṉevī] naẓm, B.
903 Biz] tīz, H Ü.
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Haleb padişahı ve zevk ü sefaya düşmüş iki oğlu. TSMK, revan 843, v.51a.
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Pādşāh merd-i ḫıredmend ü hūş-yār ve ṣāḥib-i tecrübe vü āmūz-kār idi ve 
cevāhir-i vāfiri ve nuḳūd-ı nā-maʿdūdı904 ve dīnār-ı bī-şümārı var idi. Ferzend-
lerinüñ ḥālin bu minvāl üzre müşāhede idicek  ḫavf itdi ki bu genc-i bī-ḥisāb ki 
hezār renc ü ʿaẕāb ile [H-36a] taḥṣīl olınmışdur905, āmāc-ı tīr-i itlāf ve tārāc-ı 
bād-ı isrāf ola. 

Ḥavālī-i şehrde bir zāhid-i mütevekkil var idi ki ʿalāʾiḳ-ı ḫalāʾiḳdan mütebettil 
ve esbāb-ı taḳarrüb-i ḥażret-i Ḫāliḳ’a mütevessil idi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Sūḫte-i tāb-ı tecellā idi [Ü-30b] 
Şīfte-i ḥażret-i Mevlā idi

Pādşāhuñ aña vüfūr-ı iʿtimādı ve kerāmetine kemāl-i iʿtiḳādı var idi. Temām-ı 
ḫazāʾinin cemʿ idüp bir vech ile ki aña bir ferd muṭṭaliʿ olmaya, anuñ ṣavmaʿa-
sında defn itdi ve zāhide vaṣıyyet idüp eyitdi: 

Çün devlet-i bī-vefā ve cāh-ı bī-beḳā benüm ferzendlerümden yüz döndüre ve 
ser-çeşme-i iḳbāl ki ḫvāb u ḫayāl ü şarāb-ı serāb gibi bī-meʾāldür, ḫāk-i idbār 
ile māl-ā-māl ola ve ferzendlerüm bī-māye vü kem-biżāʿa ḳalalar ve faḳīr ü 
muḥtāc u āmāc-ı tīr-i iḥtiyāc olalar anlara bu gencden ḫaber vir. Şāyed ki 
müşāhede-i nekbet ve mücāhede-i miḥnet sebebi ile ḫvāb-ı ġafletden müteneb-
bih olup ḥācet ḥasebince maṣlaḥatlarına ṣarf ideler ve tarīḳ-ı itlāf u isrāfdan 
inḥirāf idüp cānib-i inṣāf u iʿtidāli merʿī ṭutalar. 

Zāhid vaṣıyyet-i şāhı semʿ-i ḳabūl ile ıṣġā itdi. Şāh iḫfā-yı māl ve defʿ-i iḥtimāl 
içün derūne-i ḳaṣrında bir maḫzen düzetdi ve şöyle gösterdi ki cemīʿ-i emvālin 
anda defn itdi ve ferzendlerin daḫı bu ḫuṣūṣdan ḫaberdār idüp eyitdi: 

Çün āyīne-i rūzgār-ı bī-ḳarārda ṣūret-i idbār u iftiḳār müşāhede idesiz ġāfil olma-
yasız ki ẕaḫīre-i küllī ki meʾūnet ü maʿīşetüñüze kifāyet ide, bunda medfūndur. 

Bu ḥālden ṣoñra az zemānda906 şāh u zāhid ikisi daḫı vāḥiden baʿde vāḥid 
icābet-i daʿvet-i Ḥaḳḳ idüp küllü men ʿ aleyhā fān907 bādesi ile ser-ḫoş ve küllü nefsin 
ẕāʾiḳatü’l-mevt908 cürʿası ile bī-hūş oldılar. Beyt:

904 Nā-maʿdūdı] nā-maḥdūdı, H / nā-maḥṣūr, Ü.
905 Taḥṣīl olınmışdur] -Ü.
906 Az zemānda] -Ü.
907 Onun üzerinde bulunan herkes fanidir (Rahman 26).
908 Her nefis ölümü tadacaktır (Âl-i İmrân 185).
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eger şāh u gedā ger merd ü zendür
Ḳamunuñ āḫiri gūr u kefendür

Diger909:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ān ki zād ze māder be-bāyedeş nūşīd
Ze cām-ı dehr mey-iküllü men ʿaleyhā fān910

Ve ol genc ki künc-i ṣavmaʿa-i zāhidde maḫzūn idi, şöyle mestūr u medfūn 
ḳaldı. Birāderler vefāt-ı pederden ṣoñra muḳāsemet-i mülk  ü māl-i peder911 
içün ceng ü cidāl itdiler. Birāder-i mihter vüfūr-ı zūr-ı ḳuvvet ve mezīd-i baṭş 
u saṭveti sebebi ile ġālib-i muṭlaḳ olup temām-ı memālik  ve cemīʿ-i māle mālik 
oldı ve birāderin ḫāʾib ü ḫāsir ve maġbūn u münkesir ḳodı. Bī-çāre manṣıb-ı 
salṭanatdan bī-naṣīb ve māl-i mevrūsḏan [B-37b] bī-behre ḳalıcaḳ kendü 
kendüye eyitdi: 

Çün āftāb-ı iḳbāl derece-i zevāle yitdi ve sipihr-i [H-36b] ġaddār ve rūzgār-ı 
sitem-kār şīve-i ġadr u intiḳāmın āşkār itdi bir defʿa daḫı ṭālib-i devlet olmaḳ 
ve mücerrebi tekrār tecrübe ḳılmaḳ nedāmetden ġayrı neyi müntic olur ve 
melālet ü melāmetden ġayrı ne fāʾide virür? Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Men cerrebe’l-mücerreb ḥallet bihi’n-nedāme912

Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Cümle-i dünyā ze kühen tā be-nū
Çün güẕerānest neyerzed be-cū

Memleketī bihter ez īn sāz kun
Ḫoş-ter ez īn ḥücre derī bāz kun913

909 Diger] Beyt, H Ü.
910 Anneden doğan herkesin dünya kadehinden “Onun üzerinde bulunan herkes fanidir (Rahman 26).” şarabını içmesi 

lazım.
911 Peder] -H Ü.
912 Kim denenmişi denerse pişman olur.
913 Dünyanın tümü, eskisinden yenisine, geçici olduğu için bir arpa tanesine bile değmez. Bundan daha iyi bir ülke kur, 

bu hücreden daha güzel bir yere kapı aç.
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Ṣavāb budur ki çün girībān-ı devlet dest-i iḫtiyār u ḳudretden çıḳdı dāmen-i914 
tevekkül ü ḳanāʿate teşebbüs ̱idüp ṣabr915 ḳılam ve dervīşlik  mertebesin ki salṭa-
nat-ı bī-zevāldür, ele getürem. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dervīş rā ki genc-i ḳanāʿat müsellemest
Dervīş nām dāred ü sulṭān-ı ʿālemest916 [Ü-31a]

Pes bu niyyet ile şehrden çıḳup gitdi. Giderken ḫāṭırına bu maʿnā ḫuṭūr itdi ki 
fülān zāhid pederüm ile mā-teḳaddemden ṣıdḳ u vedād ve daʿvā-yı ittiḥāddan 
dem urur idi. Ṣavāb budur ki anuñ ṣavmaʿasını penāh ḳılam ve ümmīddür ki 
bereket-i dem ü ḳadem ile ṭarīḳ-i ʿibādete sālik  ve salṭanat-ı ḳanāʿate mālik 
olam. 

Çün ṣavmaʿa-i zāhide vardı ḫaber aldı ki ṭūṭī-i rūḥ Sidre-i āşyānı ḳafes-i tenden 
cānib-i riyāż-ı cināna ṭayerān ḳılmış ve ṣavmaʿa ol pīr-i rūşen-żamīrden ḫālī 
ḳalmış. Bir zemān leşker-i hümūm u ġumūm kişver-i ṭabʿına hücūm itdi ve 
zebān-ı telehhüf ü teʾessüf ile eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dīdī çi kerd çarḫ-ı sitemkār u aḫtereş
Nāmeş meber çi çarḫ u çi aḫter çi çenbereş917

ʿĀḳıbet dest-i irādet ile zāhid-i ṣāḥib-kerāmetüñ dāmen-i rūḥāniyyetine teşeb-
büs ̱ḳıldı ve ol ṣavmaʿayı cihet-i iḳāmete ḳabūl idüp ol buḳʿada mücāvir oldı 
ḳaldı. Meger ol ṣavmaʿa ḥavālīsinde bir kārīz var idi ki ṣavmaʿa içinde bir çāh 
ḥafr idüp ol kārīzden aña memerr itmişler idi ve muttaṣıl ol kārīzüñ ṣuyı918 ol 
çāha gelür idi ve ehl-i ṣavmaʿa anı istiʿmāl idüp anuñla tevażżī vü iġtisā̱l ider-
ler idi. Şāh-zāde bir gün delvi çāha ṣalıvirdi. Ṣu ṣadāsı gelmedi. Neyi ki diyü 
iḥtiyāṭ itdi. Gördi ki ḳaʿr-ı çāhda mādan ese̱r ḳalmamış. Müteḥayyir oldı ki 
eger bu çāh u kārīze ḫalel müteveccih olursa esās-ı ṣavmaʿa bi’l-külliye indirās 
bulup bu buḳʿada min-baʿd tevaṭṭun müteʿaẕẕir olur. Bu ḥāli taḥḳīḳ içün ḳaʿr-ı 
çāha indi ve rāh-ı ābı ve cevānib-i çāhı naẓar-ı tedḳīḳ ile müşāhede ḳıldı. Nā-

914 Dāmen-i] pes, Ü.
915 İdüp ṣabr] -H Ü.
916 Kanaat hazinesinin dervişte olduğunu herkes bilir. Onun adı derviş olsa da o, dünyanın sultanıdır.
917 Gördün mü zalim feleğin ve onun yıldızının ne ettiğini! Onun ne çarkının, ne yıldızlarının, ne de etrafında dönenle-

rinin adını ağzına al.
918 Ṣuyı] ṣavtı, H.
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gāh naẓarı bir ḥufreye rāst geldi ki aña ṣu yol [B-38a] bulmış idi ve ṣunuñ919 
[H-37a] çāha gelmesine māniʿ ol olmış idi. Eyitdi920:

Eyā bu ḥufre ne ṭarafa gider ola ve bu sūrāḫ ne cānibden ḫurūc ider ola? Pes 
ol sūrāḫı ferāḫ idüp ol künce ḳadem baṣduġı gibi hemān-dem921 ser-i gence 
yitişdi. Şāh-zāde çün ol nuḳūd-ı bī-kerān ve cevāhir-i bī-pāyānı gördi cebīn-i 
żirāʿati zemīn-i meẕellete sürdi ve ol perverdgār-ı bī-noḳṣān ve kirdgār-ı ḳa-
dīmü’l-iḥsāna secde-i şükrler itdi ve naṣīḥat yüzinden kendü kendüye eyitdi: 

Egerçi ki māl mevfūr ve cevāhir nā-maḥṣūrdur, ammā bāde-i ġurūr ile sekrān 
ve ḳahve-i sürūr ile neşvān olmaḳ dāʾire-i fikr-i ṣaḥīḥden dūrdur. Nehc-i te-
vekkül ve cādde-i ḳanāʿatden inḥirāf itmemek  gerek  ve ṭarīḳ-i iʿtidāli ḳoyup 
cānib-i isrāf u itlāfa gitmemek  gerek. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Tā be-bīnīm ki ez ġayb çi āyed be-ẓuhūr922

Ol cānibden birāder-i mihter gerçi mesned-i ḥükūmetde fermān-revā oldı, 
ammā aḥvāl-i leşker ü kişverden bī-pervā idi ve ümmīd-i genc-i mevhūm ile 
ki ḳaṣr-ı pederinde muḥaḳḳaḳ mülāḥaẓa ider idi, maġrūr olup maḳdūrın itlāf 
ider idi ve ġāyet-i kibr ü naḫvet ve ḫuyelā vü ʿaẓametden birāderin923 tefaḳḳud 
itmeyüp taʿahhüd-i ḥālinden iġmāż ve müşāhede-i cemālinden ʿār u iʿrāż eyler 
idi. [Ü-31b] Bu esṉāda nā-gāh aña bir düşmen peydā olup leşker-i cerrār-ı 
tīġ-güẕār ile vilāyetine ḳaṣd itdi. Şāh-zāde ḫizānesini sīm ü ẕehebden ḫālī ve 
leşkerin sāz u selbden ʿārī göricek  ol mevżiʿ-i924 maʿhūd ve gencīne-i mevʿūda 
geldi, tā ol māl-i mevfūr ile kümʾāt-ı leşker ve ḥumāt-ı kişveri maʿmūr eyleye, 
lā mülke illā bi’r-ricāli ve lā ricāle illā bi’l-māli925. Çendān ki ṭalebinde saʿy-ı belīġ 
itdi, genc-i mevhūmdan renc-i muḥaḳḳaḳdan ġayrı nişān bulımadı ve her çend 
ki cüst ü cūyında cehd-i bī-dirīġ eyledi, ḥuṣūl-i maḳṣūda fāʾiz olımadı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bişnev īn nükte ki ḫod rā ze ġam āzāde kunī
Ḫūn ḫorī ger ṭaleb-i rūzī-i ne-nihāde kunī926

919 Ṣunuñ] ṣuyuñ, Ü.
920 Eyitdi] -B.
921 Hemān-dem] hemān-dem ayaġı, Ü.
922 Görelim gaipten neler gelecek.
923 Birāderin] tefaḥḥuṣ u, Ü.
924 Mevżiʿ-i] vażʿ-ı, B.
925 Adamsız mülk  olmaz, parasız da adam olmaz.
926 Bu nükteyi dinle ki gamdan kurtulasın, kısmetinde olmayanı istersen acı çekersin.
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Çün927 nüvīd-i gencden nā-ümmīd ḳaldı928 ḳādir olduġı ḳadar cemʿ-i leşker 
idüp defʿ-i ḫaṣm929 içün ḫāric-i şehre çıḳdı. Çün ṣaff-ı cidāl ārāste oldı ve 
āteş-i ḳıtāl iştiʿāl buldı esṉā-yı muḳābele vü muḳātelede leşker-i düşmenden 
melik-zāde zaḫm-ı tīr ile helāk  oldı. 

Bu cānibden daḫı pādşāh-ı bīgāne ḍarb-ı şemşīr ile ālūde-i ḫūn u ḫāk  oldı. İki 
leşker daḫı ten-i bī-ser gibi ebter ü mühmel ḳalup ḳarīb oldı ki şuʿle-i fitne vü 
āşūb evc-i āsmāna çıḳa ve āteş-i herc ü merc iki memleketüñ daḫı ahālīsin yaḳa. 

Āḫirü’l-emr iki ṭāʾifenüñ daḫı serdārları cemʿ olup ittifāḳ itdiler ki bir ḫānedān-ı 
pādşāhī ve dūdmān-ı şāhen-şāhīden bir melik-i [H-37b] melek-ḫaṣlet ü kerīm-
ḫilḳat tecessüs ḳılalar ki şuġl-i salṭanatı ve mühimm-i memleketi anuñ ẕimmet-i 
himmetine ḥavāle [B-38b] ḳılalar. Cümlesinüñ rāyı buña müncer oldı ki bir 
şehriyār-ı kām-kār ki farḳ-ı devleti sezā-vār-ı tāc-ı sulṭānī ve ḫınṣar-ı saʿādeti 
şāyeste-i ḫātem-i cihānbānī ola, hemān ol, şeh-zāde-i ṣavmaʿadārdur930. Pes 
kār-dārān-ı memālik  ṣavmaʿaya vardılar. Melik-zādeyi iclāl ü ikrām ve taʿẓīm 
ü iḥtirām ile zāviye-i ḫumūlden bārgāh-ı ḳabūle getürdiler ve künc-i ʿuzletden 
ṣadr-ı mesned-i devlete giçürdiler. Meyāmin-i tevekkül ile hem genc-i peder 
müyesser oldı ve hem eyālet-i kişver aña muḳarrer oldı. 

Bu mese̱li anuñçün getürdüm ki vuṣūl-i naṣīb elbette saʿy u kesbe vā-beste 
degüldür ve tevekküle ittikā cidd ü cehde ilticādan evlādur931. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḥaḳḳ’a her kimse ki tevekkül ider
Ḥaḳḳ anuñ rızḳına tekeffül ider

Mesṉevī: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Nīst kesbī ez tevekkül ḫūb-ter
Çīst ez tefvīż-i ḫod maḥbūb-ter

Hīn tevekkül kun me-lerzān pā vü dest
Rızḳ-ı tu ber tu ze tu ʿāşıḳ-terest932

927 Çün] Nesṟ: Çün, B.
928 Ḳaldı] oldı, B H.
929 Ḫaṣm] ġam, H.
930 Ṣavmaʿadārdur] ṣavmaʿa-nişīne varur, Ü.
931 Evlādur] żarūrīdür, Ü.
932 İşini Allah’a havale etmekten daha iyi bir kazanç yoktur. Kendini ona adamaktan daha güzel ne var? Tevekkül et ve 
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Çün püser ḥikāyeti nihāyetine yitişdürdi peder eyitdi: Egerçi didügüñ maḥż-ı 
ṣıdḳ ve ʿayn-ı ṣavābdur, ammā bu ʿālem ʿālem-i vesāʾiṭ ü esbābdur. ʿĀdet-i 
bārī ʿazze ismuhū933 bunuñ üzerine cārīdür ki bu mezraʿa-i ḥavādisẕār ve bu 
çemen-i vaḳāyiʿ-bārda bī-ābyārī-i esbāb-ı ẓāhirī hīç bir se̱mere-i şecere ẓuhūra 
gelmeye934. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dihḳān-ı sāl-ḫurde çi ḫoş-güft bā püser
K’ey nūr-ı çeşm-i men be-coz kişte ne-direvī935

Ve tevekkül-i maḳbūl budur ki bā-vücūd-ı müşāhede-i esbāb maḳām-ı tevek-
külde sā̱bit olasın, [Ü-32a] tā feyż-i el-kāsibü ḥabību’llāh936dan behre bulasın. 
Baʿżı ekābir buyurmışlardur ki: Kesb ü kār ḳıl tā kāhil olmayasın, naṣībüñ 
Ḫudā’dan bil tā cāhil olmayasın. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez tevekkül der ṭaleb kāhil meşev
Remz-i el-kāsib ḥabību’llāh şinev

Kesb kun pes tekye ber Cebbār kun
Ger tevekkül mī-kunī der-kār kun937

Sen meger ol dervīş ḳıṣṣasın istimāʿ itmedüñ ola ki aḥvāl-i bāz u kelāġı müşāhe-
de idicek  sebeb-i cānın938 ber-ṭaraf ḳıldı. Ol sebebden maẓhar-ı ʿitāb-ı müseb-
bibü’l-esbāb oldı. Püser suʾāl itdi ki: Ne minvāl üzre olmışdur ol?

Ḥikāyet: Peder eyitdi: Rivāyet iderler ki bir dervīş bir bīşede gider idi ve āsā̱r-ı 
raḥmet ve eṭvār-ı ḳudret endīşe939 ider idi. Nā-gāh gördi ki bir şāh-bāz-ı tīz-
bāz bir miḳdār et pāresin minḳārında ṭutup bir dıraḫt eṭrāfında pervāz ider 
ve ihtizāz-ı temām ile bir āşyāneyi ṭavāf idüp [B-39a] şefḳat-āmīz āvāz ider. 
Dervīş bu ṣūretden ziyāde müteʿaccib olup [H-38a] bir zemān neẓẓāre ḳıldı 
ṭurdı. Gördi ki bir kelāġ bī-bāl ü per ol āşyānede zīr ü zeber yatur ve ol bāz 

korkudan elini ayağını titretme. Senin rızkın sana senden daha âşıktır.
933 İsmi yüce olan.
934 Ẓuhūra gelmeye] ẓāhir olmadı, Ü.
935 Yaşlı çiftçi oğluna “Ey benim gözümün nuru, ektiğinden fazlasını biçemezsin.” diye ne güzel söyledi.
936 Çalışıp kazanan Allah’ın sevgilisidir.
937 Tevekkül ettin diye tembel olma. “Çalışıp kazanan Allah’ın sevgilisidir” sırrını işit. Allah’a sığınarak  çalış. Tevek-

kül et; ancak  çalışarak  tevekkül et ve işini bırakma.
938 Cānın] cānibin, H Ü.
939 Endīşe] müşāhede, B.
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Yuvasında hasta ve bitkin bir şekilde yatan kuzguna bir doğanın yiyecek getirmesi ve bunu 
gören bir dervişin uzlete çekilerek rızık peşinde koşmaktan vazgeçmesi. TSMK, revan 843, v.54b.
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minḳārında olan eti ḥavṣala-i kelāġ miḳdārı pārelüyüp dehānına istifrāġ ḳılur. 
Dervīş eyitdi:

Sübḥāna’llāh ʿināyet-i İlāhī ve merḥamet-i nā-mütenāhīyi gör ki kelāġ-ı bī-per 
ü bāli ki ne ḳuvvet-i minḳārı var ve ne şevket-i çengāli, kūşe-i āşyānesinde 
bī-rūzī ḳomaz ve bāz-ı saḫt-çengāl ü tīz-minḳārı ḫilāf-ı cinsi iken aña hevādār 
idüp peder-i müşfiḳ ve māder-i mihribānı olsa da bu ḳadar olmaz. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Edīm-i zemīn süfre-i ʿām-ı ūst
Berīn ḫvān-ı yaġma çi düşmen çi dūst

Çinān pehn-ḫvān-ı kerem güstered
Ki Sīmūrġ der-Ḳāf rūzī ḫured940

Pes ben ki dāʾim taleb-i rızḳda deryā-yı ḥırṣa ġarḳ olup hezār meşaḳḳat-i cān 
ile bir pāre nān ele getürem. Lā-cerem sebebi żaʿf-ı iʿtiḳād ve noḳṣān-ı iʿtimād 
olsa gerek. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Żāmin-i rūzī şode rūzī-resān
Çend be-her sūy devem çūn ḫasān

Ez dil-i ḫursend ber-ārem nefes
K’ançe resed behre hemānest ü bes941

Evlā budur ki min-baʿd ser-i ferāġati zānū-yı ʿuzlet üzre ḳoyam ve ṣaḥīfe-i 
dilden ḫaṭṭ-ı kesb ve ḥıref-i ḥırfeti āb-ı beṭālet ile yuyam ki er-rızḳu ʿale’llāh942. 

Hemān-dem dāmen-i kesb ü ṭalebden el çeküp bir kūşede oturdı ve dil-i bī-ġıl-
lin ʿināyet-i müsebbibü’l-esbāba bend idüp ṭurdı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dil der-sebeb mebend ü müsebbib rehā me-kun943

Üç gün üç gice bī-kār zāviye-i ʿuzletde ḳarār idüp hīç bir memerden fütūḥ 
müyesser olmadı ve daġdaġa-i cuʿdan cemʿiyyet-i ḫāṭırı müteferrıḳ ve ḳuvvet-i 

940 Bütün yeryüzü O’nun sofrasıdır. Bu sofrada dostun da düşmanın da hakkı vardır. Öyle geniş bir kerem sofrası sermiş 
ki Kaf Dağı’ndaki Simurg bile bundan nasiplenir.

941 Rızkı veren rızkın koruyucusu olmuş. O zaman kuru yaprak  gibi neden sağa sola savrulayım? Gönül rahatlığıyla 
nefes alıyorum. Çünkü kısmetim neyse o olur.

942 Rızık  Allah’tandır.
943 Gönlünü sebebe bağlama. Onun müsebbibini aklından çıkarma.
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taḥlīlden bedenine żaʿf-ı küllī müteṭarriḳ olup giderek  ḳuvvet-i żaʿf ve żaʿf-ı 
ḳuvvet bir mertebeye vardı ki merd-i zāhid-i ḳavī żaʿīf944 olup edā-yı veẓāʾif-i 
ṭāʿat ü ʿibādetden ḳaldı. Ḥaḳḳ celle ve ʿalā ol zemānuñ peyġamberin aña irsāl 
itdi ve ʿitāb-ı temām ile eyitdi: 

Ey ḳulum ben bünyād-ı945 kār-ḫāne-i cihānı esās-ı esbāb [Ü-32b] u iktisāb 
üzre mübtenī ḳılmışamdur. Egerçi ki kemāl-i946 ḳudretüm bī-sebeb senüñ 
mühimmüñ itmāmına kāfīdür, ammā muḳteżā-yı ḥikmetüm budur ki mühim-
māt-ı ḫalḳ ḥuṣūl-i esbāba mevḳūf u müteʿallıḳ ola, tā bu sebeb ile ḳāʿide-i ifāde 
vü istifāde mümehhed ü muḥaḳḳaḳ ola, etürīdü en tubaṭṭıle ḥikmetī bi-tevekkülike 
ʿaleyye947. 

Bu mese̱lden maʿlūm oldı ki defʿ-i ḥicāb-ı esbāb ġayr-ı müyesserdür ve iktisāba 
irtikāb lāzım u muḳarrerdür. Farażā ki mücerred tevekküle tevessül ile bir 
maṭlaba tevaṣṣul müyesser ola, fāʾide-i kesb-i menfaʿat tevekkülden [B-39b] 
ziyādedür. Zīrā ki [H-38b] menāfiʿ-i tevekkül hemān mütevekkile ḥāṣıldur 
ve fevāʾid-i kesb kāsibden sāʾirlere vāṣıldur ve īṣālü nefʿin ile’l-ġayr delīl-i 
ḫayrdur ki ḫayru’n-nāsi men yenfeʿu’n-nāse948. Bir kimse ki ġayra īṣāl-i ḫayra ḳādir 
ola, ḥayfdur ki tekāsül idüp ġayrdan ḫayr ṭaleb ḳıla ki el-yedü’l-ʿulyā ḫayrun mi-
ne’l-yedi’s-süflā949. Pes eger sen ġayra ifāde itmek  müyesser ise andan yegdür ki 
ġayrdan istifāde idesin. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü bāz bāş ki ṣaydī kunī vü loḳma dehī
Ṭufeyl-ḫvār meşev çün kelāġ-ı bī-per ü bāl950

Püser-i mihter çün bu neṣāʾiḥi semʿ-i ḳabūl ile istimāʿ itdi püser-i āḫer daḫı 
āġāz-ı kelām idüp eyitdi: 

Ey peder muḳarrerdür ki bize tevekküle iḳtidār müyesser degüldür ve kesb ü 
kāra ilticā nā-çārdur, ammā çün kesbe iştiġāl idevüz Ḫudā-yı bī-zevāl kemāl-i 
kereminden bize māl ü menāl erzānī buyura. Anı niçe itmek  gerek  ve anuñ 
ḥıfẓ u żabṭı ve ḳabż u basṭı bābında nice şarṭı merʿī ṭutmaḳ gerek. Peder eyitdi: 

944 Ḳavī żaʿīf] ḳavī süst, Ü.
945 Bünyād-ı] bünyān-ı, H Ü.
946 Kemāl-i] kāf-ı, Ü.
947 Sen bana tevekkül ederek  hikmetimi boşa mı çıkarmak  istiyorsun?
948 İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.
949 Veren el alan elden hayırlıdır.
950 Bir kartal gibi ol! Avla ve avını paylaş. Zavallı karga gibi leş yiyen olma!
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Ey püser cemʿ-i māl sehl-i kārdur, ammā anuñ ḥıfẓı ve anuñla temettuʿ düşvār-
dur. Her kimse ki taḥṣīl-i māle ṭālibdür, bu iki şarṭı aña riʿāyet itmek  vācibdür. 
Evvel budur ki muḥāfaẓasında bir vech ile iḥtiyāṭ ḳıla ki telef ü tārācdan emīn 
ola ve dest-i sārıḳ u ʿayyār ve reh-zen ü ṭarrār andan kesile ki mālüñ dostı 
bisyār ve māldāruñ düşmeni bī-şümārdur. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Çarḫ ne-ber bī-diremān mī-zened
Ḳāfile-i muḥteşemān mī-zened951

İkinci budur ki anuñ merābiḥından intifāʿ idüp aṣlu’l-māli telefden imtināʿ ey-
leye ki eger ser-māyeden ḫarc idüp sūdı ile ḳanāʿat ḳılmaya, az zemānda dest-i 
çenār gibi kefinde bād-ı hevādan ġayrı nesne ḳalmaya. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Her ān nehr ki ābī neyāyed be-vey
Be-endek  zemānī şeved ḫuşk  pey

Ger ez kūh gīrī vü ne-n’hī be-cāy
Ser-encām kūh ender āyed ze pāy952

Her953 kimüñ ki daḫli olmaya, dāʾim kīseden ḫarc ide veyā daḫli ola ammā 
ḫarcı daḫlinden ziyāde ola, ʿāḳıbetü’l-emr varṭa-i iḥtiyāca düşüp yümkin ki 
kārı helākine nihāyet bula. Nite kim ol mūş-ı mütlif-i bī-bāk  ki kendüsin ġam-
dan helāk  itdi. Püser istifsār itdi ki: Ne vech ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Peder eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki bir dihḳān, anbārında bir miḳdār 
ġalle pinhān idüp dest-i taṣarrufı andan redd ve ebvāb-ı temettuʿı ol cihetden954 
sedd itmiş idi, tā ol vaḳt ki iḥtiyāc ġāyete ve żarūret nihāyete yitişe, [Ü-33a] 
anı ḳūt-ı lā-yemūt idine. Meger bir mūş ki ġāyet-i şerehden diler idi ki [B-40a] 
ḫırmen-i mehden dāne çeke idi ve mezraʿa-i āsmānda ḥabbāt-ı [H-39a] 
pervīn ü toḫm-ı sünbüleyi zemīn-i ḥavṣalasında eke idi, ol menzil kenārında 
ḫāne ṭutmış idi ve ol anbār civārında āşyāne itmiş idi. Muṭṭaṣıl zīr-i zemīnde 
mītīn-i dendān-ı āhenīn ile naḳb urur idi ve nāb-ı naḳḳāb-ı ḫār-işkāf ile eṭrāfın 
sa̱ḳb ider idi. Nā-gāh ḥufre-i nihān miyān-ı anbār-ı ġalleden ʿayān olup saḳf-ı 

951 Felek  fakir kâfileleri değil, muhteşem kâfileleri vurur.
952 Bir nehre sürekli su gelmezse, o nehir kısa zamanda kurur. Bir mal dağ olsa bile, aldığını yerine koymazsan gün gelir 

tükenir.
953 Her] -H Ü.
954 Ol cihetden] andan, B H.
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āşyāneden ḥabbāt-ı gendüm cevv-i āsmāndan şihāb-ı sā̱ḳıb gibi rīzān oldı. Mūş 
gördi ki vaʿde-i ve fi’s-semāʾi rızḳuküm955 incāza yitişdi ve nükte-i iltemisü’r-rızḳa 
min ḫabāye’l-arżı956 rūşen ü mübeyyen oldı. Mevācib-i şükr-i niʿmeti taḳdīm idüp 
el-ḥamdüli’llāhi’l-leẕī enzele ʿaleynā māʾideten mine’s-semāʾi957 nidāsını evc-i āsmāna 
yitürdi ve ol cevāhir ḳıymetinüñ ḥuṣūlinden se̱rvet-i temām ḥāṣıl ḳılup naḫvet-i 
Ḳārūnī ve daʿvet-i Firʿavnī’ye āġāz eyledi. Az müddetde mūşān-ı maḥalle de 
keyfiyyet-i ḥālinden ḫaberdār olup mülāzemet-i bāb-ı mürüvvet-meʾābına 
şitāb itdiler. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Īn daġal dūstān ki mī-bīnī 
Megesān-end gerd-i şīrīnī958

Dostān-ı nevāle ve ḥarīfān-ı piyāle hem-vāre meclisinde cemʿ olurlar idi ve 
nite ki anlaruñ ʿādetidür, nesc-i kelāmı anuñ mizācına muvāfıḳ ve hevāsına 
münāsib ṭarz üzre ṭarḥ idüp rīş-ḫand iderler idi ve ḫoş-āmed sözler959 söylerler 
idi ve anuñ medḫ ü se̱nā ve şükr ü duʿāsında ifrāṭ u ıṭrā eylerler idi. Ol daḫı 
dīvāne-vār zebān-ı lāf ve dest-i isrāfı dırāz idüp bu taṣavvur ile ki ġalle-i anbāra 
hergiz ġalā vü noḳṣān yitişmeyüp dāʾimü’z-zemān dāne-i gendüm ol sūrāḫdan 
rīg-i revān gibi rīzān olsa gerekdür, her gün andan muṣāḥiblerine miḳdār-ı 
ḳalīl ü960 kesī̱r ṣarf ider idi ve ʿāḳıbet mülāḥaẓasın itmeyüp bu günüm yarına 
ḳalsun dimez idi ve ḫayāl-i imrūz ile maġrūr olup fikr-i ferdādan pervā yimez 
idi. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sāḳiyā imrūz mey nūşīm ferdā rā ki dīd961

Ol vaḳt ki anlar ol kūşe-i ḫalvetde ʿīş ü ʿişrete meşġūller idi, dest-bürd-i ḳaḥṭ 
u teng-sāl ḫalḳ-ı ʿālemi bed-ḥāl ü pāymāl itmiş idi ve sīne-i ciger-sūḫtelerden 
zebāne-i āteş-i cūʿ felek-esī̱re yitmiş idi. Her cānibde nān diyü cān ṭartarlar 
idi, kimse vezne almaz idi ve bir pāre nāna ḫānmān ṣatarlar idi kimse ḫarīdār 
olmaz idi. Naẓm:

955 Ve gökte de rızkınız (Zâriyât 22).
956 Rızkı yerin derinliklerinde arayın.
957 Bize gökten sofra indiren Allah’a şükürler olsun.
958 Gördüğün yalancı dostlar, tatlıya üşüşmüş sinekler gibidir.
959 Sözler] -H Ü.
960 Ḳalīl ü] -H Ü.
961 Ey saki, bugün içelim. Yarını kim görmüş ki!
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḳaḥṭ itmişdi ol diyārı ḫarāb
Āteş olmış hevāsı ābı serāb

Müdd eken bulmaz idi ḥabbesini
Ḫvāceler nāna ṣatdı cübbesini

Mūş-ı maġrūr taṣavvur-ı niʿmet-i mevfūr ile mesrūr ne ġalā-yı ġalleden ḫaber-
dār ve ne farṭ-ı ḳaḥṭdan962 [H-39b] ıṭṭılāʿı var. Çün ḥāl bir ḳaç gün bu minvāl 
üzre giçdi dihḳānuñ kār cānına ve kārd üstüḫvānına yitüp nā-çār der-i anbārı 
[B-40b] açdı. [Ü-33b] Gördi ki ġalleye noḳṣān-ı fāḥiş ṭārī olmış. Dil-i ger-
minden āh-ı serd itdi ve fevātına teʾessüf ü telehhüf idüp kendü kendüye eyitdi: 

Cezaʿ u fezaʿ şol umūrda ki tedārüki dāʾire-i imkāndan dūr963 ola, meẕheb-i 
ʿaḳlda menhī vü maḥẓūrdur. Ḥāliyā evlā budur ki baḳıyye-i ġalle cemʿ olınup 
bir mevżiʿe daḫı naḳl olına. 

Pes dihḳān ol bāḳī ḳalan cüzʾī ġallenüñ iḫrācına meşġūl oldı. Meger ol maḥal-
de ol mūş ki kendüsin ol menzilde ṣāḥib-i ḫāne ve mihter-i kāşāne ḫayāl ider 
idi, şarāb-ı ḫvāb ile serḫoş idi ve sāʾir mūşlar daḫı cūş u ḫurūşdan ṣadā-yı pā-
pūş ve āvāz-ı āmed-şüd-i dihḳānı gūş itmediler. Anlaruñ miyānında bir mūş-ı 
tīz-hūş keyfiyyet-i ḥāle vāḳıf oldı ve taḥḳīḳ-i ḳażıyye içün bālā-yı bāma çıḳup 
kūşe-i revzeneden baḳup anbārı ḫālī gördi ve fi’l-ḥāl bāmdan inüp mażmūn-ı 
ḳażıyyeyi yārāna iʿlām itdi ve hemān-dem kendüyi ol sūrāḫdan ṭaşra atdı. 
Anlar daḫı çün bu ḥāli müşāhede itdiler her birisi bir ṭarafa perākende olup 
velī-niʿmetlerin tenhā ḳoyup gitdiler. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Heme yār-ı tu ez behr-i terāşend
Pey-i loḳma hevādār-ı tu bāşend

Çü mālet kāhed ez mihret be-kāhend
Ziyānet behr-i sūd-ı ḫvīş ḫvāhend

Ze tu cūyend der-devlet meʿūnet
Gürīzend ez tu ender rūz-ı miḥnet

962 Ḳaḥṭdan] ḳaḥṭ-ı ḥubūbāta, Ü.
963 Dūr] bīrūn, Ü.
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Ez īn müştī refīḳān-ı riyāyī
Burīden behterest ez āşnāyī964

Mūş-ı bī-hūş çün bālīn-i āsāyişden baş ḳaldurup ḫvāb-ı ġafletden bīdār oldı 
gördi ki ne yār var ne aġyār, leyse fi’d-dāri ġayruhū deyyār965. Çendān ki çep ü rāsta 
naẓar ṣaldı, yārāndan nām u nişān bulımadı ve her çend ki resm-i tefaḥḥuṣda 
mübālaġa ḳıldı, aḥbābdan ḫaber bilimedi. Dehşet ü vaḥşetden ḳalbine riḳḳat 
ġalebe itdi ve āvāz-ı cān-güdāz ile fiġāna āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Yārān ki būdeend nedānem kucā şodend
Āyā çi ḥāl būd ki ez mā cüdā şodend966

Pes taḥḳīḳ-i ḥāl içün kūşe-i kāşāneden ṭaşra çıḳdı. Gördi ki ʿāleme bir mertebe-
de967 ḳaḥṭ u ġalā ṭārī olmış ki ẕikr-i nān efvāh u elsinede āb-ı revān968 gibi cārī 
olmış. Iżṭırāb-ı tām ve şitāb-ı temām ile ḫānesine rucūʿ itdi, tā taṣavvur itdi ki 
ẕaḫīrenüñ ḥıfẓında ihtimām eyleye. Çün ḫāneye geldi ġalleden dāne görme-
di. Ol sūrāḫdan anbāra girüp eṭrāfı cū-be-cū aradı [H-40a] gendümden bir 
ḥabbe969 bulımadı. Ṭāḳati ṭāḳ olup dest-i ıżṭırāb ile girībān-ı970 şekībi çāk  itdi 
ve ser-i pür-sevdāsın seng [B-41a] ü ḫāke ol ḳadar urdı ki maġzı perīşān olup 
telef-kārlik  şeʾāmeti ile kendüsin varṭa-i helāke atdı971. 

Bu mese̱lüñ fāʾidesi oldur ki kāsibüñ daḫli ḫarcına münāsib olmaḳ gerek  ve 
reʾsü’l-māle degmeyüp sūdından intifāʿ ḳılmaḳ gerek. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dem-ā-dem daḫl ü ḫarcuña naẓar ḳıl
Çü daḫl olmaya ḫarcuñ pest ter ḳıl

Çün bāzirgān [Ü-34a] dāstān-ı mezbūrı vech-i meşrūḥ üzre972 beyān itdi pü-
ser-i kihter daḫı çihre-i kelāma zīver-i se̱nā ve duʿā-yı peder ile ārāyiş virüp eyitdi: 

964 Herkes kendi çıkarı için senin peşinde dolaşır. Malın azaldıkça onların sana olan sevgileri de azalır. Kendi kazanç-
ları için senin zararını isterler.Onlar, senden değil, senin malından menfaat umarlar. Bu yüzden senin zor gününde 
senden kaçarlar. Bu tür riyakâr dostlardan alakayı kesmek, onlarla dostluk  kurmaktan daha iyidir.

965 Orada ondan başkası yoktur.
966 Dostlarımın nereye gittiklerini bilmiyorum. Acaba benden ayrılmalarına sebep olan şey nedir?
967 Mertebede] vech ile, Ü.
968 Āb-ı revān] āb B H.
969 Gendümden bir ḥabbe] ḥabbe-i gendüm, B H.
970 Girībān-ı] dāmen-i, Ü.
971 Varṭa-i helāke atdı] helāk  itdi, Ü.
972 Üzre] -H Ü.
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Ey peder bir kişi muḥāfaẓa-i mālinde ihtimām idüp muʿāmelesinde sūd-ı 
temām itdükden ṣoñra ol sūdı ne nehc üzre ḫarc itmek  gerek. Peder eyitdi: 

Ṭarīḳ-i iʿtidāl her ḫuṣūṣda memdūḥdur, ḫuṣūṣan ki bāb-ı maʿāşda. Pes ḫudā-
vend-i māle lāzımdur ki ḥuṣūl-i fāʾideden ṣoñra bu iki ḳāʿideyi düstūrü’lʿamel973 
idine: 

Biri budur ki isrāf u iḫrācāt-ı nā-müvecceheden ictināb ḳıla ki beẕr-i tebẕīr bir 
ṭaʿn u melāmetden ġayrı nesne virmez ve mütlif-i māl nihāl-i ḥālinde se̱mer-i 
nedāmetden ġayrı nesne görmez. Ḥaḳīḳat-i ḥāl budur ki itlāf-ı māl se̱mere-i 
żaʿf-ı ʿaḳl u dīn ve muḳteżā-yı iġvā-yı şeyṭān-ı laʿīndür ki inne’l-mübeẕẕirīne kānū 
iḫvāne’ş-şeyāṭīn974. Mesṉevī975:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Hest ber-i merdüm-i ʿālī-güher
Buḫl ze isrāf pesendīde ter976

Gerçi seḫā977 der-heme cā dil-keşest
Herçi be-hencār buved ān ḫoşest978

İkinci gerekdür ki ʿār-ı buḫl ve şenār-ı imsākden iḥtirāz ḳıla ki merd-i baḫīl 
dīn ü dünyāda bed-nāmdur ve māldār-ı mümsik  cemīʿ-i ezmānda meẕmūm 
ve düşmen-i gāmdur ve māl-i baḫīl ʿāḳıbet āmāc-ı tīr-i tārāc ve hedef-i nāvek-i 
telef olmaḳ muḳarrerdür. Ol ġadīr-i kebīr gibi ki mecmaʿ-ı miyāh-ı ġazīr ve 
medḫalinden maḫreci ṣaġīr ve ḫāricinden vāridi kesī̱r olsa, lābüdd her ṭarafdan 
terāvüş ü teraşşuḥ idüp dīvārında her reşḫadan bir raḫne bedīd979 olsa gerek 
ve ʿāḳıbet ol ḥavż tebāh olup içinde olan miyāh bi-temāmihā eṭrāf u cevānibe 
rāh980 bulsa gerek, bi-şerri māli’l-baḫīli bi-ḥādis ̱in ev-vāris ̱in981. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Māl k’ez vey baḫīl behre ne-yāft
Dest-i tārāc dād ber bādeş

973 Düstūrü’lʾamel] ḥasb-i ḥāl, B H.
974 Şüphe yok  ki, saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir (İsrâ 27).
975 Mesṉevī] -B.
976 Yüksek  karakterli insanlar için tutumluluk  müsriflikten daha evlâdır.
977 Seḫā] ʿaṭā, Ü.
978 Her ne kadar cömertlik  kulağa hoş gelse de sen davranılması gerektiği gibi davran.
979 Bedīd] be-dīdār, Ü.
980 Eṭrāf u cevānibe rāh] naḳṣ, Ü / rāh] yol H.
981 Cimrinin parasının başına ya bir olaydan ya da vâristen dolayı kötülük  gelir.
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Yā be-vāris ̱resīde ki gāhī
Coz be-nefrīn ne-mī-kuned yādeş982

Çün ferzendān-ı muḳbil pederlerinüñ maḳbūl kelāmın işitdiler ve menāfiʿ-i 
neṣāʾiḥın [H-40b] fehm idüp cān u dilden983 pendin ḳabūl eylediler ve her 
biri bir ḥırfet iḫtiyār idüp kesb ü kāra iştiġāl itdiler. Anlaruñ mihteri ki fehm ü 
fıṭnat ve ʿazm ü himmetde cümlenüñ bihteri idi, ṭarīḳ-i ticārete sülūk  idüp se-
fer-i dūr-ı deşte şürūʿ itdi. Zīr-i bārında iki bār-keş gāvı var idi ki se̱vr-i gerdūn 
anlaruñ zūr u ḳuvvetine muḳāvemete ṭāḳat getüremez idi ve şīr-i çarḫ anlaruñ 
ṣavlet ü ṣalābetleri ḫavfından bīşe-i āsmānı feleke virmez idi. Mesṉevī984:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bedende her birisi [B-41b] pīle beñzer
Zemīn-peymā zemān-rev yile beñzer

Zebūn anlara nisbet gāv-ı gerdūn
Olur zūr itselerdi kūh hāmūn

Birin bulaydı dihḳān-ı zemāne
İdeydi cüft gāv-ı āsmāna

Birine Şetrebe985 ve birine Metrebe986 dirler idi. Ḫvāce-i987 tācir dāʾim anlaruñ 
terbiyetine ve tertīb-i esbāb-ı taḳviyetine bi-nefsihī mübāşir olur idi, ammā 
çün müddet-i bisyār seyr ü sefer idüp leyl ü nehār gitdiler ve nişīb ü firāz ve 
mesāfe-i dūr u dırāz ḳaṭʿ itdiler çihre-i ḥāllerine gerd-i żaʿf u hüzāl ṭārī olup 
ṣafḥa-i sīmālarında simet-i fütūr ve ḳuṣūr-ı zūr u ḳuvvet ẓuhūr itdi. Ḳażā-yı 
İlāhī esṉā-yı rāhda988 bir ḫılāb-ı ʿaẓīme rāst geldiler. Şetrebe’ye kemāl-i fütūr-
dan [Ü-34b] mecāl-i ʿubūr müyesser olmayup anda ḳaldı. Ḫvāce be-ġāyet bī-
ḥużūr oldı ve buyurdı, tā hezār zūr ile ṭaşra çıḳardılar. Çün ḥarekete bī-ṭāḳat 
idi bir kimseyi müzd ile taʿahhüd-i ḥāline nāmzed itdiler. Bu ʿahd ile ki çün 

982 Cimrinin malından kimseye fayda gelmez. Fayda gelse bile onu da yel götürür. Cimrinin malı öyle bir kimseye miras 
kalır ki, o varis hem malı yer, hem de beddua eder.

983 Cān u dilden] -B H.
984 Mesṉevī] Naẓm, B.
985 Şetrebe] Şenzebe, H. (“Şetrebe” ifadelerinin tamamı H’de “Şenzebe” şeklindedir. Nüsha farkla-

rında bir daha gösterilmeyecek.)
986 Metrebe] Menzebe, H. (“Metrebe” ifadelerinin tamamı H’de “Menzebe” şeklindedir. Nüsha 

farklarında bir daha gösterilmeyecek.)
987 Ḫvāce-i] -B.
988 Rāhda] ṭarīḳda, Ü.
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ḥarekete fi’l-cümle ḳādir989 ola anı kārvāna yitişdüre. 

Müzdver niçe zemān miyān-ı beyābānda ḥayrān u hirāsān ḳalup ʿāḳıbet ten-
hālıḳ belāsından Şetrebe’yi anda ḳoyup ḫvāceye fevti ḫaberin yitişdürdi. Bir 
menzilde daḫı Metrebe şedāʾid-i gerdūn-ı dūndan990 zebūn ve bār-ı firāḳ-ı 
Şetrebe’den ḥāli diger-gūn olup raḫt-ı vücūdunı ʿadem-i ribāṭına indürdi, 
ammā Şetrebe’nüñ ḳuvveti günden güne iştidād u izdiyād buldı. Ol diyāruñ 
ṣaḥrālarında ḫalīʿu’l-ʿiẕār geşt ü güẕār iderken bir merġzāra rāst geldi ki envāʿ-ı 
reyāḥīn ile ārāste ve bihişt-i berīn gibi enhār-ı şīrīn ile pīrāste. Rıḍvān ol ravża 
ḥüsnünden ḥayret ile991 engüşt-kezān ve āsmān dīde-i encüm ile temāşāsında 
ḥayrān992. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dıraḫtistān u sebzistān u bostān
Cinān bāġı aña nisbet beyābān

Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ez gül ü sebze-i nev-ḫāste vü āb-ı revān [H-41a]

Çeşm-i bed dūr tu gūyī ki behişt-i digerest993

Şetrebe’ye ol menzil-i feraḥ-baḫş be-ġāyet ḫoş geldi ve raḫt-ı iḳāmeti anda inzāl 
idüp ol merġzār kenārında nüzūl ḳıldı. Çün niçe zemān bend-i teklīf ve ḳayd-ı 
tekellüfden muʿarrā ol merʿāda bī-çūn u çirā raʿy ü994 çerā ḳıldı ve ol feżā-yı 
dil-güşā ve ṣaḥrā-yı cān-fezāda kemāl-i ẕevḳ u ṣafā ile rūzgār giçürdi be-ġāyet 
ḳavī-cüss̱e̱ vü ferbih olmış idi ve ġāyet-i leẕẕet-i āsāyiş ve nihāyet-i rāḥat-ı ārā-
mişden995 bir gün neşāṭ-ı tām ve inbisāt-ı temām ile bir bāng-i bülend-i bā-hey-
bet996 idüp ṣaḥrā vü kūhsāra velvele vü zelzele997 bıraḳdı. Meger ol merġzār 
ḥavālīsinde bir şīr-i bā-ṣavlet ve hizebr-i bā-şevket var idi ki vuḥūş-ı bisyār 
kemer-i ḫidmetin miyān-ı cāna bend ve sibāʿ-ı bī-şümār ṭavḳ-ı ʿubūdiyyetin 

989 Ḳādir] mecāl, Ü.
990 Gerdūn-ı dūndan] gerdūndan, B H.
991 Ḥayret ile] -B H.
992 Ḥayrān] nekrān idi, Ü.
993 Taze yetişmiş gül ve yeşillikleriyle bir cennet gibi olan bu bahçeden kem göz uzak  olsun.
994 Raʿy ü] -B.
995 Ārāmişden] ārāyişden, Ü.
996 Bülend-i bā-heybet] bülend, B H.
997 Zelzele] -B H.
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gerden-i iẕʿāna peyvend itmişler idi. Şīr ġurūr-ı cevānī ve naḫvet-i ḥükūmet-i 
kāmrānī ve kesṟet-i ḫadem ve vefret-i ḥaşemden ʿālemde kendüden muḥteşem 
bir ferd998 taṣavvur999 itmez idi ve bebr-i ʿacīb-peyker1000 ve pīl-i ġarīb-heykeli 
[B-42a] gözine göstermez idi, ammā bu çerāgāh-ı gerdūn u merātiʿ sipihr-i 
sebz-gūnda hergiz ne gāv görmiş idi ve ne āvāzın1001 işitmiş idi. Çün debdebe-i 
bāng-i Şetrebe gūş-ı hūşına irdi be-ġāyet hirāsān oldı ve sibāʿ anuñ hirāsını 
iḥsās iderler diyü vehminden ḥareket itmeyüp ebvāb-ı seyr ü şikārı kendüye 
mesdūd ḳıldı. Anuñ ḥaşeminde iki şeġāl var idi ki dāʾim ḫidmet-i mülāzeme-
tine iştiġāl iderler idi. Birine Kelīle ve birisine Dimne dirler idi. İkisi daḫı ẕihn 
ü ẕekā ve ṭabʿ u dehā ile meşhūr u maʿrūf idi, ammā Dimne büzürg-meniş ve 
ṭaleb-i cāh u nāmūsa ziyāde ḥarīṣ ü meşġūf idi. Dimne ferāset ile bildi ki şīre 
ḫavf-ı küllī müstevlī olup göñli bir yirden1002 mükedderdür. Kelīle’ye eyitdi: 

Ey birāder melik  ḥaḳḳında ne dirsin ki bir ḳaç gündür ki bisāṭ-ı neşāṭ u inbisāṭı 
dürmişdür [Ü-35a] ve bereket-i ḥareketden berī ṣāmit ü sākit oturmışdur. 
Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yüzinde reng-i āsā̱r-ı melālet
İder jeng-i derūnına delālet

Kelīle eyitdi: Ey Dimne raḥima’llāhü imraʾen ʿarefe ḳadrehū ve lem yeteʿadde ṭavrehü1003 
senüñ ne ḥaddüñdür1004 ki bu maḳūle söz söyleyesin ve aḥvāl-i mülk  ü melik-
den suʾāl eyleyesin. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tu ez kucā suḫan-ı sırr-ı memleket ze kucā1005

Naẓm:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Aña raḥmet ki miḳdārını bile
Ne menzildeyse eṭvārını bile

998 Ferd] kimse, Ü.
999 Taṣavvur] mülāḥaẓa, Ü.
1000 ʿAcīb-peyker] mehīb-peykeri, Ü.
1001 Āvāzın] -B.
1002 Bir yirden] bir emrden, H / bu memerden Ü.
1003 Kendini bilip sınırlarını aşmayan kişiye Allah merhamet etsin.
1004 Ḥaddüñdür] ḥaddüñe, B H.
1005 Sen kim, memleketin sırrını konuşmak  kim?
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Dirilmeye daḫı ḳadrinden artuḳ [H-41b]

Taʿaddī itmeye ṭavrından artuḳ

Biz1006 meliküñ dergāh-ı devletinde ḫidmetkār ve simāṭ-ı niʿmetinde ṭuʿ-
me-ḫvāruz. Hemān bu niʿmeti ġanīmet bilmek  gerek  ve teftīş-i eṭvār-ı mülūk 
ve taḥḳīḳ-ı esrār-ı selāṭīnden ferāġat itmek  gerek. Biz ol ṭabaḳadan degülüz ki 
mülāzemet-i sulṭān ile müşerref olavuz yā pādşāh ḥużūrunda şeref-i taḳarrüb 
ü iʿtibār ve maḥremiyyet-i esrār ile iḫtiṣāṣ bulavüz. Pes biz maḳūleye aḥvāl-i 
esrār-ı mülūkdan istifsār hemān mıṣdāḳ-ı ḳıṣṣā-i pūzīne vü neccārdur. Dimne 
suʾāl eyledi ki: Ne minvāl üzre olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Bir neccār bir çūb üstine oturup destere1007 ile keser 
idi. İki mīḫı var idi. Birisin minşāre rāh-ı āmed-şüd düşvār olmasun diyü şikāf-ı 
çūba ḳaḳar idi. Ḥadd-i muʿayyenden tecāvüz idicek  mīḫ-ı āḫeri ḳaḳup evvel-
kisini çeker idi. Bu üslūb üzre ʿamel eyler idi. Meger bir pūzīne ḥāl-i neccār1008 
ve ḥareket-i minşāre bir kenārdan neẓẓāre eyler idi. Nā-gāh neccār esṉā-yı 
kārda bir ḥācete1009 ḳalḳdı. Pūzīne çün maḥall-i neccārı ḫālī gördi fi’l-ḥāl geldi1010 
ol çūpuñ üstine çıḳup oturdı. Bu vech ile ki ol kesilmiş ṭarafından ḫāyesi şikāf-ı 
çūpa giçdi ve ol şikāfda olan mīḫı birisin daḫı ḳaḳmadın çekdi. Mīḫ çıḳup 
çūpuñ iki şaḳḳı ittiṣāl buldı ve bī-çārenüñ ḫāyesi miyān-ı çūpda ḫurd oldı ḳaldı. 
Pūzīne-i derdmend derd ile feryād idüp eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ān beh ki herkesī be-cihān kār-ı ḫod kuned
V’ān kes ki kār-ı ḫod ne-kuned nīk  bed kuned1011 [B-42b]

Benüm kārum mīve-çeşlik  idi erre-keşlik  ne işüme yarar idi ve baña pīşe 
temāşā-yı bīşe iken teferrüc-i erre vü tīşede ne işüm var idi? Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān rā ki çünān kuned çünīn āyed pīş1012

Pūzīne kendüyi melāmet iderken neccār geldi. Anı bu ḥālde gördi. Ṣanʿatı 

1006 Biz] Nesṟ: Biz, B.
1007 Destere] bir minşār, Ü.
1008 Ḥāl-i neccār] ʿamel-i neşşār, Ü.
1009 Ḥācete] cānibe, Ü.
1010 Geldi] ol, Ü.
1011 Bu dünyada herkes kendi işini yapsın. Çünkü insanların kendi işini yapmaması, kötü işi en iyi şekilde yapmak 

demektir.
1012 Ne yaparsan, karşına o çıkar.
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üstāddan görmeyenüñ ḥāli budur didi ve teʾdīb-i belīġı dirīġ itmeyüp meʾāl-i 
ḥāl-i pūzīne bu fużūllıḳdan helāke müʾeddī oldı1013.

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki her kişi kendüye münāsib kāra meşġūl olmaḳ 
gerek  ve pergār-vār kendü dāʾiresinden ḳadem bīrūn ḳomamaḳ1014 gerek, li’l-
lāhi derruhū men ḳāle: li-külli ʿamelin ricālün1015. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mese̱lī yād dārem ez yārī
Kār-ı her merd ü merd-i her kārī1016

Pes ey Dimne bir manṣıbdan ki saña münāsib olmaya, ferāġat ḳıl ve naṣīb olan 
ṭuʿme vü loḳmayı ġanīmet bil. Dimne eyitdi: 

Ṭaleb-i [H-42a] taḳarrüb-i mülūk  mücerred1017 ṭuʿme ve ḳūt-ı lā-yemūt1018 
içün olmamaḳ gerek. [Ü-35b] Zīrā ki sen naṣībüñden ḳaçsañ naṣībüñ seni 
bulur ve şikem be-her-ḥāl ḫālī ḳalmaz, bir ṭaʿām1019 ile pür olur. Naṣībüñ 
naṣībüñdür. Belki fāʾide-i mülāzemet-i mülūk  menāṣıb-ı ʿālīye vuṣūldür, tā 
ol hālde aḥibbāya luṭf ile nevāzişe mecāl ve aʿdāya ḳahr ile gūş-māle iḳtidār 
müyesser ü muḳadder1020 ola. Şiʿr:

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün / Mefāʿilün]

Limen taṭlübü’d-dünyā iẕā lem turid bihā
Sürūra muḥibbin ev mesāʾete mücrimin1021

Kimüñ ki merʿā-i1022 himmet ve mesraḥ-ı āmāli ṭuʿme vü ḳūtdur, zümre-i 
behāʾimden maḥsūb u maʿdūddur. Görmez misin ki kelb-i cāyiʿ bir pāre1023 
üstüḫvān ile ḳāniʿ ve gürbe-i ḫasīs-nijād bir loḳma nān ile şād olur, ammā şīr-i 
ʿālī-himmet bir ḥar-gūş şikār itmiş iken ittifāḳ bir gūr görse andan ferāġat idüp 
ṣayd-ı gūra ḳaṣd ḳılur. Beyt:

1013 Oldı] oldı. Kār-ı pūzīne nīst neccārī] B.
1014 Ḳomamaḳ] ḳılmamaḳ, H Ü.
1015 “Her işi yapacak  bir adam vardır” diyene, aferin.!
1016 Bir dosttan şöyle bir söz aklımda kalmış: “Her kişinin bir işi, her işin bir kişisi vardır.”
1017 Mücerred] -B H.
1018 Lā-yemūt ] -Ü.
1019 Ṭaʿām] nesne, Ü.
1020 Muḳadder] muḥaṣṣal, H Ü.
1021 Bir dostun mutluluğu ya da bir günahkarın kötülüğü olmayacaksa dünyayı ne diye istersin ki?
1022 Merʿā-i] müntehā-yı, Ü.
1023 Pāre] pāre nān ile ve bir, Ü.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Himmet bülend dār ki nezd-i Ḫudā vü ḫalḳ
Bāşed be-ḳadr-i himmet-i tu iʿtibār-ı tu1024

Her kimse ki mertebe-i bülende teraḳḳī ḳıla, her çend ki mevsim-i gül gibi 
müddet-i beḳāsı ḳalīl ola, ẕikr-i cemīl sebebi ile ʿuḳalā ḳatında aṣḥāb-ı ʿömr-i 
ṭavīlden maʿdūd u maḥsūbdur ve ol kimse ki dūn-himmet ü denī-ṭabīʿat 
ola, egerçi ki ḫār gibi bāḳī vü pāydār ola, füżalā iʿtibārında defter-i emvātda 
merḳūm u mektūbdur. Beyt1025:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Saʿdiyā merd-i nikū-nām ne-mīred hergiz
Mürde ānest ki nāmeş be-nikūyī ne-berend1026

Kelīle eyitdi: Ṭaleb-i merātib ü menāṣıb bir ṭāʾifeye münāsibdür ki şeref-i aṣl u 
neseb ile istiḥḳāḳ bulmış ola veyā şeref-i1027 fażl u hüner ü1028 ḥaseb ile istiʿdāda 
gelmiş ola. Biz bu iki şarṭuñ birisinden daḫı berīyüz. Bize menāṣıb-ı ʿāliyeye is-
tiḥḳāḳ u istiʿdād nice [B-43a] müyesserdür ve taḥṣīl-i merātibe iştiġāl ü ictihād 
ne vech ile mutaṣavverdür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫayāl-i ḥavṣala-i baḥr mī-pezem heyhāt
Çihā der-ser-i īn ḳaṭre-i muḥāl-endīş1029

Dimne eyitdi: Dest-māye-i riyāset ḥaseb ü neseb degül belki ʿaḳl u kiyāsetdür 
ve kimüñ ki ʿaḳlı kāmil ve temīzi şāmil ola, pāye-i esāfilde1030 ḳalmaz, derece-i 
ʿāliyeye vāṣıl olur ve kimüñ ki ʿaḳlı żaʿīf ve rāyı saḫīf ola, mertebe-i şerīfden 
menzile-i denīye1031 tedennī vü tenezzül ḳılur. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be pīşe-kārī-i ʿaḳl-ı şerīf ü rāy-ı dürüst
Tevān kemend-i taṣarruf ber āsmān efkend

1024 Allah’ın ve halkın yanında senin itibarın, himmetin kadardır. Bu yüzden himmetini yüce tut.
1025 Beyt] maḳṭaʿ, H / şiʿr Ü.
1026 Ey Sa’dî, iyi nam kazanmışlar hiç ölmez. Adı iyilikle anılmayan kişi ölüdür.
1027 Şeref-i] sebeb-i, B H.
1028 Hüner ü] -H Ü.
1029 Bak  hele bu değersiz damla ne imkansız şeyler düşünüyor! Onda da denizin sabrının olmasını arzuluyor! Bu 

imkansızdır! 
1030 Esāfilde] sāfilde, H Ü.
1031 Menzile-i denīye] -B.
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Ve’ger ne dīde-i dil ber güşāyed ez himmet
Naẓar be-sūy-ı meʿālī nemī-tevān efkend1032

Ekābir buyurmışlardur ki derecāt-ı şerefe teraḳḳī zaḫmet-i kesī̱r1033 ile el virür 
ve mertebe-i ʿ izzetden tenezzül külfet-i yesīr ile müyesser olur. [H-42b] Seng-i 
girān gibi ki rūy-ı zemīnden irtifāʿına meşaḳḳat-i firāvān lāzımdur, ammā 
indifāʿına ednā işāret kifāyet ider. Bu ecildendür ki himmeti ʿālī olmayanlar 
kesb-i meʿālīye raġbet itmezler. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Nāzenīn rā ʿaşḳ verzīden nezībed cān-ı men
Şīr-merdān-ı belā-keş pā derīn ġavġā nehend1034

Kim ki el-ḫumūlü rāḥatün1035 āsāyişin ṭaleb ḳıla, āb-rūdan el yuyup dāʾimü’l-vaḳt 
muḳīm-i zāviye-i ẕillet ü ḥaḳāret olmaḳ muḳarrerdür. Ol kimse ki eş-şöhretü 
āfetün1036 ḫāristānından ḫavf itmeye, az müddetde gül-i murāda vāṣıl olup çe-
men-i ʿizzetde mesned-nişīn-i ʿişret olmaḳ muḥaḳḳaḳdur. Naẓm:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Tā-ġam ne-ḫord u derd ne-yefzūd ḳadr-i merd
Çün laʿl ḫūn ne-kerd ciger ḳıymetī ne-yāft

Der-nāme-i saʿādet-i ḫod merd-i rāh-rev
Bī-dāġ-ı miḥnetī raḳam-ı devletī ne-yāft1037

Meger sen ol iki refīḳ dāstānın istimāʿ itmedüñ ki [Ü-36a] birisi renc ü miḥ-
nete taḥammül itmek  ile ẕirve-i salṭanata teraḳḳī ḳıldı ve birisi ten-āsānī vü 
kesālet sebebi ile ḥażīż-i denāʾet ü reẕāletde1038 ḳaldı. Kelīle eyitdi: Ne keyfiyyet 
ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki iki refīḳ ki birine Sālim dirler idi ve 
birisine Ġānim, bir ṭarīḳda giderler idi ve muvāfaḳat u mürāfaḳat ile merāḥil ü 
menāzil ḳaṭʿ iderler idi. Nā-gāh esṉā-yı rāhda bir kūha irdiler ki ḳullesi ḫınk-i 

1032 Şerefli bir akıl, doğru karar ve çalışkanlıkla gökyüzüne dahi hükmedebilir. Gönül gözü himmet ettikçe açılır. Yoksa 
anlamları görmek  mümkün değildir.

1033 Kesī̱r] bisyār, Ü.
1034 Güzellere başkasına âşık  olmak  yakışmaz. Âşık  olmak  ancak  belâ çekebilen aslanlara yaraşır.
1035 İsteksizlik  rahattır.
1036 Şöhret afettir.
1037 Yiğit, tasalanmadan ve sıkıntıya düşmeden değerlenmez. La’l, kendi ciğerini al kana bulamadığı müddetçe pahalı 

taşa dönüşmez. Salik  mihnet ve sıkıntı çekmeden saadet defterinde devlet ve mutluluk  yazısı göremez. 
1038 Reẕāletde] sefāletde, B H.
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āsmān ile ʿinān-der-ʿinān idi1039 ve kemeri tevsen-i seḥāb ile rikāb-ender-rikāb 
idi. Ol kūh dāmeninde bir çeşme gördiler ki ṣafāda reşk-i [B-43b] ruḫsāre-i 
tāze-rūyān-ı gül-ʿiẕār idi1040 ve ḥalāvetde ġayret-i şekker-güftār u şīrīn-lebān 
idi. Çeşme öñinde bir ḥavż-ı ʿ aẓīm düzülmiş ve gird-ā-girdinde ser-te-ser serv ü 
ṣanevber ve çenār u ʿarʿar dizilmiş. Eṭrāfı elvān-ı ezhār ile mülevven ve eknāfı 
envāʿ-ı eşcār ile müzeyyen. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥavālīsi ser-ā-ser gül-sitāndur
Gülistān cā-be-cā āb-ı revāndur

Oturmışlar reyāhīn dest-ber-dest
Külāhın egri geymiş lāle-i mest

Süzülmiş nergisüñ çeşm-i siyāhı
İder nesrīne mestāne nigāhı

El-ḳıṣṣa ol iki refīḳ bādiye-i hevl-nākden ol menzil-i pāke yitişdiler. Çün cāy 
ḫoş ve meʾvāy dil-keş idi ol maḳāmda āsāyiş ü ārām itdiler. Çün bir zemān 
yatdılar, ṭurup eṭrāf-ı ḥavż u çeşmeyi seyr idüp her cānibe naẓar itdiler nā-gāh 
kenār-ı ḥavżda cānib-i memerr-i ābda bir mermer-i sefīd gördiler ve ḫaṭṭ-ı 
sebz ile ki ṣaḥīfe-i ḥikmet üzre ḳalem-i ḳudretden ġayrı anuñ rıḳḳın [H-43a] 
çekemez, anda yazılmış ki:

Ey şol müsāfir ki bu menzili şeref-i nüzūl ile müşerref ḳılduñ, bilmiş ol ki biz nüzl-i 
mihmānumızı aʿlā derecede müheyyā ḳılmışuzdur. Velī be-şarṭ-ı ān ki serden gi-
çüp bu çeşme-i āba ḳadem baṣasın ve hevl-i gird-āb ve ḫaṭar-ı ġarḳ-ābdan vehm 
itmeyüp kendüñi her ne ṭarīḳ ile ki ḳādir olasın, kenāra yitişdüresin ve ol ṭaşdan 
terāş olmış şīri ki ol kūh dibinde vażʿ olunmışdur, ber-dūş idesin ve bī-taʿallül 
ü teʾemmül bir ḥamlede bālā-yı kūha yitişdüresin ve heybet-i sibāʿ-ı cān-şikār 
ile ki muḳābeleñe gele ve şevket-i ḫār-ı dil-āzār ile ki dāmen-gīr ola, kāruñdan 
ḳalmayasın. Çün bu şerāʾiṭ1041 temām ola mühimmüñ ser-encām bula. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Tā reh ne-reved kesī be-menzil ne-resed
Tā cān ne-kened be-ʿālem-i dil ne-resed

1039 ʿİnān-der-ʿinān idi] ʿinān-ender-ʿinān, B.
1040 Gül-ʿiẕār idi] -B.
1041 Şerāʾiṭ] şarṭ, B.
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Ger cümle cihān be-gīred envār-ı ḳabūl
Yek  şaʿşaʿa coz be-merd-i ḳābil ne-resed1042

Mażmūn-ı ḫaṭṭı göricek  ve mefhūmına1043 vāḳıf olıcaḳ Ġānim Sālim’e eyitdi: 

Ey birāder gel ḳadem-i mücāhede ile meydān-ı muḫāṭarayı ḳaṭʿa ḳaṣd ḳılalum 
ve bu ṭılısmuñ ḥaḳīḳatine ıṭṭılāʿda mümkin olduġı ḳadar saʿy u cehd idelüm. 
Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Yā ber murād ber ser-i gerdūn nehīm pāy 
Yā merd-vār ber ser-i himmet nehīm ser1044

Sālim eyitdi: Ey yār-ı ʿazīz mücerred bir ḫaṭṭ ile ki anuñ rāḳımı maʿlūm ve 
ḥaḳīḳati meczūm olmaya, ḫaṭar-ı ʿazīme irtikāb ḫilāf-ı muḳteżā-yı ʿaḳldur ve 
fāʾide-i vehmī ve menfeʿat-i ḫayālī taṣavvur ile nefs-i nefīsi mehleke-i ʿ uẓmāya1045 
ilḳā delīl-i kemāl-i cehldür. Hīç ʿāḳil tiryāḳ maẓnūnıyla ekl-i zehr-i müteyaḳḳī-
ne iḳdām itmez ve hīç ḫıredmend rāḥat-ı nisye içün miḥnet-i naḳde irtikāb 
eylemez. Beyt:

[Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Nīst berāber be’nzed-i merdüm-i dānā 
Yek  dem-i ġam bā-hezār sāle tenaʿʿum1046 [B-44a] [Ü-36b]

Ġānim eyitdi: Ey refīḳ-ı şefīḳ heves-i istirāḥat muḳaddime-i ḫisset ü denāʾetdür 
ve irtikāb-ı muḫāṭara nişāne-i devlet ü saʿādetdür. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki āsūdegī vü rāḥat cüst
Dil-i ḫod rā ze baḫt şād nā-kerd

V’ān ki tersīd ez cefā-yı ḫumār
Ḳadeḥ-i bāde-i murād ne-ḫūrd1047 

Merd-i bülend-himmet tūşe vü kūşe ile ḳanāʿat ḳılmaz ve pāye-i bülende ir-

1042 Yol gitmeden menzile ulaşılmaz. Can çıkmadan gönül âlemine girilmez. Dünya ışıklarla dolsa da ışığı hak  edenden 
başkasının payına ufacık  bir ışık  dahi düşmez.

1043 Ḫaṭṭı göricek  ve mefhūmına] ḫaṭṭa, H Ü.
1044 Ya arzularımızın yolunda feleğe boyun eğelim, ya da erkek  gibi himmet için çabalayalım.
1045 ʿUẓmāya] ʿazīmeye, B.
1046 Akıllı insanlar için bir an dahi üzüntü çekmemek  bin yıllık  nimet içinde olmaktan daha iyidir.
1047 Rahatlık  arayan kişi bahtının el verdiğine bel bağlamaz. Sarhoş olmaktan korkan kimse murat kadehinden şarap 

içmemeli.
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meyince mesned-i ferāġatde rāḥat olmaz. Gül-i ṭarab bī-ḫār-ı taʿab müyesser 
degül ve fetḥ-i der-i genc bī-kilīd-i renc mutaṣavver degüldür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ziyānsuz ḳande olur dünyede sūd
Cihānda var mıdur ḫalvā-yı bī-dūd

Muḳteżā-yı himmet-i ʿālī budur ki bu menzilden [H-43b] gitmeyevüz, tā 
ḳadem-i cehd ile ser-i ḳūha yitmeyevüz ve taḥammül-i bār-ı ʿanā ve teveġġul-i 
gird-āb-ı belādan endīşe itmeyevüz. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlün]

Ger der-ṭalebeş mā rā rencī be-resed şāyed
Çün ʿaşḳ-ı ḥarem bāşed sehlest beyābānhā1048

Sālim eyitdi: Müsellem ki her dem būy-ı bahār-ı devlet bī-bād-ı ḫazān-ı nekbet 
müyesser olmaz imiş, ammā bir beyābānda seyāḥat itmek  ki pāyānı olmaya 
ve bir ʿummānda sabāḥat itmek  ki kenār u kerānı bulunmaya, ṭarīḳ-i ḫıred-
den dūr, belki meẕheb-i şerʿde daḫı maḥẓūrdur. Her kimse ki bir emre şürūʿ 
ḳıla, gerekdür ki medḫalini bildügi gibi maḫrecini daḫı bile ve mühimminüñ 
āġāzından encāmına naẓar idüp miḳdār-ı żarar u nefʿin miʿyār-ı fikr ü iʿtibār 
ile temīz ḳıla, tā ki renc-i bī-hūde çekmemiş ola ve toḫm-ı ʿömr-i ʿazīzi hebāʾ-i 
fenāda ekmemiş ola. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Tā ne-kunī cāy-ı ḳadem üstüvār
Pāy menih der-ṭaleb-i hīç kār

Der-heme kārī ki derāyī naḫust
Raḫne-i bīrūn şodeneş kun dürüst1049

Şāyed ki bu ḫaṭda ḫalṭ u ḫabṭ olmış ola veyā suḫre vü istihzā ṭarīḳı ile ketb ü 
se̱bt olmış ola ve bu āb bir gird-āb ola ki sāḥiline sebāḥat ile vuṣūl müyesser 
olmaya, farażā ki müyesser ola, yümkin1050 ki vezn-i şīr-i sengīn bir mesā̱be-
de ola ki taḥammüli mümkin olmaya, teslīm idelüm ki mümkin ola, şāyed ki 
bir ḥamle ile ḳulle-i kūha çıḳmaḳ mümteniʿ ola ve bu şerāʾiṭuñ cümlesi ḥāṣıl1051 

1048 Sevgiliyi talep ediyorsak  başımıza ne gelse revadır. Haremi ziyaret etmek  uğruna çölleri gezmek  kolay olur. 
1049 Adımını atacağın yeri sağlamlaştırmadan hiç bir işe başlama. Yaptığın işlerde öncelikli olarak  muhtemel sıkıntılar 

için önlem al.
1050 Yümkin] mümkin, B.
1051 Ḥāṣıl] mümkin, B.
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olduġı taḳdīrce daḫı maʿlūm degüldür ki netīce ne vāḳıʿ olur? Ben bārī1052 bu 
muʿāmelede senüñ ile hem-rāh degülem ve seni daḫı bu sevdā-yı ḫāma iḳdām-
dan menʿ iderem. Ġānim eyitdi: 

Bu ḫayāl-i muḥālden fāriġ ol ki ben kimse ḳavli1053 ile [B-44b] ʿazīmetümden 
vāz giçmezem ve ʿaḳd itdügüm ʿahdi vesvese-i şeyāṭīn-ı ins ü cinn ile naḳż 
itmezem. Ben bildüm ki sen bu bābda baña hem-rāh olmazsın ve murāfaḳatda 
muvāfaḳat ḳılmazsın. Bārī temāşā içün gel naẓar eyle ve duʿā vü himmetüñi 
reh-ber eyle. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Dānem ki turā ḳuvvet-i mey ḫūrden nīst
Bārī be-temāşā-gehī mestān be-yay1054

Sālim cezm itdi ki Ġānim ʿazīmetinde cāzimdür, eyitdi: Bildüm ki bend-i 
pendüm ile muḳayyed olmazsın ve bu kār-ı bī-hencāra irtikābdan ictināb ḳıl-
mazsın. Benüm bu ḥāleti1055 müşāhedeye ṭāḳatüm yoḳdur ve ḫilāf-ı muḳteżā-yı 
ṭabʿumı temāşāya raġbet yoḳdur. Pes hemān Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣavāb oldur ki ḳoyam1056 kār u bārı
Çıḳam bu varṭadan ṭutam kenārı

lā-cerem aḥmāl ü esḳ̱ālin rāḥilesine urdı ve refīḳın vedāʿ idüp yolına girdi. 
Ġānim cān-ı şīrīnden el yuyup kenār-ı āba geldi ve eyitdi: Beyt: [H-44a] 

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Der-baḥr-ı muḥīṭ ġūṭa ḫvāhem ḫūrden
Yā ġarḳa şoden yā güherī āverden1057

Pes dāmen-i ʿazmin1058 kemer-i himmetine üstüvār idüp çeşmeye geldi. Ol çeş-
me degüldi, belki bir deryā idi ki [Ü-37a] kendüyi ṣūret-i çeşmede göstermiş 
idi. Ġānim cāzim oldı ki ol çeşme gird-āb-ı derd ü1059 belā yā varṭa-i renc 

1052 Bārī] hele, B.
1053 Ḳavli] sözi, Ü.
1054 Senin şarap içecek  kuvvetinin olmadığını biliyorum. Bari şarap içenleri seyretmeye gel.
1055 Ḥāleti] ḥāli, B.
1056 Ḳoyam] götürem, H Ü.
1057 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Denize dalmak  istiyorum, artık  ya boğulurum ya da inci elde ederim. 
1058 ʿAzmin] ʿazīmeti, B.
1059 Derd ü] -B.
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ü ʿanādur, ammā ḳalbin ḳavī ṭutup āşnā-yı yaḳīn ile sāḥil-i necāta vāṣıl oldı. 
Kenār-ı āba gelüp bir dem teneffüs idüp şīr-i sengīni ḳuvvet-i temkīn ile püşti-
ne çeküp hezār gūne zaḥmete taḥammül idüp bir ḥamle ile ḳulle-i kūha yitişdi. 
Verā-yı kūhda bir şehr-i pür-şükūh gördi ki sevādı beyāż-ı dīde-i ḥavrādan1060 
rūşen ve eṭrāfı būstān u gülistān u gülşen, hevāsı ġāyet ḫoş ve feżāsı be-ġāyet 
dil-keş. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Feʿilün]

Sevādı dīde gibi menbaʿ-ı nūr
Sevād-ı dīde gibi ʿaybdan dūr

Ġānim bālā-yı kūhdan cānib-i şehre1061 nigāh itdi. Nā-gāh şīr-i sengīnden 
bir ṣadā-yı sehm-gīn ẓāhir oldı ki ġāyet-i ṣadmet ü ṣalābetinden kūha zelzele 
ve ṣaḥrāya velvele düşdi. Çün ol ṣadā şehre yitişdi bir gürūh-ı enbūh cānib-i 
şehrden ṭaraf-ı kūha müteveccih oldılar. Ġānim dīde-i ḥayret ile nigerān ve 
hücūm-ı ḫalāʾiḳdan ḥayrān idi ki nā-gāh ol şehr-i ʿazīmü’ş-şānuñ1062 erkān u 
aʿyānı gelüp resm-i duʿā ve şarṭ-ı se̱nāyı yirine getürdiler ve iltimās-ı temām 
ile anı1063 bir esb-i rehvār-ı bād-reftāra süvār itdiler ve taʿẓīm ü iḥtirām ile 
cānib-i şehre iletdiler. Ser ü tenin gül-āb ile pāk  ve ʿabīr ü ʿanber ile ʿıṭr-nāk 
idüp pādşāhāne ḫilʿatler geydürdiler ve iʿzāz u ikrām ile ol vilāyetüñ zimām-ı 
salṭanatın kef-i kifāyetine tefvīż ḳıldılar. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne deñlü var ise taʿẓīm ü iclāl
İdüp ḳılmadılar bir ḳılca ihmāl

Ġānim keyfiyyet-i ḥālden suʾāl idicek  bu minvāl üzre cevāb virdiler ki: Felā-
sefe-i [B-45a] sālife ol çeşmede ki gördüñ bir ṭılısm düzetmişlerdür ve ol şīr-i 
sengīni envāʿ-ı fikr ü tedbīr ve mülāḥaẓa-ı teʾsī̱r-i kevākib ve ṭulūʿ-ı derecāt ve 
naẓarāt-ı se̱vābit ü seyyārāt ile ol mevżiʿe vażʿ itmişlerdür ve niçe müddetde 
bir ṣāḥib-i himmet delālet-i reh-ber-i baḫt u devlet ile bu menzile nāzil olur 
ve bu çeşmeyi ḳadem-i sebāḥat ile giçüp ve şīr-i sengīni ḳuvvet-i temkīn ile 
püştine çeküp bālā-yı kūha vāṣıl olur, ammā bu ḥāl bir zemānda vücūda gelür 
ki bu şehrüñ şehriyārı diyār-ı1064 ʿademe gitmiş ola. Çün be-ḥükm-i İlāhī bu 

1060 Dīde-i ḥavrādan] dīdeden Ü / ḥavrādan, -H.
1061 Cānib-i şehre] şīre, H.
1062 ʿAzīmü’ş-şānuñ] ʿaẓīmüñ, Ü.
1063 Anı] -B H.
1064 Diyār-ı] vādī-i, H Ü.
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vilāyetüñ pādşāhınuñ āftāb-ı ḥayātı burc-ı bedenden ġurūb ider ol ṣāḥib-i 
devletüñ sitāre-i ḥaşmeti bu kūh ẕirvesinden ṭulūʿ eyler ve ṣafīr-i şīr şehre yiti-
şüp [H-44b] ḫalāʾiḳ istiḳbāl iderler ve anı mesned-i salṭanata giçürüp sāye-i 
maʿdeletinde āsāyiş ile rūzgār giçürürler. Ol zemān ki anuñ daḫı nevbeti āḫir 
olur, devr-i ṣāḥib-ḳırān-ı āḫir ẓāhir olur. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl

Çünīn est resm-i sipenc-i serāy
Yekī çün reved dīger āyed be-cāy1065

Niçe rūzgārdur ki ʿ ādet-i Bārī ʿ azze ismuhū1066 düstūr-ı mezbūr üzre cārīdür. Sen 
ḥāliyā bu ḳāʿide mūcebince pādşāh-ı şehr ve fermān-fermā-yı dehrsin. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Feʿūlün / Müstefʿilün / Feʿūlün]

Mülk  ān-ı tost u fermān fermāy her çi ḫvāhī1067

Ġānim bildi ki bunca belā vü miḥnet ve ʿanā vü meşaḳḳat muḳteżā-yı devlet 
imiş. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Devlet çü be-pīş-i kār āyed
Her kār çünān kuned ki şāyed1068

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki nūş-ı niʿmet bī-nīş-i miḥnet müyesser degül-
dür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Budur bu deyr içinde resm-i dīrīn [Ü-37b]

Ki acısuz bulınmaz ʿīş-i şīrīn

Bir ser ki ser-firāzlik  sevdāsı ile māl-ā-māl ola, pāymāl-i esāfil-vār eẕell olmaḳ 
muḥāldür ve mertebe-i denī ve pāye-i dūna ḳāniʿ olmaḳ mümteniʿdür. Ben tā 
derece-i taḳarrüb-i şīri ḥāṣıl ḳılmayam ve tā dāʾire-i ḫavāṣṣ-ı ḥażretinde dāḫil 
olmayam, bālīn-i ferāġate ser ḳomayam ve pister-i istirāḥate ḳadem baṣma-
yam. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Dest ez ṭaleb nedārem tā kām-ı men ber-āyed1069

1065 Sarayların düzeni böyledir. Biri gider, biri gelir.
1066 İsmi yüce olan.
1067 Her ne istersen emret, memleket senindir.
1068 Sonunda mutluluğa ulaşmak  için her işi gerektiği gibi yapmak  lazım.
1069 Muradıma erişmeden istemekten vazgeçmem.
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Kelīle eyitdi: Bu bābı nice kilīd-i endīşe ile fetḥ itmek  dilersin ve bu müşkilüñ 
ḥallinde ne ḥīle fikr eylersin. Dimne eyitdi: 

Dilerem ki bu furṣatda ki şīre ḫayret-i küllī mestevlī olmışdur, kendümi aña 
ʿarż idem. Yümkin1070 ki ḥüsn-i taḳrīr ve luṭf-ı taʿbīrüm mizāc-ı żamīrinde teʾsī̱r 
idüp nūş-dārū-yı tedbīrüm müzīl-i teraḥ ve müfīd-i feraḥ vāḳıʿ ola ve bu vesīle 
ile ḥażretinde rütbet-i ḳurbetüm izdiyād ve derece-i āftāb-ı rifʿatüm irtifāʿ bula. 
Kelīle eyitdi: 

Ey ḫām-tedbīr taḳarrüb-i ḥażret-i şīr saña nice müyesser olur. Eger olursa da 
çün ṭarīḳ-i ḫidmet-i mülūka sülūk  itmemişsin ve rüsūm-ı ādāb-ı muṣāḥabet-i 
selāṭīn [B-45b] bilmezsin az zemānda taʿab-ı firāvān ile taḥṣīl itdügüñ pāyeyi 
elden çıḳarup min-baʿd anuñ tedārükine ḳādir olamazsın. Dimne eyitdi: 

Çün kişi dānā vü tüvānā ola mübāşeret-i umūr-ı ʿiẓām aña āsān olur ve her 
kimse ki ʿ aḳl u ḫıredde kāmil ve fażl u hünerde māhir olur, her kāra ki ḫavż ide, 
aḥsen-i vücūh üzre vücūd bulur. Nite ki aḫbārda gelmişdür ki: Ehl-i ṣanʿat-
dan birinüñ āftāb-ı devleti irtifāʿ bulup derece-i salṭanata irdi ve āsā̱r u aḫbārı 
aḳṭār-ı ʿālemde intişār u iştihār buldı. Ḳadīmī pādşāhlardan [H-45a] birisi 
aña nāme irsāl idüp suʾāl itdi ki:

Sen bir1071 neccār idüñ eyü dülgerlik1072 bilürdüñ. Tedbīr-i memleketi ve 
tertīb-i1073 umūr-ı salṭanatı kimden ögrendüñ. Ol daḫı cevāb virdi ki:

ʿİnāyet-i Rabbānī ki baña devlet-i ʿaḳl erzānī buyurdı, cihāndārlıḳ taʿlīminde 
hīç daḳīḳa mühmel ḳomadı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫıred çün defter-i telḳīn küşāyed
Ze men ān der-vücūd āyed ki şāyed1074

Kelīle eyitdi: Mülūk  dükeli erbāb-ı fażlı kerāmāt ile maḫṣūṣ ḳılmazlar. Belki 
ekse̱r ḫavāṣṣ-ı irs ̱ ile yā iktisāb ile derece-i taḳarrübe yitişüp iltifāt-ı pādşāhā-
ne ile iḫtiṣāṣ bulmışlardur. Çün senüñ ile şīr miyānında ne sābıḳa-i mevrūsī̱ 
ve ne vesīle-i müktesebī vardur ekse̱r iḥtimāl budur ki ʿavāṭıf u ʿavārifinden 

1070 Yümkin] mümkin, B H.
1071 Bir] -H Ü.
1072 Dülgerlik] diravgerlik, B.
1073 Tertīb-i] -B.
1074 Akıl, telkin defterini açtığı zaman bende açılması gereken kapılar açılır.
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maḥrūm olasın ve bu maʿnā mūcib-i şemātet-i aʿdā ve şeʾāmet-i aḥibbā olup 
düşmen-kāmlar defterinde merḳūm olasın. Dimne eyitdi: 

Her kimse ki ʿatebe-i mülūkda derece-i refīʿaya tedrīc ile irdi ve aña ol mertebe 
meşaḳḳat-i firāvān ve terbiyet-i sulṭān ile el virdi, ben daḫı hemān ol pāyeyi cüst 
ü cū ve ol sebebden rūz u şeb ḳadem-i ṭaleb ile vādī-i taʿabda tek  ü pū iderem ve 
ʿaẕāb-ı bisyār çekdügüme ve şarāb-ı bed-güvār içdügüme ol çāşnī bāʿis ̱olmışdur 
ki bāde-i leẕẕet ile cām-ı kām u ārzū ṭolmışdur, bilürem ki her kimse ki dergāh-ı 
mülūka mülāzimdür, bu beş ḳāʿideyi riʿāyet aña lāzımdur. [Ü-38a] Evvel budur 
ki şuʿle-i āteş-i ḫışmı āb-ı ḥilm ile teskīn ide. İkinci budur ki1075 iġvā-yı şeyṭān-ı 
hevādan ḥaẕer eyleye. Üçünci ḥırṣ-ı firībendeyi ve ṭamaʿ-ı fitne-engīzi ʿaḳl-ı 
reh-nümāya müstevlī ḳılmaya. Dördünci sevāniḥ-ı umūr ve meṣāliḥ-ı cumhūrda 
ʿinān-ı ṣıdḳ u istiḳāmeti elden ḳomaya. Beşinci ḥavādis ̱ü vaḳāyiʿ ki vāḳıʿ olur, rıfḳ 
u medār ile telaḳḳī ḳıla. Her ẕāt ki bu ṣıfāt ile muttaṣıf ola, her-āyine rūy-ı ʿarūs-ı 
āmālin āyīne-i devrānda aḥsen-i aḥvāl üzre muʿāyene ḳıla. Kelīle eyitdi: 

Farażā ki muḳarreb-i ḥażret olasın. Ne vesīle ile manẓūr-ı ʿayn-ı ʿāṭıfet olursın 
ve nice hüner ü maʿrifet ile derece-i rifʿat ve menzile-i1076 kerāmet bulursın. 
Dimne eyitdi: 

Şöyle ki taḳarrüb-i ḥażret ve maḥremiyyet-i āstāne-i devlet müyesser ola, bu 
beş ḫaṣleti kendüme lāzım ḳıluram. [B-46a] Evvelā iḫlāṣ-ı temām ile ḫidme-
tine mülāzim oluram. İkinci cell-i himmeti aña mütābeʿata maḳṣūr ḳıluram. 
Üçünci ṣūret-i1077 aḥvāl ü efʿālini ṣūret-i istiḥsānda gösterürem. Dördünci 
çün bir emre ḫavż ide ki ḥaḳḳa ḳarīb ola ve ṣalāḥ-ı ḥāl-i mülk  ü memleketi 
anda mülāḥaẓa ḳılam. Anuñ dīde vü dilinde müzeyyen ve fevāʾid ü menāfiʿın 
naẓarında rūşen ü mübeyyen ḳıluram, tā sedād-ı rāy-ı ṣavāb [H-45b] irşādı 
ile şād ola. Beşinci bir emre şürūʿ ḳılsa ki ʿāḳıbeti vaḫīm olsa ve andan mülk  ü 
melike żarar-ı ʿaẓīm lāzım gelse, kelām-ı şīrīn ve edā-yı rengīn ve rıfḳ-ı temām 
ile mażarratın iʿlām idüp veḫāmet-i ḫātimesinden ḫaberdār iderem ve her gāh 
ki pādşāh benüm hünerlerümden āgāh ola, bī-şübhe beni manẓūr-ı ʿināyet 
ve maḫṣūṣ-ı riʿāyet ḳılısardur ve peyveste soḥbete rāġıb ve naṣīḥatüme ṭālib 
olısar ki hīç bir hüner verā-yı perde-i ḫafāda ḳalmaz ve bir hünerver terbiyet ü 
taḳviyetden maḥrūm olmaz. Ḳıṭʿa:

1075 Budur ki] Ü.
1076 Menzile-i] şeref-i, B H.
1077 Ṣūret-i] -B H.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hüner çü müşk  buved müşk  key nihān bāşed
Cihān ze nikhet-i ū pür ze bū şeved nā-gāh

Be-rev be-kesb-i hüner kūş k’ez feżāʾil-i tu
Basīṭ-i ḫāk  pür ez güft ü gū şeved nā-gāh1078

Kelīle eyitdi: Şöyle fehm olınur ki rāyuñ bu emr üzre taḳarrür bulmışdur ve 
ʿazīmetüñ bu mühimmüñ imżāsına muṣammem olmışdur. Bārī temām ḥaẕer1079 
üzre ol ki mülāzemet-i selāṭīn emr-i pür-ḫaṭar u kār-ı düşvārdur, ḥükemā bu-
yurmışlardur ki üç emre irtikāb itmez. İllā şol bāṭıl ki gerden-i fıṭratı zīver-i 
fıṭnatdan ʿāṭıl ola. Evvel taḳarrüb-i sulṭāna ḳaṣd itmek. İkinci gümān-ı tiryāk 
ile semm içmek. Üçünci ʿavretlere sırrını keşf itmek. ʿUlemā pādşāhları kūh-ı 
bülende teşbīh itmişlerdür ki egerçi maʿden-i envāʿ-ı cevāhir ü filizzātdur, 
ammā mesken-i mār u peleng ü sāʾir mūẕiyātdur. Dimişlerdür ki: Muṣāḥabet-i 
sulṭān mesā̱be-i baḥr-ı bī-kerāndur. Bāzirgān ki sefer-i deryā iḫtiyār ḳılur, yā 
sūd-ı bisyār ele getürür, yā ġarḳ-āb-ı bevāra giriftār olur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-deryā der-menāfiʿ bī-şümārest
Eger ḫvāhī selāmet der-kenārest1080

Dimne eyitdi: Egerçi buyurduġuñ maḥż-ı naṣīḥat ve ʿayn-ı ḥikmetdür1081. 
Vāḳıʿā ṣoḥbet-i sulṭān āteş-i sūzāndan ʿibāretdür [Ü-38b] ve fi’l-ḥaḳīḳa taḳar-
rüb-i mülūk  ḫaṭar-ı cāndan kināyetdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ez ṣoḥbet-i pādşeh be-perhīz
Çün heyzüm-i ḫuşk  ze āteş-i tīz1082

Fe-ammā her kimse ki mücāhedeye irtikāb itmez, muḫāṭaradan ḫavf ider. 
ʿArūs-ı devleti kenārından müşāhede eylemez1083 gider. Beyt:

1078 Hüner misk  gibidir, nerede saklanırsa saklansın dünya onun kokusuyla bir anda dolabilir. Git hüner öğrenmeye çalış 
ki bütün dünya senin faziletini konuşsun.

1079 Ḥaẕer] cidd, H.
1080 Denizin içinde sayısız menfaatler var, ancak  selamet istersen o da sahildedir. (Menfaat için denize dalarsan canın-

dan olabilirsin.)
1081 Ḥikmetdür] ḥaḳīḳatdür, Ü.
1082 Kuru odunun ateşten uzak  durması gerektiği gibi padişahlarla dost olmaktan kaçın.
1083 Müşāhede eylemez] görmez, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez ḫaṭar ḫīzed büzürgī z’ān ki sūd-ı yek  çehil
Ber nebended ger be-tersed ez ḫaṭar bāzārgān1084 [B-46b]

Dimişlerdür ki üç emre şürūʿ itmek  mümteniʿdür: İllā ʿulüvv-i himmet ile 
ʿamel-i sulṭān ve sefer-i diyār1085 ve muġālebet-i aʿdā. Çün ben kendümi 
dūn-himmet añlamazam niçün ḫidmet-i sulṭāna cürʾet eylemezem? Mesṉevī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Çün bāzū-yı himmetem çünīnest
Her çi ṭalebem der-āstīnest

Ḫvāhī şeref-i büzürgvārī
Mī-kūş be-himmetī ki dārī [H-46a]

Fi’l-cümle be-her çi dest sāyī
Himmet çü ḳavī buved ber-āyī1086

Kelīle eyitdi: Egerçi ki ben bu tedbīre muḫālif ve bu fikre münkirem, ammā 
çün ʿazmüñ bu emrde cāzim ve elbette bu rāyı imżā ḳatuñda lāzımdur elden 
ne gelür? Mübārek  olsun. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İşitmezsin çü pendin ḫayr-ḫvāhuñ
Selāmet ol yüri var işte rāhuñ

Dimne Kelīle’yi vedāʿ idüp gitdi ve duḫūl-i ḥażret-i şīre cürʾet itdi. Çün şīri 
ıraḳdan gördi veẓāʾif-i duʿā vü se̱nāyı ṣadā-yı bülend ile edā idüp muḳābelesin-
de ṭurdı. Şīr bu kimdür diyü erkān-ı devletden ṣordı. Eyitdiler: 

Nebīre-i fülāndur ki bir zemān mülāzim-i dergāh-ı felek-iştibāh idi. Şīr kim 
idügin teşḫīṣ itdi ve ḥużūrına daʿvet idüp eyitdi: 

Ḳandesin ve ne ʿameldesin? Dimne eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġulām-ı ḥalḳa-be-gūşem ḳapuñda ben bende
Derüñde niçe ḳuluñ var birisiyem ben de

1084 Tehlikeyi kabul edip risk  almaktan büyüklük  doğabilir, biri kırk  yapabilirsin. Tehlikeden korkan tüccar kazanç elde edemez. 
1085 Diyār] deryā, H Ü.
1086 Himmetim böyle güçlü olduğu sürece istediğim her şeyi elde edebilirim. Eğer büyüklüğün şerefini istiyorsan bütün 

himmetinle çalışmalısın. El sürdüğün her şeyi himmetin güçlü olduğu sürece elde edersin.
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Kemterīn-i bendegān-ı şāham. Pederüm āyīni üzre mülāzim-i dergāh-ı 
ʿālem-penāham ve anı ḳıble-i ḥācāt ve kaʿbe-i murādāt idinüp muntaẓıram 
ki eger bir mühim ẓāhir ola ve ḥükm-i hümāyūn şeref-ṣudūr bula, kemāl-i1087 
fikr-i ṣavābum ile kifāyet gösterem ve rāy-ı rūşenüm ile aña ḫavż idem. Nite 
ki erkān-ı devlet ve aʿyān-ı1088 ḥażrete kifāyet baʿżı mühimmātda iḥtiyāc vāḳıʿ 
olur. Şāyed ki dergāh-ı pādşāhīde bir mühim ḥādis ̱ola ki zīr-destler ihtimā-
mıyla itmām olına. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Enderīn rāh çü ṭāvūs be-kārest meges1089

Bir fiʿl ki sūzen-i naḥīfden ẓāhir olur, nīze-i cevşen-güẕār anuñ taḥṣīlinde 
ḳāṣırdur ve bir emr ki ḳalem-terāş-ı żaʿīfden ṣādır olur, şemşīr-i ābdār anuñ 
itmāmında muḳaṣṣırdur. Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bitürmez rişte sözin işini hīç
Ne deñlü tāb virseñ de olur pīç

Gerek  ḳan dökmege şemşīr-i ḫūn-rīz
Güher delmeklige elmās-ı ser-tīz

Hīç bir ḫidmetkār her çend ki bī-ḳadr ü bī-iʿtibār1090 ola, celb-i1091 menfaʿat 
ve defʿ-i mażarratdan ḫālī degüldür. Ol çūp-pāre-i ḫvār ki ṭaraf-ı reh-güẕār-
da pāy-māl ü ḫāksār yatur, muḥtemeldür ki bir gün bir maṣlaḥata veyā bir 
menfaʿate yaraya. Hīç olmazsa iḥtimāldür ki andan bir ḫılāl ideler, tā anuñla 
muḳaʿʿar-ı ṣimāḫı evsāḫdan arıdalar. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ger būy-ı gülī neyāyed ez mā
Hem heyzüm-i dīg rā ne-şāyem1092

Şīr çün Dimne’nüñ taḳrīr-i bī-naẓīr ve taʿbīr-i dil-peẕīrin işitdi feṣāḥat [B-47a] 
ü belāġatin ziyāde taʿaccüb itdi ve erkān-ı devletine teveccüh idüp eyitdi: 
[Ü-39a]

1087 Kemāl-i] -H Ü.
1088 Aʿyān-ı] muḳarribān-ı, B Ü.
1089 Bu yolda sinek, tavus gibi çalışır.
1090 Bī-iʿtibār] bī-iḫtiyār, B.
1091 Celb-i] ḥilye-i, Ü.
1092 Eğer bizden gül kokusu gelmezse bir kazana odun dahi olamayız.
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Merd-i hünermend egerçi kem-miḳdār ola, ammā1093 ʿaḳl u dānişi bī-iḫtiyār 
feżāʾilin iẓhār itmese olmaz. ʿUlüvv-i āteş gibi her ne ḳadar pest [H-46b] olsa 
ʿaleve meylin ḳomaz. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoş dimiş bunı merd-i ḥikmet-dān
Hüner olmaz nite ki müşk-i nihān

Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ān rā ki nişān-ı ʿaşḳ-ı yārest
Ber nāṣıye-i vey āşkārest1094

Dimne bu sözden şād oldı ve bildi ki siḥr ü efsūnı şīre teʾsī̱r ḳıldı ve nīreng ü firī-
bi be-ġāyet müʾess̱i̱r geldi. Dehān-ı feṣāḥati açdı ve naṣīḥate āġāz idüp eyitdi: 

Pādşāhuñ kāffe-i ḫadem ve ʿāmme-i ḥaşemine lāzımdur ki vāḳıʿ olan vaḳāyiʿde 
ʿaḳl-ı derrāk  ve fehm ü idrākleri miḳdārınca teʾemmül eyleyeler ve her biri-
nüñ miʿyār-ı fikr ü iʿtibārında temām-ʿayār vāḳıʿ olanı ʿarṣa-i ʿarża yitişdürüp 
şerāʾiṭ-ı münāṣaḥada müsāmaḥayı revā görmeyeler, tā melik  etbāʿ u eşyāʿuñ 
ḥaḳīḳatine muṭṭaliʿ ola ve her birinüñ miḳdār-ı rāy u tedbīr ve ṣafā-yı ḳalb 
ve ḫulūṣ-ı żamīrine vāḳıf olup hem anlaruñ ḫidmetlerinden müntefiʿ ola ve 
hem liyāḳat ü istiḥḳāḳları ḥasebince riʿāyet ḳıla. Nite ki dāne mādām ki perde-i 
ḫākde nihān ola, kimse anuñ terbiyetine ihtimām itmez. Çün niḳāb-ı ḫākden 
yüz göstere ve ḫilʿat-i zümürrüd ile girībān-ı zemīnden baş çıḳara ol nihāl-i mī-
vedār ve dıraḫt-ı nefʿ-resān idügi maʿlūm olur. Lā-cerem anı perveriş ḳılurlar 
ve anuñ se̱meresinden müntefiʿ olurlar. Taḳviyet-i erbāb-ı fażl bābında aṣl ter-
biyet-i mülūkdur. Pādşāhlar ehl-i fażldan her kime ki naẓar-ı ʿ āṭıfet buyururlar, 
terbiyetleri ḳadar andan fāʾide vü menfaʿat görürler. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Men hem çü ḫār u ḫākem ü tu āftāb u ebr
Gülhā vü lālehā dehem er terbiyet kunī1095

Şīr eyitdi: Hünermendlere ne keyfiyyet ile terbiyet olmaḳ gerek  ve anlardan ne 
vesīle ile menfaʿat ummaḳ gerek? Dimne eyitdi: 

1093 Ammā] -H Ü. 
1094 Bir sevgilinin işaretini taşıyan kimse (aşık  olan), yüzünden belli olur.
1095 Ben toprak  ve tohum gibiyim, sen güneş ve bulut gibi. Beni yetiştirirsen sana güller ve laleler verebilirim.
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Bu faṣlda aṣl budur ki pādşāh nesebi ḳoyup ḥasebe iltifāt eyleye ve çihre-i 
ḥālleri ḫāl-i fażl u kemālden ḫālī olanlar her çend ki ʿiẓām-ı bāliye ve ābā vü 
ecdād-ı māżiyeye tevessül ü temessük  ideler, manẓūr-ı ʿayn-ı iʿtibār ḳılmaya ki 
ādemī hünere mensūb olmaḳ gerek. Pedere mensūb olmaḳ fażīletden maḥsūb 
degüldür ve erbāb-ı fażl ḳatında kemāl-i neseb1096 maṭlūb degüldür. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ez hüner-i ḫvīş güşā sīne rā
Māye me-kun nisbet-i dīrīne rā

Zinde be-mürde meşev ey nā-temām
Zinde be-kun mürde-i ḫod rā be-nām

Ez peder-i mürde me-lāf ey cevān
Ger ne-segī çün ḫoşī ez üstüḫvān1097

Mūş bā-vücūd ki insān ile hem-ḫānedür, eẕiyyet ü mażarratı sebebi ile ḳatli-
ni vācib görürler ve bāz ki ġarīb ü bīgānedür, çün andan menfaʿat iḥtimālin 
virürler iʿzāz u ikrām ile el [H-47a] üzre götürürler. Pes melik  gerekdür ki 
bu āşnā ve bu bīgānedür dimeye. Belki ehl-i fażl [B-47b] u ferzāne ṭaleb 
eyleye ve tedbīr-i umūrdan ġāfil ve zīver-i fażl u1098 hünerden ʿāṭıl olanları 
hünermend-i fāżıl ve ḫıredmend-i kāmilden tercīḥ eylemeye ki ḫıredmendler 
manṣıbın bī-ḫıredlere virmek  hemān ḥilye-i seri pāya bend ve pīrāye-i pāyı 
sere peyvend itmekdür. Mıṣrāʿ1099:

Et-tācü li’r-reʾsi ve’l-ḫalḫālü li’l-ḳademi1100

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Nikūyī bā-bedān kerden çünānest
Ki bed-kerden be-cāy-ı nīk  merdān1101 [Ü-39b]

Her diyārda ki aṣḥāb-ı fażl pāy-māl ve erbāb-ı cehl ṣadr-nişīn-i ṣuffe-i iḳbāl 

1096 Neseb] -H / peder, Ü.
1097 Yaratılış özelliklerine güvenme. Sadece kazanacağın hünerlerle göğsünü kabart. Ey olgunlaşmamış kişi, ölülerle 

övünerek  yaşama. Ölülerini kendi adınla yücelt. Ey genç, ölmüş babandan dem vurma. Köpek  değilsen kemiklerle 
mutlu olma.

1098 Fażl u] -B H.
1099 Mıṣrāʿ] -H Ü.
1100 Tac baş içindir, halhal ise ayak  içindir.
1101 Kötülere iyilik  yapmak, iyilere kötülük  yapmakla aynı şeydir.
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ola, hem meliki vebāl-i ʿaẓīme girüp men ḳallede insānen ve fī raʿiyyetihī men hüve 
evlā minhü fe-ḳad ḫāne’llāhe ve rasūlehū ve cemāʿate’l-müslimīne1102 ḥadīsi̱ mūcebince 
müstaḥaḳḳ-ı ʿitāb u ʿiḳāb-ı bāzī ve hem memlekete ḫalel-i küllī ṭārī olup ol 
ḥāletüñ şeʾāmeti şāh u raʿiyyete sārī olur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hümāy gū me-fiken sāye-i şeref hergiz
Der-ān diyār ki ṭūṭī kem ez zaġan bāşed1103

Çün Dimne naṣīḥatden fāriġ oldı şīr anı iltifāt-ı şāhāne ile maḫṣūṣ ḳılup cümle 
ḫavāṣṣ-ı ḥażretinden ḳıldı ve ṣoḥbet ü naṣīḥat ile üns ü ülfet idüp ümmehāt-ı 
mühimmātı ve ʿ aẓāʾim-i meṣāliḥı anuñ mevāʿiẓ ü neṣāʾiḥına mübtenī ḳıldı. Dim-
ne daḫı rūşen-i ʿaḳl u kiyāset ve dāniş-i fehm ü ferāseti fihrist-i dībāce-i ḫidmet 
ü mülāzemet idüp az vaḳtde maḥrem-i ḥarem-i salṭanat oldı ve ıṣlāḥ-ı umūr-ı 
memleketde müdārun ʿaleyh ve müşārun ileyh olup rütbe-i vezāret buldı. 

Bir gün vaḳti müsāʿid ve zemānı muvāfıḳ görüp ḫalvet ṭaleb itdi ve eyitdi: 

Müddet-i medīdedür ki melik  bir ḳūşede münzevīdür ve bereket-i ḥareket ve 
neşāṭ-ı şikārdan berīdür. Bendenüñ ḫāṭır-ı fāṭırına ḫuṭūr ider ki mūcibi nedür 
bilem ve ser-engüşt-i tedbīr ile ol ʿuḳdenüñ ḥalline meşġūl olam. 

Şīr ḳaṣd itdi ki ḥāl-i hirās u ḫavfı Dimne’den maḫfī ṭuta. Bu esṉāda yine ittifāḳ 
Şetrebe bir bāng-i bülend itdi ki ṣīt-i ṣadmet ü ṣalābeti āfāḳı ṭutdı. Şīr çün bu 
ṣadā-yı mehībi işitdi ḳalbine bir mertebe ḫavf u ḫaşyet ġalebe itdi1104 ki ʿinān-ı 
temellük  ü ḳarārı ḳabża-i iḳtidār u iḫtiyārından gitdi. Nā-çār rāzını Dimne’ye 
iẓhār idüp eyitdi: 

Benüm sebeb-i dehşetüm bu āvāz-ı mehībdür ki işidürsin ve mūcib-i ḥayretüm 
bu ṣadā-yı ṣaʿb-ı bā-nehībdür ki müşāhede idersin. Egerçi bilmezem ki bu 
kimüñ āvāzıdur, ammā ẓannum budur ki ṣāḥibinüñ ḳuvvet-i terkībi āvāzına 
münāsib ola. Ol taḳdīrce bize bu maḳāmda ḫırām [H-47b] ḥarām-ender-
ḥarām olur. Dimne eyitdi: 

Ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı melike bundan ġayrı bāʿis-̱i tefriḳa var mıdur? Şīr eyitdi: 

Sebeb-i ḥayret bu yetmez mi ve mūcib-i vaḥşet ü dehşet olmaġa kifāyet itmez 
mi? Dimne eyitdi: 

1102 Kim ki idaresi altında ehliyetli bir adam bulunduğu halde ondan daha az ehliyete sahip bir adamı istihdam edip 
göreve getirirse o kimse Allah’a, peygamberine ve Müslümanlara ihanet etmiştir.

1103 Hüma kuşuna söyle ki, şerefli gölgesini karganın papağandan daha değerli sayıldığı bir yere düşürmesin.
1104 Ġalebe itdi] müstevlī oldı, Ü.
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Bu ḳadar nesne ile mekān-ı mevrūsı̱ celā ḳılmaḳ ve vaṭan-ı meʾlūfdan cüdā 
olmaḳ cidd-i nā-maʿḳūldür. Āvāze ne iʿtibār ve naʿranuñ ne miḳdārı var ki 
mūcib-i terk-i diyār [B-48a] ola. Aṣḥāb-ı devlet ʿumūman ve erbāb-ı salṭanat 
ḫuṣūṣan kūh-ı şāmiḫ gibi sā̱bit ü rāsiḫ olmaḳ gerek, tā erkān-ı dil ve eyvān-ı 
ḫāṭırları her bād ile mütezelzil olmaya. Beyt1105:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kişi sengīn gerek  mānend-i kūhsār
Gerekmez yil gibi olmaḳ sebük-bār

Beyt1106:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tā ze her bādī ne-cünbī pā be-dāmen-keş çü kūh
Her ki temkīn bīş dāred bīşter dāred şükūh1107

Ekābir buyurmuşlardur ki: Mehābet-i ṣavṭ ve żeḫāmet-i cüss̱e̱ye iʿtimād itme-
mek  gerek  ki her ṣūret maʿnāya delālet ḳılmaz ve her ẓāhir nümūdār-ı bāṭın 
olmaz. Ney her çend ki ferbih ola, çūp-ı lāġar ile şikeste ve küleng ne ḳadar 
ʿaẓīm ü cesīm ola, çengāl-i bāz-ı żaʿīf ü naḥīf ile dil-ḫaste olur. [Ü-40a] Her 
kimse ki cesāmet-i cüss̱e̱ye iʿtibār ḳıla, ol bende giriftār ola ki ol rūbāh olmış-
dur. Şīr eyitdi: Ne vech ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki bir rūbāh bir bīşede gider idi ve 
daġdaġa-i cūʿdan eṭrāfı geşt idüp1108 ṭuʿme endīşesi birle deşt ü ṣaḥrāda yiler 
idi1109. İttifāḳ bir dıraḫt ḳurbına geldi ki aña bir ṭabl aṣmışlar idi ve ṣadmet-i 
bād-ı saḫt ile ol dıraḫtdan bir şāḫ ḥareket idüp ol ṭabla ṭoḳunur idi ve andan 
āvāz-ı sehm-gīn ẓāhir olur idi. Rūbāh gördi bir ḫorūsı, başında tāc-ı kāvūsı ve 
egninde libās-ı ṭāvūsı. Bir çemenzārda gezer ve hezār ʿizz ü nāz ile tebaḫtur u 
ihtizāz ider. Bir kūşede kemīn idüp anı ṣayda müteraṣṣıd oldı. Bu esṉāda nā-
gāh āvāz-ı ṭabl gūşına irdi. Nigāh itdi, gördi ki bir cüss̱e̱-i ġarīb andan āvāz-ı 
mehīb gelür. Ḳuvve-i1110 ṭāmiʿa-i rūbāh heyecān idüp ḫayāline bu ḫelecān itdi 
ki her-āyine bunuñ gūştı vü postı ṣavtına münāsib olsa gerek. Fi’l-ḥāl kemīn-i 

1105 Beyt] mesṉevī, H.
1106 Beyt] -H.
1107 Her esen rüzgarla yerinden oynamak  istemiyorsan dağ gibi sakin ve oturaklı ol. Ağırlığın ne kadar çoksa ihtişamın 

da o denli çok  olur.
1108 İdüp] ider idi ve, Ü.
1109 Endīşesi birle deşt ü ṣaḥrāda yiler idi] endīşe ider idi, B H.
1110 Ḳuvve-i] -H Ü.

320 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Davulun cüssesine tamah edip horozu elinden kaçıran tilki. TSMK, revan 843, v.68a.
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murġdan çıḳup cānib-i dıraḫta teveccüh itdi. Ḫorūs vāḳıʿadan ḫaberdār olup 
kenār-ı necāta yitdi. Rūbāh hezār miḥnet ile bālā-yı dıraḫta çıḳdı ve dendān-ı 
ṭamaʿ ile ṭablı pāreledi1111. İçinde bād-ı hevā ve üstinde çūb-ı ḫuşk  ve post-ı 
bī-nevādan ġayrı nesne bulımadı. Āteş-i ḫasret ḫırmen-i cānın yaḳdı ve fevvā-
re-i dīdesinden āb-ı nedāmet firāvān olup1112 [H-48a] aḳdı ve kendü kendüye 
zebān-ı melāmeti dırāz idüp eyitdi: 

Dirīġ bu ṣūret-i bī-maʿnāya aldandum ve ḥayf bu ḫayāl-i muḥāl ile ṣayd-ı ḥelā-
lüm elden çıḳardum. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Dühül der-fiġānest dāʾim velī
Çi ḥāṣıl çü ender miyān hīç nīst

Geret dānişī hest maʿnā ṭaleb
Be-ṣūret meşev ġurre k’ān hīç nīst1113

Bu mese̱li anuñçün getürdüm ki melik  āvāz-ı mehīb ve heykel-i ġarīb ile 
mużṭarib olmaya ve ẕevḳ-ı şikār ve leẕẕet-i ḥareketden vāz gelmeye. Eger fer-
mān-ı ʿālī şeref-ṣudūr bulursa bu ṣadānuñ ṣāḥibini varup görem ve vāḳıʿ-ı ḥāli 
bilüp ʿan-ḳarīb ʿizz-i ḥużūr-ı mevfūru’l-ḥubūra ḫaber-i ṣaḥīḥ getürem. 

Ṭabʿ-ı şīre tedbīr-i Dimne muvāfıḳ gelüp ber-mūcib-i fermān ol cānibe revān 
oldı, ammā çeşm-i şīrden nā-bedīd olıcaḳ şīr teʾemmül baḥrına ṭaldı ve Dim-
ne’yi irsāl itdügine nedāmet itdi ve kendü nefsini1114 melāmet idüp [B-48b] 
eyitdi: 

ʿAẓīm1115 ḫaṭā itdüm ve ʿaceb nā-sezā ḥareket eyledüm. Hükemā buyur-
mışlardur ki: Mülūka vācibdür ki ṭoḳuz ṭāʾifeyi maḥrem-i esrār itmeyeler ve 
mühimmāt-ı ḫāṣṣasından kitmānı lāzım olan umūrı anlara iẓhār itmeyeler1116. 
Evvel her kimesne ki dergāh-ı pādşāhda bī-cürm ü cināyet cürʿa-i melāmet 
nūş itmiş ola ve bī-istiḥḳāḳ-ı ʿitāb çāşnī-i ʿiḳāb ṭatmış ola. İkinci ol ki māl ü 
ḥürmeti mülāzemet-i pādşāhda hebā1117 olmış ola ve maʿīşet-i zindegānīsi teng 

1111 Pāreledi] pāreleyüp, H Ü.
1112 Olup] -B Ü.
1113 Davulun sesi yüksek  çıkabilir, ancak  içi her zaman boş olduktan sonra ne fayda? Sende bir bilgi varsa, kabukla 

övünmek  yerine mana ve içerik  peşinde ol.
1114 Nefsini] kendüyi, Ü.
1115 ʿAẓīm] -Ü.
1116 İtmeyeler] eylemeyeler, H Ü.
1117 Hebā] hebā-yı menşūr, Ü.
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olup bī-berg ü nevā ḳalmış ola. Üçünci ol kimesne ki manṣıbdan ʿazl olınup 
naẓar-ı ʿāṭıfet-i şāhāneden baʿīd ve nüvīd-i ʿamelden bi’l-külliye nā-ümmīd ola. 
Dördünci şirrīr-i fitne-cūy ve müfsid-i ʿayb-gūy ola1118. Beşinci şol mücrim ki 
yārānı şarāb-ı ʿafv içmiş ola ve ol ḫumār-ı ʿuḳūbet çekmiş ola. [Ü-40b] Altıncı 
ol güneh-kār ki ebnā-yı cinsi gūş-māl bula ve aña anlardan ziyāde vāḳıʿ ola. 
Yedinci ol ḫidmetkār ki kemāl-i istiḳāmet ile ḫidmet ḳıla ve ʿavāṭıf-ı ḫüsrevā-
neden maḥrūm ḳala ve ġayrıları bī-sābıḳa-i ḫidmet şeref-i terbiyet bula. Seki-
zinci ol şūr-baḫt ki pādşāha mażarratda kendüye menfaʿat taṣavvur1119 eyleye. 
Ṭoḳuzuncı ol kimesne ki dergāh-ı şāhda şeref-i ḳabūl bulmayup ʿadū-yı devleti 
ḳatında kendüsin maḳbūl bile. Mülūk  gerekdür ki ṭavāʾif-i mezbūreye ifşā-yı 
rāz itmekden iḥtirāz eyleyeler ve aṣl budur ki bir kimesnenüñ dīn ü diyānetin 
ve ṣıdḳ u ṣıyānetin kerrāt u merrāt ile āzmāyiş itmeden maḥrem-i esrār idin-
meyeler. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Rāz me’gşāy be-herkes ki der-īn merkez-i ḫāk  [H-48b]

Seyr kerdīm besī maḥrem-i esrār ne-būd1120

Pes bu muḳaddemāt mūcebince Dimne’yi imtiḥān itmeden ıẓhār-ı esrārda 
taʿcīl fikr-i ġayr-ı sedīd ve cānib-i ḫaṣma irsālde istiʿcāl ḫod reviş-i ḥazm u 
iḥtiyāṭdan be-ġāyet baʿīd idi ve bu Dimne zīrek  şaḫṣa beñzer. Bā-vücūd ki 
niçe1121 rūzgārdur ki dergāhdan mehcūr idi. Eger ʿıyāẕü bi’llāh ḳalbi ḫār-ı 
āzār ile ḫırāş olmış ola, bu furṣatda bir ḫıyānet idüp muḥtemeldür ki bir fitne 
ḳopara. Yāḫud ḫaṣmuñ ḳuvvet ü şevketin benden ġālib görüp anuñ ḫidmetine 
rāġıb ola ve vāḳıf olduġı esrārdan anı āgāh ḳıla ve bi’l-cümle bu fiʿlüñ mefāsidi 
ġāyet çoḳdur ve tedārükine ḳābiliyyet yoḳdur. Niçün1122 el-ḥazmü sūʾu’ẓ-ẓan1123 
mażmūnı ile ʿāmel itmedüm ve feḥvā-yı beyt-i ḥakīmden Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Bed-nefs me-bāş u bed-gümān bāş
V’ez fitne vü mekr der-emān bāş1124

1118 Ola] -B H.
1119 Taṣavvur] mülāḥaẓa, Ü.
1120 Bu yeryüzünde herkese sırrını açma. Çok  dolaştım, burada sırlarımı açabilecek  birini bulamadım.
1121 Niçe] -H Ü.
1122 Niçün] çün, B.
1123 İhtiyat kötü zandır (kötü zannı beklemektir).
1124 Kötü niyetli olma. Ama fitne ve hileye karşı uyanık  ol.
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tecāvüz eyledüm. Eger bu risāletden baña bir āfet müterettib ola lāʾiḳam, belki 
ben ol ḳadere müstaḥıḳḳam. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bā-ḫodem bed-kerdeem bed-kerdeem
Ez ki nālem çün güneh ḫod kerdeem1125

Bir niçe zemān1126 kendüyi bu maḳūle efkāra urdı ve ıżṭırābından bī-ḳarār 
olup [B-49a] geh ṭurdı geh oturdı ve şāh-rāh-ı intiẓārda çeşmi çār olup mü-
teraṣṣıd-ı aḫbār idi ki nā-gāh peyk  geldi ve Dimne’nüñ ḳudūmı ḫaberin virdi. 
Şīr bir miḳdār mütesellī olup tāb u teb-i ıżṭırābı zāʾil oldı. Bir müddetden ṣoñra 
Dimne geldi. Levāzım-ı ḫidmet ve merāsim-i se̱nā vü midḥati edā itdükden 
ṣoñra eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Felek  dāʾim bilin büksün ṭapuñda
Saʿādet gün gibi ṭoġsun ḳapuñda

Saña yavuz ṣanan bulmasun eylük
Belālu başı olsun boynına yük

Ey şehriyār-ı heft kişver ol cānver ki ṣadmet-i āvāz ve raʿd-ı ṣalābeti semʿ-i 
hümāyūna keder ve mizāc-ı mübāreke derd-i ser virmişdür, bir gāv imiş ki 
bu bīşe ḥavālisinde çerāya meşġūl imiş, innehā baḳaratün ṣafrāʾü fāḳıʿun levnühā 
tesurru’n-nāẓirīn1127. Egerçi yāl ü bāl ve ḳadd ü ḳameti bī-naẓīr ve reng ü fer ve 
zīb ü ṣūreti dil-peẕīrdür, ammā ḫilʿat-i himmeti ḳāmet-i ḫilḳatinden ḳaṣīrdür. 
Ḫūrd u ḫvāb ve ʿ alef ü ābdan ġayrıya1128 meyl itmez ve temām himmeti dāʾire-i 
ḥalḳ [Ü-41a] u şikeminden öte gitmez. Şīr eyitdi: 

Miḳdār-ı ḳuvvet ü ḳudretin nice fehm itdüñ ve ḥiddet-i şevk  ü şevketin ne 
derece müşāhede ḳılduñ? Dimne eyitdi: 

Anda şevket1129 ü naḫvet görmedüm, tā mertebe-i ḳuvvetine istidlāl ḳılaydum 
ve żamīrümde andan ḫavf u mehābet bulmadum, tā ziyāde iḥtirāmın lāzım 
bileydüm. Şīr eyitdi: 

1125 Kendim ettim, kendim buldum. Başkasına neden kızayım.
1126 Zemān] müddet, H.
1127 Muhakkak  o buyuruyor ki: O sarı renkte bir sığırdır. Onun rengi tam sarıdır. Kendisine bakanları sevindirir 

(Bakara 69).
1128 Ġayrıya] ġayrı nesneye, Ü.
1129 Şevket] şükūh, Ü.
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Anı żaʿfına ḥaml [H-49a] itmemek  gerek  ve anuñla maġrūr u firīfte olmamaḳ 
gerekdür ki bād-ı saḫt egerçi giyāh-ı żaʿīfe żarar itmez, ammā ḳavī dıraḫtları 
bir cümle ile1130 zīr ü zeber eyler. Mübārizān-ı meydān-ı ġurūr u1131 şecāʿat 
ḫaṣmların, tā keffe-i kefāʾetinde temām-ʿayār bulmayalar, vezne almazlar ve 
anlara ḳuvvet ü şevket iẓhār eylemezler. Mıṣrāʿ1132:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Bāz ze pey ṣaʿve key nümāyed āheng1133

Mıṣrāʿ1134:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Per ü bāl aça mı Sīmurġ1135 şikār-ı megese1136

Dimne eyitdi: Melik  anuñ emrine ol ḳadar iltifāt buyurmasun ve anuñ cāni-
bin çendān ḥisāba almasun ki ferāset ile mertebe-i kemālin bilmişemdür ve 
ḥaḳīḳat-i ḥāline bi’l-külliye muṭṭaliʿ olmışamdur. Eger rāy-ı ʿālem-ārā iḳtiżā 
ḳılursa ve fermān-ı ḳażā-cereyān1137 nefāẕ bulursa ben bende varup taḳrīr-i 
dil-peẕīr ile mizācına girem ve zencīr-i tesḫīr ile keşān keşān1138 pāye-i taḫt-ı 
şāh-ı1139 cihān-gīre getürem, tā ser-i irādeti ḫıṭṭa-i iṭāʿate ḳoya ve āyīne-i dilden 
jengār-ı muḫālefeti yuya ve kemer-i iẕʿānı miyān-ı cāna çeke ve toḫm-ı iḫlāṣı 
zemīn-i iḫtiṣāṣa eke. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Daʿvet ile musaḫḫar idem anı
Āstānuñda çāker idem anı

Şīr bu sözden şād oldı ve daʿvet-i gāva işāret buyurdı. Dimne-i pür-fitne Şet-
rebe ḳatına geldi. Cerriyyü’l-cenān ve faṣīḥu’l-beyān1140 bī-tereddüd ü teʾemmül 
muṣāḥabetine āġāz ḳıldı ve baʿde’s-selām fetḥ-i kelām idüp Beyt:

1130 Bir cümle ile] -B H.
1131 Ġurūr u] -B H.
1132 Mıṣrāʿ] Beyt, H.
1133 Kartal hiç serçenin peşine düşer mi?
1134 Mıṣrāʿ] -H Ü.
1135 Sīmurġ] şeh-bāz, B.
1136 Aça mı sīmurġ şikār-ı megese] aça hümā sīmurġ şikār çekse, Ü.
1137 Cereyān] -H / meżā, Ü.
1138 Keşān keşān] keşān-ber-keşān, Ü.
1139 Şāh-ı] -H Ü.
1140 Gönle tesir edici açık  ve akıcı bir lisanla.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Didi evvel ne yirdendür ḳudūmuñ
Ne bāʿis ̱oldı terk-i merz ü būmuñ

Bu maḳāma gelmege ne sebeb ḥādis ̱oldı ve ṭarḥ-ı raḫt-ı iḳāmet itmege nice 
ʿillet bāʿis̱ oldı? Şetrebe ḳalb-i ṣāfī ile cevāb-ı şāfī virüp ṣūret-i ḥāli bir bir 
mirʾāt-ı ḫayāline ḫāme-i taḳrīr ile [B-49b] taḥrīr ü taṣvīr itdi. Dimne aḥvāl-i 
Şetrebe’ye vāḳıf olıcaḳ eyitdi: 

Bu aḳṭār u aṣḳāʿuñ māliki ve bu bīşe-i sibāʿuñ meliki bir şīr-i dilīrdür ki şīr-i 
āsmān anuñ heybet-i heyʾetinden bir gürbe-i nā-tüvāndur1141 ve pīl-i demān 
şükūh-ı şevketinden bir peşşe gibi lerzāndur. Beni ḫidmet-i risālet ile1142 irsāl 
idüp buyurdı ki seni anuñ ḥażretine daʿvet idem ve bu minvāl üzre misā̱l virdi 
ki eger mutābaʿatda musāraʿat idesin, tā bu ġāyete dek  bāb-ı mülāzemetde 
vāḳıʿ olan taḳṣīrātuñı ṣaḥīfe-i żamīr-i cām-ı cihān-nümā-naẓīrinden āb-ı ṣafḥ 
u ʿafv ile maḥv eyleye ve eger temerrüd yā tereddüd idesin ʿale’l-fevr dönem 
gidem ve mā-cerāyı ʿalā mā-cerā rāy-ı ʿālem-ārā ve fikr-i kişver-güşāsına iʿlām 
u inhā idem. Şetrebe çün nām-ı şīr ü sibāʿı işitdi ġāyet-i vehminden iṭāʿatden 
ġayrı çāre bulmayup eyitdi: 

Eger beni siyāsetden [H-49b] emīn ḳılursañ ve defʿ-i şūr u şerr ü żararına żā-
min olursañ fermānuña muṭīʿ oluram ve vesīle-i murāfaḳatuñ ile şeref-i ḫidmet 
ve kerāmet-i mülāzemet buluram. 

Dimne eymān-ı ġılāẓ u şidād ile gāva iʿtimād u iʿtiḳād virüp maʿiyyet ile cānib-i 
şīre müteveccih oldılar. [Ü-41b] Dergāh-ı şīre ḳarīb varıcaḳ Dimne ilerü var-
dı. Gāvuñ ḳudūmundan ḫaber virdi. Bir zemāndan ṣoñra gāv geldi. Şerāʾiṭ-ı 
ḫidmeti yirine getürdi. Şīr daḫı1143 ḥāl ü1144 ḫāṭırın ṣordı. Bu nevāḥīye ḳaçan 
geldüñ ve gelmeñe ne bāʿis ̱oldı didi. Gāv ser-güẕeştin bi’t-temām ḥikāyet itdi. 
Şīr eyitdi: 

Ey mihmān-ı kirāmī Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoş āmedī ve ʿaleyke’s-selāmu ve’l-ikrām1145

1141 Nā-tüvāndur] nā-tüvān, B.
1142 Ḫidmet-i risālet ile] ḫidmetüñe, H Ü.
1143 Daḫı] -B Ü.
1144 Ḥāl ü] ḥālin, H Ü.
1145 Hoş geldin, sana selamlar ve ikramlar olsun.

326 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



hemān bu maḳāmda ārām eyle, tā şefḳat ü ikrāmumuzdan behremend olasın 
ve merḥamet ü inʿāmumuzdan naṣīb-i temām bulasın ki bizüm ebvāb-ı fütūḥ-ı 
ʿināyetümüz ḥarem-i ḥimāyetümüze meftūḥdur ve māʾide-i pür-fāʾide-i riʿā-
yetümüz mülāzimān-ı āstāne-i devlet ü1146 saʿādetümüze mebẕūl. Mesṉevī: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Der-īn memleket ger be-gerdī besī
Ze mā der-şikāyet ne-yābī kesī

Der-evvel be-kārī ki niyyet kunīm
Naẓar der ṣalāḥ-ı raʿiyyet kunīm1147

Gāv merāsim-i duʿā vü tahiyyet ve levāzım-ı se̱nā vü midḥati yirine getürdi 
ve kemer-i ḫidmet ü ʿubūdiyyeti ṭavʿ u raġbet ile miyān-ı cāna bend itdi. Şīr 
daḫı aña rütbe-i taḳarrüb erzānī buyurup rūz-be-rūz mertebesin ziyāde ḳıldı 
ve iʿzāz u ikrām ve iclāl ü iḥtirāmında ḳuṣūr ḳomadı. Dāʾim aḥvālin tefaḥḥuṣ 
ve aḫlāḳın teferrüs idüp miʿyār-ı ʿaḳl u dirāyesin1148 ve miḳdār-ı temīz ü tecrü-
besin tecessüs ider idi. Gördi ki kemāl-i ʿaḳl u kiyāset ile maʿrūf1149 ve fehm ü 
ferāset ile mevṣūf1150. Her çend ki temīz-i aḫlāḳ ve teşḫīṣ-i idrākinde mübālaġa 
ḳıldı. Vüfūr-ı derk  ü dāniş ve şümūl-i fehm-i dūr-endīşesine iʿtimādı ziyāde 
oldı. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Nikū sīreteş dīd ü rūşen ḳıyās
Suḫan-senc ü miḳdār-i merdüm-şinās

Cihān-dīde vü dāniş-āmūḫte
Sefer kerde vü ṣoḥbet endūḫte1151 [B-50a]

Şīr hezār teʾemmül ü müşāvere ve bisyār tefekkür ü istiḫāreden ṣoñra gāvuñ 
rütbe-i taḳarrübin ziyāde idüp maḥrem-i esrār ve maẓhar-ı aḥkām u āsā̱r idin-
di. Gāv daḫı tenfīẕ-i aḥkām-ı ḥükūmet ve temşiyet-i1152 meṣāliḥ-ı memleket ve 

1146 Devlet ü] -H Ü.
1147 Bu ülkede ne kadar gezsen de bizden şikayet eden birisini bulamazsın. Çünkü biz, bir işe kalkıştığımızda önce halkın 

çıkarını gözeteriz.
1148 Dirāyesin] dirāyetin, H / deriyyesin, Ü.
1149 Maʿrūf] ārāste, Ü.
1150 Mevṣūf] pīrāste, Ü.
1151 Güzel huylu, işinde ölçülü, sözünü bilen, toplumu tanıyan, dünya görmüş, bilim öğrenmiş, gezmiş ve söz toplamış 

olduğunu gördü.
1152 Temşiyet-i] temşīd-i, Ü.
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żabṭ-ı su̱ġūr ve tedbīr-i umūr-ı cumhūrda bir derecede āsā̱r-ı kifāyet iẓhār itdi 
ki ḫidmet-i şīrde sāʿat-be-sāʿat rütbet ü ḳurbeti ziyāde olup bir mertebeye irişdi 
ki zümre-i erkān-ı devlet ve cümle-i aʿyān-ı ḥażretden tecāvüz itdi. Dimne gör-
di ki şīr derece-i rifʿat-i gāvı gerdūna yitürdi ve iclāl ü ikrāmın [H-50a] dāʾire-i 
iʿtidālden giçürdi ve mübāşeret-i umūrda aña miḳdār virmez oldı ve müşāve-
ret-i ārāda aña iʿtibār ḳılmaz oldı. Dest-i ḥased baṣar-ı baṣīretine sürme-i nefret 
çekdi1153 ve berḳ-ı ḫışm ḫırmen-i dimāġına şuʿle-i ġayret bıraḳdı. Beyt1154:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṭutup jeng-i1155 ḥased āyīnesini
Kül itdi ġayret odı sīnesini

Beyt1156:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥased her cā ki āteş ber fürūzed
Hem ez evvel ḥasūdān rā be-sūzed1157

Ḫvāb u ḳarārı gitdi ve rāḥat u sükūn sāḥat-ı sīnesinden raḫtını götürdi. Gile vü 
şikāyet ü ıżṭırābını ḥikāyet içün Kelīle ḫidmetine geldi ve eyitdi: 

Ey birāder żaʿf-ı rāy ve sūʾ-i tedbīrümi görür misin ki temām himmeti ḫidmet-i 
şīre maḳṣūr itdüm ve luṭf-ı ḥīle ile gāvı ḫidmetine getürdüm. Ol ḥażretinde 
ḳurbet ü mekānet buldı ve cemīʿ-i erkān-ı devletinden mümtāz u ser-efrāz oldı. 
[Ü-42a] Ben menzile vü maḥallümden ve mertebe-i evvelümden tenezzül 
itdüm. Kelīle cevāb virdi ki: Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Cān-ı men ḫod-kerdeī ḫod-kerde rā tedbīr nīst1158

Bu tīşe-i belāyı pāyuña yine kendüñ urduñ ve bu ġubār-ı fitneyi yine sen ḳal-
durduñ. Saña ol manṣūbe olmışdur ki ol zāhide olmışdur. Dimne eyitdi: Ne 
vech ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Rivāyet iderler ki pādşāhlardan birisi bir zāhide bir 

1153 Sürme-i nefret çekdi] mīl-i melāl ile kūr itdi, Ü.
1154 Beyt] mesṉevī, H.
1155 Jeng-i] reşk-i, H.
1156 Beyt, -H.
1157 Kıskançlık  ateşinin olduğu her yerde ilk  yananlar yine kıskançlardır.
1158 Canım benim! İnsanın kendi kendine ettiğine çare yoktur.
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Hırsızlara çaldırdığı elbisenin peşinde koşan zahit ve iki dağ 
keçisinin kavgası sırasında kanlarını yalamaya çalıştığı için keçilerin 
boynuz darbeleriyle can veren tilki. TSMK, revan 843, v.72a.
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kisvet-i zībā ve ḫilʿat-i dībā ʿaṭā ḳıldı ve bir düzd-i ṭarrār u ʿayyār ki ḳādir 
idi ki ḥiṣār-ı Keyvān’a naḳb uraydı ve dīde-i Zühre’den sürmeyi ḳapaydı ve 
acūze-i dehrüñ aġzından ṣaḳızın alaydı1159, bu ḥāle muṭṭaliʿ olup ʿırḳ-ı ṭamaʿı 
ḥarekete geldi ve ḫayāl-i ḫilʿat ile ḫalvet-i zāhide varup dest-i irādet ile dāmen-i 
ḫidmetine teşebbüs ̱itdi ve taʿallüm-i ādāb-ı ṭarīḳat ve eṭvār-ı ḥaḳīḳatde cidd-i 
temām gösterdi, tā ol ḥīle ile maḥrem-i ḫalveti olup bir gice furṣat bulup ḫilʿati 
götürdi ve rāh-ı beyābānı ṭutdı1160. Çün ṣabāḥ oldı zāhid ḫalveti ḫilʿatden ḫālī 
ve mürīd-i cedīdi ġāʾib ü nā-bedīd buldı. Bildi ki ol kūtāh-āstīnüñ dırāz-destli-
gidür. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dırāz-destī-i īn kūteh āstīnān bīn1161

Cüst ü cū içün şehre müteveccih olup giderken yolda gördi ki iki naḫcīr birbiri 
ile ceng iderler ve ser ü serūları1162 ile birbirini urup mecrūḥ iderler. Bu ḥālde 
ki ol iki ḫaṣm-ı tīz-çeng bir biri ile ceng ü1163 cidālde idi [B-50b] ve her biri-
nüñ aʿżāsından ḳan revān olur idi, bir rūbāh-ı ḥarīṣ gelüp ol aḳan ḳanı yalar 
idi. Nā-gāh bunlar ṭoḳuşurken ve birbiri ile1164 baş uruşurken [H-50b] rūbāh-ı 
rū-siyāh1165 miyāna rāst geldi ve ṭarafeynden muḥkem zaḫm1166 yitişüp dām-ı 
helāke1167 giriftār oldı. Zāhid bu ṣūreti ziyāde taʿaccüb itdi ve andan ʿibret alup 
ve tecrübe ḥāṣıl ḳılup yolına gitdi ve şeb-hengām şehre irdi ve ebvāb-ı şehri 
beste görüp1168 müteḥayyir ḳaldı. Zāhid-i bī-çāre kebūter-i āvāre gibi eṭrāf-ı 
şehri ṭavāf idüp iḳāmet içün bir maḳām tecessüs iderken meger bir kūçede bir 
zen revzene-i ḫānesinden neẓẓāre iderken naẓarı zāhide rāst geldi. Ser-ger-
dānlıġından merd-i ġarīb idügin bilüp menziline daʿvet ḳıldı. Zāhid daḫı duʿā 
idüp daʿvete icābet itdi. Ol kāşāne kūşesinde bir yir gösterdiler. Oturup evrād 
u eẕkārına meşġūl oldı. Meger ol ʿavret nā-pāk  ü bed-kirdār idi ve fısḳ u fücūr 
içün müheyyā kenīzekleri var idi. Beyt:

1159 Ve acūze-i dehrüñ aġzından ṣaḳızın alaydı] -B Ü.
1160 Ve rāh-ı beyābānı ṭutdı] -H Ü.
1161 Eteği kısa olup da eli uzun olanlara bak.
1162 Serūları] serleri, Ü.
1163 Cenk  ü] -B H.
1164 Birbiri ile] iki ṭarafdan, Ü.
1165 Rūbāh-ı rū-siyāh] rūbāh, B H.
1166 Zaḫm] ḍarb, B.
1167 Helāke] helāke ve bevvāra, Ü.
1168 Görüp] gördi, B H.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Virürdi her birine dürlü zīnet
Gezerdi her gice ṣoḥbet-be-ṣoḥbet

Ol cevārīnüñ birisi ki şemme-i1169 cemāl-i bā-kemāli ḥūrān-ı cināna cilve 
taʿlīm ider idi ve āftāb-ı ʿālem-tāb tāb-ı ʿiẕārından āteş-i ġayret ile yanup gider 
idi, çeşm-i ʿāşıḳ-keşi sīne-i ʿuşşāḳı ḫadeng-i ġamzeye nişāne ḳılmış idi ve leb-i 
cān-baḫşı telḫ-kāmlara teng-şekker gibi ḥalāvet virmiş idi, Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳamer hem-şehrīsiydi ġabġabınuñ
Şeker hem-şīresi şīrīn-lebinüñ1170

Güline sünbülin ḳılmış perīşān
Aṣılmış bir ḳılına biñ dil ü cān

Lebinden laʿlüñ olmışdı yiri seng
Dehānından şeker ḳalmışdı dil-teng

bir cevān-ı zībā-rūy, müşgīn-mūy, ser-bālā, māh-sīmā, şīrīn-zebān, bārīk-
miyān ile ki türkān-ı Ḫıṭā’yı çīn-i zülfinden sünbül gibi pīç ü tābda ve nūş-le-
bān-ı Semerḳand’ı şevḳ-ı şekker-i şūr-engīzinden [Ü-42b] dil-i ʿuşşāḳ gibi 
ıżṭırābda idi, Mesṉevī1171:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Rūyī çi-gūne rūyī rūyī çü āftābī
Zülfī çi-gūne zülfī her ḥalḳa pīç ü tābī1172

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḫırāmānde māhī çü serv-i bülend
Müselsel dü gīsū çü miskīn kemend

Ze sīmīn-zenaḫ gūyī engīḫte
Ber-ū ṭavḳ ez ġabġab āvīḫte

Ber ān ṭavḳ u gūy ān büt-i mihr-cūy
Ze meh ṭavḳ bürde ze ḫūrşīd gūy1173

1169 Ki şemme-i] kirişme-i, H.
1170 Şīrīn-lebinüñ] şekker-lebinüñ, Ü.
1171 Mesṉevī] beyt, B / şiʿr, Ü.
1172 Yüz nasıl bir yüz, güneş gibi bir yüz. Saç nasıl bir saç, her halkası kıvrım kıvrım olan bir saç.
1173 Ḫırāmānde māhī…bürde ze ḫūrşīd kūy] -B Ü.
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Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥicāb olmasa zülfeyni seḥābı
Yaḳardı āftābı ḥüsni ṭābı

niṭāḳ-ı taʿalluḳı miyān-ı cāna bend ve ṭavḳ-ı taʿaşşuḳı gerden-i ʿarūs-ı dile pey-
vend itmişler idi ve peyveste mihr ü māh gibi bir menzilde ḳırān ve Zühre vü 
Müşterī gibi bir burcda ictimāʿ u iḳtirān iderler idi. Cevān ġayret-i ʿaşḳdan 
ḳomaz idi ki ġayrılar daḫı ol cāriyenüñ [H-51a] cürʿa-i cām-ı1174 viṣālinden 
behremend ü ber-murād1175 olalar idi ve teşnegān-ı beyābān ṭaleb-i hezār zūr 
u1176 taʿab ile çeşme-i zülāline yol bulalar idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Görmesem bir dem seni ġam derd-nāk  eyler beni
Ġayr ile görsem seni1177 ġayret helāk  eyler beni

Ol ʿacūz-i bed-kār1178 kenīzegüñ bu muʿāmelesinden ʿāciz ḳalmış ve kesṟet-i 
ḫarc ve ḳıllet-i daḫlden bī-ṭāḳat olmış idi, ammā çün cāriye ḥicāb-ı ḥayāyı 
[B-51a] miyāndan götürmiş idi ve hevā-yı cānānede naḳd-ı cānın kef-i deste 
getürmiş idi mümteniʿ olmaḳ mümkin olmayıcaḳ bi’ż-żarūrī ol cevānuñ helā-
kine ḳaṣd itdi ve ol gice ki zāhid anuñ ḫānesinde mihmān idi, ṣoḥbet tertībin 
idüp furṣat gözetdi ve cām-ı māl-ā-māl-i şarāb ile ʿāşıḳ u maʿşūkı pāymal-i 
ḫayl-i ḫvāb itdi. Çün ehl-i ḫāne şarāb-ı ḫvāb ile mest ü ḫarāb oldılar zen-i cā-
hil1179 bir miḳdār zehr-i helāhil ḥall idüp bir māsūreye ḳoydı ve māsūrenüñ bir 
ṭarafın dehānına ve bir cānibin menḫar-ı cevāna ḳoyup diledi ki nefḫ ide, tā ol 
zehrüñ baʿżısı cevānuñ dimāġına gide. Nā-gāh ol cevān ʿaṭse eyledi1180. Bīnī-i 
cevāndan ḫurūc iden buḫār ḳuvveti ile zehrüñ küllīsi gelū-yı ʿacūzeye gitdi ve 
fi’l-ḥāl teʾsī̱r idüp helāk  ve basīṭ-i ḫāk  vücūd-ı zen-i nā-pākden pākīze vü pāk 
oldı. Mıṣrāʿ:

 Sevgili, salına salına yürüyen bir ay yüzlü selvi gibi av kemendine benzeyen siyah saçlarını iki taraftan asmış, gümüş 
gibi çenesinden çevgan topu yapmış ve onu çenesinin altına kolye gibi asmış. O ay ve güneşe benzeyen sevgili, ayı kolye 
ve güneşi çevgan topu etmiş. 

1174 Cām-ı] -B H.
1175 Ü ber-murād] -H Ü.
1176 Zūr u] -B H.
1177 Seni] hemān, B.
1178 Bed-kār] bed-kirdār, H.
1179 Zen-i cāhil] -Ü.
1180 Eyledi] itdi, H Ü.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Hem der-ser-i ān revī ki der-serdārī1181

Men ḥafere biʾren li-aḫīhī fe-ḳad veḳaʿa fīhi1182. Zāhid bu ḥāli müşāhede itdi ve ol 
şeb-i bü’l-ʿācebi ki rūz-ı ḳıyāmetden aña dırāz gelmiş idi, hezār taʿab ile pāyā-
na yitürdi, tā şol vaḳt ki zāhid ṣubḥ-ı nūrānī zāviye-i şeb-i ẓulmānīden çıḳup 
miḥrāb-ı ufḳı ve’ṣ-ṣubḥı iẕā teneffese1183 seccādesi ile müzeyyen ḳıldı ve mażmūn-ı 
āyet-i ʿālī-rāyet-i yuḫricühüm mine’ẓ-ẓulümāti ile’n-nūri1184 ʿālemiyāne rūz-ı rūşen 
gibi muʿayyen ü mübeyyen oldı. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Yāft ṣafā künbed-i āyīne-reng
Şost ruḫ-ı āyīne çīnī ze jeng1185

Zāhid daḫı ol ṭāʾife-i bed-nihāduñ ẓulmet-i fısḳ u fesādından ḫalāṣ olup bir 
menzil daḫı ṭaleb itdi. İttifāḳ bir kefşger ki kendüyi zāhidüñ mürīd-i muʿteḳid-
leri ʿidādından ʿadd ider idi, ber-sebīl-i teberrük  anı evine iletdi ve cemāʿatine 
levāzım-ı ḫidmet ve merāsim-i żiyāfeti kemā-yenbaġī vaṣıyyet idüp kendü baʿżı 
aḥbābınuñ daʿvetine icābete1186 gitdi1187. Meger anuñ ḫātūnınuñ bir cevān-ı 
ḫoş-ṭabʿ u zībā-ḫūy u ārāste-rūy u silsile-mūy Beyt: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Beẕle-gūy u ʿişve-sāz u şūḫ-çeşm ü ġamze-zen
Böyle olsa bir cevān olur belā-yı merd ü zen

dostı var idi ki miyānlarında [H-51b] binā-yı meyl ü taʿalluḳ ve ḳavāʿid-i mihr 
ü taʿaşşuḳ müşeyyed ü üstüvār idi. Anlaruñ miyānında dellāle bir ḥaccāme 
ʿavreti idi ki dellāle-i1188 muḥtāleye mekr ü ḥīle ögredür idi. Fenn-i siḥr ve 
neyyir-i necātda bir mesā̱bede idi ki bir efsūn ile āb u āteşe imtizāc ve Süheyl 
ü S̱üreyyāya izdivāc virür idi ve dem-i germ [Ü-43a] ve kelimāt-ı nerm ile 
pūlādı mūm ve ṣaḫre-i ṣammāyı eridüp ṣom ider idi. Mesṉevī:

1181 Kafanda olan şeyin peşinden gidersin.
1182 Kim ki kardeşi için bir kuyu kazarsa ona kendisi düşer.
1183 Ve açılmaya başladığı zaman gündüze (Tekvir 18).
1184 Onları zulmetden nura çıkarır (Bakara 257; Ma'ide 16).
1185 Aynanın pasdan kurtulup parlaması gibi ayna renkli künbet de ışıldadı.
1186 İcābete] -B / icābet, H.
1187 Gitdi] itdi, H.
1188 Dellāle-i] dele-i, B H.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zen-i mekkāre idi ehl-i telbīs
Mekirde aña [B-51b] şākird idi İblīs

Elinde sübḥa vü başında meyzer
Velīkin ġūl gibi rehber-i şer

Lebi vird ü1189 derūnı siḥr ü nīreng
Ṭaşı sāde velīkin içi pür-reng

Heves eyyāmını görmiş giçürmiş 
Hevā yolında çoḳ yilmiş yüpürmiş

Zen-i kefşger çün dārı aġyārdan ḫālī vü1190 ʿārī buldı feżā-yı dimāġı hevā-yı 
viṣāl-i yār ile ṭoldı. Fi’l-ḥāl zen-i ḥaccāma keyfiyyet-i ḥāli iʿlām idüp eyitdi: 

Dil-bere1191 ḫaber eyle ki bu gice şeker bī-ġavġā-yı meges ve ṣoḥbet bī-teşvīş-i 
şaḥne vü ʿasesdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Belā-yı şaḥne āşūb-ı ʿases yoḳ
Senüñle benden artuḳ hīç kes yoḳ

İşāret-i dellāle ile cevān-ı dildār şebāngāh ḥalḳa-vār der-i ḫāne-i nigārda 
ḥāżır olup munṭaẓır-ı fetḥü’l-bāb idi ki nā-gāh kefşger belā-yı nā-gehānī gibi 
gelüp ol bīgāneyi ḫānesi öñinde gördi. Meger ki bundan esbaḳ bu töhmet 
ḫaberi semʿine yitişmiş ve be-ḥükm-i men yesmaʿ yaḫal1192 ḳalbinde fi’l-cümle 
yir itmiş idi. Bu zemānda ki ol cevānı ḳapusı öñinde gördi, yaḳīni ġālib olup 
mażmūn-ı maẓnūnına cāzim oldı ve ʿırḳ-ı ġayreti mużṭarib ve nāʾire-i ḥa-
miyyeti mültehib olup evine geldi. Zen-i bed-baḫtı muḥkem let idüp teʾdīb-i 
belīġ itdükden ṣoñra bir sütūna bend idüp gitdi ve kendü varup bālīn-i āsā-
yişe baş ḳodı yatdı. Merd-i zāhid bu fikrde ki bu bī-şefḳat bī-cürm ü cināyet, 
bu ʿavreti bu ḳadar let itmek  reviş-i mürüvvetden degüldür1193. Gerek  idi ki 
ben şefāʿat idüp bu şenāʿatden menʿ ideydüm dirken nā-gāh zen-i ḥaccām 
āvāz idüp eyitdi: 

1189 Lebi vird ü] vird ü, B.
1190 Ḫālī vü] -H Ü.
1191 Dil-bere] yāre, Ü.
1192 İşiten hayal eder (Birilerinin ayıp ve kötülükleri hakkında bir şey işiten o kişi hakkında kötü düşünmeye başlar).
1193 Degüldür] dūr idi, H Ü.
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Ey yār-ı cefā-kār bu cevāna niçün bu ḳadar intiẓār virmişsin? Günāh degül 
midür? Allāh’dan ḳorḳ, tīz yüri var. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Furṣatı fevt eyleme el virmiş1194 iken rūzgār

Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Yār rā ger ser-i pursīden-i bīmār-ı ġamest
Gū berān ḫoş ki henūzeş nefesī mī-āyed1195

Zen-i kefşger āvāz-ı ḥazīn ile anı ḳatına daʿvet itdi ve eyitdi: Naẓm1196: 
[H-52a]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Āsūde dilā ḥāl-i dil-i zār çi dānī
Ḫūn-ḫvārī-i ʿuşşāḳ-i ciger-ḫvār çi dānī

Ey fāḫte pervāz-künān ber ser-i servī
Derd-i dil-i murġān-ı giriftār çi dānī1197

Ey yār-ı mihribān nāle vü zārumı işit ve benüm ḥālümi maʿlūm eyle andan 
serzeniş it. Bu şevher-i bī-raḥm ol şūḫ-çeşmi ḳapuda görüp nā-gāh dīv-i dīvāne 
gibi içerü girüp beni let-i bī-nihāyet ile bī-ṭāḳat itdükden ṣoñra bu sütūna muḥ-
kem bend idüp gitdi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Āh kim serv-i nāz-perverdüñ1198

Oldı üstūnı ḫāne-i derdüñ

Eger bu mażrūb-ı şikesteye mūmiyā-yı şefḳatüñ ve ol mecrūḥ-ı dil-ḫasteye 
merhem-i merḥametüñ var ise luṭf idüp1199 beni bendden ḫalāṣ eyle ve ne 
ḳadar zaḥmet ü miḥnete muḳārin1200 ise daḫı destūr vir ki benden bedel seni 

1194 El virmiş] yüz ṭutmış, B H.
1195 Sevgili, bizim onun derdiyle nasıl baş ettiğimizi sorarsa, şükürler olsun (sayesinde) hâlâ nefes alabilmekle mutlu 

olduğumuzu ona söyleyin.
1196 Naẓm] rubāʿī, B / mesṉevī, Ü. 
1197 Ey gönlü rahat, sen inleyen gönlün hâlini nereden bilirsin? Âşıkların ciğerini yiyen (sevigilinin) kan dökücülüğünü 

nereden bilirsin? Bir selvinin üzerinde uçarak  salınan bir kumrusun. Sen esir düşmüş kuşların halinden ne anlarsın? 
1198 Nāz-perverdüñ] nāz-perverdem, Ü.
1199 İdüp] it, B.
1200 Ü miḥnete muḳārin] -Ü.
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sütūna bend idem ve defʿī varup dildāruma iʿtiẕār idüp fi’l-ḥāl yine1201 gelem1202 
ve seni bendden ḫalāṣ idüp vażʿ-ı sābıḳ üzre olam. Eger ben bī-ṭāḳate bu murā-
faḳatı revā görürseñ [B-52a] hem beni rehīn-i niʿmet ve hem maḥbūbumı1203 
memnūn-ı minnet ḳılursın. 

Zen-i ḥaccām vüfūr-ı maḥabbet ve kemāl-i1204 merḥametinden muḳteżāsına 
rıżā virdi ve andan bedel kendüyi bend-i belāya peyvend1205 idüp anı ṭaşra gön-
derdi. Zāhid bu kelimātı istimāʿ itmek  ile ser-rişte-i sebeb-i ceng-i zen ü şevher 
çengine düşdi. Bu esṉāda kefşger bīdār olup [Ü-43b] ʿavretine āvāz itdi. Zen-i 
ḥaccām nā-gāh āvāzından bile ve keyfiyyet-i ḥāle muṭṭaliʿ ola diyü ḫavfından 
cevāb virmedi. Kefşger her bārī ki feryād u fiġān itdi1206, zen-i ḥaccām cevāba 
iḳdām itmedi. Kefşger bu ḥālden ġāyet münfaʿil ve āteş-i ḫışm ve nāʾire-i ġażabı 
temām müştaʿil olup fi’l-ḥāl nişgirdesin eline alup geldi1207. Zen-i ḥaccāmuñ 
burnın kesüp eline virdi. Maʿşūḳuña1208 gönder ki ḫoş tuḥfedür didi. Zen ters ü 
hirāsından1209 feryād itmeyüp ṣabr itdi ve kendü kendüye1210 eyitdi: 

ʿAceb ḥāletdür Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlün]

ʿİşret digerī kerde miḥnet digerī dīde1211

Şiʿr:

[Mütfāʿilün / Mütefāʿilün / Mütefāʿilün]

Ġayrī cenā ve ene’l-muʿāḳabu fīküm
Fe-keʾennenī sibābetü’l-müteneddimī1212

Çün zen-i kefşger gelüp zen-i ḥaccāmı bu1213 dām-ı belāya giriftār gördi be-ġā-
yet melūl u dil-teng olup zār zār aġladı ve bisyār iʿtiẕārdan ṣoñra bendin giderüp 

1201 Fi’l-ḥāl yine] -B H.
1202 Gelem] gelem gidem, Ü.
1203 Maḥbūbumı] ḥabībümi, H Ü.
1204 Kemāl-i] -B Ü.
1205 Bend-i belāya peyvend] bend, B H.
1206 Feryād u fiġān itdi] çaġırdı, B / feryād itdi, H.
1207 Geldi] gelüp, B.
1208 Maʿşūḳuña] dūstuña, H.
1209 Hirāsından] bīminden, B.
1210 Kendüye] kendüye taʿaccüb idüp, Ü.
1211 Başkası sefa sürmüş, sıkıntıyı ise başkası çekiyor. 
1212 Gizleyecek  bir şeyim olmadığı halde cezalandırılan ben oldum. Sanki günah keçisiyim.
1213 Bu] -B.
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vażʿ-ı sābıḳ üzre kendin yine sütūna baġladı. Zen-i ḥaccām nice itsün? Żarūrī 
burnın eline alup gitdi. Üftān u ḫīzān tersān u lerzān evine geldi. Beyt1214: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Geh aġlar ḥayretinden1215 geh gülerdi
Gehī ġayret ile saçın yolardı1216

Zāhid bu aḥvālüñ cümlesin müşāhede ḳıldı ve bu umūr-ı bü’l-ʿacebden ki 
verā-yı perde-i ġaybdan ʿ arṣa-i ẓuhūra gelmiş idi, [H-52b] ḥayret üzre ḥayreti 
ziyāde oldı, ammā zen-i ḳefşger çün bir sāʿat giçdi dest-i mekr ü deġāsın ḳıble-i 
duʿāya açdı ve eyitdi: Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İlāhā pādşāhā Kird-kārā
Ḫudāyā ḳādirā perverdgārā

Saña maḫfī degüldür hīç bir rāz
Durūġ u rāstdur ḳatuñda mümtāz

Bu ḥelālüm baña iftirā idüp fiʿl-i ḥarām ile töhmet eyledi ve bir maʿṣıyyet 
sebebi ile ki benden ṣādır olmadı, cezā vü ʿuḳubeti revā gördi. İlāhī fażl u 
ʿināyetüñden meded ḳıl ve bu ʿuẓv-ı maḳṭūʿı ki zīnet-i çihre-i cemāldür, baña 
yine redd ḳıl. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Benüm ṣıdḳum yüzin pür-nūr eyle
Durūġ u şekk  niḳābın dūr eyle

Gider yüzden ṭumaʾnīni gümānuñ
Yüzin aç gün gibi rāz-ı nihānuñ

Ḫalāṣ it dāmenüm töhmet elinden
Yaḳam1217 ḳurtarıvir miḥnet elinden1218

ʿAvret tażarruʿda iken kefşger bīdār oldı1219. Çün nāle-i zerḳ-āmīz ve duʿā-yı 
siḥr-engīzin işitdi feryād idüp eyitdi1220 ki: 

1214 Beyt] mıṣrāʿ, B H.
1215 Ḥayretinden] ḥayretden, B H.
1216 Gehī ġayret ile saçın yolardı] -B H.
1217 Yaḳam] Beni, B Ü.
1218 Ḳurtarıvir miḥnet elinden] ḳurtar ḫalāʾiḳuñ dilinden, B.
1219 Oldı] idi, B H.
1220 İdüp eyitdi] itdi, B Ü.
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Ey nā-bekār-ı tebeh-i rūzgār bu ne ḥācetdür ki dilersin ve bu nice münācātdur 
ki eylersin. Bilmez misin ki fācirlerüñ duʿāsı ol dergāhda revā olmaz ve fāsıḳla-
ruñ niyāzı ol āstānede iʿtibār bulmaz. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Geret hevāst ki kārī ze ġayb be-güşāyend
Zebān-ı pāk  ü dil-i pāk  her dü mī-bāyed1221

Zen nā-gāh naʿra itdi ki ey sitem-kār-ı dil-āzār gel ḳudret-i İlāhī ve fażl-ı 
nā-mütenāhīyi gör ki çün benüm dāmen-i ʿ ıṣmetüm bu töhmet ālāyişinden pāk 
idi Īzid sübḥāne ve taʿālā1222 bu şikestenüñ burnın yine1223 ʿaṭā idüp dürüst itdi 
ve ben bī-çāreyi ḫalāʾiḳ miyānında [B-52b] feẓāʿat ü fażīḥatden ṣaḳladı1224.

Merd-i sāde-dil1225 zen-i fācirden bu kelimātı işidicek  müteḥayyir ü müteʿaccib 
oldı ve çerāġı getürüp geldi. Zeni selāmet gördi ve burnın ber-ḳarār buldı ve 
zaḫmdan hīç ʿalāmet iḥsās itmedi. Fi’l-ḥāl günāhına iḳrār ve iftirāsına iʿtirāf 
idüp iʿtiẕāra meşġūl oldı1226 ve talaṭṭuf-ı tām ve taʿaṭṭuf-ı temām ile dest ü pā-
yından bendin giderdi ve tevbe-i naṣūḥ itdi ki min-baʿd bī-beyyine-i bāhire ve 
bī-ḥüccet-i ẓāhire bunuñ emsā̱li efʿāle iḳdām itmeye ve her ġammāz u fitne-sāz 
sözi ile [Ü-44a] zen-i pārsā ve ʿıyāl-i pākīzesin1227 āzürde ḳılmaya ve baḳıy-
yetü’l-ʿömr bu zen-i mestūre-i müstecābü’d-daʿvenüñ fermānından tecāvüz 
eylemeye.

Bu cānibden zen-i ḥaccām-ı sitem-dīde vü bīnī-bürīde ḫānesine geldi. [H-53a] 
Müteḥayyir ki ne ḥīle tedārük  ide ve bu vāḳıʿayı şevherine ne ṣuretde göstere 
ve ḫvīş ü bīgānenüñ suʾāline ne ṭarīḳ ile cevāb vire ve dostlarına ve hem-sāyele-
rine bu bābda ne yüz ile iʿtiẕār eyleye? Bu esṉāda ḥaccām cāmeḫvābdan ṭurup 
ʿavretine ṣabāḥ ḳarībdür ālāt u esbābumı alıvir ki fülān ḫvāce ḫidmetine gide-
rem didi. Zen tevaḳḳuf ile cevāb virdi ve esbābını alıvirmede1228 niçe zemān 
meks ̱ itdükden1229 ṣoñra kīseden bir ustura çıḳarup tenhā ṣunıvirdi. Merd-i 
ḥaccām ḫışm-ı temām ile şeb-i tīrede usturayı zen cānibine atdı ve düşnām 

1221 Eğer işinin, gâibten olacağını düşünüyorsan gönlünün ve dilinin temiz olması gerekir.
1222 Īzid sübḥāne ve taʿālā] ḳādir ü ḳayyūm, Ü.
1223 Yine] -B Ü.
1224 Ṣaḳladı] berī eyledi, Ü.
1225 Sāde-dil] sāde-ḫāṭır, B H.
1226 Meşġūl oldı] geldi, Ü.
1227 Pākīzesin] pāk-bāzın, B H.
1228 Alıvirmede] virmede, B Ü.
1229 Meks ̱itdükden] eglendükden, Ü.
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u şenīʿ kelimāta āġāz itdi. Nā-gāh zen feryād eyledi ve meded burnum diyü 
kendüsin yirden yire urdı. Ḥaccām bu ḥāle1230 müteḥayyir ḳaldı. Aḳribā vü 
hem-sāyeler ḥaccāmuñ evine cemʿ oldılar. Zeni ḫūn-ālūde vü bīnī-bürīde gör-
diler. Ḥaccāma zebān-ı melāmeti dırāz ve envāʿ-ı iṭāle vü eṣnāf-ı1231 serzenişe 
āġāz itdiler. Ol bī-çāre ḥayrān ḳaldı. Ne inkāra mecāli var ve ne iḳrār idecek 
ḥāli var. Çün çihre-i rūz-ı cihān-efrūz verā-yı perde-i ẓulmetden nümāyān ve 
āyīne-i gītī-nümā-yı ḫūrşīd cām-ı Cemşīd gibi dıraḫşān oldı Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü ṣubḥ oldı vü yüz gösterdi ḫūrşīd
Felek  aldı eline cām-ı Cemşīd

aḳribā-yı zen cemʿ olup ḥaccāmı ḳāḍīye iletdiler. İttifāḳ zāhid daḫı ḫāne-i kefş-
gerden çıḳup mürīd-i ʿayyār aḥvālini istifsār içün maḥkemeye varmış idi. Çün 
ḫuṣemā-yı ḥaccām ḳażıyyeyi ḳāḍīye murāfaʿa itdiler ḳāḍī buyurdı ki: Ey üstād 
günāh ẓāhir ve sebeb-i şerʿī sā̱bit olmadın niçün bu ʿavreti müsḻe ḳılduñ? 

Ḥaccām müteḥayyir olup taḳrīr-i ḥüccetde ʿāciz oldı. Ḳāḍī daḫı ve’l-cürūḥa 
ḳısāṣun1232 naṣṣ-ı ḳāṭıʿı mūcebince ḳıṣāṣ emr eyledi. Zāhid çün bu ḥāli gördi 
ḳāḍī ḥużūrına gelüp eyitdi: 

Eyyühe’l-ḳāḍī bu emrde fikr-i vāfī ve dīde-i ferāset ile naẓar-ı kāfī buyurmaḳ 
gerek. Zīrā ki benüm cāmemi düzd almadı ve rūbāhı naḫcīrler helāḳ ḳılmadı. 
Zen-i fācirenüñ zehresini zehr çāk  itmedi. Zen-i ḥaccāmuñ burnın kefşger 
ḳaṭʿ itmedi. Belki bu belālara ibtilāya bāʿis ̱yine kendü1233 nefsümüz olmışdur. 
Naẓm: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne oldıysa bize bāʿis ̱biz olduḳ
Cezā-yı fiʿlümüz budur1234 ki bulduḳ

Hevā ġūlına [B-53a] uyduḳ yoldan azduḳ
Vefā ser-nāmesini egri yazduḳ

Ḳāḍī ḥaccāmdan el çeküp zāhid cānibine teveccüh itdi ve eyitdi: 

1230 Bu ḥāle] -B H.
1231 Eṣnāf-ı] -H Ü.
1232 Ve yaralar bir birine kısastır (Ma'ide 45).
1233 Kendü] -B Ü.
1234 Fiʿlümüz budur] fiʿlümüzdür bu, B Ü.
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Bu maʿānīyi beyān ve bu mücmeli tercemān-ı tafṣīl ile ʿayān itmek  [H-53b] 
gerek. Zāhid daḫı ser-güẕeştin min evvelihī ilā āḫirihī ḳāḍīye ḥikāyet idüp 
eyitdi: 

Eger bende mürīd cemʿ itmek  sevdāsı olmasa türrehāt-ı düzde firīfte olmayup 
ol ʿayyār-ı mekkār furṣat bulup benüm cāmemi alamaz idi ve rūbāhuñ eger 
ḥırṣ u şerehi ziyāde olmayup ḫūn-ḫvārlıḳdan ferāġat ḳılsa naḫcīrlerüñ āsīb-i 
ḍarbından helāk  olmaz idi. Eger zen-i bed-kār cevān-ı ġāfili [Ü-44b] zehr-i 
helāhil ile helāke ḳaṣd itmese cān-ı şīrīnini ber-bād ḳılmaz idi. Eger zen-i 
ḥaccām ol fiʿl-i ḥarāma meded-kār olmasa kefşger anı müsḻe itmez idi. Her 
kimse ki isāʾet eyleye iḥsān teveḳḳuʿ itmemek  gerek  ve kim ki ney-şekker dileye 
toḫm-ı ḥanẓal ekmemek  gerek. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çünīn güft dānā-yı āmūzgār
Mekun bed ki bed bīnī ez rūzgār1235

Bu mese̱li anuñçün getürdüm tā bilesin ki bu gird-āb-ı belā ve ġarḳ-āb-ı1236 miḥ-
nete1237 sen seni atduñ ve bu bāb-ı renc ü meşaḳḳāti sen saña fetḥ itdüñ. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Sen itdüñ kendü gülzāruñ yirin ḫār
Yiridür k’olasın bülbül gibi zār

Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Āḫir ze ki nālīm ki ez māst ki ber-māst1238

Dimne eyitdi: Belī rāst söylersin ki bunı yine baña ben itdüm, velī sen bu bābda ne 
tedbīr idersin ve bu ʿuḳdenüñ ḥallinde ne ḥīle tedārük  eylersin1239? Kelīle eyitdi: 

Ben evvelden saña bu ʿamelde muvāfaḳat itmedüm ve bu ṭarīḳa sülūkda saña 
murāfaḳat göstermedüm. Ḥāliyā daḫı bu bābda ben kendümi ber-ṭaraf bilü-
rem ve bu ḫuṣūṣa daḫl itmekden temām iḥtirāz ḳıluram. Meger senüñ ḥaḳḳuñ-
da yine sen fikr idesin ki dimişlerdür: Mıṣrāʿ:

1235 Bir âlim böyle söyledi: Felekten kötülük  istemiyorsan kötülük  yapma.
1236 Ġarḳ-āb-ı] -B H.
1237 Miḥnete] miḥnet ü ʿenāya, Ü.
1238 Madem ki biz kendi kendimize (kötülük) ediyoruz, kimden şikayet edelim?
1239 Ve bu ʿuḳdenüñ ḥallinde ne ḥīle tedārik  eylersin] -B.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her kesī maṣlaḥat-ı ḫvīş nekū mī-dāned1240

Dimne eyitdi: Benüm fikrüm budur ki mümkin olduġı miḳdār beẕl-i maḳdūr 
ve ṣarf-ı mechūd idüp gāvı pāyesinden indürem ve ḥużūr-ı melikden merdūd 
idüp belki memleketden sürdürem ki meẕheb-i ḥamiyyetde ihmāl ü taḳṣīre 
ruḫṣat bulmazam ve eger ṭarīḳ-i tekāsül ü teġāfüle sülūk  idem. Ẓannum budur 
ki erbāb-ı ḫıred ü mürüvvet ḳatında maʿẕūr olmazam. Andan ṣoñra manṣıb-ı 
cedīd daḫı tevaḳḳuʿ ḳılmazam ve kendü ḥaddümden ziyāde menzile ṭaleb ey-
lemezem. Fużelā-yı ḥükemā buyurmışlardur ki: ʿUḳalā eger beş ḫuṣūṣda beẕl-i 
maḳdūr ideler maʿẕūrlardur. Evvel ṭaleb itmek  şol manṣıbı ki sābıḳda aña mu-
taṣarrıf olmış ola. İkinci perhīz eylemek  şol mażarratdan ki bir kerre anı tecrü-
be ḳılmış olalar. Üçünci mālik  olduḳları menfaʿati muḥāfaẓa itmek. Dördünci 
varṭa-i āfetden ḫalāṣ olmaḳda mübālaġa itmek. Beşinci zemān-ı müstaḳbelde 
[H-54a] celb-i nefʿ ve defʿ-i żarar mülāḥaẓa itmek. Ben de hemān aña saʿy 
iderem ki yine evvelki manṣıbum müyesser ola ve cemāl-i ḥālüm ol revnaḳ u 
leṭāfeti bula. Pes ṭarīḳ budur ki [B-53b] gāva bir manṣūbe giçem ki yā rūy-ı 
zemīnden vücūdı naṭʿını düre yāḫūd bu ser-menzilden raḫt-ı iḳāmeti bir vādī-
ye daḫı indüre. Ben ol güncişk-i żaʿīfden kemter degülem ki bāşeden intiḳāmın 
aldı. Kelīle eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: İki güncişk  bir dıraḫt kūşesinde āşyāne ṭutmışlar idi 
ve metāʿ-ı dünyādan āb u dāne ile ḳanāʿat itmişler idi. Bir ḳulle-i kūhda ki ol 
dıraḫt anuñ dāmeninde vāḳıʿ olmış idi, bir bāşe maḳām itmiş idi ki vaḳthā bir 
kūşeden berḳ-ı ḫāṭıf gibi çaḳar idi ve ṣāʿiḳa-vār ṭuyūr-ı merġzāruñ ḫırmen-i 
cānına odlar yaḳar idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gehī kū pençe ber murġān keşūdī
Eger pencāh būdī der-rubūdī1241

Her gāh ki güncişkler beççe getürürler idi ve ṣad1242 miḥnet ile mertebe-i per-
vāza yitürürler idi. [Ü-45a] Nā-gāh ol bāşe kemīngāhdan ẓāhir olur idi ve 
beççeleri bir bir şikār ider idi. Kimin yir idi kimin beççelerine ṭuʿme ider idi. 

1240 Herkes kendi maslahatını daha iyi bilir.
1241 Onun eğer kuşları avlama niyeti varsa elli tane de olsa hepsini avlayacaktır.
1242 Ṣad] yüz, Ü.
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Bī-çāre güncişklere be-ḥükm-i ḥubbü’l-vaṭan mine’l-īmān1243 ol menzilden celā 
itmek  müteʿaẕẕir ve bī-dād bāşe-i cefā-pīşeden daḫı anda1244 iḳāmet müteʿassir 
olmış idi. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ne rūy-ı sefer kerden ü ne rāy-ı iḳāmet1245

İttifāḳ yine1246 bir nevbet beççeler ḳuvvet bulup fer ü per ve yāl ü bāl ile 
cünbüşe gelmişler idi ve peder ü māder dīdār-ı ferzendleri ile ḫoş-dem olup 
anlaruñ pervāz u ihtizāzlarından şād u ḫurrem olmışlar idi. Nā-gāh endīşe-i 
bāşe ḫāṭırlarına düşüp bi’l-külliye bisāṭ-ı neşāṭı dürüp ıżṭırāb-ı temām ile girye 
vü zārīye āġāz itdiler. Bu beççelerden birisi ki ʿalāmet-i rüşd ü ḥads nāṣıye-i 
ḥüsnde hüveydā idi, anlardan keyfiyyet-i ḥāli ve feraḥdan teraḥa bāʿis ̱ olan 
intiḳāli istifsār itdi. Eyitdiler ki: 

Ey püser ve ey pāre-i ciger Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez mā me-pürs k’āteş-i dil tā çi ġāyetest
Ez āb-ı dīde pürs ki ū tercemān-i māst1247

Pes sebeb-i teşvīş ü endīşe ve ḳıṣṣa-i pür-ġuṣṣa-i bāşe-i bī-dād-pīşeyi ʿale’t-tafṣīl 
iʿlām itdiler. Püser eyitdi: 

Ey peder ü māder ḥükm-i ḳażā ve fermān-ı ḳadere ʿadem-i rıżā egerçi ki ṭarīḳ-i 
bendegān-ı Ḫudā’ya sezā1248 degüldür, ammā müsebbibü’l-esbāb her derde 
bir devā muḳarrer ve her rence bir şifā müyesser itmişdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ölümden ġayrıya hep çāre vardur [H-54b]

Oñulmaz dünyede ne yara vardur

Yümkin ki eger bu ġāʾilenüñ defʿinde saʿy-ı belīġ idesiz ve bu ʿ uḳdenüñ ḥallinde 
cehd-i temām eyleyesiz. Bu āfet bizden mündefiʿ ve bu ḳasāvet daḫı sizden 
mürtefiʿ ola. 

1243 Vatan sevgisi imandandır.
1244 Anda] -B.
1245 Ne gitmeye yüzüm, ne de kalma düşüncem var.
1246 Yine] yine bir gün ve, B.
1247 Gönül ateşimizin ne denli olduğunu sorma. Gözümüzün yaşı buna tercümandır.
1248 Ḫudā’ya sezā] Ḫudā, B H.
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Güncişklere bu tedbīr be-ġāyet dil-peẕīr gelüp birisi beççelerüñ taʿahhüd-i ḥā-
liçün ḳaldı ve birisi bu derde devā ṭalebiçün1249 pervāza geldi. Çün bir zemān 
ṭayerān ḳıldı ḫāṭırına bu ḫelecān itdi ki āyā ne cānibe gidem ve derd-i derūn 
ve ḥāl-i diger-gūnum kime taḳrīr idem? Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-derd-i dil giriftārem devā-yı dil ne-mī-dānem
Devā-yı derd-i dil kārīst bes müşkil ne-mī-dānem1250 [B-54a] 

Ḳażā-yı İlāhī meger bir semender, maʿden-i āteşden çıḳup ḳażā-yı ṣaḥrāyı geşt 
ider idi. Güncişküñ naẓarı aña rāst geldi. Çün ol şekl-i ʿacīb ve heykel-i ġarībi 
gördi kendü kendüye eyitdi: 

Varayın bārī derd-i derūnum bu ḥayvān-ı bü’l-ʿacībe iʿlām ideyin ki şāyed 
Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Girih ez kār-ı fürū-beste-i mā bü’gşāyed1251

Pes taʿẓīm-i temām ile semender ḳatına vardı. Levāzım-ı se̱nā vü selām ve 
merāsim-i iʿzāz u ikrāmı yirine getürdi. Semender daḫı ġarīb-perverlik  ve 
müsāfir-nevāzlıḳ şerāʾiṭin taḳdīm itdükden ṣoñra buyurdı ki: 

Beşereñde āsā̱r-ı melāl ve żamīrüñde ġubār-ı infiʿāl var. Eger renc-i rāh ve şe-
dāʾid-i seferden ise bir zemān sāye-i ḥimāyetümüzde ārām eyle, tā rāḥat olasın 
ve eger bir ḥāletüñ daḫı var ise iʿlām eyle. Bāşed ki bizüm kifāyetümüz ile der-
düñe çāre bulasın. Güncişk-i bī-çāre ḥāl-i zārını bir derd ile ki eger seng-i ḫāre 
bir ẕerresin işitse teʾsī̱rinden pāre pāre olaydı, semendere şerḥ eyledi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bā her kesī ki şerḥ dehem dāstān-ı ḫvīş 
Ṣad dāġ-ı tāze ber dil-i ān nā-tevān nehem1252

Semender çün bu kelimāt-ı şerer-ese̱ri işitdi kānūn-ı derūnı [Ü-45b] şuʿle-i 
riḳḳat ile pür-āẕer olup eyitdi: 

Ġam yime ki ben bu ġamām-ı ġumūmı1253 üstüñüzden götüreyin ve bu gice 

1249 Ṭalebiçün] istemege, Ü.
1250 Çaresiz bir derde tutulmuşum. Bu derde derman bulmak  çok  zor, nasıl çare bulacağımı bilmiyorum.
1251 Kördüğüm olmuş müşkülümüzü çözsün.
1252 Yüreğimin derdini kiminle paylaşırsam onun gönlünde yüz yeni yara açmış olurum.
1253 Ġumūmı] hümūmı, B.
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anlaruñ ḫāne vü āşyānelerin āteş-i fenāya urayın. Hemān baña menzilüñden 
nişān vir ve bunda ṭurma hemān āşyāneñe var ki ben seni ḳande iseñ bulurın, 
rīş-i dilüñe1254 elbette merhem urarın. 

Güncişk  semendere āşyānesinden nişān virüp ʿalāmāt u emārātın beyān ḳıldı 
ve dil-i şādmān ve neşāṭ-ı firāvān ile āşyāne cānibine revān oldı ve ol zemān 
ki semender-i mihr āteş-i şafaḳ-ı sipihrde nihān olup ʿaṣāfīr-i encüm ḥavālī-i 
āşyāne-i āsmānda ṭayerān ḳıldılar. Semender benī-nevʿinden bir cemʿ-i kesī̱r 
ve cemm-i ġafīr ile her biri minḳār u çengāline bir miḳdār nefṭ ü kibrīt alup 
[H-55a] ʿ ifrītler gibi āteş-feşān āşyāne-i güncişke revān oldılar. Anlaruñ delāleti 
ile ḫāne-i bāşeye varup ol zemān ki bāşe beççeleri ile girībān-ı ḫvāba baş çekmiş 
ve ṣayyād-ı ecel dīde-i baṣīretlerini sūzen-i ġaflet ile dikmiş idi, ʿArabiyye1255: 

[Müstefʿilün / Fāʿilün / Müstefʿilün / Feʿilün]

Yā rāḳıde’l-leyli mesrūran bi-evvelihī
İnne’l-ḥavādise̱ ḳad yaṭruḳne esḥārā1256

çengal ü minḳārlarında olan nefṭ ü kibrīti āşyānlarına nisā̱r idüp döndiler git-
diler. Şuʿle-i ḳahr-ı İlāhī ol ẓālimüñ ḫānesine düşüp ḫvāb-ı ġafletden ol vaḳt 
uyandılar ki dest-i tedārük  ol nāʾirenüñ iṭfāsından ḳāṣır idi. Lā-cerem peder 
ü māder ve püser ü duḫter ser-te-ser ḫāne vü āşyāneleri ile ḫākister oldılar, 
feḳuṭiʿa dābirü’l-ḳavmi’l-leẕīne ẓalemū ve’l-ḥamdüli’llāhi rabbi’l-ʿālemīn1257. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sitemger ze ẓulm āteşī ber fürūḫt [B-54b]

Çü zed şuʿle-i evvel hem ū rā be-sūḫt1258

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin her kimse ki refʿ-i ʿadūda mücidd ve intiḳām-ı 
ḫaṣmda becid olsa egerçi ol ḫurde vü żaʿīf ve ḫaṣmı büzürg ü ḳavī daḫı olursa 
ümmīd-i nuṣret mümteniʿ ve rişte-i furṣat münḳaṭıʿ degüldür. Kelīle eyitdi: 

Ḥāliyā şīr aña sāʾir erkān miyānında mezīd imtiyāz virmiş ve livā-yı taḳar-
rüb-i devletin farḳ-ı Ferḳadān’a irgürmişdür1259. Pes meliküñ ḫāṭırın andan 
müteneffir ve mizāc-ı şerīfin aña müteġayyir ḳılmaḳ be-ġāyet müşkildür ki 
pādşāhlar bir kimesneyi terbiyet itseler bī-sebeb-i küllī anı ḫvār itmezler ve her 

1254 Dilüñe] derūnuña, Ü.
1255 ʿArabiyye] şiʿr, H / beyt, Ü.
1256 Ey gecenin başlangıcında sevinç içerisinde uyuyan kişi! Hadiseler seher vakti kapını çalabilir.
1257 Artık  o zulüm eden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allahü Teala’ya (En’am 45).
1258 Zalim, zulümden bir ateş yaktı. İlk  kıvılcımında kendisi de yandı.
1259 İrgürmişdür] yitürmiş, B H.
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kimi ki çāh-ı meẕelletden cāh-ı menzilete yitişdüreler, bī-cürm-i ʿaẓīm naẓar-ı 
ʿāṭıfetden dūr eylemezler. Beyt: 

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çūb rā āb fürū mī-ne-bered ḥikmet çīst
Şerm dāred ze fürū burden-i perverde-i ḫvīş1260

Dimne eyitdi: Sebeb-i küllī bu yetmez mi ki melik  anuñ terbiyesinde ifrāṭ ve sāʾir 
erkān ḥaḳḳında tefrīṭ itmek  ile āstānesine mülāzemetden cümlesin müteneffir 
ḳılmışdur ve anlaruñ menāfiʿ-i ḫidmet ve fevāʾid-i naṣīḥati andan münḳaṭıʿ ol-
mışdur. Bundan mülke ve melike niçe āfet ü maḫāfāt mütevaḳḳıʿdur. Ḥükemā 
buyurmışlardur ki: Āfet-i mülk  ve ḫaṭar-ı memleket bu altı ʿilletden nāşīdür. 
Evvel ḥırmān yaʿnī devlet-ḫvāhları kendüden mehcūr itmek  ve erbāb-ı rāy u 
tecrübeyi ḥaḳīr ü ḫvār ṭutmaḳ. İkinci mirāʾ yaʿnī bī-cihet ceng ü cidāl ve evżāʿ-ı 
muḫālif ü nā-şāyeste1261 aḥvāl. Üçünci hevā yaʿnī şeġaf-ı muṣāḥabet-i ġavānī 
ve raġbet-i şikār ve idmān-ı şarāb ve meyl-i lehv ü istimāʿ-ı aġānīdür. Dördünci 
ḫilāf-ı rūzgār yaʿnī ol vaḳāyiʿ ki vāḳıʿ olur, [Ü-46a] mese̱lā vebā vü ḳaḥṭ ve 
ḥarḳ u ḫasf ve zelzele vü ġarḳ. Beşinci tünd-ḫūluḳ yaʿnī ḫışm u ġażabda ifrāṭ 
ve fermān-ı siyāsetde tehevvür ü ʿadem-i iḥtiyāṭ. [H-55b] Altıncı cehl yaʿnī 
maḳām-ı ṣalāḥda ceng ve maḥall-i cengde ṣalāḥ ve vaḳt-i mülāṭafetde muḫāle-
fet ve zemān-ı ʿunfde luṭf. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ceng ü ṣulḥ-i bī-maḥal n’āyed be-kār 
Cāy-ı gül gül bāş u cāy-ı ḫār ḫār1262

Kelīle eyitdi: Cezm eyledüm ki kemer-i mekri miyān-ı cāna çekmişsin ve toḫm-ı 
intiḳāmı ḫāk-i helāk-i Şetrebe’de ekmişsin ve dilersin ki senüñ memerrüñden 
aña bir żarar irişe ve nāʾire-i şerrüñden aña bir şerer yitişe. Fe-emmā ġāfil olma 
ki muḳaddemāt-ı āzār u ıżrār eyü netīce virmez ve ḥāsidüñ ḳaṣd-ı fāsidi yine 
kendüye ʿāʾid olur. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki bedī kerd be-coz bed ne-dīd
Āfet-i ān zūd be-vey der-resīd1263

1260 Tahtanın suda batmamasının hikmeti nedir? Çünkü kendisinin beslediği bir şeyi yutmaktan utanıyor.
1261 Nā-şāyeste] nā-hem-vār, H / nā-sezā Ü.
1262 Yersiz savaş ve barış işe yaramaz. Gülün gül, dikenin de diken yeri var (Gülün yeri ayrı, dikenin yeri ayrıdır).
1263 Kötülük  eden kötülükten başka bir şey göremez. Bunun zararı ona hemen ulaşır.
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Her kimse ki baṣar-ı baṣīret ve ʿayn-ı ʿibret ile mülāḥaẓa ḳıla ve bu ʿālem ʿā-
lem-i mükāfāt idügine ʿālim ola. Ol kişi1264 şekk  degüldür ki cānib-i ḫayr u 
merḥamete māʾil olsa gerek  ve dest ü zebānın āzār u eẕā-yı ḫalḳdan muḥāfaẓa 
ḳılsa gerek. Nite ki ol pādşāh-ı ʿādil ḳılmışdur. [B-55a] Dimne eyitdi: Nice 
mesmūʿuñ olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Rivāyet iderler ki zemān-ı ḳadīmde bir pādşāh-ı ẓālim 
var idi ki dest-i taʿaddī vü tasalluṭı girībān-ı raʿiyyeti çāk  itmiş idi ve ḳadem-i 
ṭuġyānı cādde-i ʿadl ü iḥsāndan ṭaşra gitmiş idi. Beyt: 

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Şīr-i sitemle gūyā olmışdı perverīde
Cevr ü cefā1265 vü şerden olmışdı āferīde

Ẓulm ü sitemi bir ġāyete irişmiş idi ki her ān u her sāʿat ʿāmme-i raʿiyyet dest-i 
duʿāyı refʿ idüp aña nefrīn ü laʿnet iderler idi ve bī-dād ile şöyle ad çıḳarmış idi 
ki selāṭīn-i zemān miyānında aña melik-i ẓālim dirler idi. 

İttifāḳ bu pādşāh bir gün şikāra gitdi. Çün kār-ı şikārdan fāriġ olup mesned-i 
salṭanata cülūs itdi münādīlere nidā itdürdi ki: 

Ey ʿ āmme-i reʿāyā ve ey kāffe-i berāyā sevābıḳ-ı ezmāndan ilā hāẕe’l-ān ḥicāb-ı 
cehālet dīde-i baṣīretümi rüʾyet-i rūy-ı ṣavābdan menʿ itmiş idi ve dest-i ʿiṣyā-
num maḥrūmān-ı ġam-dīde ve maẓlūmān-ı miḥnet-resīdeye ḫançer-i sitem 
çekmiş idi. Ḥāliyā beşāret olsun ki raʿiyyet-perverlik  maḳāmında ṣāfī-dem1266 
ve maʿdelet-güsterlik  rikābında1267 sā̱bit-ḳademem1268. Ümmīddür1269 ki min-
baʿd bir āferīdenüñ ḫırmen-i ḥāline āteş-i taʿaddīden1270 şerer irmeye ve bir 
sitem-dīdenüñ kef-i pāyı ḫār-ı āzārdan żarar görmeye. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zemīni eyleyem ʿadlümle maʿmūr
Cihānı eyleyem cūdumla mesrūr

Reʿāyā bu nüvīd-i pür-ümmīd1271 ile ḥayāt-ı tāze ve rāḥat-ı bī-endāze buldı ve 

1264 Ol kişi] -H Ü.
1265 Cefā] fesād, B H.
1266 Maḳāmında ṣāfī-dem] -Ü.
1267 Rikābında] ṭarīḳında, Ü.
1268 S̱ābit-ḳademem] ḳademüm sā̱bit ü nāsuḫdur, Ü.
1269 Ümmīddür] fikr ü emelüm oldur, Ü.
1270 Āteş-i taʿaddīden] şerer-i şerrümden bir, Ü.
1271 Nüvīd-i pür-ümmīd] nüvīd, B H.
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fuḳarāya bu müjde ile1272 [H-56a] ravża-i ümmīdde ġonçe-i murād şüküfte 
oldı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ez īn nüvīd-i mübārek  ki nāgehan āmed
Beşāretī be-dil ü müjde-i be-cān āmed1273

El-ḳıṣṣa eyyām-ı devletinde aḥkām-ı maʿdeleti bir mertebeye irdi ki āhū-berre 
pistān-ı şīrden şīr içer idi ve ḫargūş tāzī ile bāzī ider idi. Teẕerv bāz ile bir 
ḫānede enbāz ve şāhīn ḳaz ile bir hevāda dem-sāz olmış idi. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze ʿadl-i ū şode bāz-ı sefīd cüft-i küleng
Ze emn-i ū şode şīr-i siyāh yār-ı şeġāl

Ne ān firāz bered der-hevā bedān çengel
Ne īn dırāz kuned der zemīn be-dīn çengāl1274 [Ü-46b]

İcrā-yı aḥkām naṣafet u ʿadāletde bir maḳāma vardı ki nām-ı Nūşīn-revān 
zāviye-i nisyānda ḳaldı, tā bu sebeb ile laḳabı şāh-ı ʿādil nāmına mübeddel 
oldı. Bir gün ḫavāṣṣ-ı ḥarem-i salṭanatdan birisi furṣat bulup keyfiyyet-i ḥālden 
suʾāl itdi ve merāret-i cevr ü cefā ḥalāvet-i mihr ü vefāya1275 mübeddel olmaġın 
sebebin ṣordı. Şāh eyitdi: 

Ben ol gün ki ʿazm-i şikār itmişdüm ve ḳaṣd-ı ṣayd içün merġzāra çıḳmış idüm. 
Feżā-yı şikārgāhda [B-55b] tek  ü pūy iderken ve her cānibe neẓẓāre idüp 
giderken nā-gāh gördüm ki bir rūbāh segirdüp gider ve bir seg ʿaḳabine düşüp 
dendān-ı ḥırṣ ile1276 siñirlerin çeküp dider. Bī-çāre rūbāh pāy-ı leng ile bir 
sūrāḫa girüp ḳurtuldı. Seg dönüp giderken bir piyāde bir seng atup ittifāḳ seng 
següñ pāyına rāst gelüp şikest oldı. Bir sāʿat giçmedin piyādenüñ ayaġın bir at 
depüp següñ intiḳāmın aldı. Bir miḳdār gitmedin atuñ daḫı ayaġı bir sūrāḫa 
giçüp ḫurd oldı. Çün anları bu keyfiyyet üzre müşāhede itdüm kendü nefsüme 
eyitdüm: 

1272 Bu müjde ile] -Ü.
1273 Bu aniden gelen mübarek  haber gönlüme ve ruhuma bir müjde oldu.
1274 Onun adaletinden beyaz şahin, kekliğin arkadaşı olmuş. Onun verdiği güven sayesinde siyah aslan, çakalın dostu 

olmuş. (O adaletli hükümdarın adaletinin korkusundan) ne o (şahin), pençesiyle (kekliği) yükseklere kaçırabilir, ne de 
bu (aslan) tırnaklarıyla onu (çakalı) yerlerde sürükleyebilir.

1275 Mihr ü vefāya] cūd u seḫāya, Ü.
1276 Dendān-ı ḥırṣ ile] dendānı ile, B H.
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Gördüñ mi ne ʿamel itdiler ne cezā buldılar, cezāʾü seyyiʾetin bi-mis ̱lihā1277. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kebk  mūrī ḫord ü bāz āmed ḳıṣāṣ ez kebk  ḫvāst
Baʿd ez ān āmed ʿuḳāb u īn ʿamel bā bāz kerd1278

Ḳatelte ḳatelte ve se-yaḳtülü ḳātilüke1279, maʿlūm oldı ki her ʿamele mükāfāt olurmış 
ve iḥsān u isāʾet her kişi itdügin bulurmış. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nīk  der-yāb u bed me-kun zinhār
Ki bed ü nīk  bāz-ḫvāhī dīd1280

Bu mese̱li ol ecilden1281 getürdüm ki mükāfāt-ı āzār ve intiḳām-ı ıżrārdan gi-
çesin ki mebādā anuñ şeʾāmeti yine saña ʿāʾid ola, men ḥafara biʾren li-āḫīhī veḳaʿa 
fīhi1282 feḥvāsı senüñ ḥaḳḳuñda ẓuhūra gele. Dimne eyitdi: 

Ben bu vāḳıʿada ẓālim degülem, belki maẓlūmam [H-56b] ve sitemger degü-
lem, belki sitem-keşem. Maẓlūm eger ẓālimden intiḳām ṣadedinde olsa ṭarīḳ-i 
mükāfāt ile ne lāzım gelürmiş ve āzārında yine āzār ḳaṣd eylese ʿinda’llāh 
mücrim ü güneh-kār mı olurmış? Kelīle eyitdi: 

Farażā ki bu ʿ amelden saña şāʾibe-i ḫalel lāzım gelmez imiş, ammā gāvuñ helā-
kine nice ḳādir olursın ki anuñ ḳuvvetinüñ ʿöşr-i ʿaşīri ḳadar ḳudretüñ yoḳdur 
ve anuñ etbāʿ u eşyāʿı senüñ etbāʿ u eşyāʿuñdan ve1283 aḥbāb u aṣḥābuñdan 
çoḳdur. Dimne eyitdi: 

Binā-yı umūr vüfūr-ı ḳuvvet ü zūr ve esās-ı kār kesṟet-i aʿvān u enṣāra müb-
tenī degüldür. Belki rāy-ı rāst ve tedbīr-i dürüst bu cümleden muḳaddemdür. 
Mıṣrāʿ: 

[Mütfāʿilün / Mütefāʿilün / Mütfāʿil]

Er-reʾyü ḳable şecāʿati’ş-şücʿāni1284

1277 Kötülüğün cezası da kendi misliyledir (Yunus 27).
1278 Keklik  bir karınca yediği için şahin gelip ondan intikam aldı. Ondan sonra kartal da gelip şahinden kekliğin öcünü 

aldı.
1279 Öldürdün, öldürdün; katilin de seni öldürecek.
1280 İyice düşün, sakın kötülük  yapma. Çünkü yaptığın kötülüğün ve iyiliğin karşılığını göreceksin.
1281 Ol ecilden] anuñçün, B.
1282 Kim ki kardeşine bir kuyu kazarsa ona kendisi düşer.
1283 Etbāʿ u eşyāʿuñdan ve] -H.
1284 Bir işe karşı tedbir almak, cesurun cesaretinden önce olması gerekir.
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Zīrā ki ol nesne ki rāy u rüʾyet ile müyesser olur, ġālib budur ki zūr u ḳuvvet 
andan ʿāciz ḳalur. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Kārhā rāst kuned ʿāḳil ü dānā be-suḫan
Ki be-ṣad leşker-i cerrār müyesser ne-şeved1285

Meger gūş-ı hūşuña yitişmedi mi ki ol zāġ-ı ḥīle-kār ol mār-ı sitem-kārı ḥīle ile 
nice helāk  eyledi. Kelīle eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki bir zāġ bir kūh kemerinde ḫāne 
ve bir seng şikāfında āşyāne ṭutmış idi ve ol sūrāḫ civārında bir mār-ı ejder-kirdār 
ki āb-ı dehānı zehr-i helāk  ü memāt ve lüʿāb-ı bün-i dendānı mübaṭṭıl-ı mizāc-ı 
beḳā vü ḥayāt idi, tavaṭṭun itmiş idi. [Ü-47a] Mār zāġuñ beççelerin her gāh 
şikār ider idi ve ciger-i zāġı āteş-i firāḳ-ı evlād ile pür-dāġ ider idi. Çün mār-ı 
sitem-kāruñ īẕā vü āzārı ḥadden giçdi ve zāġ-ı bī-çārenüñ kār cānına ve kārd 
üstüḫvānına [B-56a] yitdi żarūrī māruñ helāki tedārükin itdi ve dostlarından bir 
şeġāle ḥālin ḥikāyet ve düşmen-i bed-kār u1286 bed-sigālden şikāyet idüp eyitdi: 

Bir fikr eyledüm ki bu mār-ı beççe-ḫvāruñ belāsından ḳurtulam ve bu ẓālim-i 
cān-şikāruñ cefāsından ḫalāṣ olam. Şeġāl eyitdi: 

Bu belānuñ refʿinde ve bu ġāʾilenüñ defʿinde ne çāre fikr eyledüñ? Zāġ eyitdi: 

Fikrüm budur ki çün dīde-i mārı ḫvāb-ālūde görem minḳār-ı ḫūn-ḫvārum ile 
çeşm-i1287 cihān-bīnin çıḳaram, tā bir daḫı benüm ḳurretü’l-ʿaynuma yavuz 
naẓar itmeye1288 ve ferzendlerüm anuñ şerer-i şerrinden meʾmūn ve żarar-ı 
zehrinden maḥfūẓ u1289 maṣūn ola. Şeġāl eyitdi: 

Bu tedbīr ġāyetde saḫīf ve ṣavb-ı ṣavābdan nihāyetde münḥarifdür. ʿUḳalā 
ḳaṣd-ı aʿdā ve defʿ-i belāda bir ḥīle tedārük  iderler ki anda ḫaṭar-ı cān olmaya. 
Zinhār bu fikrden fāriġ ol ki tā ol māhī-ḫvār gibi olmayasın ki helāk-i ḫarçenge 
saʿy itdi ve sūʾ-i tedbīrinden [H-57a] çeng-i ḫarçeng varṭa-i1290 helāke düşüp 
ser-rişte-i ḫalāṣ elinden gitdi1291. Zāġ eyitdi: Nice olmışdur ol? 

1285 Yüz ordunun yapamadığı işi akıllı insanlar konuşarak  yapar.
1286 Bed-kār u] -H Ü.
1287 Çeşm-i] dīde-i, Ü.
1288 Yavuz naẓar itmeye] çeşm-i zaḫmı dikmeye, Ü.
1289 Maḥfūẓ u] -B H.
1290 Varṭa-i] -B H.
1291 Düşüp ser-rişte-i ḫalāṣ elinden gitdi] giriftār oldı, B H.
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Ḥikāyet: Şeġāl eyitdi: Bir māhī-ḫvār bir cūy-bār kenārında vaṭan ṭutmış idi 
ve kemāl-i himmetin ṣayd-ı māhīye ṣarf itmiş idi. Her gün ḥāceti miḳdārı māhī 
şikār ider idi ve ḥużūr u refāhiyyet ile rūzgār giçürür idi. Çün pīrlik  mevsimi 
geldi ḳuvvet-i żaʿf ve1292 żaʿf-ı ḳuvvetden be-ġāyet naḥīf ve ḳuvā-yı bedeni rūz-
be-rūz żaʿīf oldı. Şikār-ı māhīden ḳaldı ve şest-i ġam ve dām-ı eleme giriftār 
olup kendü kendüyi melāmet1293 idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dirīġ ḳāfile-i ʿömr ān-çünān reftend 
Ki gerdeşān be-hevā-yı diyār-ı mā ne-resīd1294

Ḥayf ki naḳd-i ʿömri bāz-beççe ile bāda virüp ḳadrin bilmedüm ve pīrlik  vaḳti 
içün ḳūt-ı lā-yemūt ẕaḫīre tedārük1295 ḳılmadum. Ḥāliyā ṭāḳatüm ṭāḳ ve kesb-i 
ḳuvvet mālā-yuṭāḳdur. Pes lāzım oldı ki binā-yı emrümi ḳavāʿid-i ḥīle vü mekr 
üzre bünyād idem ve dām-ı firīb ü zerḳ tertīb idüp ḫāne-i tedbīr ü tezvīri ābād 
idem. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Şāyed ki be-dīn bahāne rūzī güzered1296

Pes ġam-gīn ü endūh-gīnler gibi nāle-i ḥazīn ve girye-i enīn ile kenāre-i āba 
gelüp oturdı. İttifāḳ bir ḫarçeng anı ıraḳdan görüp yanına geldi ve bisāṭ-ı in-
bisāṭı basṭ idüp eyitdi: 

Ey ʿazīz seni be-ġāyet ġam-nāk  görürem, mūcibi nedür ve çihre-i ḥālüñde 
ġubār-ı melāl ü infiʿāl müşāhede ḳıluram, sebebi ne nesnedür? Māhī-ḫvār ḫar-
çenge1297 cevāb virdi ki: 

Nice ġam-nāk  olmayam. Belki dest-i1298 endūh ile nice girībān-ı çāk  itmeyem 
ki sen bilürdüñ, benüm mādde-i maʿīşetüm ve ser-māye-i ʿīş ü ʿişretüm buña 
maḳṣūr u1299 münḥaṣır idi ki her gün bir ḳaç māhī şikār ider idüm. Baña andan 
sedd-i ramaḳ ve ḳūt-ı lā-yemūt ḥāṣıl olur idi ve māhīlere çendān tefāvüt ü 

1292 Ḳuvvet-i żaʿf ve] -H Ü.
1293 Melāmet] levm, B H.
1294 Yazık, ömür kafilesi öyle hızlı gitti ki tozu dumanı dahi bizim ülkeye yetişmedi.
1295 Tedārik] -H Ü.
1296 Belki bu bahane ile bir ömür geçebilir.
1297 Māhī-ḫvār ḫarçenge] Pīr, B H.
1298 Belki dest-i] ve bā-dest-i, Ü.
1299 Maḳṣūr u] -B H.
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noḳṣān daḫı1300 gelmez idi. Benüm evḳātum daḫı pīrāye-i ḳanāʿat ile ārāste 
ve çihre-i aḥvālüm cemʿiyyet ü ferāġatle pīrāste olur idi1301. Bu gün iki ṣayyād 
bu cūy-bār kenārından giçüp [Ü-47b] giderken söyleşürler idi ki bu āb-gīrde 
māhī bī-ḥadd ü ġayr-ı mütenāhīdür. [B-56b] Anlaruñ tedārükin itmek  gerek. 
Birisi eyitdi: 

Fülān āb-gīrde māhī bundan ziyādedür. Evvelā anlaruñ tedārükin1302 ḳılalum. 
Baʿde1303 bunlaruñ ḥaḳḳından gelelüm. 

Ḥāl bu minvāl üzre olursa cān-ı şīrīnden el yumaḳ gerek  ve zehr-i merg ü helā-
ke rāżī olmaḳ gerek. Ḫarçeng çün bu ḫaberi işitdi ʿale’l-fevr gelüp kemā-hiye 
ḥāli māhīlere iʿlām itdi. Māhīler bu ḫaber-i mūḥişden tābeye düşmiş gibi tāb 
u ıżṭırāba düşdiler1304 ve tersān u hirāsān olup berg-i bīd gibi lerzān oldılar. 
ʿĀḳıbet [H-57b] ittifāḳ idüp ḫarçeng ile māhī-ḫvār ḥużūrına geldiler eyitdiler: 

Bu ʿazīz bize senden bir ḫaber naḳl itdi ki ḳasāvetinden1305 ʿinān-ı tedbīr dest-i 
taṣarrufumuzdan gitdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Çendān ki ser-ā-pāy be-hem mī-negerīm1306

Pergār-ṣıfat ze ʿacz ser-geşte-terīm1307

Ḥāliyā geldük  ki senüñ ile müşāvere idevüz ki el-müsteşāru müʾtemenün1308 ḫı-
redmend egerçi düşmen daḫı olursa çün anuñla müşāveret ve ḥüsn-i tedbī-
rine mürācaʿat ideler gerekdür ki şarṭ-ı naṣīḥati dirīġ buyurmaya. Ḫuṣūṣan 
şol emrde ki nefʿi1309 yine aña ʿāʾid ola, sen ḫod buña muḳirr u muʿterifsin ki 
senüñ se̱bāt-ı ẕātuñ bizüm devām-ı ʿömrümüze1310 menūṭ ve beḳā-yı ḥayātuñ 
se̱bāt-ı vücūdumuza merbūṭdur. Pes bizüm emrümüzde ne ṣavāb görürsüñ ve 
ḫalāṣumuz bābında ne tedbīr ü ʿilāc eydürsin1311. Māhī-ḫvār eyitdi: 

1300 Daḫı] lāzım, B H.
1301 Ve çihre-i aḥvālüm cemʿiyyet ü ferāġatle pīrāste olur idi] olur idi, B H.
1302 Tedārikin] emrin ber-ṭaraf, B H.
1303 Baʿde] ve andan ṣoñra, Ü.
1304 Tābeye düşmiş gibi tāb u ıżṭırāba düşdiler] cūş u ḫurūşa başladılar, B H.
1305 Ḳasāvetinden] anuñ istimāʿından, Ü.
1306 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
1307 Birbirimize baştan ayağa bakınca çaresizlik  ve hayret makamında pergelden daha avare olduğumuzu görüyoruz. 
1308 Danışman güvenilirdir.
1309 Nefʿi] baʿżı fevāʾidi, Ü.
1310 Devām-ı ʿömrümüze] beḳā-yı ḥayātumuza, Ü.
1311 Buyurursuñ] ü ʿilāc eydürsin, Ü.
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Belī ben bu ḫaberi ṣayyādlaruñ kendü aġızlarından işitdüm. Anlar ile muḳā-
vemet müyesser degüldür, ammā ben1312 bu ʿuḳdenüñ ḥallinde çoḳ fikr itdüm. 
Bundan ġayrı çāre mutaṣavver degüldür ki bu nevāḥīde bir ġadīr-i kebīr ve 
bir āb-gīr-i āyīne-naẓīr vardur ki ġāyet-i ṣafāda çeşme-i ḫūrşīdden ziyāde ve 
leṭāfet-i1313 ṣūretde cām-ı Cemşīd’den küşādedür. Kemāl-i ṣafāsından ḳaʿrında 
olan dāne-i rīg ʿadd olınur ve beyża-i māhī cevfinde bir bir görinür. Bu cümle 
ile ne ġavvāṣ-ı vehm ḳaʿrına yitişmek  müyesser ve ne sebbāḥ-ı fehm sāḥiline 
irişmek  mutaṣavverdür. Hīç bir ṣayyāduñ dest-i şesti ol āb-gīre irmemişdür 
ve ol ġadīrüñ māhīleri zencīr-i ābdan ġayrı ḳayd u bend görmemişdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Āb-gīrī besān-ı deryāyīst
Ne ki deryā-yı bī-ser ü pāyīst1314

Şöyle ki aña intiḳāl ü taḥvīle mecāl bulasız, baḳıyyetü’l-ʿömr emn ü rāḥatda ve 
ʿīş ü ferāġatde olasız. Eyitdiler: 

Bu ṣavāb-ı tedbīr, ammā senüñ muʿāvenetüñsüz intiḳāl ve senüñ muẓāhere-
tüñsüz irtiḥāl bize mümteniʿ ü1315 muḥāldür. Māhī-ḫvār eyitdi: 

Ben ḳādir olduġum ḳadar ḳuvvet ü ḳudreti sizden dirīġ itmezem, ammā vaḳt 
teng ve ṣayyādlaruñ iḳdāmı bī-direngdür1316. Ḳorḳaram ki nā-gāh ṣayyādlar 
gele, furṣat fevt olup tedbīrümüz bi’l-külliye żāyiʿ ola. 

Māhīler tażarruʿ idüp aġlaşdılar ve minnet-i bisyār ile bunuñ üzerine ḳarārlaş-
dılar ki her gün māhī-ḫvār gele māhīlerden götüribildügi ḳadar ala, ol āb-gīre 
ṣala. Pes māhī-ḫvār1317 her ṣabāḥ gelür idi, māhīlerden diledügi ḳadar alur 
idi. Ol ḫavālīde bir bīşe var idi. Anda iletüp kimin yir [Ü-48a] kimin ẕaḫīre 
ḳılur idi. Yine gelicek  görür idi ki sāʾirler daḫı kenār-ı ġadīrde ṭurup mużṭarib 
ü muntaẓırlar ve intiḳālde bir birinden [B-57a] istiʿcāl gösterürler idi. Ḫı-
red-i çeşm-i ʿibret ile anlaruñ sehv ü ġafletine nigerān idi, zemān-ı [H-58a] 
hezār-dīde ile anlaruñ ḥāl-i zārına giryān. Her-āyine her kimse ki lābe-i düş-
mene iʿtiḳād ve ḫasīs-i bed-gevherüñ tedbīr-i bā-tezvīrine iʿtimād eyleye, anuñ 

1312 Ammā ben] ve, B H.
1313 Leṭāfet-i] ḥikāyet-i, B H.
1314 Deniz kadar bir göl, yani uçsuz bucaksız bir deniz!
1315 Bize mümteniʿ ü] emr, B H.
1316 Ṣayyādlaruñ iḳdāmı bī-direngdür] zemān-ı furṣat endekdür, B H.
1317 Gele māhīlerden götüribildügi ḳadar ala, ol āb-gīre ṣala. Pes māhī-ḫvār] -B Ü.
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sezā vü cezāsı buñdan artuḳ olmaz, ebedī işinde revnāḳ bulmaz ve ʿömründe 
bir daḫı gülmez1318. Bu ḥāl üzre çün bir ḳaç gün giçdi ḫarçenge daḫı āb-gīr 
hevāsı ve ġadīr ile āşnālıḳ sevdāsı düşdi. Ḳaṣd itdi ki ber-sebīl-i taʿcīl ol daḫı 
taḥvīl eyleye. Māhī-ḫvāra tażarruʿ itdi. Māhī-ḫvār fikr itdi ki benüm bundan 
ġayrı ʿaẓīm düşmenüm yoḳdur. Evlā budur ki anı yārānına yitişdürem. Pes 
kenār-ı āba geldi. Ḫarçengi gerdenine1319 alup māhīlerüñ ḫvābgāhı cānibine 
müteveccih oldı. Ḫarçeng çün ıraḳdan māhīlerüñ üstüḫvānın gördi hāl n’idü-
gin bildi ve meʾāli fikr idüp kendü kendüye eyitdi: 

Ḫıredmendüñ düşmen ḳatline ḳaṣd idicek  ḳādir olduġı ḳadar muḳāvemet it-
mese kendü ḳanına saʿy idüp cānına ḳaṣd itmiş olur ve eger maḳdūrını maṣrūf 
ḳılsa ḥāli bu ikiden ḫālī degüldür ki eger muẓaffer ü manṣūr olursa sikkeyi 
mermerde ḳazar ve merdānelik  nāmın ṣaḥīfe-i rūzgārda yazar. Eger maġlūb 
u maḳhūr olursa bārī maʿẕūr olup ʿadem-i ġayret ü ḥamiyyet ile maṭʿūn u 
meşhūr olmaz. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü ḫaṣm ḳaṣd-ı tu kerd ez berā-yı defʿ-i żarar
Be-cidd ü cehd be-kūş er be-ʿaḳl meşhūrī

Ki ger murād be-dest āyedet be-kām resī
Ve ger be-hem ne-resed ān zemān tu maʿẕūrī1320

Pes ḫarçeng ḥalḳa-vār māhī-ḫvāruñ boynına ṣarılup ḥalḳını muḥkem ṣıḳdı. 
Māhī-ḫvār pīr-i żaʿīf idi. Endek  iḫtināḳ ile ṭāḳati ṭāḳ olup cānı bedenden çıḳdı. 
Ḫarçeng gerdeninden inüp1321 geldügi yola gitdi ve māhīlerüñ bāḳīsine siz bāḳī 
oluñ diyü1322 yārān-ı ġāʾibüñ taʿziyesi ile yārān-ı ḥāżıruñ tehniyesin cemʿ idüp 
ṣūret-i ḥāli iʿlām itdi. Cümlesi bu ḫaberi istimāʿ idicek1323 şād u ḫurrem olup 
vefāt-ı māhī-ḫvārı ḥāyāt-ı tāze ve ʿ ömr-i bī-endāze ʿ add itdiler ve eyitdiler: Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Demī ḥayāt pes ez mürden-i çünān düşmen
Gümān berem ki ze ṣad sāle zindegānī beh

1318 Buñdan artuḳ olmaz, ebedī işinde revnāḳ bulmaz ve ʿömründe bir daḫı gülmez. Bāri] budur, B H.
1319 Gerdenine] boynına, Ü.
1320 Akıllıysan düşman sana saldırdığında onun vereceği zarardan kurtulmak  için çaba göster. Eğer muradına ulaştıysan 

(zarardan kurtulduysan) istediğini elde etmişsindir. Muradına ulaşamamışsan bu senin suçun değildir.
1321 Gerdeninden inüp] anuñ çenginden ḫalāṣ olup yine, Ü.
1322 Bāḳīsine siz bāḳī oluñ diyü] baḳıyyesine, B H.
1323 İstimāʿ idicek] işidüp, Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 353

www.tuba.gov.tr



Be-merg-i ḫaṣm şemātet ne-mī-kunem līkin
Demī ferāġ ze düşmen ze her çi dānī beh1324

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki çoḳ kimesneler kendü mekr ü ḥīleleri ile helāk 
olurlar ve vebāl-i1325 keydleri bi-naṣṣı ve lā yaḥīḳu’l-mekrü’s-seyyiʾü illā bi-ehlihī1326 
yine anlara ʿāʾid olur, ammā ben seni bir ṭarīḳa irşād ideyüm ki eger itmām-ı 
merāmuñ ile aña sālik  olasın, bī-ḫaṭar u żarar ḫaṣmuña1327 ẓafer bulasın. Zāġ 
eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Sizden bize işāret bizden size iṭāʿat

Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ez dūst yek  işāret ez mā be-ser devīden1328

Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Merā be-mey-gede irşād mī-kunī sāḳī [H-58b]

Ḫilāf-ı reʾy-i tu kerden ṭarīḳ-i yārī nīst1329

Şeġāl eyitdi: Ṣavāb oldur ki evc-i hevāya çıḳasın ve ābādānlıḳlar muḳābelesin-
de temāşā idüp [B-57b] bāmlarına baḳasın. Her ḳande ki bir pīrāye göresin 
ḳapup hevāya ḳalḳasın, ammā bir vech ile ki ʿuyūndan1330 ġāʾib olmayasın. 
Muḳarrerdür ki baʿżı kimesneler pīrāye ṭalebine ʿaḳabüñe1331 düşseler gerek-
dür. [Ü-48b] Çün mār muḳābelesine gelesin anlaruñ naẓarında pīrāyeyi mār 
üstine bıraġasın. Çün mārı anda göreler lā-cerem evvel anı vādī-i ʿademe gön-
dereler, andan pīrāyeyi alalar. Bu ṭārīḳ ile hem düşmenüñe ẓafer bulasın hem 
şerer-i1332 şerrinden emīn olasın. 

1324 Öyle bir düşmanı öldürdükten sonraki bir tek  an yüz yıllık  bir ömre bedeldir. Düşmanımın ölümünü kınamıyorum, 
ancak  düşmansız bir an yaşamak  bildiğin her şeyden daha değerlidir.

1325 Vebāl-i] -B.
1326 Ve kötü bir tuzak  kendi ehlinden başkasına zarar vermez (Fatır 43).
1327 Ḫaṣmuña] düşmeñüne, Ü.
1328 Dosttan bir işaret ona itaat etmek  için yeter.
1329 Ey saki, beni meyhanede irşad ediyorsun. Sana karşı çıkmak  dostluğa yakışmaz. 
1330 ʿUyūndan] naẓardan, Ü.
1331 ʿAḳabüñe] arduña, Ü.
1332 Hem şerer-i] ve sen ve beççelerüñ anuñ, Ü.

354 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Zāġ işāret-i şeġāl ile hevāya pervāz idüp bir şehr muḳābelesine geldi. Nā-gāh 
gördi ki bir ḫātūn bir altun heykeli bir bām kūşesinde ḳoyup iġtisāle iştiġāl 
ḳıldı. Zāġ fi’l-ḥāl inüp çengāline aldı ve ol destūr üzre ki şeġāl naṣīḥat itmiş idi, 
mār üzre atdı. Ol kimesneler ki zāġ ʿaḳabince gelmişler idi, ser-i mārı seng-i 
demār ile tār u mār idüp zāġ kenār-ı ḫalāṣa yitişdi. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ḫaṣm ez miyān be-reft u sirişk  ez kenār hem1333

Dimne eyitdi: Bu mese̱li ol ecilden īrād eyledüm ki bilesin, ol nesne ki rāy u 
reviyyet ile müyesserdür, zūr u ḳuvvet ile mutaṣavver degüldür. Kelīle eyitdi: 

Ey Dimne, Şetrebe ḳuvvet ü şevket ve rāy u fikretde bī-bedel ve fehm ü ferāset 
ve ʿaḳl u kiyāsetde bī-misḻ ü mese̱ldür. Bu maḳūle kimesneye mekr ü ḥīle ile1334 
ẓafer nice müyesserdür ki her cānibi ki sen mekr ile ḥafr idersin ol fikr ile 
sedd ider ve her girihi ki ser-engüşt ü tezvīr ile ḥall idesin, ol dest-i tedbīr ile 
ʿaḳd eyler. Meger ki dāstān-ı ḫargūş gūş-ı pür-hūşuña yitişmedi ki rūbāha ḳaṣd 
itdügi bende kendü giriftār oldı. Dimne eyitdi: Nice olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Rivāyet iderler ki bir gürg-i gürisne bir ṣaḥrāda gider 
idi ve būy-ı ṭuʿme ile tek  ü pūy ider idi. Nā-gāh gördi ki bir ḫargūş bir ḫāşāk 
sāyesinde yatmış ve ḫayl-i ḫvāb cemīʿ-i cevānibin iḥāṭa itmiş. Gürg ol niʿmeti 
ġanīmet bildi ve āheste āheste yanına geldi. Ḫargūş anuñ nehīb-i deminden ve 
āsīb-i ḳademinden ḫurūş idüp diledi ki ṭarīḳ-i firār iḫtiyār ide. Gürg anı istiḳbāl 
idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Biyā biyā ki merā nīst āteş-i dūrī
Merev merev ki be-cān āmedem ze mehcūrī1335

Ḫargūş gürgüñ heybetinden medhūş olup żarūrī tażarruʿ u zārīye āġāz itdi ve 
rūy-ı niyāzı ḫāk-i pāyine sürüp eyitdi:

Bilürem ki āteş-i cūʿ-ı emīr-i sibāʿ mültehib [H-59a] ve nefs-i emmāresi ġāʾile-i 
iştihāsı ile mużṭaribdür. Bendeñ bu cüss̱e̱-i żaʿīf ve bu beden-i naḥīf ile ki bir 
loḳmadur, aña ne ḳadar ġıdā ḥāṣıl olsa gerek  ve ġaleyān-ı dīk-i cūʿı ve ḍarbān-ı 
ʿırḳ-ı şehveti ne deñlü fütūr bulsa gerek? Ammā bu ḥavālīde bir rūbāh vardur 

1333 Düşmanla birlikte göz yaşı da ortadan kalktı.
1334 Mekr ü ḥīle ile] mekr ile, B H.
1335 Gel gel ki uzaklık  ateşi bana göre değil. Gitme gitme ki senden ayrı kalmak  canıma yetti.
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Kurtun pençesinden kurtulmak için tilkiyi kurda yem etmek isterken 
yine kazdığı kuyuya düşen tavşan. TSMK, revan 843, v.84a.
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ki ġāyet-i simenden geşt-i aṭlāl u dümin idemez ve vefret-i laḥm ve kesṟet-i 
şaḥmından ḥareket [B-58a] idemeyüp adımın atamaz. Gümānum budur ki 
anuñ laḥmı leṭāfetde muʿādil-i āb-ı ḥayātdur ve şaḥmı ḥalāvetde mümāsi̱l-i 
şerbet-i nebātdur. Eger emīr ḳadem-rence buyura ve ne ḳadar zaḥmet ise anuñ 
kūşe-i kāşānesi cānibin maḳdem-i mübāreki ile müşerref ḳıla. Anı dām-ı ḥīle 
ile ṣayd ve ḳayd-ı firīb ile bend idüp ḫidmet-i emīre getürem. Eger ol niʿmet ile 
ḳanāʿat buyurursa fe-bihā ve niʿme ve illā ben ḫod ḥāżıram ve dürūd-ı berīd-i 
ecele muntaẓıram. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dīgerān rā der-kemend āver ki [Ü-49a] mā ḫod bendeīm1336

Gürg anuñ ḫvāb-ı ḫargūşına aldandı ve efsāne-i efsūnına firīfte olup rāh-ı ḫā-
ne-i rūbāha revāne oldı. Meger ol eṭrāfda1337 bir rūbāh-ı āgāh var idi ki fenn-i 
mekr ü telbīsde İblīs’e müderris1338 idi ve nīreng ü taḫyīl ve tezvīr ü tesvīlde 
vehm ü ḫayāle sebaḳ virür idi. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Rūbehekī cüst ü deġā pīşe būd
Yā ne ki tamġacī-i ān bīşe būd

Luʿbet-i bāzīger-i ṣaḥrā vü deh
Ez dedigān burde be-bāzī fereh

Hem ded-i ṣaḥrā be-fiġān būd ezū
Hem seg-i deh naʿra-zenān būd ezū

Der geh-i cesten şode ez dīde güm
Ṣaḥn-ı felek  rüfte be-cārūb-i düm1339

Ḫargūşuñ anuñla ḳadīmī mā-cerāsı var idi. Çün bu vaḳt furṣat buldı furṣatı 
ġanīmet bilüp intiḳām dāʿiyesin ḳıldı. Der-i ḫāne-i rūbāha gelicek  gürgi ṭaşra 
ḳoyup kendü sūrāḫa girdi. Veẓāʾif-i selām u taḥiyyeti yirine getürüp merāsim-i 
duʿa vü midḥati yirine getürdi1340. Rūbāh daḫı taʿẓīm ü ikrām ile redd-i selām 

1336 Sen başkalarını avlamaya çalış. Biz zaten sana köleyiz.
1337 Eṭrāfda] nevāḥīde, Ü.
1338 Müderris] ders ider, H Ü.
1339 Çok  hilekar bir tilkiydi, bir anlamda ormanın bekçisiydi. Çölün ve köyün baş oyuncusuydu, yırtıcı hayvanların 

ihtişamını kırmıştı. Hem çölün vahşileri ondan bıkmış, hem de köyün köpekleri ona havlamaktan usanmıştı. Dünya 
onun kuyruğuyla süpürüldüğü halde arandığı zaman gözlerden kayboluyordu.

1340 Getürüp merāsim-i duʿa vü medḥini yirine getürdi] getürdi, B H.
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ve temelluḳ-ı temām idüp tebaṣbuṣa āġāz itdi ve eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoş āmedī ze kucā mi-resī biyā benşin
Biyā ki mi-dehemet ber dü dīde cā benşin1341

Ḫargūş fetḥ-i kelām idüp1342 eyitdi: Niçe evḳātdur ki ārzū-yı şeref-i mülāḳāt 
iderem, ammā mevāniʿ-ı rūzgār-ı ġaddār ve ʿavāʾiḳ-ı zemāne-i pāydār sebebi 
ile bu saʿādetden maḥrūm idüm. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Firişte-īst der-in bām-ı lāciverd nigār
Ki pīş-i ārzū-yı ʿāşıḳān keşed dīvār1343

Bu es̱nāda ittifāḳ besṭāmī-nijād edhemī-nihād bir ʿazīz ki Mıṣr-ı kerāmetde 
sulṭān-ı ser-efrāz ve ʿarṣa-i vilāyetde bir pīr-i mürīd-nevāzdur. Naẓm:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dili miftāḥ-ı genc-i ḥikmetdür
Ruḫı miṣbāḥ-ı genc-i ʿiffetdür [H-59b]

ʿİlm-i ġaybī aña cibillīdür
Şeyḫ-i devrān mürīd-i şiblīdür

Mezārāt-ı müteberrikeyi ziyāret iderek1344 bu diyārı müşerref ḳıldı ve bu 
cenāb-ı taḳaddüs-meʾābuñ ṣīt ü ṣadā-yı veraʿ u taḳvāsın ve iḫtiyār-ı ʿuzlet ü 
inzivāsın istimāʿ idüp bu süddeye tavaṣṣulda bu bendeye tevessül itdi, tā dīde-i 
ḥāli cemāl-i cihān-ārā ile münevver ve meşām-ı cānı fevāʾiḥ-ı enfās-ı müşk-sā 
ile muʿaṭṭar ola. Eger mülāḳāta icāzet olursa febihā ve eger māniʿ var ise bir 
nevbet daḫı ḳażāʾ-i māfāt buyurıla. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yā ez īn der-bāz gerded çün belā-yı nāgehān
Yā fürūd āyed bedīncā çün duʿā-yı müstecāb1345

Rūbāh-ı pür-intibāh bu maḳālüñ meʾālinde naḳş-ı ḥīle müşāhede idüp bu ke-
limātuñ mirʾātında [B-58b] ṣūret-i mekr muʿāyene itdi. Kendü kendüye eyitdi: 

1341 Hoş geldin. Nereden geliyorsun? Gel otur. Gel sana iki gözüm üstünde yer var.
1342 Fetḥ-i kelām idüp] -B H.
1343 Bu mavi gökte âşıkların arzularına ulaşmasına engel olan bir melek  vardır.
1344 Müteberrikeyi ziyāret iderek] müteberrikeden, B H.
1345 Ya ansızın gelen bir bela gibi geri döner ya da makbul bir dua gibi aşağı iner.
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Evlā budur ki bu emrde yine anlaruñ ṭavrına sülūk  eyleyem ve anlaruñ şerbet-i 
zehr-āmīzin yine anlara tecerruʿ itdürem. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Külūḫ endāz rā pādāş sengest1346

Pes rūbāh daḫı rīşḫand u ḫoş-āmede āġāz idüp eyitdi: Biz āyende vü revendeye 
kemer-i ḫidmeti ol ecilden der-miyān itmişüzdür ve der-i zāviyemüzi ʿazīzlere 
ol sebebden meftūḥ ṭutmışuzdur ki anlaruñ cemāl-i ḥāl ve enfās-ı bā-kemā-
linden bi-ḳaderi’l-istiʿdād istifāde vü istimdād idevüz. ʿAle’l-ḫuṣūṣ bu ʿazīz-i 
maʿārif-bārdan ki sen taʿrīf ü1347 tavṣīf ḳılursın ve bu şeyḫ-i ḳudsī-şiʿārdan ki 
sen medḥ ü senāsını tekrār idersin1348, [Ü-49b] ben mihmāndārlıḳda taḳṣīr mi 
eylerin ve ḫidmetkārlıḳda tekāsül ü1349 tehāvün mi revā görürin? Bā-vücūd ki 
bilürem eż-żayfü iẕā nezele bi-rızḳıhī1350. Baʿżı ekābir buyurmışdur: Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki rā bīnī be-ʿālem rūzī-i ḫod mī-ḫored
Ger ze ḫān-ı tost nāneş yā ze ḫvān-ı ḫvīşten

Pes tu-rā minnet ze mihmān dāşt bāyed behr-i ānk’
Mīḫored ber ḫvān-ı iḥsān-ı to nān-ı ḫvīşten1351 

Velī tevaḳḳuʿ iderem ki ol ʿazīze ḫaber idesin, tā bir miḳdār tevaḳḳuf buyuralar 
ki kūşe-i kāşānemi cārūb-ı dümbālüm ile süpürem ve şān-ı mihmāna münāsib 
bisāṭ döşeyüp żiyāfet tertībin görem. Ḫargūş taṣavvur itdi ki ḥüsn-i edā vü 
taḳrīri ve tedbīr-i mekr ü tezvīri rūbāha teʾsī̱r idüp fi’l-ḥāl muṣāḥabet-i gürg ile 
müşerref olsa gerek. Cevāb virdi ki: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bu gelen mürşid-i İlāhīdür
Düşmen-i ṣoḥbet-i melāhīdür

Tekālīf-i tekellüfden müberrā ve ārāyiş-i cāh u cāmeden muʿarrādur, ammā 
çün himmet-i ʿālī iḳtiżā ider ki tekellüfden ḫālī olmaya māniʿ degülüz, hemān 

1346 Kerpiç atanın mükafatı taştır.
1347 Taʿrīf ü] -B H.
1348 Medḥ ü senāsını tekrār idersin] taʿrīf buyurursın, B H.
1349 Tekāsül ü] -B H.
1350 Misafir rızkıyla gelir.
1351 Bu dünyada herkes rızkını yer; ister senin sofrana otursun, ister kendi sofrasına. Dolayısıyla sana misafir gelince 

minnet duymalısın, çünkü o, kendi rızkını senin ihsan sofranda yiyor. 
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maṣlaḥat üzre oluñ ki bisyār intiẓār münāsib-i ʿazīz-i büzürgvār degüldür1352 
didi ve ṭaşra çıḳup mā-cerāyı naḳīr ü ḳıṭmīr gürge taḳrīr itdi ve rūbāhuñ bu 
veche1353 firīfte olduġından [H-60a] beşāret virdi. Yine be-ḥükm-i li-külli 
cedīdin leẕẕetün1354 rūbāhuñ laḥm u şaḥmın müceddiden taʿrīf idüp leṭāfet ü 
ṭarāvetin tavṣīfe āġāz ḳıldı. Gürgüñ açlıḳdan ṣafrası bulandı ve gūşt-i rūbāhı 
mücerred1355 teẕkir itmek  ile aġzı ṣulandı ve ḫargūş daḫı bu ḫidmet vāsıṭası ile 
ḫalāṣ olam ṣandı, heyhāt heyhāt. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zihī taṣavvur-ı bāṭıl zihī ḫayāl-i muḥāl

Ammā bundan sābıḳ rūbāh-ı pür-intibāh şarṭ-ı ḥazm u iḥtiyāṭı riʿāyet idüp ḫā-
nesinüñ miyānında bir çāh-ı ʿamīḳ ḥafr itmiş idi ve tedrīc ile ḫākin çıḳarup üstini 
ḫāşāk  ile setr itmiş idi ve bir maḥfī ṭarīḳ düzetmiş idi ki vaḳt-i żarūretde andan 
çıḳmaḳ mümkin olaydı. Çün ḫargūşı ṭaşra ṣavdı ser-i çāha gelüp ḫār u ḫāşākin 
bir vech ile tertīb eyledi ki ednā işāret ile zāʾil ola, derūnına degmeden birūnına 
daḫil ola1356. Pes ol ṭarīḳ-i [B-59a] maḥfī başına varup āvāz idüp eyitdi: 

Ey mihmān-ı kirāmī luṭf idüp bizi ḫākden götürüñ ve külbe-i aḥzāna maḳ-
dem-i mübāreküñüz ile teşrīf1357 getürüñ. Anlaruñ duḫūline muḳārin rūbāh ol 
sūrāḫdan1358 çıḳdı ḳaçdı. Ḫargūş şeġaf-ı tām ve gürg-i cāyiʿ taʿcīl-i temām ile ol 
külbe-i tārīke girdiler ve ser-i ḫāşāke ḳadem baṣdıḳları gibi ḳaʿr-ı çāhda bulın-
dılar. Gürg şöyle taṣavvur itdi ki ḫargūş aña āl1359 itdi. Fi’l-ḥāl ol derdmendüñ 
bend-i bendin cüdā idüp ḳodı gitdi. 

Bu mese̱li īrāddan ġaraż budur ki merd-i ʿāḳil hergiz mekr ü ḥīleden ġāfil ol-
maz ve her ḫıredmend ki ḥazm ü iḥtiyāṭdan behremend ola, kimse aña firīb ile 
ẓafer bulmaz. Dimne eyitdi: 

Buyurduġuñ vāḳıʿdur, ammā gāv şarāb-ı ġurūr ile mest-i1360 lā-yaʿḳıldür ve 
benüm ʿadāvetümi bilmez ve hem fikr-i ġadr u mekrümden ġāfildür. [Ü-50a] 

1352 Oluñ ki bisyār intiẓār münāsib-i ʿazīz-i büzürgvār degüldür] ol, B H.
1353 Bu veche] -B H.
1354 Her yenide (yeni) bir tat vardır.
1355 Mücerred] -B H.
1356 Derūnına degmeden bürūnına daḫil ola] -B H.
1357 Muḳaddem-i mübārekiñüz ile teşrīf] ḳadem, B H.
1358 Anlaruñ duḫūline muḳārin rūbāh ol sūrāḫdan] anlar ki bu ḳapudan girdi, ol daḫı ol bābdan, Ü.
1359 Āl] bend, B Ü. 
1360 Mest-i] -B H.
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Nekbāʾ-i nekbet ile ḫırmen-i devletini vaḳt-i ġafletde ṣavursam gerek  ve tīşe-i 
ġadrümi bīḫ-ı dıraḫt-ı vücūdına ḥālet-i ferāġatde ursam gerek. Zīrā her tīr-i 
ġadr ki kemān-ı ġaflet ve kemīn-i ṣadāḳatden küşād bula, ziyāde cāy-gīr olur. 
İşitmedüñ mi ol ḫargūşuñ tīr-i mekr ü tezvīri helāk-i şīrde nice teʾsī̱r itmişdür? 
Çün anuñ mekrinden ġāfil idi bā-vücūd ki ehl-i ferāset ve ṣāḥib-i kiyāset idi, 
maġāk-i helāke düşdi. Kelīle eyitdi: Nice rivāyet olınmışdur ol? 

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki Baġdād nevāḥīsinde bir 
merġzār var idi ki ḫāki ʿabīr ü ʿanber gibi muʿaṭṭar ve nesīmi tesnīm-i Kevs̱er 
gibi rūḥ-perver. ʿAks-i envār u ezhārından felegiñ gözi ḳamaşmış ve ʿaded-i 
ʿuyūn u enhārı ḥadd ü ʿadden aşmış. Gülzārınuñ [H-60b] her şāḫında hezār 
sitāre tābān ve ol sitārelerüñ neẓẓāresinde nüh felek  ser-gerdān idi. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Kenārında cūy-ı firāvān revān
Leṭāfetde sīm-āba beñzer hemān

Pür olmış şükūfeyle eṭrāf-ı cūy
Ṣabā ʿıṭr-bīz ü hevā müşg-būy

Vuḥūş-ı bisyār ve sibāʿ-ı bī-şümār ol merġzārda ḳarār itmişler idi ve leṭāfet-i 
hevā ve ṭarāvet-i feżā ve kesṟet-i āb ve niʿmet-i bī-ḥisāb sebebi ile ol diyār-
da vaṭan ṭutmışlar idi. Ol nevāḥīde bir şīr-i ḫūn-ḫvār var idi ki dāʾim dīdār-ı 
nā-mübārekin ol bī-çārelere āşkār ider idi ve ʿīş-i zindegānīlerin münaġġaṣ 
idüp her gün birin ikisin şikār ider idi1361. 

Bir gün ittifāḳ idüp cümlesi şīr ḳatına gitdiler ve ʿubūdiyyet ü inḳıyād iẓhār 
idüp eyitdiler: 

Biz melik-i sibāʿuñ ḫademi ve raʿiyyet ü ḥaşemiyüz. Her gün zaḫmet-i bisyār 
ve miḥnet-i bī-şümār ile bizden birisin ikisin şikār ide yā itmeye. Biz dāʾim 
anuñ bīminden keşā-keş-i belādayuz. Ol daḫı bizi cüst ü cūy ile tek-ā-pūy-ı 
ʿanādadur. Ḥāliyā bir fikr eyledük  ki hem melike sebeb-i ḥużūr u ferāġat hem 
bize mūcib-i emn ü rāḥat ola. Şöyle ki her gāh bize müteʿarriż olmayup her 
dem bizüm vaḳtümüzi perīşān itmeye, her gün hengām-ı çāştda maṭbaḫ-ı me-
like bir şikār vaẓīfe gönderelüm ve bu ḫidmetüñ edāsında taḳṣīr ü tehāvün revā 
görmeyelüm1362. Şīr bu ḳażāya [B-59b] rıżā virdi. 

1361 Ve ʿīş-i zindegānīlerin münaġġaṣ idüp her gün birin ikisin şikār ider idi] -B Ü.
1362 Revā görmeyelüm] göstermeyelüm, Ü.
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Pes bu ʿahdi muḳarrer ḳılup her gün ḳurʿa atarlar idi ve vuḥūşdan kimüñ nā-
mına gelse ber-sebīl-i vaẓīfe anı maṭbaḫ-ı şīre irsāl iderler idi. Tā bu ḥāl üzre 
niçe müddet giçdi. İttifāḳ bir gün ḳurʿa bir ḫargūş nāmına rāst geldi ve zemāne 
anı hedef-i tīr-i belā ḳıldı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Āsmān bār-ı emānet ne-tevānest keşīd
Ḳurʿa-i kār be-nām-ı men-i dīvāne zedend1363

Ḫargūş-ı pür-hūş ser-i taḥayyüri zānū-yı tefekküre ḳoyup bir miḳdār tedebbür 
itdükden ṣoñra baş ḳaldurup vuḥūşa eyitdi: 

Eger beni irsāl itmekde fi’l-cümle tevaḳḳufa mecāl viresiz. Bir fikr eyledüm. 
Ġālib budur ki anuñ sebebi ile bu cebbāruñ pençe-i cevrinden ve bu ḳahhāruñ 
şikence-i ḳahrından cümleñüz ḫalāṣ olasız. 

Vuḥūş minnetler eylediler ve duʿālar idüp himmetler eylediler. Ḫargūş şol 
ḳadar tevaḳḳuf eyledi ki vaḳt-i çāşt giçdi. Şīrüñ dīk-i cūʿı ġaleyān ve ḳuvvet-i 
sebuʿīsi heyecān idüp ḫışm-ı vuḥūşdan ebr gibi cūş ve bebr gibi ḫurūşa āġāz 
itdi [Ü-50b] ve ıżṭırābından gāh ṭurup gāh oturup ġażabından dendānın1364 
bir birine urup [H-61a] ṣadā-yı mehīb ve ġırīv-i bā-nehībi gūş-ı gāv-ı zemīne 
ve semʿ-i şīr-i gerdūna yitdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Olurdı zehresi çāk  ol ġırīvi
İşitse Kūh-ı Ḳāf’uñ nerre dīvi

Ḫargūş āheste āheste şīre ḳarīb vardı. Be-ġāyet dil-teng bulup gördi ki āteş-i 
cūʿı ḫırmen-i ṣabrın bāda virmiş ve fürūġ-ı ḥaşemi tennūr-ı sīnesinden küre-i 
esī̱re irmiş. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Tenūr-ı şikem dem-be-dem tāften
Muṣībet buved rūz nā-yāften1365

Ġāyet-i ġażabından düm-i intiḳāmı zemīne urdı ve esās-ı mīsā̱ḳ ve binā-yı 
ittifāḳı yıḳmaġa ṭurur. Nerm nerm ilerü vardı. Ḫużūʿ u ḫuşūʿ ile selām virdi. 

1363 Göğün bile kaldıramadığı sorumluluğu ben delinin üzerine attılar.
1364 Dendānın] dişlerin, Ü.
1365 Mide tandırını sürekli sıcak  tutan için bir gün ekmek  bulamamak  musibettir. 
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Şīr eyitdi: 

Ne ṭūşdan gelürsin ve ḥāl-i vuḥūşdan ne bilürsin? Ḫargūş eyitdi: 

ʿAhd-i sābıḳ üzre ben bende ile maṭbaḫ-ı ʿāmireye bir ḫargūş irsāl itmişler idi. 
Anuñla bile ʿazīmet-i mülāzemet itmiş iken ittifāḳ fülān bīşede bir şīr-i şirrīr 
ḳarşu gelüp anı elümden aldı. Her çend feryād eyledüm ki: Bu ḫargūş ġıdā-yı 
melik-i vuḥūşdur. Ḳaṭʿā diñlemedi ve aṣlā iltifāt eylemedi ve ḫışm-ı temām ile 
şetm ü düşnām u fuḥş-ı kelāma başlayup eyitdi: 

Ey şūm ve ey ḫayşūm-ı meyşūm rāyiḥa-i idrākden maḥrūm, bilmez misin ki bu 
bīşe benüm şikārgāhum ve ṣaydı vaẓīfe-i dergāhumdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Neşnīde-i meger tu ki her şīr ü bīşe1366

Ey melik  ol ḳadar lāf u güzāf idüp ḳuvvet ü şevket ʿarż eyledi ki olmaz ve 
melike iṭāle-i lisān idüp herze vü heẕeyān söyledi ki ben medhūş oldum, ʿ āḳıbet 
öñinden ḳaçup ʿale’t-taʿcīl geldüm, tā ṣūret-i ḥāli maʿrūż-ı rāy-ı ʿālī ḳılam. 

Şīr çün ḫargūşdan [B-60a] bu ḫaberi gūş itdi derūn-ı dilinde ʿırḳ-ı ḥamiyyeti 
nābiż ve ʿaşş-ı dimāġında dīv-i sebuʿiyyeti bāyiż olup eyitdi: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Men ānem ki der şīve-i ṭaʿn u ḍarb
Be-şīrān der-āmūzem ādāb-ı ḥarb

Küdāmīn hizebrān dilīrī kuned
Ki ser-pençe ber ṣayd-ı men efkened1367

Pes eyitdi: Ey ḫargūş cāʾiz midür ki anı baña gösteresin, tā senüñ dāduñı 
nice aluram1368 ve benüm intiḳāmumı nice ḥāṣıl ḳıluram göresin. Ḫargūş 
eyitdi: 

Niçün cāʾiz olmaya? Ol melik  ḥaḳḳında envāʿ-ı1369 türrehāt söyledi ve bī-ede-
bāne kelimāt eyledi. Ben ḳādir olsam anuñ ḫūnın1370 şarāb-ı nāb gibi içer idüm 
ve kāse-i serin meliküñ kemter seginüñ sifāl-i āb-ḫūrın ider idüm ammā Beyt:

1366 Her ormanda sedece bir kral (aslan) olduğunu duymadın mı sen?
1367 Savaş meydanlarında aslanlara savaş dersi veren benim. Hangi aslan cesaret edip de benim avıma pençe atabilir.
1368 Nice aluram] -Ü.
1369 Envāʿ] ol ḳadar, Ü.
1370 Ḫūnın] ḳanın, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫudā’dan umaram kim nā-gehānī
Murādumca görem pençeñde anı [H-61b]

Bunı didi ve hemān öñine düşdi. Şīr-i sāde-dil anuñ ḫvāb-ı ḫargūşına aldanup 
ʿaḳabince revān oldı. Ḫargūş şīri bir çāh-ı ʿamīḳ kenārına getürdi ki ābı ġāyet-i 
ṣafādan āyīne-i Çīn gibi ṣūretleri rāst gösterür idi ve bī-ḫabṭ u ḫaṭā ṣıfat-ı çih-
re-i niẓārı dürüst-edā ider idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣafāda şöyle kim mihr-i münevver
Görinürdi aña nisbet mükedder

Eyitdi ki: Ey melik  ḫaṣm-ı nā-bekār işbu pıñardadur. Ben anuñ mehābetinden 
vehm iderem. Eger melik  beni yanına alursa aña ḫaṣmın gösterem. Şīr ḫargūşı 
dūşına alup çāha naẓar itdi. Kendünüñ ve ol dūşındaki1371 ḫargūşuñ ṣūretin 
ṣuda görüp [Ü-51a] ḫayāl itdi ki ol şīr-i bed-fiʿāl ve ol ḫargūşdur ki kendüye 
irsāl olınmışdur, fi’l-ḥāl ḫargūşı ḳoyup kendüsin ol çāh-ı āba atdı ve bir iki 
ġavṭa ile nefes-i leʾīmin zebāniye-i zebāne-i caḥīme teslīm itdi1372. Ḫargūş selā-
met ile dönüp vuḥūşı keyfiyyet-i ḥālden ḫaberdār itdi. Anlar daḫı veẓāʾif-i şükr 
ve leṭāʾif-i İlāhīye ḳıyām idüp riyāż-ı emn ü selāmetde ferāġ-ı bāl ve rifāġ-ı ḥāl 
ile bī-çūn u çirā çerā idüp bu beyti lisān-ı ḥāl ile edā eylediler. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Yekī şerbet āb ez pey-i bed-sigāl
Beh ez ʿömr-i heftād u heştād sāl1373

Diger:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

ʿAdūdan intiḳām almaḳ ne ḫoşdur
Cihāndan kişi kām almaḳ ne ḫoşdur

Bu mese̱lden maʿlūm oldı ki ḫaṣm ne ḳadar ḳavī vü zūr-āver olursa kemīn-i 
ġafletden aña ẓafer müyesserdür ve düşmenüñ muʿīn ü naṣīri ne ḳadar kesī̱r 
olursa tīr-i ġadrüñ anda teʾs̱īri mutaṣavverdür. Kelīle eyitdi: 

1371 Dūşındaki] -B H.
1372 Leʾīmin zebāniye-i zebāne-i caḥīme teslīm itdi] leʾīmi ḳaʿr-ı cāh-ı cehennemde ḳarār itdi, Ü.
1373 Kötü düşmanın helakinden sonra tasasız, kedersiz içilen şerbet gibi su yetmiş seksen yıl ömür sürmekten daha iyidir.
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Eger helāk-i gāva bir tedbīr ile ẓafer bulasın ki şīre andan żarar müteṭarriḳ 
olmaya. Fi’l-cümle vechi var ve nevʿan andan iʿtiẕār mümkindür ve eger 
bī-mażarrat-ı şīr tīr-i tedbīrüñ anda cāy-gīr olmaya. Zinhār bu fikrden vāz gel 
ve bu mekrden iḥtirāz ḳıl ki hīç bir ʿāḳil rāḥat-ı nefsiçün żarar-ı velī-niʿmetine 
ḳāʾil degüldür. Kelām miyānlarında bu kelime ile temām oldı. 

Dimne bir müddet terk-i mülāzemet idüp bir kūşede ʿuzlet itdi, tā bir gün 
furṣat bulup şīr ḥużūrına vardı ve ġam-dīdeler gibi yüzin dürüp sitem-resīdeler 
gibi boynın egüp ḳarşusında ṭurdı. Şīr eyitdi: 

Ḫayli müddetdür ki [B-60b] görinmezsin, ḫayr mıdur? Dimne eyitdi: 

Melik  devletinde ümmīddür ki ḫayr ola. Şīr eyitdi: 

Çihreñde es̱er-i ġam ve beşereñde jeng-i elem var, ḥikmet nedür? Dimne eyit-
di: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Egerçi ġuṣṣaya ḥikmet gerekdür
Velīkin ḳıṣṣaya ḫalvet gerekdür [H-62a]

El-ḥikmetü ʿarūsun türīdü’l-beyte ḫāliyen1374. Pes şīr ḫalvet itdi ve Dimne’yi ḳatına 
daʿvet idüp eyitdi: 

Bir ḥādise̱-i ʿuẓmāya vuḳūfuñ añlanur. ʿAle’t-taʿcīl ʿizz-i ḥużūr-ı fāʾiżü’n-nū-
rumda tafṣīl eyle ki mühimmāt-ı küllīnüñ teʾḫīrinde niçe maḫāfāt ve kār-ı 
imrūzı ferdāya ḥavālede hezār āfet vardur. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bilürsin muḫtelifdür ḥükm-i evḳāt
Dimişlerdür ki fi’t-teʾḫīri ʾāfāt1375

Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Me-kun teʾḫīr ü ser der kār pīş ār
Ki der-teʾḫīr āfātest bisyār1376

Dimne eyitdi: Her kelām ki müstemiʿ anuñ istimāʿından imtināʿ ide, mütekellim 

1374 Hikmet kimsesiz ev isteyen bir gelindir.
1375 Gecikmede belalar vardır.
1376 Bir işe başlamayı erteleme. Çünkü geciktirmekte büyük  zararlar vardır.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 365

www.tuba.gov.tr



anuñ tekellümine iḳdām itmemek  gerek  ve her maḳāl ki pūte-i ḳalbde āteş-i 
fikr ü teʾennī1377 ile ḫalāṣ bulmaya, ḳāle getürmemek  gerek. Sāmiʿ daḫı aḥvāl-i 
mütekellimi temām mülāḥaẓa ḳılup bilmek  gerek  ki ḫayr-endīş ü ʿāḳıbet-bīn 
midür yā żarar-engīz ü nifāḳ-āyīn midür? Çün bile ki ḳāʾilüñ edā-yı şükr-i niʿ-
met ve ḥuḳūḳ-ı terbiyetden ġayrı ġarażı yoḳdur, kelāmını semʿ-i rıżā ile ıṣġā 
itmek  gerek. Ḫuṣūṣan şol mevādda ki fevāʾidi fi’l-ḥaḳīḳa aña ʿāʾid ola. Şīr eyitdi: 

Sen bilürsin ki ben sāʾir mülūkdan fażīlet-i rāy ve meziyyet-i ʿaḳl ile müstesṉā 
vü mümtāzam ve her mütekellimüñ kelāmını istimāʿda temīz-i melikāneyi pīş-
nihād-ı żamīr itmek  ile aḳrānum miyānında ser-efrāzam. Hemān bī-tekellüf 
żamīrüñde mużmer olanı iẓhār eyle ve bī-tevaḳḳuf ḫāṭıruña ḫuṭūr iden ḫāṭı-
ra-i1378 ketm eyleme söyle. [Ü-51b] 

Dimne eyitdi: Ben daḫı bu mertebe-i cürʾete ol cihetden ruḫṣat buldum ki me-
liküñ ʿaḳl u dānişine vüsū̱ḳ u iʿtimādum ḥadden ziyādedür. Bu daḫı ẓāhirdür ki 
bendeden ṣādır olan kelām1379 maḥż-ı diyānet ve ʿayn-ı emānetden nāşīdür ve 
şekk  ü şübhet ve ġaraż u ʿillet ile ālūde degüldür1380 ve miḥekk-i ṭabʿ-ı melikde 
ʿayār-ı naḳd-i iḫlāṣum, ke’ş-şemsi fī vasaṭi’s-semā1381 ẓāhir ü hüveydādur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bi-ḥamdi’llāh ki ẕihn-i şeh meḥekkest 
Ki ḳalb-i ḫāliṣ-i mā mī-şenāsed1382

Şīr eyitdi: Belī senüñ vüfūr-ı emānetüñ ʿizz-i ḥużūrumda ẓāhir ve āsā̱r-ı dīn 
ü diyānetüñ cebīn-i ḳıyāfetüñde bāhirdür. Muṭlaḳā senüñ kelāmuñ şefḳat ü 
naṣīḥate maḥmūl ve şāʾibe-i şübhe pīrāmen-i ḳabūline vuṣūlden maʿzūldür. 
Dimne eyitdi: 

Muḳarrerdür ki beḳā-yı kāffe-i vuḥūş devām-ı ʿömr-i melike vā-bestedür. Pes 
reʿāyādan her birisine ki pākīze-nihād u pāk-iʿtiḳād ola, vācibdür ki iẓhār-ı ḥaḳ 
ve taḳrīr-i ṣadaḳ itmek  ile veẓāʾif-i ḫidmeti ve şerāʾiṭ-ı ʿubūdiyyeti ʿizz-i ḥużūr-ı 
mevfūru’s-sürūr-ı şāhīde edā eyleye1383. Ḥükemā buyurmışlardur ki: Her kim-
se ki pādşāhdan ḥaḳḳı setr ide ve ṭabībden marażın ketm ve aḥibbādan faḳrın 

1377 Teʾennī] teʾemmül, Ü.
1378 İden ḫāṭırayı] ideni, Ü.
1379 Kelām] söz, Ü.
1380 ʿİllet ile ālūde degüldür] ʿilletden muʿarrā vü müberrādur, Ü.
1381 Göğün ortasındaki güneş misali.
1382 Allah’a şükür şahın zihni mihek  taşı gibi olduğu için bizim kalbimizin saflığını görebiliyor.
1383 Veẓāʾif-i ḫidmeti…şāhīde edā eyleye] pādşāhdan naṣīḥati dirīġ itmeyeler, B H.
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iḫfā eyleye kendü kendüye ḫıyānet ve kendü nefsine cināyet1384 [H-62b] itmiş 
[B-61a] olur. Şīr eyitdi: 

Ḫaber-i ṣıdḳ u iḫlāṣuñ ve ese̱r-i farṭ-ı iḫtiṣāṣuñ bundan sābıḳ semʿ-i şerīfüme 
vāṣıldur ve bi’l-cümle emānet ü diyānetüñe ıṭtılāʿ-ı küllī ḥāṣıldur. Ḥālen söyle 
ki ne ḥādise̱ ḥādis ̱olmışdur, tā keyfiyyet-i ḥāle vuḳūfdan ṣoñra tedbīrine iştiġāl 
olına. Dimne çün şīri bu efsūn ile şīfte ve bu efsāne ile firīfte itdi dehān-ı beyānı 
açup zebān-ı revān ile eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ki şāhā devlet ola reh-nümūnuñ
Ẓafer yārüñ ola düşmen zebūnuñ

Şetrebe ümerā-yı leşkerler ile ḫalvetler ve küberā-yı devlet ile meşveretler itdi 
ve eyitdi: 

Şīri āzmāyiş itdüm ve endāze-i zūr u ḳuvvet ve rāy u rüʾyetin bildüm. Her 
birisinde ḫalel-i küllī ve żaʿf-ı ḳavī müşāhede ḳıldum. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne ān būd ān ki mārā der gümān būd
Ḫayālī dāştīm ü ne çünān būd1385

Ben bu ḥayretdeyem ki melik  ol kāfir-i niʿmetüñ ikrāmında ifrāṭ idüp ḥadden 
giçürdi ve memleket ü salṭanatda kendüye şerīk  belki cümletü’l-melik  idüp 
ʿinān-ı fermān ve zemān-ı hükümrānı1386 anuñ dest-i taṣarrufına virdi ve bu 
niʿmet muḳābelesinde andan bu ḫıyānet ü cināyet vücūda geldi ve ol ʿārife 
izāsında nihād-ı bed-nijādında bu dāʿiye ẓuhūr ḳıldı. Her-āyine be-ḥükm-i 
inne’l-insāne le-yeṭġā. En rāʾehū istiġnā1387. Bir kimse ki icrā-yı emr ü fermānda 
kendüyi muṭlaḳu’l-ʿinān göre ve zimām-ı aḥkām-ı ḫāṣ u ʿāmı ḳabża-i iḳtidārı-
na rāyegān getüre dīv-i ṭuġyān zāviye-i dimāġında āşyān ḳılsa gerek  ve ʿırḳ-ı 
ʿiṣyān dil-i pür-ġıllinden ceryān itse gerek. Naẓm:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Kesī rā ki gītī ze çāh-ı ḫumūl
Ber ārd resāned ber evc-i ḳabūl

1384 Ve kendü nefsine cināyet] idüp żarar, B.
1385 Ne umduğumuz gibi, ne de hayal ettiğimiz gibi oldu.
1386 Hükümrānı] aḥkāmı, B H.
1387 İnsan elbette azar. Kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görünce (Alak  6-7).
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ʿAceb ger ne daʿvī-i şāhī kuned
Ser-i ser-keşān der-kemend efkened1388

Şīr eyitdi: Ey Dimne ne ʿ aceb söz söylersüñ, ḥaḳīkat-i ḥāli neden bildüñ ve key-
fiyyet-i kārihi neden cezm eyledüñ? Ḥāl bu minvāl üzre olursa ki taḳrīrüñden 
añlanur, anuñ tedbīri nedür? [Ü-52a] Dimne eyitdi: 

Anuñ rifʿat-i derece ve ʿuluvv-i mertebesi ne mesā̱bede idügi melike maʿlūm-
dur. Çün pādşāhlar ḫidmetkārlardan birisin derece-i ḥürmet ve māl ü ḥaşmet 
ve şükūh u şevketinde kendülere müsāvī göreler vācibdür ki āstāne-i devletle-
rinden bi’l-külliye maṭrūd u merdūd belki bu tūde-i ḫākden vücūd-ı nā-pākin 
nā-būd ideler ve illā salṭanat elden gider ve memleket ġayra intiḳāl ider. Bu 
kāruñ çāresine ol vech ile ki żamīr-i münīr-i pādşāh-ı cihān-penāh iḳtiżā ḳıla, 
bizüm ḫāṭır-ı fāṭır ve ẕihn-i ḳāṣırumuz ḳande vāṣıl olabile, ammā bu mertebeye 
ʿaḳlum cāzimdür ki tedārük-i ḥāl-i Şetrebe’de taʿcīl lāzımdur. [H-63a] Eger 
tekāsül cāʾiz ola yümkin ki kār bir mertebeye yitişe ki ḳadem-i tedbīr anuñ 
sāḥat-i mesāḥetinde ʿāciz ola. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Muḫālif-i tu yekī mūr būd mārī şod
Ber-āver ez ser-i ān mūr-ı mār geşte demār

Me-deh zemāneş ez īn bīş rūzgār me-ber
Ki ejdehā şeved er rūzgār yābed mār1389

Dimişlerdür ki: Benī-ādem iki ḳısma [B-61b] münḳasimdür. Biri ʿāciz biri 
ṣāḥib-i ḥazmdür1390. ʿĀciz oldur ki zemān-ı ḥudūs-̱ı ḥavādis-̱i ḥidsā̱nda serāsī-
me vü perīşān ve mütereddid-ḥāl ü ser-gerdān ola. Ṣāḥib-i ḥazm1391 oldur ki 
ʿaḳl u kiyāset ile her müşkilüñ ʿaḳabesinde ḥāżır ve dīde-i ferāset ile her emrüñ 
ʿāḳıbetine nāẓır ola. Bu daḫı iki ḳısımdur. Evvelā oldur ki bir ḫaṭar henūz 
ẓuhūr itmedin bisyār fikr ile ġavrine ire ve ġayrılar her kāruñ ḫātimesinde 
bilmedüklerin ol dīde-i ʿaḳl ile fātiḥasında göre ve evāḫir-i umūrı evāʾilinden 
tedbīr idüp evvelü’l-fikri āḫirü’l-ʿameli1392 mefḥumın pīş-nihād-ı żamīr idine. Bu 

1388 (Feleğin,) dünyanın dipsiz kuyusundan çıkarıp en yükseklere ulaştırdığı kimseyi şahlık  iddia edince (gururlanınca) 
boğazına ip dolamasına şaşırma.

1389 Senin düşmanın önce karıncaydı, sonra yılan oldu. O yılana dönüşmüş karıncanın başını ez. Çünkü yılana fırsat 
verdin mi felek  onu ejderha yapar. 

1390 Ṣāḥib-i ḥazmdür] cāzimdür, Ü.
1391 Ṣāḥib-i ḥazm] cāzim, Ü.
1392 Önce düşün sonra yap.

368 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



maḳūle kimesne çün bile ki bir belā nāzil olsa gerek, ḳable’n-nüzūl şurṭa-i 
tedbīr ile sāḥil-i necāta vuṣūl bulsa gerek. Buña aḥzem dirler. İkinci oldur ki 
çün belā nāzil ola mütezelzil olmayup ḥayret ü żacret ḳalbine yol bulmaya. 
Lā-cerem bu maḳūle şaḫṣa rāy-ı ṣavāb ve vech-i tedbīr pūşīde olmaya, aña 
ḥāzım dirler. Bu üç ṭāʾifenüñ münāsib-i ḥāli ki biri ʿāḳil ü kāmil ve biri nīm-ʿaḳl 
ve biri cāhil ü ġāfildür. Ol üç māhīnüñ ḥasb-i ḥālidür ki bir āb-gīrde müctemiʿ 
olmışlar idi. Şīr eyitdi: Ne keyfiyyet ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki bir āb-gīr-i bī-naẓīr var idi ki şāriʿ-
den dūr ve dīde-i taʿarruż-ı ebnāʾü’s-sebīlden maḫfī vü mestūr idi. Ābı ṣūfīler 
iʿtiḳādı gibi ṣāfī ve temāşā-yı ṣafāsı teşnegān-ı āb-ı ḥayāta kāfī idi. Bu ġadīr-i 
deryā-miṣālüñ bir āb-ı revāna ittiṣāli var idi. Ol āb-ı jerfde üç nefer māhī-i 
şigerf ki ḥūt-ı āsmān anlaruñ şuʿle-i1393 reşkinden tābe-i ġayretde biryān idi, 
temekkün ü tavaṭṭun itmişler idi. Ol māhīlerüñ biri aḥzem birisi ḥāzım u āḫiri 
ʿāciz idi. Nā-gāh eyyām-ı bahārda ki cihān ārāyiş-i gülzārdan nümūdār-ı bāġ-ı 
cinān olmış idi ve bisāṭ-ı basīṭ-i ġuberā reyāḥīn-i raʿnā ve ezāhīr-i ġarrā ile 
ḥadīḳa-i ḫaḍrā-yı semāya dönmiş idi. Ferrāş-ı ṣabā saṭḥ-ı zemīni reng-ā-reng 
ferşler ile tezyīn ve ṣabbāġ-ı ṣunʿ çemen-i cihānı elvān-ı ezhār ile rengīn itmiş 
idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bahār ile cihān germ olmış idi
Yirüñ sengīn dili nerm olmış idi 

Yirüñ lāleyle olmışdı yüzi ḫūn [H-63b]

Gözi yaşını cūy itmişdi gül-gūn

Ḳażā-yı İlāhī bir niçe nefer ṣayyād-ı māhī ol nevāḥī vü żavāḥīde gezerken ol 
āb-gīre rāst geldiler. [Ü-52b] Ol üç dāne māhīyi anda kemā-hiye buldılar. 
ʿIrḳ-ı ṭamaʿları ḥarekete gelüp anları ṣayda ḳaṣd itdiler ve birbiri ile mīsā̱ḳ u 
mīʿād idüp ālāt-ı ıṣṭıyādı getürmege gitdiler. Māhīler bu vāḳıʿadan āgāh olup 
ʿayn-ı ābda āteş-i ıżṭırāba düşdiler. Çün ġadīr-i felek-i āb-gūnda māhiyān-ı 
encüm cünbüşe āġāz itdi ol māhī ki ʿāḳil ü kāmil idi, çün hezār bār rūzgār-ı 
ġaddāruñ1394 dest-bürdin görmiş ve sipihr-i sitem-kāruñ miḥnet ü derdin 
müşāhede ḳılmış idi bisāṭ-ı tecrübede sā̱bit oldı ve ṣayyādlaruñ ḳayd u bendin-
den ḫalāṣ tedbīrin ve dām-ı firībinden necāt fikrin ḳıldı. Mesṉevī: 

1393 Şuʿle-i] -H.
1394 Rūzgār-ı ġaddāruñ] rūzgāruñ, Ü.
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Tecrübesiz balık, akıllı balık ve ahmak balık ile avcılar. TSMK, revan 843, v.90b.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḫıredmend ü dānā kesī rā [B-62a] şinās
Ki muḥkem nehed kār-ı ḫod rā esās

Kesī rā ki ḥazmeş ne-bāşed dürüst
Binā-yı mühimmeş buved saḫt süst1395

Pes ṭarīḳ-i firārı iḫtiyār idüp bī-meşveret-i yārān, ġadīrüñ āb-ı revāna muttaṣıl 
olan cānibinden revān oldı. ʿAle’s-seḥer ṣayyādlar geldiler. Āb-gīrüñ iki ṭarafın 
daḫı baġladılar. Şol māhī ki pīrāye-i ḫıred ile ārāste ammā ẕaḫīre-i tecrübeden 
bī-behre idi, çün bu ḥāli gördi ihmālinden nedāmet itdi ve kendüyi melāmet 
idüp eyitdi: 

Ḥayf ki ġaflet itdüm. Dirīġ ki tekāsül eyledüm. Ġāfillerüñ ser-encām-ı kārı 
böyle olur. Mütekāsillerüñ meʾāl-i ḥāli buña varur. Gerek  idi ki ol bir māhī 
gibi nüzūl-i belādan öñdin kendü ġamum yiyeydüm ve āfet hücūm itmedin 
ḫalāṣ tedārükin ideydüm. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿİlāc-ı vāḳıʿa pīş ez vuḳūʿ bāyed kerd
Dirīġ sūd ne-dāred çü reft kār ez dest1396

Velīkin çün furṣat-ı gürīz fevt oldı zemān-ı mekr ü ḥīle hengām-ı fikr ü 
ḫudʿadur. Egerçi dimişlerdür ki: Vaḳt-i nüzūl-i belāda nihāl-i rāy u tedbīr ol 
ḳadar ber virmez ve zemān-ı meżāʾ-ı ḳażāda beẕr-i ḥīle vü tezvīr çendān se̱mer 
virmez, ammā bu cümle ile merd-i ḫıredmend menāfiʿ-i dānişden hīç bir vaḳt 
ümmīd ḳaṭʿ1397 itmemek  gerek  ve defʿ-i mekāʾid-i düşmende teʾḫīr ü taḳṣīr 
cāʾiz görmemek  gerek. 

Pes fi’l-ḥāl ṣu yüzine gelüp kendüsin mürde ṣūretinde gösterdi. Ṣayyāduñ biri 
anı ol ḥālde görüp mürde ḫayāl idüp götürüp ṣaḥrāya atdı. Ol daḫı hezār zūr u 
zār ile kendüsin cūy-bāra yitişdürüp sāḥil-i necāt ve kenār-ı selāmete yitdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-mīr ey dūst ger ḫvāhī rehāʾī
Ki bī-mürden ne-yābī āşnāyī1398

1395 Akıllı insan, işinin temelini sağlam kurandır. İşini sağlam temele oturtmayanın binası yıkılmaya mahkumdur.
1396 Kaza yapmadan önce önlem alınmalıdır. Çünkü iş işten geçtikten sonra önlem almanın bir faydası olmaz.
1397 Ḳaṭʿ] terk, Ü.
1398 Kurtuluş istiyorsan ölmelisin. Ölmeden (hakiki) vuslata kavuşamazsın.
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Ol māhī-i ʿāciz ki tedārük-i nevāʾibde fikr-i ʿavāḳıbdan dūr [H-64a] ve dīde-i 
baṣīreti perde-i ġaflet ile mestūr idi, ḥayrān u ser-gerdān pāy-keşān çep ü rāst 
gezer idi ve firāz u nişīb ve zīr ü bālā yüzer idi, tā ʿāḳıbet-i kār dām-ı ṣayyāda 
giriftār oldı. 

Bu mes̱elüñ mażmūnında maʿlūm oldı ki melik  Şetrebe bābında şitāb idüp 
furṣat u ḳudret var iken tīġ-ı ābdār ile cān-ı ḫāksārına āteş-i demār urup ḫır-
men-i ʿömrin bād-ı fenāya virmek  gerek  ve ʿarṣa-i zemīni ve sāḥa-i ḫāṭır-ı nā-
zenīni anuñ vücūd-ı ḫabīsi̱nden ḫalāṣ ve ḫubs-̱i mekīdetinden1399 pāk  ü menāṣ 
idüp müddetü’l-ʿömr ol nā-pāk-i bī-bāküñ helākini nüvīd-i ṣubḥ-ı şādmānī ve 
berīd-i fütūḥ-ı kāmrānī bilmek  gerek. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü ḳudret yāftī ber ḫaṣm-ı ġaddār [Ü-53a]

Be-seng-i ibtilā maġzeş burūn ār1400

Şīr eyitdi: Didügüñ maʿlūm ammā gümān itmezem ki Şetrebe mekr ü ḫıyānet 
fikr itmiş ola ve sevābıḳ-ı iḥsānı levāḥıḳ-ı küfrān ile muḳābele revā görmiş ola ki 
tā bu ġāyete dek  eyiligümüzden ġayrı nesne görmemişdür ve ilā hāẕe’l-ān anuñ 
bābında daḳāʾiḳ-ı [B-62b] luṭf u iḥsānumuz dirīġ olmamışdur. Dimne eyitdi: 

Belī1401 böyledür, ammā meliküñ ol eyilikleri anı yaramaz itmişdür ve inʿām u 
iḥsānı anı maḳām-ı ʿiṣyāna getürmişdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her kucā dāġ bāyedet fermūd
Çün tu merhem nehī ne-dāred sūd1402

Leʾīm ü cāhil ol zemān nāṣiḥ ü yek-dil olur ki ümmīd-vār olduġı mertebeye 
vāṣıl olmaya, ammā çün maḳṣūdı ḥāṣıl ola lā-cerem dīk-i ṭamaʿı ġaleyān idüp 
şānına münāsib olmayan menāṣıbuñ sevdāsı süveydā-yı dilinde heyecān ider. 
Ulular buyurmışlardur ki: Sifle vü bed-gevherüñ binā-yı ḫidmeti ḳavāʿid-i bīm 
ü ümmīd üzredür. Çün żarar-ı ḫavfdan emīn ola ser-çeşme-i iḫlāṣı bulandırsa 
gerek  ve çün ḥuṣūl-i emānī ile müstaġnī ola āteş-i küfrānı yalıñlandursa gerek. 
Şīr eyitdi: 

1399 Mekīdetinden] ʿaḳīdetinden, H.
1400 Acımasız düşmanına karşı üstünlüğü elde ettiğinde bela taşını başına vur ve beynini dağıt.
1401 Belī] -H Ü.
1402 Senin mühürlenmene emir verilmişse, mühürlendikten sonra o yaraya her ne kadar merhem sürsen yine izi kalır ve 

fayda etmez.
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Ḫuddām-ı leʾīm-ḫilḳat ü denī-himmet ḥaḳḳında mülūk  ne ṭarīḳa sülūk  itmek 
gerek  ki anlardan es̱er-i küfrān u ʿiṣyān ẓāhir olmaya. Dimne eyitdi: 

Bu ṭāʾifeyi şefḳat ü ʿāṭıfetden ol ḳadar maḥrūm u mehcūr ḳılmamaḳ gerek  ki 
bi’l-külliye nā-ümmīd olup aʿdā cānibine māʾil olalar ve bunlar çendān niʿmet 
ü iḥsāna daḫı müstaġraḳ u maġmūr olmamaḳ gerek  ki ġāyet-i se̱rvet ve nihā-
yet-i kibr ü naḫvetden firʿavniyyet daʿvāsın ḳılalar. Belki vācibdür ki dāʾire-i 
ḫavf u recāda dāʾir olup medār-ı1403 ḥālleri vaʿd u vaʿīd ve bīm ü ümmīd üzre 
olalar. Zīrā ki emn-i se̱rvet sebeb-i kibr ü naḫvetdür ve naḫvet bāʿis-̱i [H-64b] 
ʿiṣyān ve küfrān-ı niʿmetdür ve yeʾs ü ḫaybet mūcib-i cürʾetdür ve cürʾet mūris-̱i 
naḳż-ı ʿırż-ı salṭanatdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Fāʿ]

Nevmīd dilīr bāşed ü hem çīre-zebān1404

Ey dūst çünān me-kun ki nevmīd şevem1405

Şīr eyitdi: Ey Dimne ben şöyle añlaram ki Şetrebe’nüñ āyīne-i dili bu nīreng 
jenginden muṣaffā ve çihre-i ḥāli bu ḫayāl ḫālinden muʿarrādur. Zīrā ki tā 
şimdiye dek  ebvāb-ı ʿāṭıfetüm anuñ bābında küşāde ve inʿām u iḥsānum 
sāʾir erkānumdan aña ziyāde idi. Baʿdemā ki benden dāʾimā mihr ü şefḳat 
ve merḥamet ü menfaʿat müşāhede ḳıla. Āyā ne sebebden anuñ mükāfātında 
ḳaṣd-ı ḫıyānet ve fikr-i mażarrat ider ola. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü dil be-dūstīyeş ḫvīş rā ʿalem sāzed
Çerā be-düşmenī-i men ʿalem ber efrāzed1406

Dimne eyitdi: Żamīr-i münīr-i melike maḫfī vü pūşīde olmaya ki genc-i 
mizācdan hergiz istiḳāmet gelmez ve bed-ṭīnet ü zişt-sīret teklīf ü tekellüf ile 
sütūde-ḫūy u pākīze-ḫaṣlet olmaz. Mıṣrāʿ:

Küllü ināʾin yeteraşşahu bi-mā fīhi1407

Mıṣrāʿ:

1403 Medār-ı] sedād-ı mühimm-i, Ü.
1404 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
1405 Umutsuz insan korkusuzca davranır ve cesurca konuşur. Bu yüzden, benim ümitsiz olmama izin verme.
1406 Gönlüm ona dost olmanın hazzını dünyaya bildirirken o neden bana düşman olduğunu ilan ediyor.
1407 Kabın içinde ne varsa dışına sızan da odur.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ez kūze hemān burūn terāved ki derūst1408

Meger ḳıṣṣa-i ʿaḳreb ü keşef meliküñ semʿ-i şerīfine vāṣıl olmamışdur. Şīr eyit-
di: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Bir keşef bir kejdüm ile hem-dem olup her dem daʿvā-
yı vedād u ittiḥāddan dem ururlar idi ve dāʾim kemāl-i iḫlāṣ u iḫtiṣāṣdan ḫaber 
virürler idi. Beyt: [B-63a] 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Rūz tā şeb muʿāşir ü hem-dem [Ü-53b]

Şām tā ṣubḥ mūnis ü maḥrem1409

İttifāḳ bir vaḳt bi-ḥaseb-i żarūret celā-yı vaṭan itmek  lāzım gelüp murāfaḳat 
u muvāfaḳat ile bir meʾmen-i āḫere müteveccih oldılar. Ḳażā-yı İlāhī anlaruñ 
rāhı bir nehr-i ʿaẓīme rāst geldi1410. Çün ʿaḳrebe ol nehrden ʿubūr itmek  mü-
teʿaẕẕir idi müteḥayyir ḳaldı. Keşef eyitdi: 

Ey yār-ı ʿazīz ne bāʿis ̱oldı ki zevraḳ-ı fikreti nehr-i ḥayrete ṣalduñ ve ne ḥādis ̱
oldı ki endūh u ġam baḥrına ṭalduñ ḳalduñ. ʿAḳreb eyitdi: 

Ey birāder bu nehrden güẕer itmek  fikri beni gird-āb-ı ıżṭırāba bıraḳdı. Ne āb-
dan ʿubūr itmek  müyesserdür, ne tāb-ı āteş-i firāḳa ṭāḳat mutaṣavverdür. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Sen gidersin senüñ arduñca gözüm yaşı gider
Müşkil oldur ki kişi ḳalur u yoldaşı gider

Keşef eyitdi: Ey yār-ı ʿazīz1411 ġam çekme ki ben seni bī-külfet1412 ü zaḥmet 
püştüm keştīsi ile bu ābdan giçürsem gerek  ve sīnemi tīr-i belāña nişāne ḳılup 
bu gird-ābdan kenāra yitürsem gerek  ki dimişlerdür: Ḥayfdur ki düşvārlıġ ile 
bir yār ele getüresin ve āsānlıġ ile elden yitüresin. Beyt: [H-65a] 

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ey dūst be-rev be-her çi dārī
Yārī be-ḫar u be-hīç me-fürūş1413

1408 Testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur.
1409 Sabahtan akşama sohbet arkadaşım, geceden sabaha mahremimdir.
1410 Geldi] geldi ve andan ʿazm-i güẕer itdiler, B.
1411 Ey yār-ı ʿazīz] -B H.
1412 Bī-külfet] bī-tekellüf, Ü.
1413 Ey dost neyin varsa dostluk  kazanmak  için harca. (Dostunu) ucuza satma.
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Kaplumbağanın, dostu akrebi sırtına alması ve akrebin de 
kaplumbağayı sokmak istemesi. TSMK, revan 843, v.92b.
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Pes seng-püşt ʿaḳrebi püştine aldı ve sefīne-i sīnesin āba ṣalup revān oldı. 
Ḥabāb-vār miyān-ı ābda yüzerken nā-gāh gūşına bir nā-sāz āvāz yitişdi ve 
ḥareket-i ʿaḳrebden püştinde ḫırāş u kāvkāv iḥsās idüp eyitdi: 

Ey birāder bu ne ṣavtdur ki ben istimāʿ eylerem ve bu ne ʿameldür ki sen iştiġāl 
üzresin. ʿAḳreb cevāb virdi ki: 

Ey birāder sinān-ı nīşümi senüñ cevşen-i vücūduña āzmāyiş iderem. Keşef 
pür-ġażab olup eyitdi: 

Ey bī-mürüvvet ben senüñ içün bu gird-āb-ı belāya irtikāb itdüm ve cān-ı şīrīn 
ve vücūd-ı nāzenīnüm ġarḳ-āb-ı ḫaṭara atdum. Ḥāliyā ben zaḥmet çekerem 
sen ḥużūr idersin. Hem püştüm keştīsi ve sīnem sefīnesi ile bu ābdan ʿubūr 
idersin. Eger iltizām-ı minnet itmeyüp ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i ḳadīme iʿtibār itmezseñ 
bārī bu nīşi urmaġa sebeb ne? Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlün / Fāʿ]

Çün nūş ne-dārī me-zen nīş āḫir
Çün dūst neʾi me-şev düşmen bārī1414

Bā-vücūd muḥaḳḳaḳdur ki çün bu ḥareketden baña āsīb-i mażarrat yitişmese 
gerek  ve nīş-i dil-ḫırāşuñ benüm püşt-i nā-terāşumda teʾsī̱r itmese gerek. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ġālib ānest ki dest ü dil-i ḫod rīş kuned
Her ki ez rūy-ı cedel müşt zened ber dīvār1415

ʿAḳreb eyitdi: Maʿāẕa’llāh ki bu maḳūle maʿānī cemīʿ-i evḳāt-ı zindegānīde 
żamīrüme gelmiş ve ḫāṭıruma ḫuṭūr eylemiş ola, ammā bu ḳadar var ki bu ḥa-
reket benüm muḳteżā-yı ṭabīʿatum ve nīş-zenlik1416 levāzım-ı cibilletümdür. Bu 
bābda baña ḫāre vü ḫārā ve püşt-i dost ve sīne-i düşmen ʿale’s-sivādur. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her kerā ʿādet-i ẕemīm buved
Bī-irādet ez ü şeved ṣādır

Nīş ber seng mī-zened ʿaḳreb [B-63b]

Gerçi ber vey ne-mī-şeved ḳādir1417

1414 İnsanlara ilaç vermiyorsan bari zehir de verme. Yani dost olamıyorsan bari düşman olma.
1415 İnat edip duvara yumruk  atan genellikle kendi elini yaralar. 
1416 Nīş-zenlik] nīş urmaḳ, Ü.
1417 Kötü tabiatlı olan kimseden kendi iradesi dışında kötülük  gelebilir. Her ne kadar gücü yetmese de akrep taşa iğnesini 
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Keşef bu ḥāli taʿaccüb itdi ve tefekkür baḥrına ṭalup eyitdi: Ḥükemā rāst bu-
yurmışlardur ki: Nefs-i ḫasīs ve şaḫṣ-ı ḫabīse̱ mürüvvet itmek  hemān dāmānın-
da ḫār ve girībānında mār terbiyet itmekdür. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bed aṣl rā çi gūne tevān kerd terbiyet
Kes der derūn-ı ḫāne çerā mār pervered

Ḥanẓal be-terbiyet ne-dehed ṭaʿm-ı ney-şeker
Gül ber ne-çīned ān-ki heme ḫār pervered1418

Kelām-ı ekābirdür ki: Kim ki aṣlında nesīb olmaya [Ü-54a] ümmīd-i kerem 
andan naṣīb olmaya, nuṭfe-i ḫabīse̱ dünyādan gitmeye, tā velī-niʿmetine küfrān 
u isāʾet itmeye. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ze bed-aṣl çeşm-i behī dāşten
Buved ḫāk  ber dīde enbāşten1419

Bu mes̱elüñ mefhūmından bu maʿlūm olur ki [H-65b] melik  Şetrebe’nüñ 
ʿadem-i aṣāletinden vaḫşet-i ẕāt ve ḫabāse̱t-i ṣıfātından endīş-nāk  olmaḳ ge-
rek  ve zīr-destān-ı müşfiḳ ve dostān-ı ṣādıḳuñ neṣāʾiḥın gūş-ı hūş ile istimāʿ 
buyurmaḳ gerek. Her kim ki nāṣiḥlerüñ kelāmına egerçi ki be-ḥükm-i el-ḥakku 
murrun1420 dürüşt ü bī-muḥābā ola, iltifāt ḳılmaya, anuñ ʿāḳıbet-i ḥāli nedāmet 
ü melāmetden ḫālī olmaya. Şol bīmār gibi ki çün evāmir-i ṭabībe dīde-i istiḫfāf 
ile nāẓır ola ve şerbet-i ġıdāsın kendü iştihāsı ḥasebi ile istiʿmāl ḳıla lā-cerem 
żaʿf-ı ḳuvvet ve neḥāfet-i bünyet1421 aña ziyāde istīlā bula. Beyt: 

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Nāṣiḥ ez rūy-ı dürüştī suḫan er güft çi bāk
Ṣabr telḫīst velīkin ber-i şīrīn dāred1422

Żamīr-i münīr-i melike ki mirʾāt-ı ḥaḳāʾiḳ ve mişkāt-ı daḳāʾiḳdur, pūşīde ol-
maya ki ʿāciz-terīn-i mülūk  oldur ki ʿavākıb-ı umūrdan ġāfil ve mühimmāt-ı 

batırmaya çalışır.
1418 Kötü yaratılışlı birisi nasıl terbiye edilebilir? İnsanlar evinde neden yılan beslesin? Hanzal ne kadar terbiye edilirse 

edilsin şeker tadı almaz. Diken ekilen yerde diken biter, gül bitmez.
1419 Kötü tabiatlı birisinden iyi bir şeyler beklemek  göze toprak  doldurmak  gibidir.
1420 Gerçek  acıdır.
1421 Bünyet] beyyinet, H / bed-niyyet, Ü.
1422 Nasihat eden kişi nasihatini kaba sözlerle söylerse bundan ne çıkar? Sabretmek  acıdır, fakat meyvesi tatlıdır.
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mülke dīde-i istiḥḳār ile nāẓır ola ve ḥazm ü iḥtiyāṭda ḳāṣır olduġı sebebden1423 
bir ḥādise̱-i ʿuẓmā ẓāhir olıcaḳ ḫavāṣṣ u vüzerāyı sūʾ-i rāy ve żaʿf-ı tedbīr ile 
müttehem ḳılup vāḳıʿ olan ḫaṭāları anlaruñ gerdenine ḥavāle ḳıla. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Fikrī ki be-kār-ı ḫod tu rā bāyed kerd
Behr-i çi be-dīgerī rehā bāyed kerd

V’ān-geh ki be-dīn gūne ḫaṭāʾī kerdī1424

Der-gerden-i dīgerān çerā bāyed kerd1425

Şīr eyitdi: Ziyāde dürüşt kelimāt itdüñ ve ser-ḥadd-i edebden ṭaşra gitdüñ, 
ammā çün maʿrıż-ı naṣīḥatdesin ḳavl-i nāṣiḥi ḫuşūneti sebebi ile redd itmek  ol-
maz. Şetrebe ber-taḳdīr ki ʿadāveti muḳarrer ḳıla, ẓāhirdür ki ol yine ḳādirdür. 
Ol bi-ḥasebi’l-vāḳıʿ baña bir ṭuʿmedür. Zīrā ki anuñ mādde-i ḥayātı eczā-yı 
nebātīdür. Benüm meded-i ḥarekātum cism-i ḥayvānī ve laḥm-ı laṭīf-i āhū-yı 
beyābānīdür. Eczā-yı nebātī hemīşe maġlūb-ı aʿżā-yı ḥayvānīdür. Anda ne ḳa-
dar ḳudret ü ḳuvvet ola ki ṣafḥa-i dilinde benüm ile muḳābele ṣūretin taṣavvur 
ḳıla, tā süveydā-yı żamīrinde benüm ile muḳātele sevdāsı cāy-gīr ola. Beyt1426:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Müddeʿī rā key resed bā çün menī lāf-ı cedāl
Key tevāned peşe bā pīl-i demān pehlū zened1427

Şetrebe eger benüm āftāb-ı devletüm ile ki ufḳ-ı ʿināyet-i perverdgārīden tā-
bāndur, māh gibi daʿvā-yı muḳābele [B-64a] ide kāste vü nāḳıṣ olur ve benüm 
māhçe-i çetr-i hümāyūn-ı hümā-āşyāneme ki nümūdār-ı sāyebān-ı āsmāndur, 
ḫūrşīd-mānend tīġ çekse ʿāḳıbet zevāl bulur. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Tehī-dest k’ū māye dārī kuned
Çü lengīst k’ū rāh-vārī kuned

Men ān ṣayd rā kerdeem ser-bülend
Meneş bāz der-gerden ārem kemend1428

1423 Sebebden] cihetden, Ü.
1424 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1425 Kendi işini kendin düşünmelisin, başkalarına bırakmamalısın. Eğer böyle bir hata yaparsan o zaman başkalarını 

suçlamamalısın.
1426 Beyt] -B Ü.
1427 Bir müddei benim gibi birisiyle nasıl laf yarıştırabilir? Bir sivrisineğin kan dökücü bir file omuz attığı görülmüş müdür?
1428 Yoksul bir insanın zengin gibi davranması bir topalın kılavuzluk  etmesine benzer. O avın değerli olması, benim onun 
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Dimne eyitdi: [H-66a] Melike lāʾiḳ budur ki ol baña ṭuʿmedür diyü maġrūr 
olmaya ve kendünüñ ḳuvvet ü ġalebesine iʿtimādı cāʾiz görmeye ki eger kendü 
bi-nefsihī muḳābeleden ʿāciz ise muʿāvinler muẓāheretiyle çoḳ nesneye ḳā-
dirdür ve siḥr ü mekr ve destān u ġadrde S̱ānī-i Sām ve Sāmirī-i sāḥirdür. 
Ḳorḳum budur ki çün vuḥūşı muḫālefet-i melike taḥrīż ide ve aña muvāfaḳat 
ideler bir ferd ne ḳadar zūrmend ü merd-i neberd olursa daḫı ẓāhir budur ki 
ḳāmet-i ḳudreti cemʿ-i kesī̱r ile muḳāvemetden ḳāṣırdur. Ḳıṭʿa: [Ü-54b]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Peşe çü per şod be-zened pīl rā
Bā heme tündī vü ṣalābet ki ūst

Mūrçegān rā çü buved ittifāḳ
Şīr-i jiyān rā be-derānend pūst1429

Şīr eyitdi: Senüñ ṣıdḳ-ı kelāmuña gümānum var ve ḫulūṣ-ı münāṣaḥatüñ 
żamīrüme āşkārdur, ammā bu ṣūret baña dāmen-gīrdür ki rūzgār-ı dırāzdur ki 
aña mezīd-i taḳarrüb ü iʿtibār ile iḫtiṣāṣ virdüm ve rāyet-i terbiyet ü taḳviyetin 
evc-i āsmāna irgürdüm ve mecālis ü meḥāfilde anı medḥ idüp ʿalā meleʾi’n-nās 
ḫıred ü diyānet ü iḫlāṣ ile dilüme getürdüm. Ḥālā benden vażʿ-ı sābıḳa muḫālif 
bir fiʿl ṣādır olursa tenāḳuż-ı ḳavl ve ḫıffet-i ʿaḳl ve rekāket-i rāya mensūb olup 
ḳavlüm ḳulūbda merdūd ve ʿahdüm ḫavāṭırda nā-maḳbūl olur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her serī rā ki ḫod ber efrāzī
Tā tevānī ze pā ne-yendāzī1430

Dimne eyitdi: Rāy-ı ṣāʾib ve tedbīr-i dürüstüñ fāʾidesi budur ki çün bir dost-
dan ese̱r-i ʿadāvet ve bir ḫidmetkārdan ʿalāmet-i ḫıyānet göreler hemān-dem 
eṭrāf-ı kārların ferāhem ḳılup rūy-ı murāfaḳat u muvāfaḳatı andan döndüreler 
ve ḫaṣm anlaruñ nār-ı demār ile ḫānmānların göyündürmedin anlar anuñ āb-ı 
bevār ile ḥayātı ocaġın söyündüreler. Dendān bā-vücūd ki ādemīnüñ ḳıdemī 
hem-demi ve taḥṣīl-i menāfiʿda ekse̱r-i aʿżānuñ muḳaddemidür. Çün maʿlūl 
ola ḳalʿdan ġayr ile devā ḳılmazlar ve ṭaʿām ki bedele mā-yeteḥallel1431 ve meded-i 
mādde-i ḥayātdur, çün miʿdede fāsid ola defʿden ġayrıyı revā görmezler. Beyt:

peşinde olduğum içindir. Dolayısıyla ben av kemendini onun boynuna atmayı da bilirim. 
1429 Sivrisinek  kızdığı zaman bütün heybetine rağmen file bile kafa tutabilir. Karıncalar birleştiklerinde yırtıcı bir aslanın 

bile postunu delebilir.
1430 Kendi elinle yücelttiğin kimseyi istesen de yerinden edemezsin.
1431 Değişmeye dönüşmesine ihtiyaç vardır (Gıdaların enerjiye dönüşmesine).
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Z’ān kes ki dil-i ġam-zedeet şād ne-gerded
Ger ḫod be-mese̱l cān-ı tu bāşed kem-i ū gīr1432 

ʿĀḳıbet demdeme-i Dimne şīrde teʾsī̱r idüp eyitdi: Ḥāṣıl-ı kelām ṣoḥbet-i Şet-
rebe’den nefret-i temām idüp min-baʿd anuñla mülāḳāt maḳūle-i muḥālātdan-
dur. Evlā budur ki hemān aña bir kimesne gönderem, tā keyfiyyet-i ḥāli iʿlām 
ide ve icāzet virem, ve arżu’llāhi vāsiʿatün1433 diledügi [H-66b] yire gide. Dimne 
vehm itdi ki eger bu kelām semʿ-i Şetrebe’ye vāṣıl ola, derḥāl berāʾet-i sāḥat-i 
ẕimmetin żamīr-i şīre rūşen ḳıla ve anuñ mekr ü ḥīlesi nihān-ḫāne-i ḫafādan 
ʿarṣa-i ẓuhūra gele. Eyitdi: 

Ey melik  rāy-ı mezbūr ṭarīḳ-i ḥazmden dūr ve menhec-i iḥtiyāṭdan [B-64b] 
be-ġāyet baʿīd ü mehcūrdur. Bir kelām mādām ki ḳalbde ṭura, ḳāle gelmeye, 
dāʾire-i iḫtiyārda dāḫildür, ammā baʿde’l-iẓhār anuñ tedārüki ḥavza-i iḳtidār-
dan ḫāricdür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Suḫan tā ne-güftī tevānīş güft
Velī güfte rā bāz ne’tvān nühüft1434

Bir kelām ki dehāndan ve bir tīr ki kemāndan çıḳa, ne ol deste gelür ve ne bu 
şeste. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çün aġızdan çıḳa söz dönmez ayruḳ
Girü döner mi yāydan atılan oḳ

Ḳafesden murġ-ı vaḥşī ide pervāz
Ṭutulmaz eyleseñ biñ ḥīle āġāz

Ems̱āl-i ʿAcem’dendür: Her çi be-zebān āyed be-ziyān āyed1435. Dimişlerdür 
ki: Zebān tercemān-ı dildür ve dil vālī-i vilāyet-i beden ve kelām mütekellim-i 
cevāhir-i gencīne-i sīnedür, tā der-i dürc-i dehān mismār-ı ṣumt ile mesdūd ola 
ve ser-i ḥoḳḳa-i nuṭḳa mühr-i sükūt urıla, zemīn-i zindegānī dāʾim reyāḥīn-i 
selāmet bitürür ve dıraḫt-ı ḥayāt mīve-i emn ü rāḥat virür. [Ü-55a] Ammā 
çün gülbün-i belāġat mütebessim ve bülbül-i feṣāḥat müterennim ola maʿlūm 

1432 Senin gamlı gönlünü sevindirmeyen birisini, sözde canın kadar yakının bile olsa, önemseme.
1433 Ve Allah’ın arzı geniştir (Zümer 10).
1434 Söylemeden önce sözünü değiştirebilirsin, ancak  söz ağızdan çıkınca onu geri alamazsın.
1435 Dilden ne gelirse ziyan gelir.
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degüldür ki rāyiḥa-i gülzār-ı suḫan sebeb-i tefrīḥ-i ḳulūb1436 ve taḳviyet-i dimāġ 
mı olısadur, yā ʿillet-i ẓuhūr mādde-i zükām ve mūcib-i envāʿ-ı renc ü ṣudāʿ 
mı olısardur? Zīrā ki niçe dehān-beste maḥallinde bir nükte ile hezār ʿuḳde 
ḥall itmişdür ve niçe faṣīḥ-zebān bir ʿibāret-i bī-maḥall1437 ile gerdenine bend-i 
girān urmışdur. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eger be-çeşm-i ḫıred der-suḫan nigāh kunī
Biżāʿatīst ki hem sūd u hem ziyān dāred

Nişān ki dād ki nā-güfte nükte-i kes rā
Be-derd-i dil kuned āvāre yā be-cān āred

Velī besest ki gūyende rā kemīn lafẓī
Dehed be-bād hemān dem ki der-zebān āyed1438

Ey melik  şöyle ki bu ḫaber Şetrebe’ye vāṣıl ola, ṣūret-i ḥālin1439 fehm idüp 
fażīḥat-i meʾālin maʿlūm ḳılsa gerek. Yümkin ki mükābereye1440 gelüp ceng 
ü cidāle āġāz ḳıla, yā bir fitne ḳoparup bir ḥādise̱-i ʿuẓmāya bāʿis ̱ola. Erbāb-ı 
ḥazm günāh-ı ẓāhire ʿuḳūbet-i pinhān cāʾiz görmemişlerdür ve cürm-i pūşīde-
ye ʿiḳāb-ı āşkār tecvīz buyurmamışlardur. Ṣalāḥ oldur ki anuñ ḫıyānet-i ḫafīsi 
siyāset-i maḫfī ile tedārük  olına. Şīr eyitdi: 

Gümān-ı mücerred ile kişi muḳarreblerin mehcūr idüp bī-vużūḥ-ı yaḳīn 
sevābıḳ-ı ḥuḳūḳı hebāʾen mensū̱rā1441 ḳılmaḳ ve kendü eli ile ayaġına tīşe urmaḳ 
ve bi’l-külliye cādde-i mürüvvet ve minhāc-ı fütüvvetden [H-67a] ber-ṭaraf 
olmaḳdur. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Degüldür pesendīde-i şerʿ ü ʿaḳl
Ki bī-beyyinet şāh fermān ḳıla

Meżā-yı ḳażā gibi ḥükmi anuñ
Kime cān vire kimi bī-cān ḳıla

1436 Ḳulūb] ḳalb, B H.
1437 Bī-maḥall] bī-maḥall-i ʿibāret, Ü.
1438 Söze akıl gözüyle bakarsan, onun, hem kâr hem zarar getiren bir alış veriş olduğunu görürsün. “Bir kimsenin 

söyledikleri onu hem kurtarabilir, hem de helakine sebep olabilir” denmiştir. Ağızdan çıkan kısacık  sözün insanı 
helâk  ettiğine dair örnek  çoktur.

1439 Ḥālin] kelāmı, Ü.
1440 Çekişme, mücadele, savaşma.
1441 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
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Dimne eyitdi: Erbāb-ı fermāna anlaruñ ferāsetlerinden rāst bürhān u beyyine 
olmaz. Çün ol mekkār u ġaddār ḥużūra1442 gele melik  gerekdür ki aña dīde-i 
taʿarruż ile naẓar ḳıla ki ḫubs-̱i ʿaḳīdeti ṭalʿat-ı nā-zībāsında rūşen ve fesād-ı 
niyyeti ṣūret-i bed-sīretinde müşāhed ü1443 muʿāyendür. ʿAlāmet-i ḫıyānet ve 
inḥirāf-ı bāṭınından birisi budur ki mütelevvin ü müteġayyir gelse gerekdür ve 
çep ü rāst [B-65a] ve pīş ü pes naẓar idüp mücādeleye müheyyā ve muḳāve-
mete āmāde olsa gerek. Şīr eyitdi: 

Eyü didüñ. Vāḳıʿā bu ʿalāʾimden biri ẓāhir olursa lā-cerem ġubār-ı şübhet reh-
güẕār-ı ḥaḳīḳatden mündefiʿ ve ḥicāb-ı gümān çihre-i iṭmīnāndan mürtefiʿ olur. 

Dimne çün bildi ki dem-i fitne-engīz ile şīr cānibinden āteş-i belā tīz oldı. Di-
ledi ki gāvı göre. Ol ṭarafdan daḫı fürūġ-ı durūġ ile şuʿle-i nāʾire-i fesādı küre-i 
esī̱re irgüre. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Miyān-ı dü-kes ceng çün āteşest
Suḫan-çīn-i bed-baḫt heyzüm keşest1444

Fikr itdi ki Şetrebe’ye varmaḳ daḫı müşāvere-i şīr ile olmaḳ gerek, tā ki sūʾ-i 
ẓanndan müberrā ve töhmet ü iftirādan muʿarrā ola. Dönüp şīre1445 eyitdi: 

Ey melik  fermān-ı ʿālī şeref-ṣudūr bulursa varup Şetrebe’yi görem. Meknūn-ı 
żamīr ve maḫzūn-ı ḫāṭırından ḫaber bilüp ʿarṣa-i ʿarża yitişdürem. 

Şīr maʿḳūl görüp icāzet buyurdı. Dimne daḫı ġam-nāk-ṣıfat Şetrebe ḳatına ge-
lüp şarṭ-ı selām u taḥiyyeti yirine getürdi. Şetrebe daḫı anuñ ḥāline lāʾiḳ taʿẓīm 
ü tekrīm1446 itdi ve veẓāʾif-i telaṭṭuf u temelluḳı taḳdīm idüp eyitdi: 

Ey Dimne Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Yād mī-dār ki ez m’āt nemī āyed yād1447

Müddet-i medīdedür ki dīde-i aḥibbāyı envār-ı ṭalʿatuñ ile rūşen ve külbe-i 
yārānı ezhār-ı mülāṭafetüñ ile gülşen itmedüñ. Beyt:

1442 Ḥużūra] -H Ü.
1443 Müşāhed ü] -B H.
1444 İki insan arasındaki kavga bir ateş gibidir. Onların arasında söz taşıyan, (ateşe odun taşıyan) oduncu gibidir.
1445 Dönüp şīre] -B H.
1446 Ü tekrīm] -B H.
1447 Bizi yad etmediğin günleri hatırla. 
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Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-ʿömrhā nefesī yād-ı dūstān ne kunī [Ü-55b] 
Ki yād-ı tu ne-tevāned ki yek  nefes ne-kuned1448

Dimne eyitdi: Egerçi ki bu dil-i mehcūr mülāḳāt-ı ẓāhirī ve muṣāḥabet-i ṣu-
verīden dūrdur. Fe-emmā maʿnāda ḫāne-i ḫarāba dil-i ḫayāl dīdār-ı dildār ile 
maʿmūrdur. Ḳıṭʿa1449:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün

Ḫıred rā bā ḫayāl-i ū temāşāyīst rūḥānī
Ki ancā der nemī ġonced ḫayāl-i nefs-i insānī

Burūn-ı perde-i ʿaḳlest cān-ı ḫurde-bīnān rā 
Be-ġamze sūy-ı yek-dīger işārethā-yı pinhānī1450 [H-67b]

Zāviye-i ʿuzlet ve kūşe-i ḫalvetde bi’l-ġuduvvi ve’l-aṣāl1451 veẓāʾif-i duʿā vü se̱nāya 
ki mūcib-i mezīd-i devlet ü iḳbāl ve sebeb-i izdiyād-ı cāh u celāldür, iştiġāl 
ḥasb-i ḥālümdür. Şetrebe eyitdi: 

İḫtiyār-ı ʿuzlet ve inzivāʾ-i ḫalvete sebeb nedür? Dimne eyitdi: 

Bir kimse ki ġayruñ esīr-i fermānı olup kendü nefsine mālik  olmaya ve bī-bīm 
ü ḫaṭar bir laḥẓa teneffüs ḳılmaya ve bir ān giçmeye ki kendü ten ü cānına 
lerzān u hirāsān olmaya, niçün kūşe-i kāşāne iḫtiyār itmeyüp der-i ḫalveti āşnā 
vü bīgāneye bend itmeye? Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Niçün terk  eyleye vīrāne gencin
Maḳām1452 idinmeye ġam-ḫāne küncin

Ḳıṭʿa1453:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ez fitne-i īn zemāne-i şūr-engīz
Ber-ḫīz ü be-her cā ki tevānī bü’grīz1454

1448 Seni bir an bile düşünmeden yaşamayanları bir ömür boyu hatırlamıyorsun.
1449 Ḳıṭʿa] naẓm, H / beyt, Ü.
1450 Akıl, insan hayalinin bile sığmayacağı rûhânî bir âlemden onu seyrediyor. Rûhu değersiz görenler ruh ve aklın aslında 

birbirlerine gizlice işaret gönderdiklerinin farkında değillerdir. Bu yüzden onlar akıl perdesinin dışındadır.
1451 Gece gündüz (hiç durmaksızın).
1452 Maḳām] -B H.
1453 Ḳıṭʿa] naẓm, H / beyt, Ü.
1454 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
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V’er pāy-ı gürīḫten ne-dārī bārī
Destī zen ü der dāmen-i ḫalvet āvīz1455

Şetrebe1456 eyitdi: Ey Dimne bu maʿānīyi beyān ve bu mücmeli mınaṣṣa-i 
tafṣīlde ʿayān eyle, tā fāʾide-i kelāmuñ ʿāmm [B-65b] ve menfaʿat-i naṣīḥatüñ 
tām ola. Dimne eyitdi: 

ʿĀlemde altı nesne1457 vardur ki altı nesnesüz1458 müyesser degüldür. Māl-i 
dünyā naḫvetsüz, mutābeʿat-i hevā miḥnetsüz, mücāleset-i nisā beliyyetsüz, 
muṣāḥabet-i eşrār nedāmetsüz, ṭabʿ-ı leʾīmān meẕelletsüz, mülāzemet-i sulṭān 
ḫaṭar u āfetsüz. Ḫum-ḫāne-i dünyāda bir ferdüñ sāġar-ı ḥāli bāde-i māl ü 
menāl ile mālī olmaz ki ser-mest ü bī-bāk  olup girībān-ı ʿiṣyān u ṭuġyāndan 
baş çıḳarmaya ve bī-hevā-yı nefse bir kimse ḳadem baṣmaz ki maʿrıż-ı helāke 
düşmeye ve zen ṭāʾifesi ile bir merd mücāleset itmez ki ẕelīl ü ḫor olup1459 aña 
envāʿ-ı belā yitişmeye. Erbāb-ı fesād ile bir ferd iḫtilāṭ itmez ki ʿāḳıbetü’l-emr 
nedāmet itmeyüp kendüyi melāmet itmeye. Merdüm-i dūn u sifleden bir kimse 
nesne teveḳḳuʿ itmez ki ẕelīl ü ḫor ve bī-ḳadr ü iʿtibār olmaya. ʿĀmm u ḫāṣdan 
bir şaḫṣ ṣoḥbet-i sulṭān ile iḫtiṣāṣ bulmaz ki selāmet ile ol gird-āb-ı baḥr-ı ʿanā 
ve Kerbelā-yı kerb ü belādan ḫalāṣ ola. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣoḥbet-i şāh rā ze rūy-ı ḳıyās
Hem-çü deryā-yı bī-kerāne şinās

Ber çünīn baḥr-ı pür ze ḫavf u ḫaṭar
Her ki nezdīk-ter perīşān-ter1460

Şetrebe eyitdi: Kelāmuñdan münfehim olur ki şīrden saña bir mekr yitişmiş 
ola ve anuñ maḫāfetinden hevl-nāk  ü hirāsān olmış olasın. Dimne eyitdi: 

Bu sözi kendüme nisbet dimezem ve kendü nefsüm içün ġam yimezem. 
[H-68a] Belki bu bābda aḥbāb ṭarafın kendü cānibümden tercīḥ iderem. Bu 

1455 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Feleğin fitnesinden kurtulmak  istiyorsan kalk  ve başka bir yerlere kaç. Eğer kaçacak  gücün yoksa, bari dünyadan 

elini eteğini çekip uzlete gir.
1456 Şetrebe] Gāv, B H.
1457 Nesne] şey, B H.
1458 Nesnesüz] şeyʾsüz, B H.
1459 Ẕelīl ü ḫor olup] -B H.
1460 Padişahların dostluğu, uçsuz bucaksız bir denize benzer. Böyle tehlikeli ve korkunç bir denize ne kadar yakın olursan 

o kadar tehlikede olursun.
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melāl ü infiʿāl ki baña müstevlī olmışdur, senüñçündür. Sen bilürsin ki sevābıḳ-ı 
maḥabbet ve muḳaddemāt-ı meveddet mā-beynümüzde ne vech ile mümehhed 
ü müʾekkeddür ve ʿahd ü peymānlar ki miyānumuzda vāḳıʿ olmışdur, ekse̱ri bu 
zemāna dek1461 vefā vü incāze yitişmişdür. [Ü-56a] Ben ḳādir degülem ki nefʿ 
ü żarr ve ḫayr u şerrden ne ḥādis ̱olursa semʿ-i şerīfüñe yitişdürmeyem. 

Şetrebe bu teşbībden ki fihrist-i dībāce-i bīm ü nehībdür, lerzān olup eyitdi: 

Ey yār-ı ġam-ḫvār ve ey dost-ı hevādār dilerem ki bī-tevaḳḳuf beni keyfiyyet-i 
kārdan ḫaberdār idesin ve daḳāʾiḳ-ı muṣādaḳat u muḫālaṣatda hīç daḳīḳa dirīġ 
buyurmayasın. Dimne eyitdi: 

Bir muʿtemedden işitdüm ki şīr zebān-ı şerīfine getürmiş ki Şetrebe günden 
güne semirüp gider ve1462 vefret-i laḥm ve kesṟet-i şaḥmdan tekellüf1463 ile ḥa-
reket ider. Bu dergāhda anuñ ʿademi ile vücūdı ʿale’s-seviyye ve būd u nā-būdı 
sevāsiyedür. Salṭanat umūrında anuñ ne fāʾidesi var ve anı ekl itmekden ġayrı 
ne menfaʿate1464 yarar? Bu gün kāffe-i vuḥūşı anuñ ser ü gūş ve ber ü dūşı ile 
żiyāfet itmek  gerek  ve yarın ṭaʿām-ı çāşt ve ġıdā-yı şāmı ve rātibe-i ḫāṣ ve 
şīlān-ı ʿāmı sāʾir aʿżā vü endāmından eylemek  gerek. 

Çün ben bu kelāmı işitdüm ve anuñ tehevvür ü tecebbürin fehm itdüm geldüm, 
tā saña tenbīh idüp ḥüsn-i ʿahd ü peymānuma bürhān-ı iḳāmet eyleyem ve şol 
nesne ki şerʿ-i mürüvvet ve meẕheb-i uḫuvvetde ẕimmetüme vācib [B-66a] 
idi, müʾeddī ḳılam. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Men ānçe şarṭ-ı belāġest bā tu mī-gūyem
Tu ḫvāh ez suḫanem pend gīr ü ḫvāh melāl1465

Ḥālā ṣalāḥ-ı ḥāli bunda añlaram ki bir tedbīr idesin ve taʿcīl-i temām ile bu 
rence bir şifā ve bu derde bir devā ṭaleb ḳılasın ki şāyed bir ḥīle ile bu varṭadan 
ḫalāṣ ve bir laṭīfe ile bu mehlekeden necāt bulasın. 

Çün Şetrebe Dimne’nüñ bu kelimātın istimāʿ itdi şīrüñ ʿuhūd u mevāsī̱ḳı ḫāṭı-
rına gelüp eyitdi: 

1461 Bu zemāna dek] -Ü.
1462 Gider ve] -Ü.
1463 Tekellüf] güc, Ü.
1464 Menfaʿate] işe, Ü.
1465 Sen sözlerimden ister incin, ister onlardan öğüt al. Ben elçilik  gereği söyleyeceğimi söyledim.
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Ey Dimne mümkin midür ki şīr baña ḳaṣd eyleye. Bā-vücūd ki benden şemme-i 
ḫıyānet ve ẕerre-i cināyet ẓāhir olmadı ve ḳadem-i se̱bātum cādde-i iḫlāṣından 
inḥirāf bulmadı, ammā senüñ sözüñüñ daḫı ṣıdḳına ẓannum ve ḥaḳīḳatine 
gümānum yoḳdur1466. Ġālibā erbāb-ı şiḳāḳ beni aña nifāḳ itmişlerdür ve tezvīr 
ü firīb ile anı ḫışm u ġażaba getürmişlerdür. Anuñ ḫidmetinde suḫan-çīn 
[H-68b] ü nifāḳ-āyīn bir ṭāʾife vardur ki her biri ṣanʿat-ı kiẕb ü ġadrda üstād 
ve ṣıfat-ı mekr ü ḥīleye muʿtād, kerrāt ile anları āzmāyiş itmişdür ve anlardan 
envāʿ-ı ḫıyānet ü cināyet görmiş ve işitmişdür. Ol bābda ġayrılar ḥaḳḳında daḫı 
ne söyleseler1467 iʿtimād u iʿtiḳād idüp anlara ḳıyās eyler. Her-āyine şeʾāmet-i 
ṣoḥbet-i eşrār ile aḫbār ḥaḳḳında sūʾ-i ẓann ẓuhūra gelür ve gümān-ı ḫaṭā ile 
rāh-ı ṣavāb pūşīde olur. Ol baṭuñ tecrübede ḫaṭāsı bu maʿnāya delīl-i kāfīdür 
ve bu ṣūrete işāret-i vāfīdür. Dimne eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Şetrebe eyitdi: Bir baṭ meger bir şeb meh-tābda miyān-ı ābda ṣūret-i 
māhı görüp māhī ḫayāl itdi ve şest-i ḳaṣd ile ṣayda dürişdi, nesne bulımadı. 
Çün niçe nevbet bu minvāl üzre āzmāyiş itdi gördi ki anuñ bu ṣayyādlıḳdan 
ḥāṣılı hemān ḥāṣıl-teşnedür serābdan ve taḥṣīl-i1468 müflisān-ı genc-endīşdür 
teferrüc-i menāzil-i ḫarābdan. Külliyen ṣayd-ı māhīyi terk  idüp bi’l-külliye 
kendü mühimminden ferāġat itdi. Sāʾir leyālīde daḫı her bār ki māhī görse 
ʿaks-i ṣūret-i māhı [Ü-56b] taṣavvur idüp ṣaydına ḳaṣd itmez ve muṭlaḳā aña 
iltifāt eylemez idi ve eydür idi: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Men cerrebe’l-mücerreb ḥallet bihi’n-nedāme1469

Āḫir bu tecrübe anı müsm̱ir oldı ki dāʾimā gürisne giçinür idi ve bī-berg ü nevā 
rūzgār giçürür idi. Eger şīre benden fiʿlen yā ḳavlen bir nesne naḳl ideler ki be-
ḥükm-i men yesmaʿ yaḫal1470 aña iʿtimād u iʿtiḳād idüp ḳalbinde kerāhet ü nefret 
ẓuhūrına bāʿis ̱ ola. Mūcibi hemān ġayrılar ḥaḳḳında ḥāṣıl olan tecrübe olsa 
gerek. Ḥālbuki benüm ile anlaruñ beyninde nisbet hemān nisbet-i1471 zāġ u 
hümādur ve anlar ile benüm miyānumda farḳ beyne’l-arżı ve’s-semādur. Beni 

1466 Yoḳdur] vardur, B H.
1467 Söyleseler] söylerler, B.
1468 Taḥṣīl-i] -B H.
1469 Kim denenmişi denerse pişman olur.
1470 İşiten hayal eder (Birilerinin ayıp ve kötülükleri hakkında bir şey işiten o kişi hakkında kötü düşünmeye başlar).
1471 Nisbet-i] münāsebet-i, -Ü.
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anlara ḳıyās itmek  ḳıyāsun meʿa’l-fāriḳdür1472 ve gevheri ḫar-ı mühreden temīz1473 
itmemek  żamīr-i neḳḳād-ı şīre nā-muvāfıḳ ve ġayr-ı lāʾiḳdur. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kār-ı pākān rā ḳıyās ez ḫod me-gīr
Z’ān ki bāşed der neveşten şīr şīr

Her dü gün zenbūr ḫored ez yek  [B-66b] maḥal
Z’ān yekī şod nīş ü z’ān dīger ʿasel

Her dü gün āhū giyā ḫored u āb
Z’ān yekī şod ḫūn u dīger müşk-i nāb1474

Dimne eyitdi: Şīrüñ sebeb-i nefreti bu degüldür. Belki mülūkuñ ʿādetidür ki 
bī-istiḥḳāḳ bir kimesneyi semend-i devlete bindürürler ve bir müsteḥaḳḳı bī-se-
beb ẓāhir-i menzil-i nekbete indirürler. Naẓm:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Şāh Hürmūz’em ne-dīd ü bī-sebeb ṣad luṭf kerd
Şāh Yezd’em dīd ü medḥaş güftem ü hīçem ne-dād

Kār-ı şāhān inçinīn bāşed tu ey Ḥāfıẓ me-renc [H-69a]

Dāver-i rūzī-resān tevfīḳ-ı nuṣretişān dehād1475

Şetrebe eyitdi: Eger bu kerāhat ki şīrden ḥikāyet idersin, bī-ʿillet ola ve bu 
ġażab ki andan rivāyet eylersin, bī-sebeb vücūda gele. Hīç bir çāre ile pāy-ı 
ḳarār cādde-i istiḳāmete irmek  ve hīç bir ḥīle ile dīde-i ümmīd çihre-i murādı 
görmek  müyesser degüldür1476. Zīrā ġażab ki sebebden münbaʿis ̱ ola, īrād-ı 
maʿẕeret ile anuñ defʿi müyesserdür. Eger ʿıyāẕü bi’llāh ki ġażab bī-sebeb ola 
yā bühtān u tezvīr ile mizāc-ı şīri taḥrīf ü taġyīr itmiş olalar. Dest-i tedārük 
andan ḳāṣır ve endīşe-i telaḳḳī andan ʿāciz olmaḳ muḳarrerdür. Zīrā ki bühtān 
u bahāneye kerāne olmaz ve mekr ü firīb bir mertebede nihāyet bulmaz. Şīrüñ 

1472 Farklılıkların özünü dikkate almayan bir kıyas.
1473 Temīz] farḳ, Ü.
1474 Her ne kadar yazılışta “süt”le “aslan” aynı olsa da (ikisinin de yazılışı “şīr” şeklindedir.) temiz insanlarla kendini 

bir tutma. Her iki tür arı aynı yerden beslense de biri zehir, diğeri bal üretir. Her iki ceylan bitkilerle beslenip su 
içtiler, ancak  biri kan, diğeri misk  verdi. 

1475 Şah Hürmüz beni görmediği halde bana yüzlerce ihsanda bulundu. Oysa Şah Yezd’e onca methiye yazmama rağmen 
bana hiçbir lutufda bulunmadı. Ey Hâfız, şahların işi böyledir, sen üzülme. Rızkı veren yüce Allah onlara zafer ve 
nusret ihsan eylesin.

1476 Müyesser degüldür] yoḳdur, B H.
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bendeden nefretine1477 bāʿis ̱bende bir günāh añlamazam. Meger ol ki baʿżı rāy 
u tedbīrde yine anuñ maṣlaḥatı içün aña muḫālefet eylemiş olam ve sevāniḥ-ı 
mühimmātda gāh gāh ṣalāḥ-ı vaḳt ve ıṣlāḥ-ı memleket içün ḫilāf-ı rıżāsı ve 
naḳīż-ı muḳteżāsı üzre söz söylemiş olam. Şāyed ki ol istiḳlāl ü cürʾet ve ḳaṣd-ı 
ḳadḥ-ı ḥürmete ḥaml ile isāʾet-i edeb ve mübāsaṭat-ı bī-sebebden ʿ add itmiş ola, 
ammā bendeden ṣādır olanlardan her cüzʾī bir fāʾide-i küllīden ḫālī degüldür. 
Bā-vücūd ki anuñ cānib-i şükūh u şevketin ve cenāb-ı ʿırż ve ḳāʿide-i ḥürmetin 
riʿāyet idüp hīç bir zemānda bī-edebāne vü küstāḫāne vażʿ ṣādır olmamışdur 
ve şarṭ-ı taʿẓīm ü tekrīmde ve farṭ-ı tevḳīr ü tefḫīmde şāʾibe-i taḳṣīr ü tehāvün 
vuḳūʿ bulmamışdur1478. Kim iḥtimāl virür idi ki naṣīḥat mūcib-i vaḥşet olup 
kim ḫayāl ider idi ki maḥabbet sebeb-i ʿadāvet olaydı. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Dārū sebeb-i derd şod īncā çi ümīdest
Zāʾil şoden-i ʿārıża vü ṣıḥḥat-i bīmār1479

Eger bu da olmazsa şāyed ki naḫvet-i salṭanat ve istiġnāʾ-i ḥükūmet mūcib-i nef-
ret ü ʿ adāvet olmış ola. Zīrā ki muḳteżā-yı ceberrūt ve lāzıma-i ʿ aẓamet [Ü-57a] 
nāṣiḥlere bi’ṭ-ṭabʿ münkir olmaḳdur ve ḫāʾinlere ve ḫoş-āmed-gūylara māʾil olup 
ḥürmet ü maḥremiyyet ile maḫṣūṣ ḳılmaḳdur. Bu ecildendür ki ʿulemā buyur-
mışlardur: Ḳaʿr-ı deryāda neheng āġūş itmek  ve leb-i mār-ı düm-bürīdeden 
ḳaṭarāt-ı zehr nūş itmek  mülāzemet-i sulṭāndan selāmete aḳrebdür ve taḳarrüb-i 
mülūkdan emn ü ferāġate evlā vü ensebdür. Zīrā1480 ben bilürem ki ḫidmet-i 
[B-67a] erbāb-ı salṭanatda ḫaṭar-ı bisyār ve mübāşeret-i [H-69b] aʿmāl-i 
memleketde żarar-ı bī-şümār vardur. Baʿżı ḥükemā pādşāhları āteşe teşbīh ey-
lemişlerdür ki egerçi pertev-i ʿināyetleri ile külbe-i tārīk-i ümmīd-vārları rūşen 
iderler, ammā şuʿle-i siyāsetleri ile daḫı ḫırmen-i sevābıḳ-ı ḥuḳūḳ-ı ḫidmetkārları 
külḫan eylerler. ʿAḳl-ı ṣaḥīḥ ḳatında vāżıḥdur ki kimüñ ki āteşe ḳurbı ziyāde ola, 
ese̱r-i żararın ziyāde müşāhede ḳıla, ammā anlar ki ıraḳdan nūrāniyyetin temāşā 
idüp iḥrāḳdan bī-ḫaber ola, taḳarrüb-i mülūkda leẕẕet ve mülāzemet-i selāṭīnde1481 
bir menfaʿat ẓann iderler, inne baʿża’ẓ-ẓanni ism̱ün1482. Ḥaḳīḳat budur ki eger anlar 
siyāset-i şāhī ve kemā-hiye hevl ü heybet-i pādşāhīye vāḳıf olalar idi ʿilme’l-yaḳīn 

1477 Nefretine] teneffürüne, Ü.
1478 Vuḳūʿ bulmamışdur] vāḳıʿ olmamışdur, Ü.
1479 İlacın hastalığa sebep olduğu yerde hastalığın giderilmesi ve hastanın sıhhat bulması nasıl beklenebilir?
1480 Zīrā] -H Ü.
1481 Selāṭīnde] sulṭānda, Ü.
1482 Şüphe yok  ki zannın bazısı günahtır (Hucurât 12).
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bileler ve ʿayne’l-yaḳīn göreler idi ki balı belāsına degmez ve hezār sāle ʿināyet 
bir sāʿat siyāsete muḳābil olmaz1483. Bu ḳażıyyenüñ miṣdāḳı hemān münāẓara-i 
bāz u ḫorūsdur. Dimne eyitdi: Nice rivāyet olınmışdur ol. 

Ḥikāyet: Şetrebe eyitdi: Rivāyet iderler ki1484 bir bāz-ı tīz-pervāz bir ḫorūs-ı 
bülend-āvāz ile muḥāvereye āġāz idüp eyitmiş ki: 

Ey murġ-ı āşnā-rūy u bīgāne-ḫūy ṣadāḳat-nümāy u ʿadāvet-cūy niçün ḳal-
büñüzde ṣafā ve ʿahdüñüzde vefā yoḳ? Dāʾimā işüñüz naḳż-ı ḥuḳūḳ ve buġż u 
ʿuḳūḳ ve cevr ü cefādur. Ḥālbuki ʿunvān-ı ṣaḥīfe-i aḫlāḳuñuz münāsib-i vefā-
dur. Bā-vücūd ki vefā be-ḥükm-i inne ḥüsne’l-ʿahdi mine’l-īmān1485 delīl-i kāmil-i 
īmāndur. Meẕheb-i mürüvvet ve meşreb-i fütüvvetde daḫı cezāʾ-i isāʾet isāʾet, 
mükāfāt-ı iḥsān iḥsāndur. Beyt: 

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Seg ki vefāʾī be-riyā nīsteş
Bihter ez ān kes ki vefā nīsteş1486

Ḫorūs eyitdi: Bizde ne bī-vefālıḳ gördiñüz ve nice bed-ʿahdliḳ müşāhede ḳıl-
dıñuz? Bāz eyitdi: 

Bundan ziyāde bī-vefālıḳ olur mı ki ādemīler sizüñ ḥaḳḳuñuzda ol ḳadar te-
laṭṭuf gösterürler ve siz zaḥmet ü meşaḳḳat çekmedin āb u dāneñüzi ki meded-i 
mādde-i ḥayātuñuzdur, müheyyā vü1487 āmāde ḳılurlar ve dāʾim ʿayn-ı ʿināyet 
ile aḥvālüñüze nāẓır olup ḥıfẓ u ḥirāsetüñüzde ḳāʾim olurlar. Anlaruñ devletin-
de ḳalbüñüzde fütūruñuz yoḳ ve kūşe vü tūşe cihetinden ḳuṣūruñuz yoḳ. Her 
gāh ki sizi daʿvet ideler sünnet-i icābeti riʿāyet itmeyüp ḳaçarsız ve utanmadan 
bu bāmdan o bāma uçarsız. Bu deñlü ḥuḳūḳ-ı niʿmet ve ʿuhūd-ı ḫidmetden 
giçersiz. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bu deñlü ḥaḳḳ-ı ḫidmetden giçersiz
Velī-niʿmetlerüñüz ḳor1488 ḳaçarsız

Beyt:

1483 Muḳābil olmaz] muḳābele itmez, H Ü.
1484 Rivāyet iderler ki] -Ü.
1485 Şüphe yok  ki verilen söze riayet edilmesi imandandır.
1486 Riyasız vefa gösteren köpek, vefasız bir insandan daha iyidir.
1487 Müheyyā vü] -B H.
1488 Velī-niʿmetleriñüz ḳor] velī-niʿmetleriñüzden, Ü.
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Şahin ile horozun insanlarla dostluk kurmanın faziletleri ve 
zararları üzerine sohbeti. TSMK, revan 843, v.100a.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ḥaḳḳ-ı nemekī ne-mī-şināsī
Ez münʿim-i ḫvīş mī-hirāsī1489 [H-70a]

Biz bā-vücūd ki vaḥşīyüz, eger bir müddet anlar ile ülfet idevüz ve ellerinden 
ṭuʿme yiyevüz, ḥaḳḳ-ı nān u nemeki bilüp elümüze giren şikārı anlara virürüz 
ve ittifāḳan anlardan bir miḳdār1490 ıraḳ düşsek  mücerred bir āvāz ile per-
vāz-künān1491 yine gelürüz. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Murġ-ı dest-āmūz rā çendān ki kes dūr efkened
Bā neşāṭ-ı bāl āyed bāz çün gūyed biyā1492

Ḫorūs cevāb virdi ki: Rāst söylersin, ammā sizüñ icābet-i daʿvete müsāraʿa-
tüñüz [B-67b] [Ü-57b] ve bizüm fermān-ı velī-niʿmete muḫālefetümüz ol 
cihetdendür ki siz tābede kendü cinsüñüzden biryān hergiz görmemişsiz. Biz 
sīḫde bizüm nevʿimizüñ kebābın döne döne görmişüzdür. Eger siz daḫı anı 
göreydiñüz anlaruñ eṭrāfın ḥarem-i beytü’l-ḥarām ise daḫı ṭavāf itmeyeydiñüz 
ve eger biz kū-be-kū ḳaçarsaḳ siz kūh-be-kūh ḳaçaydıñuz. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki bilesin ki ol ṭāʾife ki muṣāḥabet-i mülūka 
māʾildür, āsīb-i siyāsetinden ġāfildür. Şol kimesne ki anlaruñ zehr-i ḳahrından 
çāşnī ṭatmış ola, ne ḳadar ʿāḳil ise daḫı bāde-i ḥayret ve cürʿa-i ḫavf u1493 ḫaş-
yetden bī-ḫūd u lā-yaʿḳıldür. Beyt:

[Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Nezdīkān rā bīş buved ḥayrānī
Dānend īşān siyāsetī sulṭānī1494

Dimne eyitdi: Ẓāhir budur ki şīrüñ saña bu ḳaṣdına ʿillet mücerred istiġnā-yı 
salṭanat ve naḫvet-i ceberrūt u ʿaẓamet degüldür ki senüñ hüner-i bisyār ve 
fażīlet-i bī-şümāruñ vardur. Selāṭīn erbāb-ı fażl u hünerden hīç bir zemānda 
müstaġnī olmaḳ yoḳdur. Şetrebe eyitdi: 

Şāyed ki benüm hüner ü fażīletüm aña sebeb-i nefret ve mūcib-i buġż u1495 ʿ adāvet 

1489 Beyt: Ḥaḳḳ-ı nemekī… ḫvīş mī-hirāsī] -B Ü.
 Tuz ekmek  hakkını bilmediğin halde sana nimet sunandan korkuyorsun.
1490 Bir miḳdār, -B H.
1491 Künān] iderek, Ü.
1492 Bir kimse ehlileştirdiği bir kuşu salsa da o kuş sahibinin bir tek  “gel” hitabıyla geri gelir.
1493 Ḫavf u] -B H.
1494 Sultanın siyasetini bilen yakınları ona daha çok  hayranlık  besler.
1495 Buġż u] -B H.
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olmış ola, görmez misin ki esb-i reh-vār hüneri sebebi ile pāy-beste ve şāḫ-ı mīve-
dār se̱meri vāsıṭası ile ser-şikestedür1496. ʿAndelīb kendü hünerinden ḥabs-i ḳafese 
giriftārdur. Ṭāvūs kemāl-i ḥüsn ü cemālinden bāl-künde vü şermsārdur. Mıṣrāʿ:

Ed-durru yuḥbesu ve’l-mühennedü yuġmedü1497

Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Vebāl-i men āmed heme dāniş-i men
Çü rūbāh rā mūy u ṭāvūs rā per

Hüner ʿayb-ı men şod ve’ger ne serem rā 
Ne ez ḫāk  bel k’ez güher būdī efser1498

Her-āyīne bī-hünerler çün hünermendlerden ārīdür ve anlaruñ miyānında 
binā-yı ḫuṣūmet-i ẕātī müʾekked ü müşeyyeddür kesṟetleri cihetinden ġalebe 
idüp taḳbīḥ-ı ehl-i hünerde ol ḳadar cidd ü cehd iderler ki ḥasenātların maʿrıż-ı 
seyyiʾātda ʿ arż idüp emānetlerin ṣūret-i ḫıyānetde ve diyānetlerin [H-70b] kis-
vet-i cināyetde gösterürler ve zīver-i fażl-ı hüneri ki ser-māye-i bāzār-ı devlet 
ve ser-nāme-i menşūr-ı saʿādet olmaḳ gerekdür1499, vesīle-i nefret ü kerāhet ve 
ẕerīʿa-i nekbet ü şeḳāvet ḳılurlar. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Çeşm-i bed-endīş ki ber-kende bād
ʿAyb nümāyed hünereş der naẓar1500

Erbāb-ı elbāb bu bābda buyurmışlardur ki: Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ger hünerī ser ze miyān ber-zened
Bī-hünerī dest beran der-zened

Kār-ı hünermend be-cān āverend
Tā hünereş rā be-zebān āverend1501

1496 Ser-şikestedür] ser-keştedür, B / şikestedür, Ü.
1497 İnci saklanır, kılıç ise kınına sokulur.
1498 Tilkiye kuyruğu, tavusa tüyü vebal olduğu gibi bütün bildiklerim benim vebalim, hünerimse ayıbım oldu. Halbuki 

başıma, toprak  değil mücevherler yağmalıydı.
1499 Saʿādet olmaḳ gerekdür] saʿādetdür, Ü.
1500 Hüneri bir ayıp olarak  gören kötü niyetlilerin gözü çıksın.
1501 Hünersiz ve marifetsiz insanlar hüner göstermeye çalışırsa hüner ortadan kalkar. Onlar marifet sahiplerinin marifet-

lerinden ve hünerlerinden bahsetmek  için ölmelerini beklerler.
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Hem ʿayb-cūy1502 u bī-hüner ü1503 bī-inṣāflar evṣāfında dimişlerdür: Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dīde-i inṣāf çü bīnā şeved
Dür şümered gerçi ki mīnā buved

V’ān ki ne-dāred dil-i raḥmet-peẕīr
Töhmet-i peşmīne nehed ber-ḥarīr

Resm-i büzürgān buved inṣāf-ı kār
Kār-ı ḫasān nīst be-coz ḫār ḫār1504

Dimne eyitdi: Yümkin ki bed-sigāller bunı ḳaṣd itmiş [B-68a] olalar, ammā 
bu taḳdīrce meʾāl-i kār nice olur ve ʿāḳıbet-i ḥāl neye varur? Şetrebe eyitdi: 

Şöyle ki tīr-i taḳdīr anlaruñ hedef-i tezvīrine rāst gelmeye, ḥayyiz-i vücūda 
hergiz andan mażarrat gelmez ve eger ḳażā-yı Rabbānī ve taḳdīr-i Yezdānī 
anlaruñ murādına müsāʿid olursa hīç siper-i tedbīr ile anuñ defʿi muḳadder ü1505 
müyesser olmaz. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Feʿūl]

Taḳdīr çü sābıḳest tedbīr çi sūd1506

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Atılsa çün ḳażādan tīr-i taḳdīr
Siper olmaz aña hīç rāy u tedbīr

Dimne eyitdi: Merd-i ḫıredmende vācibdür ki her ḥālde fikr ü endīşeyi ken-
düye pīşe eyleye ve ʿaḳl-ı dūr-endīşi her emrde reh-ber ü pīşvā idine ki hīç bir 
ferd esās-ı kārını ḳavāʿid-i efkāra mübtenī ḳılmadı ki maḳṣūdına [Ü-58a] ẓafer 
bulmadı. Şetrebe eyitdi: 

Fikr ü tedbīr ol vaḳt teʾsī̱r ider ki ḳażā anuñ ʿ aksine imżā ḳılmamış ola ve ḥīle vü 
tezvīr ol zemān kār-gīr olur ki ḳader anuñ ḫilāfına cārī olmamış ola1507, ammā 

1502 ʿAyb-cūy] ʿacīb-cūy, B.
1503 Bī-hüner ü] -H Ü.
1504 İnsan, insaf gözü ile bakarsa, camı dahi inci sayar. Merhametsiz insan ise harir kumaşa yün diyerek  iftira atar. 

İnsaf, büyük  insanlara özgüdür. Alçak  insanlardan incitici sözden başka bir şey duyulmaz.
1505 Muḳadder ü] maḳdūr-ı, H.
1506 Takdire tedbir fayda etmez.
1507 Ve ḥīle vü tezvīr ol zemān kār-gīr olur ki ḳader anuñ ḫilāfına cārī olmamış ola] -Ü.
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fermān-ı ḳażā mażā ve ḥükm-i ḳader nefāẕ bulduḳdan ṣoñra ne çāre nefʿ-peẕīr 
olur ve ne ḥīle dest-gīr olur? Bend-i taḳdīr ve ḳayd-ı ḳażādan mekr ü deġā ve 
fikr ü dehā ile rehā müyesser degüldür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Her āteş ki dest-i ḳażā ber-efrūḫt
Heme fikr ü tedbīrhā rā be-sūḫt1508

Çün āferīdegār celle ve ʿ alā bir ḥükmi nefāẕa ve bir ḳażāyı mażāya yitişdürmek 
dileye bīnālaruñ çeşm-i ẓāhirini ve dānālaruñ dīde-i bāṭınını meyl-i ġaflet ile 
tīre vü ḫīre ḳılur, tā rāh-ı rehā ol ḥükmden maḫfī vü1509 pūşīde olur, iẕā cāʾe’l-
ḳażā ʿamiye’l-baṣar1510. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-vaḳt-i nefāẕ-ı ḳażā vü ḳader [H-71a]

Heme zīrekān kūr geştend ü ker1511

Meger sen ḳıṣṣa-i dihḳān u bülbüli işitmemişsin ve anlaruñ münāẓara vü 
muḥāverelerin gūş itmemişsin. Dimne eyitdi: Ne keyfiyyet ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Şetrebe eyitdi: Rivāyet iderler ki bir dihḳānuñ bir bāġı var idi, 
be-ġāyet zībā vü ḫurrem ve bir būstānı var idi, ġayret-i gülistān-ı İrem. Ṣafā-yı 
āb u hevāsı nesīm-i bahāra iʿtidāl virür idi ve şemāme-i reyāḥīn-i rūḥ-efzāsı 
dimāġ-ı cānı muʿaṭṭar ḳılur idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gülistānı çü gülzār-ı cevānī
Gül-i sīrābı āb-ı zindegānī

Nevā-yı ʿandelībi ʿişret-engīz
Hevā-yı ʿıṭr-bīzi rāḥat-āmīz

Kūşe-i çemende bir gülbüni var idi ki nihāl-i Ṭūbā’dan dırāz ve şāḫ-ı Sidre-
tü’l-müntehā’dan mümtāz u1512 ser-firāz. Her seḥer çın ol gülbün üstinde bir 
gül-i rengīn-ʿiẕār ġonçe-lebān-ı türkān-ı çīn gibi açılur idi ve ʿaraḳ-ı ruḫsār-ı 
meh-rūyān-ı Zühre-cebīn gibi ḳaṭarāt-ı şebnemden üstine dürrler ṣaçılur idi. 

1508 Takdirin yaktığı ateş bütün fikir ve tedbirleri yakar.
1509 Maḫfī vü] -B H.
1510 Kaza geldiğinde akıllıların hepsi kör ve sağır olur. 
1511 Takdirin olduğu yerde bütün uyanık  insanlar kör ve sağır olurlar.
1512 Mümtāz u] -B H.
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Bāġbān ol gül-i raʿnāya ʿaşḳ-bāzlıġa āġāz ider idi ve bülbül-i şeydā gibi göñli 
şeh-bāzı anuñ mihri hevāsında pervāz ider idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gül be-zīr-i leb ne-mī-dānem çi mī-gūyed ki bāz 
Bülbülān-ı bī-nevā rā der fiġān mī-āvered1513

Bir gün bāġbān ʿādet-i maʿhūdı üzre gül ü gülbün seyrānına gelüp gördi ki bir 
bülbül-i nālān ṣaḥīfe-i gül-i ḫandāna yüzin sürüp minḳārı ile [B-68b] şīrāze-i 
cild-i zer-nigārın söker ve eczā-yı evrāḳın perīşān idüp berg-i ḫazān gibi rūy-ı 
zemīne döker. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Bülbül ki be-gül der-nigered mest şeved
Ser-rişte-i iḫtiyāreş ez dest şeved1514

Bāġbān evrāḳ-ı güli böyle perīşān u1515 ḫāke yeksān göricek  girībān-ı şekībi 
dest-i ıżṭırāb ile çāk  ve çihre-i eflāki dūd-ı āh1516 ile nümūdār-ı rūy-ı1517 ḫāk 
itdi. İkinci gün yine gülzāra vardı. Aḥvāl-i gül ü bülbüli ol minvāl üzre gördi ve 
āteş-i firāḳ-ı gül ve ḥasret-i1518 bāġ Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dil-i dihḳāna urdı dāġ-ber-dāġ

Üçünci defʿa daḫı gördi ki bülbül-i zār1519 yine minḳārı ile evrāḳ-ı güli tār-mār 
ḳılmış. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dökülmiş berg ü bārı ḫārı ḳalmış

Dihḳānuñ ʿinān-ı ḳarārı ḳabża-i iḳtidārdan gitdi ve ḫār-ı hicrān-ı yār ve elem-i 
sitem-i aġyār ile kār cānına ve kārd üstüḫvānına yitdi. Āḫir-i kār bülbüli dām-ı 
firīb [H-71b] ve dāne-i ḥīle ile şikār idüp maḥbes-i ḳafese giriftār itdi. Bülbül-i 

1513 Gülün, dudak  altından ne söylediğini bilmiyorum, ama çaresiz bülbülleri feryat ettiriyor.
1514 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Bülbül güle bakınca mest olur, iradesi elinden çıkar.
1515 U] ve ḫār u ḫāşāk  ile, Ü.
1516 Āh] āh-ı siyāh, Ü.
1517 Rūy-ı] ruḫsār-ı tīre-i, Ü.
1518 Gül ve ḥasret-i] gül-i, B H.
1519 Daḫı gördi ki bülbül-i zār] tekrār vardı, Ü.
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Cennet misali bir bahçeye sahip olan bahçıvan ve gözü gibi 
baktığı güllerini gagalayan bülbül. TSMK, revan 843, v.102a.
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zār daḫı1520 ṭūṭī-vār dehān-ı şekker-bārdan güftāra gelüp1521 eyitdi: 

Ey dihḳān ne sebeb ile beni ḥabs itmegi lāʾiḳ u sezā-vār1522 gördüñ ve ne cürm 
eyledüm ki baña ʿuḳūbete rıżā virdüñ. Bu fiʿle bāʿis ̱eger istimāʿ-ı naġamātum 
ise āşyānum ḫod būstānuñ [Ü-58b] ve ṭarab-ḫānem eṭrāf-ı gülistānuñ idi. 
Eger ḫāṭıruña bir maʿnā daḫı ẓāhir oldı ise yā benden sehv ü ḫaṭā ile1523 bir 
günāh ṣādır oldı ise luṭf eyle beni andan āgāh eyle. Pīr-i dihḳān eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tā key āzārī merā yā Rab ne-mānī ey raḳīb
Tā be-key pūşī ruḫaş yā Rab ne-mānī ey niḳāb1524

Āyā hīç bilür misin ki sāġar-ı ḳahr ile rūzgāruma ne zehrler nūş itdürdüñ ve 
hicrān-ı yār-ı nāzenīnüm ile dil-i nā-tüvānuma ne ḳanlar yutdurduñ. Ṭarīḳ-i 
mükāfāt ile ol kāruñ sezāsı ve ol kirdāruñ cezāsı budur ki seni yār u diyārdan 
dūr ve temāşā-yı rūy-ı gülzārdan mehcūr ḳılup kūşe-i maḥbes-i ḳafesde zārī 
idesin. Ben daḫı derd-i hicrān-ı cānān ile zāviye-i külbe-i aḥzānda nāliş eyle-
rem. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-nāl bülbül eger bā menet ser-i yārīst
Ki mā dü ʿāşıḳ-ı zārīm ü kār-ı mā zārīst1525

Bülbül eyitdi: Ey bāġbān bu sözden fāriġ ol ve endīşe ḳıl ki ben bu miḳdār cerī-
me ile ki bir gül perīşān itdüm, maḥbūs oldum. Sen ki göñül perīşān idersin, 
ḥālüñ nice olısardur? Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Künbed-i gerdende ze rūy-ı ḳıyās
Hest be-nīkī vü bedī ḥaḳ-şinās

Her ki nekūyī kuned āneş resed
V’er bedī-i kerd ziyāneş resed1526

1520 Zār daḫı] zār-ı perīşān-rūzgār, Ü.
1521 Dehān-ı şekker-bārdan güftāra gelüp] āġāz-ı güftār idüp, Ü / şekker-bārdan güftāra gelüp] güftārı 

açup, H.
1522 Lāʾiḳ u sezā-vār] revā, B H.
1523 Sehv ü ḫaṭā ile] -B H.
1524 Allah’ım! Rakip ne zamana kadar beni incitecek? (Ey rakip!) keşke ölsen! Ey örtü, ne zamana kadar sevgilimin 

yüzünü kapatacaksın? 
1525 Eger benimle aynı dertteysen ağla bülbül. Biz ikimiz de âşığız, işimiz ağlayıp sızlamaktır.
1526 Felek  iyilik  ve kötülüğün hakkını bilir. İyilik  eden iyilik, kötülük  eden kötülük  bulur.
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Bu kelām-ı leṭāfet-encām1527 dil-i dihḳānda teʾsī̱r-i temām idüp bülbüli āzād 
itdi. Bülbül daḫı dil-şād u zebān-ı faṣīḥü’l-beyān birle1528 eyitdi: 

Ey bāġbān çün bu iḥsānı baña erzānī buyurduñ elbette be-ḥükm-i hel cezāʾü’l-iḥsā-
ni ille’l-iḥsān1529 anuñ mükāfātına saʿy eylemek  vācibdür. İmdi beşāret olsun ki 
būstānuñda fülān dıraḫt dibinde bir āftābe medfūndur ki derūnı zer-i ṣāfī ve 
nuḳre-i ḫām ile memlū vü meşḥūndur. Dihḳān çün bu beşāret ile şād-mān olup 
taʿyīn itdügi mevżiʿi1530 ḥafr itdi [B-69a] suḫan-ı bülbüli rāst bulup eyitdi: 

Ey bülbül ʿacebdür ki ḳaʿr-ı ḫākde āftābeyi görürsin zīr-i ḫāşākde dāmı gör-
mezsin. Bülbül eyitdi: 

Belī bilmez misin ki iẕā nezele’l-ḳażā ʿamiye’l-baṣar1531, iẕā nezele’l-ḳaderü baṭa-
le’l-ḥaẕerü1532. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bā ḳażā kārzār ne’tvān kerd1533

Çün ḳażā-yı Rabbānī nāzil olur ne dīde-i baṣīretde nūr ḳalur ve ne tedbīr-i 
ḫıred [H-72a] nefʿ ü fāʾide virür. Nite ki dimişlerdür: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-ser-pençe dest-i ḳażā rā me-pīç
Ki dest-i tu ḳudret ne-dāred be-hīç

Ne-yāyed ḥaẕer bā ḳader sūdmend 
Her ān ç’ez ḳażā āyed ān rā pesend1534

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki tā bilesin ki ben żaʿīf-i ḥarīf pençe-i ḳażā vü 
ḳader degülem ve fermān-ı taḳdīre teslīmden ġayrı tedbīrüm yoḳdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ser-i irādet-i mā āstān-ı ḥażret-i dūst
Ki her çi ber-ser-i mā mī-reved irādet-i ūst1535

1527 Kelām-ı leṭāfet-encām] kelām, B H.
1528 Faṣīḥü’l-beyān birle] revān ile, B H.
1529 İyiliğin mükafatı iyilikten başka mıdır? (Rahman 60). 
1530 Mevżiʿi] maḥalli, H Ü.
1531 İẕā nezele’l-ḳażā ʿamiye’l-baṣar] -B H.
 Kaza geldiğinde göz körleşir.
1532 Kader gelmişse bütün tedbirler boşadır.
1533 Kaderle kavga edilmez.
1534 Kadere karşı çıkma. Çünkü senin onu yenecek  gücün yoktur. Kaderden çekinmek  fayda vermez. Kaderin verdiklerine rıza göster.
1535 İrademizin başı (kurbanlık  hayvan gibi) dostun eşiğindedir. Allah’ın iradesi karşısında boynumuz kıldan incedir.
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Dimne eyitdi: Ey Şetrebe ben ḥaḳḳa’l-yaḳīn bildüm ve ʿayne’l-yaḳīn muʿāyene 
ḳıldum ki şīrüñ saña bu ḳaṣdına sebeb ne nifāḳ-ı düşmen ve ne kesṟet-i hüner ve 
ne naḫvet-i mülūkdur. Belki aña bāʿis ̱anuñ kemāl-i mekr ü ġadri ve temām-ı 
ʿunf u ḳahrıdur ki ġaddārdur kām-kār ve cebbārdur ḳahhār u mekkār. Egerçi 
ki evāʾil-i ṣoḥbeti mūris-̱i ḥalāvet-i ḥayātdur, ammā evāḫir-i ḫidmeti müsm̱ir-i 
merārāt-ı hādimü’l-leẕẕātdur. Şöyle bil ki ol bir mār-ı zehr-nākdür ki bīrūnı 
nuḳūş-ı reng-ā-reng ile ārāste ve derūnı pür-zehr-i helākdür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḳamu dīv ü nīreng1536 ü mekr ü firīb
Ne luṭf u mürüvvet ne ṣabr u şekīb

Şetrebe eyitdi: Ey Dimne nice idelüm, elden ne gelür? Niçe eyyāmdur ki ṭaʿm-ı 
nūş-ı kerem gördüm, [Ü-59a] şimdi hengām-ı zaḫm-ı nīş-i sitemdür ve niçe 
müddetdür ki mesned-i rāḥatda ṣafā sürdüm, ḥāliyā vaḳt-i hücūm-ı miḥnet ü 
ġamdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ey dil meze-i vaṣl çeşīdī yek  çend
Eknūn elem-i firāḳ mī-bāyed dīd1537

Ey Dimne fi’l-ḥaḳīḳa ecel girībānum ṭutup beni keşān keşān bu bīşeye getürdi 
ve illā benüm şīr ile muṣāḥabetde ne liyāḳatüm var idi ve vezīr-i emīr-i sibāʿ 
olmaḳ ne işümüñ ḥavāʾicine yarar idi? Bir şaḫṣ ki benüm ḫūnumı1538 şīr-i mā-
derinden ḥelāl bile ve pençe vü çengāline ṭāḳat-ı muḳāvemet muḥāl ola, ben 
daḫı anuñ ḥavṣalasına muvāfıḳ ve aña ṭuʿme olmaġa lāʾiḳ olam. Gerek  idi ki 
hezār kemend ile beni anuñ ḫidmetine getürmeyeler idi ve ṣad hezār ḥīle1539 vü 
bend ile dām-ı muṣāḥabetine giriftār idemeyeler idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Men kiyem tā devlet-i vaṣleş heves bāşed merā
Īn ki ez dūreş hemī-bīnem ne bes bāşed merā1540

Ammā taḳdīr-i İlāhī ve senüñ demdemeñ1541 ey Dimne1542 beni bu varṭaya 

1536 Ḳamu dīv ü nīreng] heme rīv ü rengest, H.
1537 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Ey gönül, vuslatın tadını aldın. Şimdi de ayrılığın acısını tatmalısın.
1538 Ḫūnumı] ḳanumı, Ü.
1539 Ḥīle] rīv, Ü.
1540 Onun vuslatını isteyecek  durumda değilim. Onu uzaktan görmek  bana yetmez mi?
1541 Senüñ demdemeñ] Dimne’nüñ demdemesi, Ü.
1542 Ey Dimne] -Ü.
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atdı. Ḥāliyā dest-i tedbīr dāmen-i tedārükden ḳāṣır ve terk-i ḥazm-i fikr-i 
ʿavāḳıb sebebi ile bārān-ı nevāʾib mütevātirdür. Ben ṭamaʿ-ı ḫām ve fikr-i 
nā-temāmumdan kendüm içün bir āteş efrūḫte [H-72b] ḳıldum ki henūz dūdı 
yitişmedin tef-i endūh ve tāb-ı melālinden yandum yaḳıldum. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ben itdüm kendü gülzārum yirin ḫār
Yiridür ki olam bülbül gibi zār 

Mıṣrāʿ: [B-69b]

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün kunem ḫod kerdeem ḫod-kerde rā tedbīr çīst1543

Ḥükemā-yı selef ve ekābir-i ḫalef erbāb-ı ḥırṣ u ṭamaʿuñ fesād-ı ḥāl ü meʾāline 
temsī̱lāt-ı vāżıḥa ile tenbīh itmişlerdür ve dünyādan ḳadr-i kifāf ile iktifā itme-
yüp ziyāde ṭaleb ḳılanı şol şaḫṣa teşbīh itmişlerdür ki bir kūh-ı elmāsa ire ve her 
pāreye ki ḳaṣd ide, anuñ fevḳinde daḫı aʿlāsın göre ve kesṟet-i ḳıymeti ḫayāli ile 
ṭamaʿ idüp daḫı ileri vara. Giderek  bir mertebeye vāṣıl ola ki maṭlūbı ḥāṣıl ola, 
ammā rīze-i elmās ile pāyı ḫırāş u terāş olduġı sebebden rāh-ı ḫalāṣ müteʿaẕẕir 
ola ve ol ġāfil şarāb-ı ḥırṣ ile mest ü lā-yaʿḳıl olup keyfiyyet-i ḥālinden ḫaberdār 
olmaya. Lā-cerem ḥasret-i temām ile ol kūhda dām-ı demār ve şibāk-i helāke 
giriftār ola ve ḥavāṣıl-ı ṭuyūr ve buṭūn-ı mār u mūrda ḳarār ḳıla. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Er ziyādet ṭalebī kār-ı tu āyed be-ziyān
Sūd eger ḫvāhī ze endāze ziyādet me-ṭaleb1544

Dimne eyitdi: Bu kelāmı ġāyet maʿḳūl ü müvecceh buyurduñ. Vāḳıʿā her kişi 
ki bir gird-āb-ı belāya düşmişdür, anuñ menşeʾi fi’l-ḥaḳīḳa anuñ ḥırṣ u ṭamaʿı 
olmışdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Bü’gzer ze ṭamaʿ ki āfet-i cān u dilest
Ṭāmiʿ heme cā v’ez heme-kes münfaʿilest1545

Bir gerden ki bend-i ḥırṣ u şereh ile muḳayyed ola, ʿāḳıbet ḳırāb-ı tīġ-ı nedāmet 
olısardur ve bir kāse-i sirke derd-i sevdā-yı ṭamaʿ ile mālī ola, ser-encām şarāb-ı 

1543 Kendim ettim kendim buldum. Ne yapabilirim ki?
1544 Eğer haddinden fazla istersen zarar görürsün. Fayda görmek  istiyorsan fazlasını isteme.
1545 Dünya malına tamah etme. Çünkü dünya malı canın ve gönlün belasıdır. Tamahkar her yerden dışlanır.
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nāb-ı sürūr u ṣafādan ḫālī ḳalıserdür. Niçe kimseler ġāyet-i ḥırṣ u şerehinden 
ümmīd-i devlet ile varṭa-i nekbete düşmişdür ve būy-ı menfaʿat ile mehleke-i 
mażarrata yitişmişdür. Nite ki ol ṣayyād ki ṭamaʿ-ı ḫām ile ṣayd-ı rūbāh ḳaṣd 
itdi ve ʿāḳıbet dām-ı şikence-i pençe-i pelenge giriftār oldı. Şetrebe eyitdi: Ne 
keyfiyyet ile olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Bir gün bir ṣayyād bir ṣaḥrāda giderken gördi ki bir 
rūbāh-ı cüst ü çālāk  bāzī-künān ol deştde geşt ider ve temām şīve vü nāz ve 
cilve [Ü-59b] vü ihtizāz ile ol ṣaḥrāda gezer. Ṣayyād anuñ postınuñ āşüftesi 
ve mūyınuñ ālüftesi olup ḳuvvet-i ṭāmiʿası bunı iḳtiżā itdi ki rūbāhuñ ʿaḳabine 
düşdi gitdi ve sūrāḫına vāḳıf olup ḳurbında bir ḥufre ḥafr itdi ve ḫas u ḫāşāk  ile 
setr idüp üstine bir cīfe taʿbiye ḳıldı ve kendü kemīngāhda oturup ṣayd-ı rūbāha 
müteraṣṣıd oldı. Ḳażā-yı İlāhī rūbāh-ı pür-intibāh sūrāḫdan çıḳdı ve rāyiḥa-i 
cīfe ḫvāh u nā-ḫvāh anı ḥufre kenārına çekdi. Çün ḫāşāk  üzre cīfeyi ol vażʿ üzre 
müşāhede itdi anda āsā̱r-ı mekr muʿāyene idüp kendü kendüye eyitdi: 

Egerçi ki bu cīfe1546 hevāsı ḥayāt-baḫşdur, ammā ṣaḥrā-yı selāmetde ġāyet ḫoş-
dur ve dimāġ-ı ārzū egerçi bu mürde rāyiḥası ile muʿaṭṭardur, ammā meşām-ı 
ḥazm būy-ı belā ile daḫı mükerrerdür. [B-70a] ʿUḳalā bir emre ki anda rā-
yiḥa-i ḫaṭar ola, müteʿarrıż olmamışlardur ve erbāb-ı ḥazm bir mühimme ki 
anda iḥtimāl-i żarar ola, ḫavż ḳılmamışlardur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her kucā ḫaṭṭ müşkilī bāşed
Cehd kun tā burūn-ı ḫaṭ bāşī1547

Egerçi cāʾizdür ki bu ḫāşāk  üstinde bir cānver olmış ola, bu da mümkindür ki 
altında bir dām yā bir ādem taʿbiye olmış ola. Beyt: 

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Her bīşe gümān me-ber ki ḫālīst
Şāyed ki peleng ḫufte bāşed1548

Be-her taḳdīr iḥtiyāṭ vācib ü iḥtirāz münāsibdür. Ḳıṭʿa:
[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Merd rā çün dü kār pīş āyed
Ger ne-dānī kudām bāyed kerd

1546 Cīfe] ḫufre, Ü.
1547 Nerede bir sıkıntı çizgisi varsa, sen o çizginin dışında kalmalısın. 
1548 Hiç bir ormanın boş olduğunu zannetme. Orada bir kaplan uyuyor olabilir.
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Ān ki der-vey meẓanne-i ḫaṭarest
Ān’t ber-ḫod ḥarām bāyed kerd

V’ān ki bī-ḫavf u bī-ḫaṭar bāşed 
Be-hemānet ḳıyām bāyed kerd1549

Rūbāh bu endīşe ile hevā-yı cīfeden ferāġat itdi ve rāh-ı selāmeti ṭutdı gitdi. 
İttifāḳ bu esṉāda bir peleng-i gürisne ṭuʿme sevdāsı ile bālā-yı kūhdan indi ve 
ol cīfe rāyiḥası ile kendüsin ol ḥufreye bıraḳdı. Ṣayyād āvāz-ı dāmı istimāʿ idüp 
ḥufrede cānver ḥareketin iḥsās idicek  rūbāhı ṣanup ġāyet-i şerehden bī-teʾem-
mül kendüsin ḥufreye atdı. Peleng anı cīfeden menʿ ider ḫayāl idüp fi’l-ḥāl 
ṣıçradı şikemin yırtdı ve ser-pençe-i helāk  ile tār u pūd-ı vücūdın pāre pāre 
itdi. Ṣayyād-ı ḥarīṣ şerehi şeʾāmeti ile dām-ı fenāya giriftār oldı. Rūbāh-ı ḳāniʿ 
ḳanāʿati bereketi ile varṭa-i belādan necāt buldı. 

Bu mese̱lden maʿlūm olur ki ṭaleb-i ziyāde āzādeyi bende ve bendeyi ser-ef-
gende ider. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ziyāde ez seret er yek  küleh be-dest ārī
Be-ḫāk-i pāy-ı ʿazīzān ki derd-i ser bāşed1550

Şetrebe eyitdi: Ben tā ol zemān ġalaṭ itdüm ki mülāzemet-i āstāne-i şīre raġbet 
itdüm ve bilmedüm ki ol ḳadar ḥaḳḳ-ı ḫidmet bilmez imiş ve be-ḥükm-i lā vefāʾe 
li’l-mülūki1551 bunlarda vefā [H-73b] vü ḥaḳīḳat olmaz imiş. Dimişlerdür ki: 
Bir kimse ile ṣoḥbet eylemeñ ki ḳadrin bilmeye ve bir şaḫṣa ḫidmet eylemeñ ki 
ḳıymetin añlamaya, bunuñ misā̱li ol kimsenüñ ṣūret-i ḥālidür1552 ki ümmīd-i 
maḥṣūl ile zemīn-i şūrede toḫm eke, yā gūş-ı aṣamma aḫbār-ı feraḥ u ġam 
telḳīn ide veyā ṣafḥa-i āb-ı revāna ābdār ġazeller yaza yā seng-i ḫarādan genc 
tevaḳḳuʿ idüp ḳaza. Ḳıṭʿa: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze pādşāh vefā cüsten ān-çünān başed
Ki mīvehā ṭalebīden ze şāḫ-ı serv-i sehī

1549 Bir kişinin karşısına iki iş çıkarsa ve hangisini yapacağını bilemezse tehlike ihtimali olandan uzak  durup tehlikesiz 
olanı yapması gerekir.

1550 Bir kişinin başına bir külah yeter. Dostların ayağının toprağına and olsun ki ikincisi zarar verir. 
1551 Padişahlarda vefa olmaz.
1552 Bunuñ misā̱li ol kimsenüñ ṣūret-i ḥālidür] ol mesā̱bededür, B H.
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Tilki avlamak için kuyu kazan avcının çukuruna bir kaplanın düşmesi ve açgözlü avcının 
hırsla çukura inmesi sonucu kaplanın pençelerinde can vermesi. TSMK, revan 843, v.105a.
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Nihāl-i bīd tu rā ney-şekker ne-ḫvāhed dād
Hezār bār eger ez cūy-ı ḫuldeş āb-dehī1553 [Ü-60a]

Dimne eyitdi: Baʿde ḫarābi’l-Baṣra1554 telehhüf ü teʾessüf fāʾide virmez. Hemān 
tedbīrüñüzde ol ve tedārüküñ eyle ki vaḳt-i furṣat ele girmez, el-furṣatü temürrü 
merre’s-seḥāb1555.

Şetrebe eyitdi: Nice ideyüm, n’eyleyeyüm, ne çāre fikr ideyüm ve ne tedbīr 
eyleyeyüm1556? Ben aḫlāḳ-ı şīri bilürem. İʿtiḳādum budur ki anuñ benüm 
ḥaḳḳumda luṭf u ḫayrdan ġayrı fikri yoḳdur, ammā ḥāsidler cümle1557 benüm 
helāküme ḳāṣidler ve sāʿīler rūz u şeb benüm ḳatlüme sāʿīlerdür. Böyle olıcaḳ 
ẓāhir budur ki esbāb-ı derd ü belā āmāde ve ebvāb-ı renc [B-70b] ü ʿanā rūy-ı 
ḥālüme küşādedür ve mīl-i meyl-i şāhīn-i mīzān-ı ḥayāt1558 pille-i beḳādan 
keffe-i fenā vü fevāta ziyādedür. Zīrā ki çün ẓālimān-ı mekkār ve ġaddārān-ı 
sitem-kār hem-püşt olup ḫadeng-i ġadre bir kemāndan küşād vireler kār-gīr 
olmaḳ muḳarrerdür ve ehl-i nifāḳ ve erbāb-ı şiḳāḳ bir maẓlūmuñ helākine sāḳ-ı 
saʿyı teşmīr ve niṭāḳ-ı ittifāḳı ber-miyān idüp el bir itseler elbette aña ẓafer mü-
yesserdür. Nite ki gürg ü zāġ u şeġāl ittifāḳ ile ol şütüre ḳaṣd itdiler ve ʿ āḳıbet aña 
ġālib olup kendü murādlarına irdiler. Dimne istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Şetrebe eyitdi: Rivāyet iderler ki bir zāġ-ı ġamze-kār ve bir gürg-i 
ḫūn-ḫvār ve bir şegāl-i mekkār bir şīr-i şikārī ḫidmetine bil baġlamışlar idi ve 
bunlar bir şāriʿ-i ʿ ām ḳurbında maḳām ḳılmışlar idi. İttifāḳ gelüp giden ḳāfileden 
bir tācirüñ rāḥilesi bī-ṭāḳat olup ol ḥavālīde ḳaldı. Bir müddetden ṣoñra ḳuvvet 
bulup ṭaleb-i ʿalef içün her bir ṭarafa tek  ü pūy iderken ol bīşeye rāst geldi. Çün 
şīri ol heybet ü heyʾet üzre gördi ḫidmet ü tevāżuʿdan ġayrı çāre bulımadı. Şīr 
daḫı aña istimālet virüp ḥālin ḫāṭırın ṣordı. Keyfiyyet-i ḥāline muṭṭaliʿ olıcaḳ 
[H-74a] niyyet-i iḳāmet ü ḥareketinden suʾāl itdi. Şütür eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Pīş ez īn der kār-ı ḫod ger iḫtiyārī dāştem
Çün tu rā dīdem ʿinān-ı iḫtiyār ez dest reft1559

1553 Padişahlardan vefa ummak  selvi gibi yüksek  ağaçlardan meyve beklemeye benzer. Söğüt ağacına bin kere de su versen 
yine de şeker kamışı gibi şeker vermez.

1554 Basra yıkıldıktan sonra.
1555 Fırsat, bulutların geçtiği gibi geçer gider (Neml 88).
1556 Ve ne tedbīr eyleyeyüm] -Ü.
1557 Cümle] hep, H Ü.
1558 Ḥayāt] cinān, Ü.
1559 Bundan önce işimde iradem vardı. Ama seni görünce irademin yuları elimden kaçtı.
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Melik  her ne fermān iderse her-āyine ṣālāḥ-ı aḥvāl-i bendegānı müteżammin 
olsa gerek. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣalāḥ-ı mā tu beh mī-dānī ez mā1560

Şīr eyitdi: Eger kenef-i ḥimāyetümüzde iḳāmete raġbet ḳılasın, ümmīddür ki 
sāye-i devletümüzde āsīb-i renc ü miḥnetden āsūde olasın. Şütür şād oldı ve 
ḫalīʿu’l-ʿiẕār u güsiste-mehār ol bīşede geşt ü güẕār idüp bir mertebeye vardı ki 
be-ġāyet ferbih oldı. 

Bir gün şīr şikāra gidüp ittifāḳ bir pīl-i meste rāst geldi ve miyānlarında ceng-i 
ḳavī ve muḥārebe-i ʿaẓīm vāḳıʿ oldı ve şīrüñ baʿżı cevāriḥi mecrūḥ olup üftān u 
ḫīzān bīşeye yitişdi ve lerzān u hirāsān1561 bir kūşede düşdi. Zāġ u gürg ü şeġāl 
ki şīrüñ herīse-i ferīsesi kāse-līsleri idi, bī-berg ü nevā ḳaldılar. Şīrüñ kerem-i 
aṣlī ve eryaḥiyyet-i cibillīsi ve mülūkuñ kāffe-i ḫadem ve ʿāmme-i ḥaşemini 
maḥż-ı ʿāṭıfet ve ʿayn-ı merḥamet ü şefḳati muḳteżāsı üzre anları bu ḥālde 
göricek  ziyāde müteʾess̱i̱r olup eyitdi: 

Ey bī-çāreler sizüñ miḥnetüñüz daḫı benüm zaḥmetümden düşvār oldı. Eger 
bu ḥavālīde bir şikār göresiz, baña ḫaber idüñ ki varayum sizüñ nafaḳañuz 
ḳaydın göreyüm. Bunlar semʿan ve ṭāʿaten1562 diyüp her biri bir ṭarafa gitdiler 
ve her bār ki eṭrāfı ṭavāf itdiler, cins-i cānverden ese̱r göremediler. [Ü-60b] 
Bi’ż-żarūrī tedbīr-i mekr ü ḥīleye āġāz itdiler ve birbiri ile [B-71a] müşāvere 
idüp eyitdiler: 

Şütür bu bīşede olmaḳdan bize ne fāʾide ne melike andan menfaʿat müyesser-
dür ve ne bizüm ile anuñ miyānında ülfet mutaṣavverdür. Pes münāsib budur 
ki şīri taḥrīk  idüp anı ḳatl itdürevüz, tā bir ḳaç gün melike ṭaleb-i ṭuʿme vü 
loḳmadan ferāġat ḥāṣıl ola ve bize daḫı ḥālümüze göre fāʾide vü menfaʿat vāṣıl 
ola. Şeġāl eyitdi: 

Bu ḫayāl dāmeninden el çeküñ ve bu fikr-i muḥāl pīrāmeninde devrān itmeñ ki 
melik  aña emān virmiş ve ʿahd ü peymān ile kendü ḫidmetine getürmişdür. Kim 
ki meliki ġadre taḥrīż idüp naḳż-ı ʿahde taḥrīk  eyleye, ḫıyānet itmiş olur ve ḫāʾin 
her ḥālde merdūddur ve Ḫudā vü ḫalḳ [H-74b] andan nā-ḫoşnūddur. Mesṉevī:

1560 Bizim iyiliğimizi bizden daha iyi bilen sensin.
1561 Hirāsān] rīzān, B H.
1562 İşittik  ve itaat ettik.
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[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki derū tarḥ-ı ḫıyānet-gerīst
Dīn-i vey ez ʿahd ü emānet berīst

Sikke-i merdī ze diyānet buved
Ḳalbī-i merdüm ze ḫıyānet buved1563

Zāġ eyitdi: Bu bābda bir ḥīle müyesser ve bu ʿahdi şīrüñ ʿuhdesinden izāle mu-
taṣavverdür. Siz bunda tevaḳḳuf idüñ. Ben varayum bu mühimmi bitüreyüm 
ve ʿan-ḳarīb yārāna beşāret ḫaberin getüreyüm. Pes zāġ işāret-i yārān ile şīr 
ḫidmetine vardı. Vaṣf-ı ʿubūdiyyetde el baġlayup ṭurdı. Şīr eyitdi: 

Hīç cānver gördiñüz mi ve hīç bir ṣayddan ḫaber getürdüñüz mi1564? Zāġ eyitdi: 

Ey melik  ġalebe-i cūʿdan hīç birimizüñ dīdesinde nūr u fer ve aʿẓāmuzda ḥare-
kete ḳuvvetden ese̱r ḳalmamışdur, ammā ḫāṭır-ı fātıra bir çāre ḫuṭūr itdi. Şöyle 
ki melik  aña rıżā vire, cümlemüze refāhiyyet-i temām ve niʿmet-i müstevfī 
ḥāṣıl u vāṣıl1565 olur. Şīr eyitdi: 

Ḫulāṣa-i fikrüñ nedür1566 söyle görelüm ve miḥekk-i iʿtibārda temām-ʿayār 
olursa sikke-i ḳabūle uralum. Zāġ eyitdi: 

Żamīr-i münīr-i melike maḫfī vü pūşīde1567 degüldür ki bu şütür miyānumuzda 
ecnebīdür ve bize anuñla muṣāḥabetden ne fāʾide ʿāʾiddür. ʿAcāletü’l-vaḳt bir 
ṣayddur ki kendü ayaġı ile gelmişdür ve mā-ḥażar bir şikārdur ki kendü iḫtiyārı 
ile dāma düşmişdür. Şīr çün zāġuñ bu kelāmın işitdi āteş-i ḫışmı müştaʿil olup 
eyitdi: Şiʿr: 

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlü / Mefāʿilün]

ʿAfāʾün ʿalā hāẕe’z-zemāni fe-innehū
Zemānü ʿuḳūḳın lā zemānü ḥuḳūḳı

Fe-küllü refīḳın fīhi ġayru muvāfıḳın
Ve küllü ṣadīḳın fīhi ġayru ṣadūḳı1568

1563 Bir kimsede ihanet fikri varsa onun dininde ahde vefa yoktur. İnsanın sikkesi dininin göstergesidir. Sikkesinin sahte 
olması ise (dininden değil) hainliğinden ileri gelir.

1564 Ve hīç bir ṣayddan ḫaber getürdiñüz mi] -Ü.
1565 U vāṣıl] -B H.
1566 Nedür] -B H.
1567 Vü pūşīde] -B H.
1568 Bu zamana dikkat et. Zira bu devir itaatsizlik  devridir, hakların korunduğu devir değil. Yoldaşı aynı kafada değil, 

arkadaşı doğru sözlü değil.
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Ṣad hezār laʿnet ü nefrīn bu zemāne refīḳ u hem-nişīnlerine olsun ki şīve-i 
mekr ü nifāḳ ve şīme-i ġādr u şiḳāḳı miyānlarına niṭāḳ eylemişlerdür ve rişte-i 
rıfḳ u fütüvveti ḳaṭʿ idüp dāʾire-i luṭf u mürüvvetden ṭaşra gitmişlerdür, neʿūẕü 
bi’llāh. Ḳıṭʿa1569:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ehl-i zemāne rā ki vefā nīst yāreşān
Maṭlab vefā ki ġayr-ı cefā nīst kāreşān

Seg beh ze gürbegān-ı ḫamūşī ki ez ḥiyel
Coz ber-kenār-ı süfre ne-bāşed şikāreşān1570

Ey siyeh-rū naḳż-ı ʿ ahdi niçe meẕhebde cāʾiz görmişlerdür ve ḳatl-i müsteʾmine 
ḳanḳı milletde ruḫṣat virmişlerdür? Beyt: 

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Her şāḫ-ı [B-71b] pāydār ki ez tost pāydār
Meşken be-dest-i ḫvīş ki ān hem şikest-i tost1571

Zāġ eyitdi: Bu bābda melik  buyurduġı muḳaddemāt ʿayn-ı sıdḳ ve maḥż-ı 
ṣavābdur. Fe-emmā ḥükemā buyurmışlardur ki: Bir ʿużvı bir nefse ve bir nefsi 
bir ehl-i beyte ve bir ehl-i beyti bir ḳabīleye [Ü-61a] ve bir ḳabīleyi bir şehre 
ve bir şehri bir ẕāt-ı [H-75a] ferruḫ-ı pādşāha ki mevḳiʿ-i ḫaṭarda ola, fidā 
eylemek  vācibdür ki selāmet-i sulṭān bir iḳlīme fāʾide-resāndur. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Selāmet-i heme āfāḳ der-selāmet-i tost1572

Naḳż-ı ʿ ahde daḫı bir maḫrec müyesserdür. Bir vech ile ki ṣāḥib-i ʿ ahdüñ sāḥa-i 
ẕimmeti vaṣmet-i ġadrden berī ola ve ẕāt-ı şerīfi miḥnet-i fāḳa ve zaḥmet-i 
mücāʿatdan ḫalāṣ bula. 

Şīr çün bu kelāmı işitdi başın aşaġa idüp sükūt itdi. Zāġ fi’l-ḥāl yārān ḥużūrına 
varup eyitdi: 

Ḳıṣṣayı şīre ʿarż itdüm1573. Egerçi ki evvelā ser-keşlik  itdi, ammā āḫir rām 
oldı. Ḥāliyā tedbīr budur ki cümlemüz şütür ḳatına varavuz ve şīrüñ derd-i 

1569 Ḳıṭʿa] rubāʿī, Ü / mesṉevī, H.
1570 Zamane ehlinin vefası yoktur. Onların herkesten beklediği vefa olsa da kendileri cefadan başka bir şey yapmazlar. 

Köpekler, sinsice bir hile ile sofradan kırıntı kapmaya çalışan kedilerden daha iyidir.
1571 Diktiğin her ağaç senin eserindir. Yıktığın her ağaç senin yenilgindir.
1572 Bütün dünyanın selameti senin selametindedir.
1573 ʿArż itdüm] eyitdüm, B H.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 407

www.tuba.gov.tr



mücāʿatın ve renc-i ḥarāretin1574 añavüz, aġlayavüz ve diyevüz ki müddet-i 
mütemādīdür ki biz bu pādşāh-ı kām-kāruñ ve melik-i nāmdāruñ1575 penāh-ı 
devlet ve kenef-i ʿāṭıfetinde1576 ferāġ-ı bāl ve rifāġ-ı ḥāl ile rūzgār giçürürüz. 
Ḥāliyā ki bu ḥādise̱ vāḳıʿ oldı, mürüvvet-i muḳteżāsı bu degüldür ki cism ü 
cānumuzı aña fidā itmeyevüz ve illā küfrān-ı niʿmet ile mevsūm ve simet-i 
mürüvvet ve ṣıfat-ı fütüvvetden maḥrūm olavüz. Ṣavāb oldur ki cümlemüz 
melik  ḥużūrına varavuz ve anuñ şükr-i inʿām u luṭf u ikrāmın edā ḳılavuz 
ve muḳarrer idevüz ki biz bundan ġayrıya ḳādir degülüz ki cānlarumuz ve 
tenlerümüz vücūd-ı şerīf-i melike fidā ḳılavuz. Pes yārāndan her birisi eyitsün 
ki luṭf eylesün melik  bugün çāşnī-i çāştı benden itsün ve sāʾirümüz anı bir vech 
ile defʿ eylesün. Yümkin ki ḳażıyye şütüre muḳarrer ola. 

Pes ittifāḳ ile şütür ḳatına gitdiler ve bu fuṣūli bi-temāmihā inhā idüp āteş-i 
tezvīrlerini dem-i fitne-engīzleri ile tīz itdiler. Şütür-i sāde-dil daḫı anlaruñ 
taḫyīl ü tesvīline aldanup muvāżaʿa-i meẕkūre üzre ittifāḳ ile ḥużūr-ı şīre gel-
diler. Çün taḳdīm-i şükr ü se̱nā ve taḳrīr-i sitāyiş ü duʿādan fāriġ oldılar zāġ-ı 
ḥīle-bāz zebān-ı feṣāḥat ile ṭūṭī-vār tekellüme āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā bezm-i ṭarabda şādmān ol
Serīr-i salṭanatda kāmrān ol

Bu bendelerüñ rāḥatı meliküñ ṣıḥḥat-i ẕāt-ı melikī-ṣıfātına vā-bestedür. Ḥāliyā 
çün żarūret vāḳıʿ oldı defʿ-i mażarrat içün cānumı başumı ḫak-i pāy-ı melike 
fidā iderem ve bu cism-i naḥīfi meliküñ ḥavṣala-i şerīfine ġıdā ve sedd-i ramaḳ 
olmaḳ recā iderem. Yārān eyitdiler: 

Seni eklden ne ġıdā-yı ṣāliḥ ḥāṣıl olur ḳarġa? Yiyecek  etüñ yoḳ. Meliküñ ġāʾi-
le-i cuʿı senüñ ile nice zāʾil [H-75b] olur. Şiʿr:

Ve me’l-ʿuṣfūru ve mā desmehū1577

Mıṣrāʿ:
[Mefʿūlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Tu kiī tā ki der-āyī be-şümārī bārī1578

1574 Ḥarāretin] ü rāḥatın, Ü.
1575 Ve melik-i nāmdāruñ] -Ü.
1576 Kenef-i ʿāṭıfetinde] sāye-i ʿadāletinde, Ü.
1577 Serçe ne ki yağı ne olsun?
1578 Sen kimsin ki dikkate alınasın?
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Zāġ çün bunı işitdi sākit olup başın aşaġa itdi. Baʿde şeġāl daḫı āġāz-ı kelām 
idüp eyitdi: Beyt: [B-72a]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eyā şehī ki be-hengām-ı kīn rasūl-i ecel
Ze pençe-i tu bered rūz-nāme-i ācāl1579

Müddet-i medīdedür ki sāye-i devlet-i rūz-efzūnuñda āsīb-i tāb-ı āftāb-ı ḥavā-
disḏen āsūdeyem. Ḥāliyā ki ol ḥażretüñ māh-ı cāhı ḫusūf-ı żaʿfa mübtelādur. 
Dilerem ki sitāre-i iḳbāl ufḳ-ı ḥālümden ṭulūʿ ide ve melik  beni ṭuʿme idüp 
endīşe-i çāşt ve zaḥmet-i mücāʿatdan fāriġ ola. Sāʾirleri cevāb virdiler ki: 

Didügüñ farṭ-ı hevādārī ve maḥż-ı ḥaḳ-güẕārīdür. [Ü-61b] Ammā senüñ etüñ būy-
nāk  ü ziyān-kārdur. Mebādā ki anuñ tenāvüli ile renc-i melik  mütezāʾid ola. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Der-maṭbaḫ-ı şāh coz nekū rā ne-kuşend
Lāġar-ṣıfatān-ı zişt-bū rā ne-kuşend1580

Şeġāl çün bunı gūş itdi ḫāmūş oldı. Gürg daḫı dehān-ı tezvīri açup eyitdi: Beyt:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā iḳbāl ü devlet ola yārüñ
ʿAdū heycā güni olsun şikāruñ

Ben daḫı nefsümi melike fidā idüp ümmīd-vāram ki melik-i ḫandān benüm 
laḥmumı1581 ārāyiş-i dükkān-ı dehān ve zīnet-i ḳanāre-i dendān eyleye. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ḳaṣṣāb-vār merdüm-i çeşmet be-nāzükī
Müjgān ḳanāre kerde vü dilhā berū zede1582

Yārān eyitdiler: Bu söz maḥż-ı iḫlāṣ ve ʿayn-ı ʿalāmet-i iḫtiṣāṣdur, ammā senüñ 
laḥmuñ mūris-̱i maraż-ı ḫunāḳ ve żararda ḳāʾim-maḳām-ı żıdd-ı tiryāḳdur. 
Gürg bunı istimāʿ idüp1583 girü çekildi. Pes şütür-i gerden-firāz küllü ṭavīlin aḥ-
maḳ1584 mehārını dırāz idüp zebān-ı niyāz ile kelāma āġāz itdi ve edāʾ-i veẓāʾif-i 
duʿā vü se̱nādan ṣoñra eyitdi: Beyt:

1579 Bir padişah gazaplandığı sırada Azrail’in istediğini yapmış olur.
1580 Sen öyle bir padişahsın ki öfkelendiğinde ecel elçisi eceli gelenlerin listesini senin pençenden alır.
1581 Laḥmumı] gūştumı, Ü.
1582 Kasap gibi olan gözlerin, kipriklerini çengel yaparak  gönülleri ona takmıştır.
1583 Bunı istimāʿ idüp] -B H.
1584 Her uzun ahmaktır.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eyā şehī ki güşādest çarḫ-ı fīrūzī
Ber-āstān-ı tu derhā-yı fetḥ ü fīrūzī1585

Ben bende ḳadīmü’l-eyyāmdan1586 bu āstāne bendesi ve bu devlet-ḫāne per-
verdesiyem. Şöyle ki maṭbaḫ-ı melike lāʾiḳ ve miʿde-i şerīfine fi’l-cümle muvāfıḳ 
olam, ne maḥall-i tevaḳḳuf ve ne maḳām-ı tekellüfdür. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ber ne-ḫīzem ze ser-i kūy-ı tu tā cān dārem
V’er resed kār be-cān ez ser-i cān ber-ḫīzem1587

Sāʾirler müttefiḳü’l-kelime olup eyitdiler ki: Bu söz farṭ-ı maḥabbet1588 ve ṣıdḳ-ı 
ʿaḳīdetden fāʾiżdür. Fi’l-vāḳıʿ senüñ laḥmuñ be-ġāyet laṭīf ü ḫoş-güvārdur ve 
demüñ mizāc-ı melike şerbet-i nebāt ve çeşme-i ḥayātdan sāz-kārdur. Raḥmet 
saña ve aḥsent senüñ himmetüñe ki velī-niʿmetüñden ten ü cānuñı dirīġ itmedüñ 
ve bu muʿāmele ile ʿālemde ẕikr-i cemīl yādgār ḳoduñ gitdüñ. Beyt: [H-76a]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Hest cevān-merd direm ṣad hezār 
Līk  çü bā cān fited āncāst kār1589

Pes cümlesi şütüre ḥamle itdiler. Ol miskīn yirinde sākin oldı, tā aʿżā vü eczāsın 
birbirinden cüdā itdiler ve zāġ u gürg ü şeġāl devesi ölmiş ʿAraba dönüp niçe 
zemān anı ġıdā itdiler. 

Bu mese̱lden maʿlūm oldı ki erbāb-ı nifāḳuñ tīr-i mekr ve ḫadeng-i tezvīri 
ḫuṣūṣan ki kemān-ı ittifāḳdan küşād bula, teʾs̱īr itmek  olmaz. Dimne eyitdi: 

Bu taḳdīrce ne tedbīr idersin ve erbāb-ı ġadrüñ refʿ-i mekrinde ne fikr eylersin? 
Şetrebe cevāb virdi ki:

Ḥāliyā bu bābda endīşe ṣavb-ı ṣavābdan münḥarifdür, ammā çün be-her hāl 
ceng-i [B-72b] helākden ḫalāṣ iḥtimāli muḥāldür ceng ü cidāl ve ḥarb u ḳıtāle 
āmāde olmaḳ lāzımdur. Zīrā her nefs ki ḥimāyet-i māl ve muḥāfaẓat-ı nefs ü 
ʿıyāl içün ḳatl olına, zümre-i şühedāda dāḫildür ve feyż-i ḥadīs-̱i men ḳutile dūne 

1585 Sen öyle bir padişahsın ki felek  zafer kapılarını senin eşiğine açmış. 
1586 Bende ḳadīmü’l-eyyāmdan] -B H.
1587 Canım bedenimde olduğu sürece kapından ayrılmam. Ruhum, ancak  ölünce oradan gidebilir.
1588 Maḥabbet] meveddet, Ü.
1589 Parayla yiğitlik  yapanlar çoktur, ancak  asıl yiğitlik  can ile yapılan yiğitliktir. 
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mā lehū fe hüve şehīdün1590 aña şāmildür. Andan ṣoñra ecel-i muḳadder pençe-i 
şīrde muḳarrer olursa bārī nāmūs u ʿārı riʿāyet idem ve ġayret ü ḥamiyyeti 
elden ḳomayup dünyāda nām-ı nīk  ve ẕikr-i cemīl yādgār ḳoyam gidem. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-nām-ı nikū ger be-mīrem revāst
Merā nām bāyed ki ten merg-rāst1591

Dimne eyitdi: ʿUḳalā vaḳt-i cengde müsābaḳat ve hengām-ı ḥarbda müsā-
raʿat revā görmezler [Ü-62a] ki bādī aẓlamdur1592 ve mübāşeret-i iḫṭārda 
ʿadem-i mübāderet ṭarīḳ-i eslemdür. Belki erbāb-ı ḥazm itmām-ı emr-i 
ḫaṣmda müdārā revā görürler ve defʿ-i münāḳaşada rıfḳ u mülāṭafet buyu-
rurlar. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Firīb-i ḫoş ez ḫışm-ı nā-ḫoş behest
Ber efşānden-i āb ez āteş behest

Murādī ki ger luṭf gerded temām
Çi bāyed sūy-ı ḳahr dāden ligām1593

Ve erbāb-ı ḫıred ve şīr-i merdān-ı bīşe-neberd ʿadūyı żaʿīf add eylemezler ki 
ḳuvvet ü zūra ḳādir degülse de şāyed ki mekr ü ḥīlede ḳāṣır olmaya ve zerḳ u 
tezvīr ile bir āteş ḳopara ki şerer-i żararı āb-ı tezvīr ile sükūn bulmaya. Sen ḫod 
tasalluṭ-ı şīri ne mertebededür bilüp ṭurursın1594 ve anuñ istīlāsına ki şerḥ ü 
tavṣīfden1595 müstaġnīdür, vāḳıf olup ṭurursın. Pes anuñ żarar u ʿadāvetinden 
temām ḥaẕer üzre ol ve ol ġāʾilenüñ żararından ġāfil olma ki her kimse ki 
ʿadūsın taḥḳīr eyleye ve tebeʿan muḥārebeden endīşe ḳılmaya ziyāde peşīmān 
ola. Nite ki mevc-i deryā oldı, Ṭīṭavā’yı taḥḳīri sebebi ile. Şetrebe eyitdi: Nice 
olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki sevāḥil-i deryā-yı Hind’de ṭuyūrdan 
bir nevʿ olur ki [H-76b] aña Ṭīṭavā dirler. Anuñ bir cüfti kenār-ı deryāda 

1590 Suçsuz yere öldürülen şehittir.
1591 İnsan iyi adla ölmeli. Kalıcı olan addır, beden zaten ölümlüdür.
1592 Ki bādī aẓlamdur] -Ü.
 Açık  bir zulümdür.
1593 Tatlı hile tatsız gazaptan daha iyidir. Su dağıtmak  ateş yakmaktan iyidir. Güzellikle olacak  bir işi kahırla yapma-

ya çalışmaya ne gerek  var?
1594 Bilüp ṭurursın] bilürsin, H Ü.
1595 Tavṣīfden] vaṣfdan, B H.
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mesken ṭutmışlar ve leb-i ābda nişīmen itmişler idi. Çün beyża mevsimi geldi 
mādesi1596 nerine1597 eyitdi:

Beyża içün bir maḥal tedārük  eyle ki ferāġ-ı ḫāṭır ile sākin ve ḫavf u ḫaṭardan 
emīn1598 olavuz. Ner eyitdi:

Bu ḥavza beyża içün ġāyet ḫoşdur ki mevżiʿ-i dil-keş ve maḳām-ı feraḥ-baḫş-
dur. Bu maḥall-i cennet-misā̱lden ḥāliyā taḥvīl muḥāldür. Māde eyitdi:

Bu söz maḥall-i teʾemmüldür ki eger mevc-i deryā ḥarekete gele ve beççelerü-
müzi zīr-i dāmenine ala ve netīce-i renc evḳāt ü eyyāmumuzı żāyiʿ ḳıla. Aña ne 
tedbīr mutaṣavverdür ve ne çāre müyesserdür? Ner eyitdi:

Ben gümān itmezem ki mevc-i deryā bu cürʾeti idebile ve bizüm ile ʿadāve-
ti muḳarrer ḳılup bize bu ihānet ü isāʾeti cāʾiz ü revā göre. Şöyle ki andan 
bī-sebeb bu maḳūle ḥareket vücūda gele ve revā göre ki bizüm beççelerümüz 
ġarḳ-ı baḥr-ı helāk  olalar. Andan inṣāfumı alabilürem ve tīġ-ı intiḳām ile anuñ 
ḥaḳḳından gelebilürem. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çarḫ ber-hem zenem er ġayr-ı murādem gerded
Men ne ānem ki zebūnī keşem ez çarḫ-ı felek1599 [B-73a]

Māde eyitdi: Kendü ḥaddinden taʿaddī ehl-i ḫırede lāʾiḳ degüldür ve ṭavrından 
ziyāde1600 lāf u güẕāf erbāb-ı inṣāfa muvāfıḳ degül. Ṣormaḳ ʿayb olmasun sen 
ne ḳuvvet ü ḳudret ile mevc-i deryāyı intiḳāmuñ ile tehdīd idersin ve ne şükūh 
u şevket ile anuñla mücādele vü muḳābele muḳaddemātını temhīd idersin? 
Bu fikri ḳo. Hemān beyża içün bir maḥall-i reṣīn ve mevẓiʿ-i ḥaṣīn iḫtiyār eyle 
ve istimāʿ-ı naṣīḥatümden imtināʿ eyleme ki her kimse ki ḫayr-ḫvāhlaruñ sözi-
ne uymaya ve nāṣiḥlerüñ kelāmını ḳulaġına ḳoymaya, aña ol belā yitişe ki ol 
seng-püşte yitişdi. Ner eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Māde eyitdi: Meger bir āb-gīrde ki ābı ṣafā-yı żamīrden āyīne gibi 
ʿaks-pezīr idi ve leṭāfet ü ḥalāvetde ʿayn-ı ḥayāt [Ü-62b] u Selsebīl’den naẓīr 

1596 Mādesi] dişisi, Ü. (Bu hikâyedeki “mâde” ifadeleri Ü’de “dişi” şeklindedir. Bundan sonra nüsha 
farkı olarak  gösterilmeyecek.)

1597 Nerine] erkegine, Ü. (Bu hikâyedeki “ner” ifadeleri Ü’de “erkek” şeklindedir. Bundan sonra nüsha 
farkı olarak  gösterilmeyecek.)

1598 Emīn] emn üzre, B H.
1599 Muradım gerçekleşmezse dünyayı yıkarım. Ben feleğe karşı aciz değilim.
1600 Ṭavrından ziyāde] -Ü.
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idi, iki baṭ ve bir seng-püşt anda sākin olmışlar idi ve mücāveretleri sebebi ile 
muṣāḥebetleri muṣādaḳata yitişmiş ve hem-sāyelik  hem-ḫānelige ve bīgānelik 
yegānelige yitişmiş idi. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoşest ʿömr ki bā rūy-ı dūstān güẕered
Ḫoşā demī ki be-yārān-ı dil-sitān güẕered1601

Nā-gāh dest-i rūzgār-ı cefā-pīşe nāḫun-ı hicrān ile ruḫsār-ı ḥāllerin ḫırāş u 
taḫmīşe başladı ve sipihr-i mīnā-fām ṣūret-i mufāreḳati mirʾat-ı evḳātlerinde 
iẓhāra āġāz ḳıldı. Mıṣrāʿ:

Ve eyyü naʿīmin lā yükeddirihü’d-dehrü1602

Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫoşest ez cām-ı vaṣl-ı dilberān mey [H-77a]

Velī hesteş ḫumār-ı hicr der-pey

Ber-ān ḫvān kes ne-ḫāyed loḳma-i nān
Ki sengī n’āyedeş der-zīr-i dendān1603

Ol ābda ki anlara mādde-i ḥayāt ve meded-i maʿāş idi, rūz-be-rūz tefāvüt-i ẓāhir 
ve noḳṣān-ı fāḥiş bürūz itdi. Baṭlar çün meʾāl-i ḥāl ve ḥāl-i meʾāle vāḳıf olup bil-
diler vaṭan-ı meʾlūfdan ferāġat idüp ʿazīmet-i celāyı muṣammem ḳıldılar. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sefer bihter ān rā ki der-cāy-ı ḫvīş
Dileş ez ġam-ı īn ü ān ebterest

Ki her çend renc-i sefer bed buved
Velī ez cefā-yı vaṭan bihterest1604

Pes dil-i ġam-gīn ve dīde-i nem-gīn ile seng-püşt ḳatına geldiler ve suḫan-ı 
vedāʿ ve kelām-ı hicrānı der-miyān idüp eyitdiler: Beyt:

1601 Ömür dostlarla, zaman gönül ehliyle geçerse güzeldir.
1602 Hiçbir refah (mutluluk) yoktur ki felek  onu bozmasın.
1603 Şarabı vuslat zamanı dilberlerin elinden içmek  güzeldir. Ama onlardan ayrılmanın mahmurluğu ağırdır. Bu yüzden 

insanlar, aşk  sofrasında yemek  yerken sonunda o yemeğin içinden çıkan ayrılık  taşının dişlerine zarar vermesinden 
korktukları için bu sofradan uzak  dururlar.

1604 Kendi ülkesinde yüreği onun bunun elinden kan olan kimsenin yolculuğa çıkması iyidir. Yolculuğun zorlukları elbette 
vardır. Ama bunlar vatandaki cefadan daha iyidir.
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Mārā ze tu çeşm-i bed-i eyyām cüdā kerd
Çeşm-i bed-i eyyām çi gūyem ki çihā kerd1605

Seng-püşt çün sāz-ı müsāferet-i yārānı işitdi sūz-ı müfāraḳatdan1606 nāliş itdi ve 
derd-i derūndan feryād idüp eyitdi:

Bu ne ciger-dūz ḫaber olur ve ne cān-sūz şerer. Baña sizsüz ḥayāt nice müyes-
serdür ve zindegānī ne vech ile mutaṣavver. Ḳıṭʿa1607:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ey bī-tu ḥarām zindegānī
Ḫod bī-tu kudām zindegānī

Her zindegī-i ki bī tu bāşed
Mergīst be-nām-ı zindegānī1608

Ḥāliyā ki baña ṭāḳat-i taṣavvur-ı vedāʿ mümteniʿdür. Āyā taḥammül-i bār-ı 
firāḳ ne keyfiyyet ile mümkindür? Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Henūz serv-i revānem ze çeşm nā şode dūr
Dil ez taṣavvur-ı dūrī çü bid-i lerzānest1609

Baṭlar cevāb virdiler ki bizüm daḫı cigerümüz nīş-i ḫār-ı firḳatden rīşdür ve 
sīnemüz sūziş-i nār-ı ġurbetden pür-teşvīş, ammā ḳarībdür ki seyl-āb-ı ʿaẕāb-ı 
ḳıllet-i āb ḫāne-i vücūdumuzı āteş-i ʿademe ura ve ḫırmen-i ḥayātumuzı1610 
bād-ı fenāya vire, lā-cerem be-ḥükm-i żarūret ḥurkat-i firḳat ve kürbet-i 
[B-73b] ġurbet iḫtiyār idevüz ve nā-çār yār-ı ġam-küsār ve diyār-ı behişt-āsā̱rı 
terk  idüp gidevüz ve illā Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Kişi hīç ḳāʾil1611 olur mı cüdā olmaġa yārinden
Gider mi iḫtiyārıyla kişi kendü diyārından

1605 Bizi senden feleğin kötü nazarı ayırdı. Feleğin kötü nazarının bize neler ettiğini nasıl anlatsam?
1606 Müfāreḳatdan] müsāferetden, B.
1607 Ḳıṭʿa] rubāʿī, H / mesṉevī, Ü.
1608 Sensiz haram olan hayata ne diyeyim? Sensiz olan hayatın adı hayat değil ölümdür.
1609 Sevgilim daha gözümün önünden uzaklaşmadan gönlüm söğüt ağacı gibi titremeye başlıyor.
1610 Ḥayātumuzı] cānumuzı, Ü.
1611 Kişi hīç ḳāʾil] kimse rāżī, H Ü.
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Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-kām ʿāşıḳ-ı bī-dil ze kūy-ı yār ne-reft
Kesī ze ravża-i cennet be-iḫtiyār ne-reft1612

Seng-püşt eyitdi: Ey yārān mażarrat-ı noḳṣān-ı āb benüm yanumda ṣad çen-
dāndur ki benüm bī-āb ḥālüm ḫarābdur. Kerem idüñ, ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i ḳadīmi 
riʿāyet idüñ. Bu dermāndeyi miḥnet-ābād-ı hicrānda zār u ser-gerdān ḳomañ. 
Ḳande giderseñüz bile aluñ gidüñ. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Tu cān-ı menī vü ʿazm-i reften dārī
Çün cān be-reved īn ten-i bī-cān çi kuned1613 [H-77b]

Baṭlar eyitdiler: Ey yār-ı kerīm ve hem-dem-i ḳadīm bize senden mufāreḳat 
ʿaẕāb-ı elīm ve miḥnet-i ʿaẓīmdür. [Ü-63a] Her maḳāmda ki ārām idevüz, es-
bāb-ı ḥużūr u ḥubūr ne ḳadar mevfūr olursa şeref-i dīdāruñdan dūr ve temāşā-
yı cemālüñden mehcūr olıcaḳ ne dīdemüzde nūr ve ne sīnemüzde ḥużūr ḳalur. 
Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gülşen-i Firdevs sensüz çāh-ı zindāndur bize
Külḫan-ı dūzaḫ cemālüñle gülistāndur bize

Bizüm de senüñ muṣāḥabetüñden ġayrı maṭlūbumuz ve murāfaḳatuñdan 
özge maḳṣūdumuz yoḳdur, ammā nice idelüm ki bize rūy-ı zemīnde senüñ 
ile yüriyüp gitmek  ve bu cüss̱e̱-i girān ve pāy-ı nā-tüvān ile vādī vü beyābān 
ve bevādī-i bī-pāyān ḳaṭʿ itmek  müteʿassirdür. Saña daḫı bizüm ile dem-sāz 
olup gitmek  ve1614 feżā-yı āsmānda pervāz itmek  müteʿaẕẕir. Bu taḳdīrce bize 
senüñ ile murāfaḳat ve saña bizüm ile bu seferde muvāfaḳat nice müyesser 
olur? Keşef eyitdi:

Bu kāra çāre yine sizüñ rāy-ı ṣāʾibüñüze menūṭ ve bu müşkülüñ ḥalli yine 
sizüñ fikr-i sā̱ḳıbuñuza müteʿallıḳ u1615 merbūṭdur. Ben bu ḫāṭır-ı fāṭır ile ki 

1612 Hiç kimsenin kendi rızasıyla cennetten çıkıp gitmeyeceği gibi muradına ermemiş âşık  da sevgilinin mahallesinden 
kendi isteğiyle gitmez.

1613 Bu mısraın vezni “mefʿūlü / mefāʿīlü / mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Sen benim canımsın ve gitmek  istiyorsun. Cansız bir ten ne işe yarar?
1614 Gitmek  ve] -H Ü.
1615 Müteʿallıḳ u] -B H.
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ḫayāl-i derd-i hicrān ile ḫastedür ve bu ẕihn-i ḳāṣır ile ki bār-ı firāḳ-ı yārān ile 
şikestedür, ne tedārük  ḳılabilem ve ne tedbīre ḳādir olam? Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dil şikeste olsa olmaz rāy u tedbīri dürüst

Baṭlar eyitdiler: Ey yār-ı ʿazīz bu bābda bir ḥīle fikr itdük, ammā sende ḫıffet 
ʿalāmetin görürüz ve seni mütehettik  ü sebük-seng olmaḳ iḥtimālin virirüz. Şā-
yed ki bizüm fikrümüz ile ʿamel ḳılmayasın ve ḳarār itdügüñ ʿahd üzre üstüvār 
olmayasın. Seng-püşt eyitdi:

Bu müyesser midür ki siz benüm ṣalāḥ-ı ḥālüm içün bir tedbīr iḫtiyār idesiz, 
ben mūcibi ile kār ve kendü menfaʿat ü maṣlaḥatum içün ʿaḳd itdügüm ʿahd 
üzre ḳarār ḳılmayam. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿAhd bestem ki ser ez ʿahd ne-pīçem hergiz
Şarṭ kerdem ki ze şarṭ-ı tu tecāvüz ne-kunem1616

Baṭlar eyitdiler: Şarṭumuz budur ki çün seni feżā-yı hevāya getürevüz aṣlā elüñ 
ayaġuñ depredüp ıżṭırāb eylemeyesin ve muṭlaḳā fetḥ-i kelām idüp bir müte-
kellime bir kelime1617 söylemeyesin. Zīrā her ḥarīf ki gözi bize rāst gele, elbette 
bir ḥarf atsa gerek  ve taṣrīḥ ü taʿrīż ile daḫl ü taʿarruż itse gerek. Vācibdür 
ki çendān [B-74a] ʿibāret veyā işāret ile bir söz işidesin, yā ḫilāf-ı maʿhūd 
bir vażʿ u ḥareket müşāhede idesin. Rāh-ı cevābı bend idüp ḥoḳḳa-i dehāna 
mühr-i sükūt urasın ve nīk  ü bedüñ taʿarrużundan temām iḥtiyāṭ [H-78a] 
üzre olasın. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İdesin ḥoḳḳa gibi aġzuñı bend
Urasın mühr ber-leb kīse-mānend

Seng-püşt eyitdi: Fermān-berdārem. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-ḫāk-i pāy-ı ʿazīzet ḳasem ki der-heme ʿömr
Ḫilāf-ı rāy-ı münīr-i tu yek  nefes ne-zenem1618

1616 Sana verdiğim sözden dönmeyeceğime ahdettim. Senin isteklerine karşı çıkmamak  için kendimi şartlandırdım.
1617 Bir kelime] -H.
1618 Andolsun senin mübarek  ayağının tozuna! Bütün ömrüm boyu senin düşündüğünün aksine bir kere olsun bile söz 

söylemem.
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ʿAhd itdi ki ıżṭırāb itmeyüp hīç gūyendeye cevāba mutaṣaddī olmaya ve sākit ü 
ṣāmit olup hīç āferīdeye nefyen ve isḇāten taʿarruż ḳılmaya. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Be pīrī resīdem der-aḳṣā-yı Yunan
Bedū güftem ey ān ki bā rāy u hūşī

Ze merdüm çi bihter be-her ḥāl güftā
Eger rāst pürsī ḫamūşī ḫamūşī1619

Pes baṭlar bir çöp getürdiler ve miyānın seng-püştüñ dehānına virdiler ve ken-
düler iki cānibine yapışup götürdiler. Çün uçup evce çıḳdılar giderek  bir depe 
muḳābelesine geldiler. Ehl-i ḳaryeden bernā vü pīr ve zen ü ferzend ve ṣaġīr ü 
kebīr bu ḥālden ḫaberdār oldılar ve temāşā içün ṭaşra çıḳup zebān-ı taʿaccüb 
ile [Ü-63b] her ṭarafdan feryād itdiler ki görüñ ki baṭlar keşefi nice götürür-
ler. Çün bu ṣūretüñ misā̱li ol ḳavmüñ mirʾāt-ı ḫayālinde irtisām bulmamış idi, 
giderek  ġırīv ü ġavġāları ziyāde oldı. Seng-püşt bir sāʿat sükūt itdi. ʿĀḳıbet 
taḥammül itmeyüp ḫalḳuñ sözine eyitdi: Belī. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Rakībüñ körlügine kör gözine 

Hemān-dem ki cevāb içün aġzın açdı. Evc-i āsmān-ı muʿallaḳdan zemīn-i 
muṭabbaḳa muʿallaḳ-zenān ol keşef-i nā-dān1620 hevādan uçdı, rūy-ı zemīne1621 
düşdi. Baṭlar āvāz ile serzenişe āġāz idüp eyitdiler: 

Ey saḫīf-idrāk  ü ḫafīf-dimāġ ve mā ʿale’r-rasūli ille’l-belāġ1622 dostlardan naṣīḥat 
itmek  ve nīk-baḫtlardan pend işitmek  ve mūcibi ile iş1623 itmek. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Aña dir ʿāḳil olanlar ḫıredmend
Ki gūş-ı hūş ile ıṣġa ide pend

Bu mese̱lüñ netīcesi oldur ki her kim ki aḥibbānuñ naṣīḥatin semʿ-i ḳabūl ile 
ıṣġā itmeye, kendü helākine saʿy u ḳaṣd itmiş olur ve çihre-i veḳāḥat ü ḳabāḥat-
den niḳāb-ı fażīḥati götürmiş olur. Beyt:

1619 Yunanistan’ın çok  uzağında bir pîre vardım. Ona, “Ey akıllı adam insanlardan daha iyi olan nedir?” dedim. O da 
“Eğer gerçeği istiyorsan suskunluk, suskunluk.” dedi.

1620 Āsmān-ı muʿallaḳdan… ol keşef-i nā-dān] -H Ü.
1621 Rūy-ı zemīne] yir yüzine, Ü.
1622 Peygamberin üzerindeki ancak  bir tebliğdir. (Ma’ide 99).
1623 İş] ʿamel, Ü.
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ān kes ki suḫanhā-yı ʿazīzān ne kuned gūş
Bisyār be-ḫāyed ser-i engüşt-i nedāmet1624

Ner eyitdi: Bu mese̱li istimāʿ ḳıldum ve mażmūnına muṭṭaliʿ oldum, ammā 
ḫavf itme yirüñ bekle ki vehhām-ı ʿālemde ālāmdan ġayrı nesne görmez ve 
bed-dil ü tersende hergiz merāmına irmez. Söz hemān budur ki mevc-i deryā 
bizüm cānibümüzi ḥimāyet ḳılur ve bize ṭaraf-ı riʿāyeti kendü levāzımından 
[H-78b] bilür. 

Bi’ż-żarūrī māde aña ittibāʿ idüp mühimm-i beyżayı ol maḳāmda itmāma yi-
tişdürdi. Bir zemāndan ṣoñra çün beççeler pīrāhen-i beyāż-ı beyżayı çāk  idüp 
girībān-ı ḥayātdan baş çıḳardılar deryā temevvüc idüp anları zīr-i dāmen-i 
helāke çekdi. Māde çün [B-74b] bu vāḳıʿayı müşāhede itdi ġarḳ-āb-ı ıżṭırāba 
düşüp nere1625 eyitdi: 

Ey ḫāksār-ı tebeh-i rūzgār ben bilür idüm ki āba iʿtimād ve hevāya istinād cāʾiz 
degüldür. İşitmedüñ mi ki dimişlerdür: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bu ʿömr-i zūr-bāzūya inanma
Yile aldanma vü ṣuya ṭayanma

Niçün cānumuzı āteş-i hicrān ile göyündürdüñ1626 ve ḫānmānumuzı seyl-āb-ı 
ʿaẕāb ile ḫarāb idüp çerāġ-ı ʿömrümüzi bād-ı helāk  ile söyündürdüñ? Bārī bir 
endīşe eyle ki anuñ sebebi ile dil-i pür-rīşe bir merhem irişe. Ner eyitdi: 

Sözüñ bilüp söyle. Ben hemān ol ʿahd üzre muḳarrerem ve ḳavlümüñ ʿuhde-
sinden gelüp mevc-i deryādan inṣāfum alıbilürem. 

Bunı didi ve fi’l-ḥāl sāʾir ṭuyūr ḥużūrına vardı ve her nevʿüñ reʾīs ü pīşvāsın 
cemʿ idüp ḳıṣṣa-i pür-ġuṣṣasın anlara şerḥ eyledi ve anlardan muʿāvenet ü 
muʿāżadet iltimās ḳıldı ve zebān-ı niyāz ile bu terennüme āġāz idüp eyitdi: 
Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Aḥvāl-i derdmendī-i mā bī-nihāyetest
Hengām-ı dest-gīrī vü vaḳt-i ʿināyetest1627

1624 Büyüklerin sözlerini dinlemeyen kişi daha çok  parmağını ısıracaktır.
1625 Nere] -H Ü.
1626 Göyündürdüñ] yandurduñ, Ü.
1627 Bizim derdimiz sonsuzdur. Yardım ve inâyet vaktidir.
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Eger ʿazīzler bu vāḳıʿada hem-püşt ü yek-cihet olmayalar ve ittifāḳ idüp be-
nüm dādumı mevc-i deryādan almayalar anuñ cürʾeti ziyāde olup min-baʿd 
sāʾirlerüñ beççesine de ḳaṣd itse gerek. Çün bu resm üzre muṣır ve bu ḳāʿide 
üzre müstemir ola lābüd tevālüd ü tenāsülden ḳaṭʿ-ı ümmīd itmek  gerek, yā 
başumuz alup her birümüz bir cānibe gitmek  gerek. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yā be-ṣad ḫvārī be-bāyed sāḫt bā ḫār-ı ġameş
Yā ḳadem der-miḥnet-ābād-ı ʿadem bāyed nihād1628

Ṭuyūr-ı muḫtelifetü’ṭ-ṭıbāʿ ulī ecniḥatin mesṉā ve sü̱lāse̱ ve rubāʿ1629 bu vāḳıʿa-i 
fecīʿayı [Ü-64a] istimāʿ idicek  şikeste-bāl ü perīşān-ḥāl oldılar ve ʿāḳıbet per-
ender-per ser-ender-ser ser-te-ser mülāzemet-i ḥażret-i Sīmurġa ʿazīmet itdiler 
ve ṣūret-i ḥādise̱yi ʿarṣa-i ʿarża yitişdürüp eyitdiler: 

Eger reʿāyā ġamından pervā yirseñ ve sitem-dīdelerüñ sitem-kārlardan ḥaḳḳın 
alıvirürseñ fermān-fermā-yı murġān ve ḳahramān-ı cünūd-ı Süleymān olmaġa 
erzānīsin ve eger maẓlūmlar ḥālinden fāriġu’l-bāl [H-79a] olup defʿ-i ẓālim 
ve refʿ-i meẓālimde imhāl ü ihmāl cāʾiz ü1630 revā görürseñ muḥaḳḳaḳ bil ki 
raḳam-ı salṭanat-ı Süleymān’ı ṣaḥīfe-i devletüñden setrde olup menşūr-ı sulṭānī 
ve yarlıġ-ı ḳahramānī ġayruñ ẕimmet-i himmetine ḥavāle olısardur. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ġam-ı zīr-destān be-ḫor zīnhār
Be-ters ez zeber-destī-i rūzgār1631

Sīmurġ anlara istimāletler virüp ḫadem ü ḥaşem ile dārü’s-salṭanatdan ol 
ġāʾilenüñ defʿine teveccüh idüp ve murġān anuñ muʿāvenet ü muẓāhereti ile 
ceriyyü’l-cenān olup cānib-i sāḥil-i deryā-yı Hind’e revān oldılar. Çün Sīmurġ 
bir sipāh ile ki ḥadd ü ʿaddine hīç müstevfīnüñ ḥavṣala-i ḥisābı vefā itmez idi 
ve aʿdād-ı ṣufūfı mīzān-ı kemān ve mekān-ı imkāna ṣıġmaz idi, Ḳıṭʿa: [B-75a]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Heme mübāriz ü tünd ü dilīr ü ḫūn-āşām
Heme dil-āver ü rezm-āzmāy u kīne-güzār

1628 Ya yüz dertle onun gamıyla geçinmeliyiz ya da mihnet ve yokluk  vadisine gitmeliyiz.
1629 …ikişer, üçer ve dörder kanat sahibi… (Fatır 1).
1630 Cāʾiz ü] -B H.
1631 Elinin altındakilerin derdine ortak  ol. Feleğin sana oynayacağı oyundan kork  (Sen başkasına acımazsan felek  de 

sana acımaz).
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Fikende der-ber-i ḫod dirʿ u cevşen ez per ü bāl
Keşīde neyze vü ḫançer ze pençe vü minḳār1632

ḥavālī-i deryāya yitişdiler. Berīd-i ṣabā ki silsile-cünbān-ı mevcdür, ol ḫaberi 
deryāya yitişdürdi. Çün kendü ḥavṣalasında Sīmurġ ve leşker-i ṭuyūr ile ṭāḳat-i 
muḳāvemet göremedi żarūrī Ṭītavā’ya beççelerin yine virdi.
Bu efsāneyi tekellüm ve bu terāneyi terennümden ġaraż budur ki düşmen egerçi 
ki be-ġāyet ḥaḳīr daḫı olur ise ḫvār ʿadd itmemek  gerek  ki sūzen kūtāh-ḳāmet 
ü żaʿīf-bünyetdür, işler işler ki nīze-i dırāz-ḳad ü ḳavī-ḫilḳat andan ʿācizdür. 
Ḥükemā buyurmışlardur ki: Hezār merdüñ ṣadāḳatini bir ferdüñ ʿadāvetine 
muḳābele itmek  ġayr-ı cāʾizdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dūstī rā hezār şaḫṣ kemest
Düşmenī rā yekī buved bisyār1633

Şetrebe eyitdi: Çünki ben bādī olup ḥuṣūmete ben bāʿis ̱olmazam, tā küfrān-ı 
niʿmet ve ʿadem-i mürüvvet ile mevsūm olmayam, ammā çün şīr baña ḳaṣd 
ide ṣıyānet-i nefs ve muḥāfaẓat-ı tende miḳdār-ı maḳdūrumı dirīġ ḳılmazam, 
tā nāṣıye-i ḥālümi raḳam-ı ḫavf u ḫaşyet ile merḳūm ve suʾ-i ġayret ve ʿadem-i 
ḥamiyyet ile mevsūm ḳılmayam. Dimne eyitdi: 
Çün şīri göresin geh yatur geh ṭurur ve gāh ḳalḳar gāh oturur ve pençesi ile 
rūy-ı ḫāki ḫırāş idüp dünbālin zemīne urur, naḫīr ü şaḫīri felek-esī̱re çıḳmış ve 
şuʿle-i ḫışmı āteş-i çeşmi gibi ʿalev çekmiş, bilesin ki saña ḳaṣd eylemişdür ve 
senüñ ḳatlüñe bil baġlamışdur. Şetrebe eyitdi: 
Maʿḳūl buyurduñ. Vāḳıʿā [H-79b] eger bu ʿalāʾimüñ birisi muʿāyene1634 olur-
sa her-āyine ruḫsār-ı yaḳīnden ḥicāb-ı ẓann u taḫmīn mürtefiʿ olup şīrüñ ḳaṣd-ı 
ġadrinde şek  ü şübhe mündefiʿ olsa gerek. 
Çün āteş-i fitne bu cānibden daḫı [Ü-64b] iştiʿāl buldı Dimne ḫandān u şād-
mān Kelīle cānibine revān oldı. Beyt:

[Müfteʿilün / Mefāʿilün / Müfteʿilün / Mefāʿilün]

Bī-ḫıredī ki şādīeş ez ġam-ı dīgerān buved
Ṣıdḳ u vefā me-cū ezū k’ez heme ber-girān buved1635

1632 Hepsi birer savaşçı, cesur ve kan içicidir. Etrafı zırh ve kalkanlarla kanat gibi sarılmış; mızrak  ve hançeri pençe ve 
gagası olan bir kuş.

1633 İnsana, bin dost az, bir düşman çoktur.
1634 Muʿāyene] ẓāhir, B.
1635 Başkalarının sıkıntısından mutlu olan akılsızlarda sadakat arama.
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Kelīle eyitdi: Kār ne mertebeye vardı ve mühim ne dereceye irdi? Dimne 
cevāb virdi ki: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez baḫt şükr dārem ü ez rūzgār hem1636

Bi-ḥamdili’llāh ki esbāb-ı ḥużūr mükemmel ve ferāġat-i temām muḥaṣṣaldur 
ve bu kār-ı düşvār kemāl-i rıfḳ u sühūlet ile müyesser oldı. Dimne bunı didi ve 
rūzgār zebān-ı mükāfāt ile bu beytüñ mażmūnın gūş-ı hūşmendān-ı maḥfil-i 
baṣīrete yitişdürdi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḫoş giriftend ḥarīfān ser-i zülf-i sāḳī
Ger felekşān be-güẕāred ki ḳarārī gīrend1637

Pes ikisi daḫı ḫidmet-i şīre vardılar. İttifāḳ gāv daḫı anlaruñ ʿaḳabince geldi. 
Şīr çün ıraḳdan Şetrebe’yi gördi demdeme-i Dimne der-kār olup ġurrişe vü 
cünbüşe1638 āġāz ḳıldı ve çeşm-i pür-ḫışmı müştaʿil olup düm-i istīlāyı rūy-ı 
zemīne urdı ve ġāyet-i ġażabından [B-75b] çengālin tīz idüp dendānın birbi-
rine sürdi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣaçup ejder gibi aġzından āteş
Ġażabdan oldı āteş gibi ser-keş

Yanup ḳızdı içi ḥammāma döndi
Gözi ḫışm ile rengīn cāma döndi

Şetrebe yaḳın varıcaḳ ʿayne’l-yaḳīn bildi ki şīr aña tīr-i ḳaṣdı rāst itdi. Kendü 
kendüye eyitdi: 

Ḥükemā rāst buyurmışlardur1639 ki: Ḫidmetkār-ı mülūk  ḫavf u ḫaşyetde1640 ve 
mülāzim-i selāṭīn bīm ü dehşetde hem-ḫvābe-i mār ve hem-ḫāne-i şīre beñzer 
ki egerçi şīr ġābda ve mār ḫvābda ola ne anuñ şerer-i şerrinden rehā müyesser-
dür ve ne bunuñ żarar-ı zehrinden ḫalāṣ mutaṣavverdür. Beyt:

1636 Bahtıma da feleğe de şükrediyorum (ikisinden de memnunum).
1637 Rakipler sakinin saçına iyice yapıştılar. Felek  izin verirse muratlarına erecekler.
1638 Vü cünbüşe] -B H.
1639 Buyurmışlardur] dimişlerdür, H.
1640 Ḫaşyetde] ḥayretde, H Ü.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun mülāzimet-i pādşeh k’ez ān tersem
Ki hem çü ṣoḥbet-i seng ü sebū şeved nā-gāh1641

Nā-çār esbāb-ı kār-zārı der-kār itdi. Çün cānibinden ol ʿalāʾim ki Dimne nişān 
virmiş idi, muʿāyene oldı miyānlarında āteş-i cidāl iştiʿāl bulup ḥarb u ḳıtāle iş-
tiġāl itdiler ve ḫurūş-ı efġānı ʿ arṣa-i zemīnden gūş-ı āsmāna yitişdürdiler. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Olurdı zehresi çāk  ol ġırīvi
İşitse Kūh-ı Ḳāf’uñ nerre dīvi

Kelīle çün bu ḥāli bu minvāl üzre müşāhede itdi Dimne’ye müteveccih olup 
[H-80a] eyitdi: Rubāʿī: 

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ṣad ḥīle vü nīreng ber-engīḫteʾi
V’ān geh ze miyān-ı kār bü’grīḫteʾi1642

Bārān-ı dü ṣad sāle fürū ni’nşāned1643

Īn gerd-i belā rā ki tu engīḫteʾi1644

Ey nā-dān u ḫāmit ʿāḳıbetüñi hīç görür misin ve ey fettān-ı şeʾāmet ḫātemüñe 
naẓar ḳılur mısın? Dimne eyitdi: 

Ne ḫuṣūṣda ʿāḳıbet-i vaḫīme mülāḥaẓa ḳılduñ? Eyitdi: 

Bu fitnede ki sen uyandurduñ ve bu āteş-i belāda ki sen yalıñlandurduñ, bu 
kārda yedi żarar-ı ẓāhir vardur. Birisi budur ki bī-żarūret velī-niʿmetüñi varṭa-i 
zaḥmete atduñ ve nefs-i meliki belā-yı ʿ aẓīme mübtelā itdüñ1645. [Ü-65a] İkinci 
bu ki maḫdūmuñı bī-vefālıḳ ve naḳż-ı ʿahd ile mevsūm ḳılduñ ve bu bed-nām-
lıġı aña revā gördüñ. Üçünci bī-sebeb ḳatl-i gāva saʿy itdüñ ve anı varṭa-i helā-
ke atduñ. Dördünci ol bī-günāhuñ ḫūnunı gerdenüñe alduñ. Beşinci sipāh-ı 
sibāʿı pādşāh ḥaḳḳında bed-gümān itdüñ. Yümkin ki anuñ ḫavfından terk-i 
diyār idüp bir menzile daḫı intiḳāl ḳılalar ve ḫānmāndan āvāre olup miḥnet-i 
ġurbet ve belā-yı celāda fürūmānde ḳalalar. Altıncı sipeh-sālār-ı leşker-i sibāʿı 

1641 Padişahların hizmetine girme. Çünkü sizin dostluğunuzun taşla testi ilişkisine dönüşmesinden korkuyorum.
1642 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1643 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1644 Yüz türlü hile kurup kendin de ortadan sıvışmışsın. İki yüz yıl yağmur yağsa bu bela tozunu temizleyemez.
1645 Mübtelā itdüñ] uġratduñ, B.
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yoḳ yire1646 ʿarża-i telefe atduñ. Lā-cerem anlaruñ ʿaḳd-i cemʿiyyeti min-baʿd 
nā-muntaẓam olsa gerek. Yedinci kendü ʿ acz ü żaʿfuñı iẓhār itdüñ ve ol daʿvāyı 
ki bu kārı rıfḳ u teleṭṭuf ile temām iderem dir idüñ, pāyāna yitişdürmedüñ. 
Ġāyet-i ġabāvet ve nihāyet-i ġavāyetüñi gör ki el-fitnetü nāʾimetün laʿana’llāhü men 
eyḳaẓahā1647 vaʿīd ü tehdīdinden taḥaẕẕür itmedüñ. Dimne eyitdi: 

Meger sen işitmedüñ ki dimişlerdür: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Kārī ki be-ʿaḳl ber-neyāyed
Dīvānegī-i derū be-bāyed1648

Kelīle eyitdi: Sen [B-76a] bu bābda düstūr-ı ḫıred üzre ne vażʿ itdüñ ki vuḳūʿ 
bulmadı ve dest-yārī-i miʿmār-ı fikr ile ne ṭarḥ eyledüñ ki rāst gelmedi, tā ṭarīḳ-i 
rıfḳ u luṭfı ber-ṭaraf ḳılasın ve ḫuşūnet ü ʿunfe muḥtāc olasın. Bilmez miydüñ ki 
rāy-ı rāst ve endīşe-i dürüst cürʾet ü şecāʿatden muḳaddemdür. Mıṣrāʿ:

[Mütfāʿilün / Mütefāʿilün / Mütfāʿil]

Er-reʾyü ḳable şecāʿati’ş-şücʿāni1649

Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Kārhā rāst kuned ʿāḳil ü dānā be-suḫan
Ki be-ṣad leşker-i cerrār müyesser ne-şeved1650

Baña hemīşe senüñ iʿcābuñ ve ġurūr u rāy-ı nā-ṣavābuñ ve bu dünyā-yı ġaddā-
ruñ cāh u devletine ki ʿişve-i serāb ve neşve-i şarāb gibi bī-pāyān u1651 nā-pāy-
dārdur, meftūn olduġuñ maʿlūm idi, ammā anı saña iẓhārda teʾemmül ider 
idüm ki şāyed giderek  kendüñ mütenebbih olayduñ ve ḫvāb-ı ġurūr u ġaflet 
ḫumār-ı pindār u cehāletden dūr olup1652 ifāḳat bulayduñ. Çün ol vādīye1653 
ḳadem baṣduñ [H-80b] ve dāʾim bādiye-i ḍalālet ve hāviye-i ġavābetde ḥāʾir 
ü hāʾimsin demidür ki kemāl-i ḫurḳ u cehālet ve temām ḥumḳ u ġabāvetüñden 

1646 Yoḳ yire] -B H.
1647 Fitne uykudadır, onu uyandırana Allah lanet etsin.
1648 Akılla yapılamayan işi delilikle halletmek  lazım.
1649 Bir işe karşı tedbir almak, cesurun cesaretinden önce olması gerekir.
1650 Yüz ordunun yapamadığını akıllı insanlar sözle yapar.
1651 Bī-pāyān u] -H Ü.
1652 Dūr olup] -H Ü.
1653 Vādīye] dāʾireye, Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 423

www.tuba.gov.tr



bir şemme iẓhār idem ve ḳabāʾiḥ-i aḳvāl ve meʿāʾib-i efʿālüñden baʿẓın egerçi ki 
baḥrdan ḳaṭre ve hāmūndan ẕerredür, ke’ş-şemsi fī vasaṭi’n-nehāri1654 saña āşkār 
idem. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Tā ki be-dānī ki çihā kerdeʾī
Naḳş-ı deġā-pīşe ḫaṭā kerdeʾī

Ez heme der-hīç şümārī neʾī
V’er heme mestend tu bārī neʾī1655

Dimne eyitdi: Ey birāder bidāyet-i ʿömrümden tā bu ġāyete dek  gümān it-
mezem ki benden bir fiʿl-i nā-maʿḳūl ve bir ḳavl-i nā-maḳbūl vücūda gelmiş 
ola. Şöyle ki bende bir ḳabāḥat göresin ve bir nā-sütūde ṣıfat müşāhede ḳılasın 
muḳteżā-yı mürüvvet ü uḫuvvet budur ki luṭf u tenbīhde taḳṣīr buyurmayasın 
ve ḥüsn-i naṣīḥatde müsāmaḥayı revā görmeyesin. 

Kelīle eyitdi: Senüñ meʿāʾib-i ẕāt ve ḳabāʾiḥ-i ṣıfātuñ ol ḳadar çoḳdur ki niṭāḳ-ı 
ḥaṣr u żabṭ ve kesr-i basṭ ile iḥāṭa iḥtimāli yoḳdur. Evvel bu ki kendüñi bī-ʿayb 
tasavvur idersin, bir daḫı bu ki güftāruñı kirdāruñ üzre rāciḥ ṭutarsın. Pādşāha 
bundan żararı vāżıḥ nesne yoḳdur ki vezīrinüñ ḳavli fiʿli üzre rāciḥ ola. Dimiş-
lerdür ki ehl-i ʿālem ḳavl ü fiʿlinde dört ḳısma münḳasimdür. [Ü-65b] Evvel 
ol ṭāʾifedür ki eylemeye, söyleye. Bu şīme-i münāfıḳān ve ṣıfat-ı baḫīlāndur. 
İkinci oldur ki söylemedin eyleye. Bu ʿādet-i civānmerdān ve ḫaṣlet-i erbāb-ı 
mürüvvet ü iḥsāndur. Üçünci oldur ki söyleye, andan eyleye. Bu sīret-i ehl-i 
maʿāş ve simet-i evsāṭ-ı eşḫāṣ-ı nevʿ-i insāndur. Dördünci oldur ki ne eyle-
ye, ne söyleye. Bu ḫaṣlet-i dūnān ve ṣıfat-ı ḫasīs-i dūn-himmetāndur. Sen ol 
ṭāʾifedensin ki gerden-i aḳvālini zīver-i efʿāl ile ārāyiş ḳılmazlar. Ben her bār 
ki senüñ aḥvālüñi tefaḥḥuṣ ve evżāʿuñı teferrüs ḳıldum. Ḳavlüñi fiʿlüñ üzre 
rāciḥ ve cehlüñi fażluñ üzre ġālib buldum. Şīr senüñ ḳavlüñ ile bu fiʿl-i ḫaṭīre 
mübāşir olmışdur. Şöyle ki ʿıyāẕü bi’llāh aña bir āfet yitişe bu vilāyetde herc ü 
merc [B-76b] ẓuhūr idüp şūriş-i ıżṭırābdan reʿāyānuñ ḥużūrı uçıser ve temām 
nüfūs u emvāl muḫāṭara-i telef ve varṭa-i tārāc u itlāfa1656 düşüp külliyen bu 
efʿālüñ vebāli ṭavḳ-ı laʿnet olup senüñ gerdenüñe giçiser. Ḳıṭʿa:

1654 Gündüz ortasındaki güneş gibi.
1655 Neler yaptığını anlayınca ne kadar çok  hata yaptığını göreceksin. Herkesi hiçe sayıyorsun. Peki madem ki herkes 

sarhoş, sen nesin?
1656 Tārāc u itlāfa] tārāca, B H.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki bed-kār u yā bed-endīşest
Rūy-ı nīkī deger kucā bīned [H-81a]

Her ki şāḫ-ı mażarratī kāred
Mīve-i menfaʿat kucā çīned1657

Dimne eyitdi: Vezīr-i nāṣiḥ idüm. Meliküñ būstān-ı ḥālinde nihāl-i naṣīḥatden 
ġayrı nesne dikmedüm ve toḫm-ı endīşe-i menfaʿatden ġayrı ḥabbe ekmedüm. 
Kelīle eyitdi: 

Bir nihāl ki andan bu nevʿ se̱mere ẓuhūra gele ki görürsin, bīḫı berkende olmaḳ 
ve bir dehān ki bu maḳūle naṣīḥat ḳıla ki netīcesin müşāhede ḳılursın, ḫāk  ile 
ṭolmaḳ yegdür. Ol senüñ ḳavlüñde nice menfaʿat ḥāṣıl olur ki ḥilye-i ʿilmden 
ʿāṭıl ve ʿilm-i bī-ʿamel fi’l-mese̱l mūm-ı bī-ʿaseldür ve güftār-ı bī-kirdār dıraḫt-ı 
bī-berg ü bār gibi lāʾiḳ-ı nārdur. Mesṉevī: 

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

ʿİlm k’ez aʿmāl nişānīş nīst
Kālbūdī dāred ü cānīş nīst

Ḫāṣṣa ze behr-i se̱mer āmed şecer
ʿİlm dıraḫt u ʿamel ū rā se̱mer

Şāḫ ki bī-mīve buved nā-ḫoşest
Maṭbaḫıyān rā meded-i āteşest1658

Ekābir-i feżāʾil-şiyem ṣafaḥāt-ı defātirde ḳalem-i kerem birle raḳam buyurmış-
lardur ki: Beş nesneden beş nesnesüz1659 faʾide müyesser degüldür. Ḳavl-i bī-ʿa-
mel ve māl-i bī-ḫıred ve ʿilm-i bī-ṣalāḥ ve ṣadaḳa-i bī-niyyet ve zindegānī-i bī-
ṣıḥḥat. Pādşāh egerçi ki fī-ḥaddi ẕātihī ʿādil ü kem-āzār ola, vezīr-i bed-niyyet 
ü nā-pāk-ṭīnet anuñ menāfiʿ-i ʿadl ü reʾfetin reʿāyādan münḳaṭıʿ ḳılur ve anuñ 
ḫavfından maẓlūmlaruñ ḳıṣṣa-i pür-ġuṣṣası ʿarṣa-i ʿarża-i sulṭāna yitişmez olur. 
Nite ki bir çeşme-i pāk  ve āb-ı tāb-nākde ṣūret-i neheng muʿāyene olunsa hīç 
bir şināver-teşne farażā ki āteş-i ʿaṭaşı ḫāşāk-i vücūdına yitişe, aña el uzatmaz 
ve aḳdām-ı iḳdāmı anuñ pīrāmenine dırāz itmez. Beyt:

1657 Kötü niyetli ve kötü emelli insanın iyilik  yüzü görmesi mümkün müdür? Meyvesiz ağaç dikenin meyve toplaması 
mümkün müdür?

1658 Amaçsız bilim cansız bedene benzer. Ağacın faydası onun meyve vermesindedir. Bilim ağaçtır, emel de onun meyve-
sidir. Meyvesiz dal mutfaktaki ocakta yanmaktan başka bir işe yaramaz.

1659 Beş nesnesüz] -B H.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Resīdeem men-i teşne-ciger be-çeşme-i ṣāfī
Velī çi sūd ki yārāy-ı āb ḫurden nīst1660

Dimne eyitdi: Benüm bu ṭarīḳa sülūkdan maḳṣūdum vuṣūl-i şeref-i ḫidmet-i 
mülūk  idi. Bi-ḥamdili’llāh ki meʾmūl aḥsen-i vücūh üzre ḥuṣūl buldı. Baʿdehū 
bendeye lāʾiḳ olan ḥüsn-i ḫidmet ve ṣıdḳ-ı istiḳāmet ve ṣıyānet-i ḥaḳḳ-ı velī-niʿ-
met idi. Ol daḫı bi-ḳaderi’l-ṭāḳa dirīġ olınmadı. Kelīle eyitdi: 

Erkān-ı kār-dān ve vüzerā-yı kāfī vü kār-güẕār [Ü-66a] zīb ü zīnet-i bārgāh-ı 
mülūkdur, ammā sen dilersin ki ġayrılar mülāzemet-i melikden dūr u mehcūr 
ola. Sen müdārun ʿaleyh-i salṭanat ve müşārun ileyh-i memleket olup taḳar-
rüb-i ḥażret saña maḥṣūr ola, ammā bu ḫaṣlet ġāyet-i ġabāvet ve nihāyet-i1661 
ḥamāḳatden nāşīdür ki selāṭīn [B-77a] hīç bir nesne ile ve bir kimesne ile 
[H-81b] muḳayyed olmaḳ mümkin degüldür. Mertebe-i salṭanat müşābih-i 
rütbe-i ḥüsn ü cemāldür. Nite ki bir maḥbūb-ı dil-āvīzüñ ʿāşıḳ-ı üftādesi ziyāde 
olduḳça ẓuhūr-ı cilvāt-ı ḥüsni efzūn olur. Sulṭānuñ daḫı her çend ki aʿvān u 
enṣārı ve ḫidmetkār-ı kārzārı bisyār ola, kesṟet-i ḫadem ve vefret-i ḥaşeme 
meyli mütezāʾid olur. Bu sevdā-yı ḫām ki ʿarṣa-i dimāġuñda maḳām itmişdür, 
imāret-i nihāyet-i belāhetdür ve ʿalāmet-i ġāyet-i sefāhatdür. Nite ki ḥükemā 
buyurmışlardur ki: ʿAlāmet-i ḥumḳ beş nesnedür. Ġayruñ mażarratından ken-
düye menfaʿat taṣavvur ḳılmaḳ ve bī-riyāżet ü ʿibādet se̱vāb-ı āḫiret recā itmek 
ve ḫuşūnet ü ḫuṣūmet ile muʿāşaḳat-ı nisāya mübāşeret itmek  ve rāḥat u ḥużūr 
ile daḳāʾiḳ-ı ʿulūma vuḳūf u ʿusū̱r ḳaṣd itmek  ve naḳż-ı ḥuḳūḳ ve buġż-ı ʿuḳūḳ 
ile nāsdan ṣadāḳat tevaḳḳuʿ itmek. Ey Dimne ben bu sözleri saña farṭ-ı şefḳat ve 
vüfūr-ı maḥabbetümden söylerem. ʿAyne’l-yaḳīn bilürem ki senüñ şeb-i tīre-i 
şeḳāvetüñ benüm żiyāʾ-i şemʿ-i mevʿiẓetüm ile rūşen olmaḳ mümkin degüldür 
ve ẓulmet-i cehl ve küdūret-i ḥıḳd u ḥased ki ṭīnetüñde sirişte olmışdur, benüm 
pertev-i envār-ı naṣīḥatüm ile mürtefiʿ olmaḳ mümteniʿdür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-āb-ı Kevs̱er ü Zemzem sefīd ne-tevān kerd
Kilīm-i baḫt-ı kesī rā ki bāftend siyāh1662

Benüm ile senüñ mese̱lüñ hemān ol şaḫṣ mese̱lidür ki ol murġa eyitdi: 

1660 Ben susuzluktan cigeri yanmış bir kişiyim. Bir duru pınara vardım, ama ne fayda, içecek  gücüm kalmadı.
1661 Nihāyet-i] farṭ-ı, B H.
1662 Siyah (iplikle) dokunmuş baht kilimini Kevser ve Zemzem’le dahi yıkasan beyazlatamazsın.

426 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Renc-i beyhūde çekme ve toḫm-ı naṣīḥatüñ zemīn-i şūrede ekme ve ṣaded-i 
istimāʿda olmayanlara kelimātuñ żāyiʿ itme. Ol ḳabūl itmedi ve ʿāḳıbet anuñ 
sezāsın buldı. Dimne eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Rivāyet iderler ki pūzīne cinsinden bir gürūh bir kūh-
da olurlar idi ve anuñ miyāh u giyāhı ile rūzgār giçürürler idi. Ḳażā-yı İlāhī 
bir şeb-i tīrede ki bī-ḫıredler baṣar-ı baṣīretinden ḫīre idi, leşker-i sermā ol 
meymūnlaruñ ārām u ṣabr u sükūnların yaġmā ve kişver-i derūn u bīrūnlarına 
istīlā ḳıldı. Ṣadmet-i ṣarṣar-ı zemherīden reglerinde ḳanları ve tenlerinde cān-
ları efsürde oldı. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eli düşmişdi sermādan çenāruñ
Ayaġı ṭoñmış idi çeşmesāruñ

Olup berd-i şitādan müncemid āb
Bu ḳorḳudan hevā geymişdi sincāb

Bī-çāreler şiddet-i hevā ve sevret-i sermādan ziyāde āzürde oldılar ve āsīb-i 
berf ü bārān ve tegerg ü ṭūfāndan penāh ṭaleb [H-82a] idüp eṭrāf-ı kūhı ṭavāf 
iderken nā-gāh bir ṭarafda bir mīnā pāresin buldılar ve berīḳ u lemeʿānı sebebi 
ile anı āteş gümān ḳıldılar ve ḥammālete’l-ḥaṭab1663-vār heyzüm cemʿ idüp anuñ 
gerd-ā-gerdine urdılar ve aġızları ile dem-be-dem üfürdiler. 

Meger ol ḥavālīde bir dıraḫt üstinde bir murġ bu aḥvāli müşāhede ider idi. 
Feryād itdi ki: 

Ey yārān bu hevādan giçüñ ki bu āteş degüldür. Dem-i serd ile anı germ ide-
mezsiz. [Ü-66b] Yoḳ yire1664 ṣoġuḳ demür dögersiz. Renc ü derd ile ol seng-i 
saḫtı nerm idemezsiz. [B-77b] 

Anlar bunuñ kelāmın istimāʿ itmediler ve ol kār-ı bī-fāʾideden imtināʿ göster-
mediler. İttifāḳ bu esṉāda bir ādem çıḳageldi. Anları bu ḥāl üzre ve ḥāllerin bu 
minvāl üzre müşāhede idicek  murġa pend ü naṣīḥate ḳaṣd idüp eyitdi: 

Ey miskīn zaḥmet çekme ve toḫm-ı naṣīḥatüñi beyhūde yire ekme ve nefsüñe 
ʿaẕāb itme ki bunlar senüñ naṣīḥatüñ ile mütenaṣṣıḥ olmazlar ve senüñ güftā-
ruñ ile bu kār-ı bī-hencārdan ferāġat ḳılmazlar. Sen renc-i beyhūde çekersin ve 
nefsüñe taʿẕīb-i bilā-fāʾide idersin. Beyt:

1663 (Karısı da) odun taşıyıcısı (olacaktır) (Tebbet 4).
1664 Yoḳ yire] -B H.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü sindān-ı zebāndan yimez ol derd
Ne ḥāṣıl kim dökesin āhen-i serd

Bu maḳūle kimesnelerüñ terbiyet ü taḳviyetine saʿy eylemek  ve anlardan rüşd 
ü ṣalāḥ ve fevz ü felāḥ recā itmek  aña beñzer ki toḫm-ı ḥanẓaldan ney-şekker 
umasın ve zehr-i helāhilden ḫāṣıyyet-i tiryāḳ-ı fārūḳ ṭaleb ḳılasın. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki der-aṣl bed-nihād üftād
Hīç nikī ezū medār ümīd

Z’ānki hergiz be-cehd ne-tevān saḫt
Ez kelāġ-ı siyāh bāz-ı sefīd1665

Murġ anuñ kelimātına iltifāt itmedi. Kelāmını buʿd-ı mesāfeden istimāʿ ide-
mezler ṣanup ġāyet-i şefḳatinden bālā-yı dıraḫtdan aşaġa indi, tā mażmūn-ı 
naṣīḥatin anlara iʿlāmda ziyāde ihtimām eyleye ve anlara ol renc-i beyhūdeden 
ḫalāṣda saʿy-ı temām1666 göstere. Fi’l-ḥāl meymūnlar murġuñ eṭrāfına cemʿ 
oldılar ve ayaġın yire baṣdurmayup başın tenden cüdā ḳıldılar.

Benüm ile senüñ ḥālüñ hemān ol minvāl üzredür ki ben kendü evḳātumı żāyiʿ 
eylerem ve bī-fāʾide kelām1667 söylerem. Bā-vücūd ki saña menfaʿati yoḳ, baña 
mażarrat iḥtimāli çoḳ. Kıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger müstemiʿ ḳabūl-i naṣīḥat ne-mī-kuned
Bīhūde bār ber-dil-i nāzük  çirā nehī

Güftī ki ber-buraḳ-ı saʿādet süvār şo
Tā der-resī be-menzil ü ez renc vā-rehī

Ni’şnīd ü hem-çinān bireh-i ḫvīş mī-reved
Bü’gẕer ki tā piyāde be-mānend ze eblehī1668 [H-82b]

1665 Kara bir kargayı beyaz bir şahine dönüştürmek  nasıl mümkün değilse, fıtratı kötü olan birisinden iyi bir davranış 
gelmez.

1666 Temām] mālā-kelām, Ü.
1667 Kelām] kelimāt, H.
1668 Eğer muhatabın senin öğütlerini dinlemiyorsa boşu boşuna niye kendini üzüyorsun? “Menzile varmak  ve acılardan 

kurtulmak  için saadet atına bin” dedin. (O seni dinlemiyorsa) öylece kendi yoluna devam etsin. Bırak  bir aptal gibi 
yaya kalsın.
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Dimne eyitdi: Ey birāder ekābir-i fażīlet-güster vaʿẓ u naṣīḥat bābında şarṭ-ı 
emāneti yirine getürmişlerdür ve meyl-i müdāhenetden iḥtirāz göstermişler-
dür. Ehl-i fażla iḳāmet-i merāsim-i mevāʿiẓ ü neṣāʾiḥ lāzımdur. Ḫvāh müstemiʿ 
semʿ-i ḳabūl ile ıṣġā ide ve ḫvāh ibā eyleye. Kıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Medār pend-i ḫod ez hīç-kes dirīġ be-gū
Eger çi ez ṭaraf-ı müstemiʿ buved taḳṣīr

Seḥāb ḳaṭre-i bārān ze kūh vā ne-girift
Eger çi der-dil-i ḫārā ne-mī-kuned teʾsī̱r1669

Kelīle eyitdi: Ben menāfiʿ-i naṣīḥatümi senden dirīġ itmezem, ammā ne fāʾide 
ki sen esās-ı kāruñı mekr ü ḥīle üzre binā ḳılursın ve efkāruñda istiḳlāl ü istibdā-
dı pīş-nihād idüp durursın, biʾse’l-istiʿdād ve’l-istibdād1670. Bir vaḳt nādim olasın ki 
nedāmet fāʾide virmeye ve ṭaşlar ile dögünüp nāḫun-ı melāmet ile rūy-ı sīneñi 
ḫırāş idesin, sūdmend olmaya. Her kimse ki tebeʿāt-i mekrden endīşe itmeyüp 
ḥīle vü ġadri kendüye [B-78a] pīşe eyleye. ʿĀḳıbeti veḫāmete ve ḫātimeti 
şeʾāmete yitişe ve āḫirü’l-emr gird-āb-ı nedāmet ve ġarḳ-āb-ı melāmete düşe. 
Nite ki ol şerīk-i ʿāḳil düşdi [Ü-67a] ve ḥibāle-i ḥīlesi ḥalḳına ḥalḳa-i dām-ı 
belā olup şerīk-i ġāfil ṣıdḳ u istiḳāmeti berekātı ile murād u maḳṣūdına yitişdi. 
Dimne eyitdi: Nice olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Rivāyet iderler ki1671 iki şerīk  var idi, biri ʿāḳīl ü biri 
ġāfil. Biri farṭ-ı ẕekā vü kemāl-i fehm ü dehāda bir mertebede idi ki siḥr ü ted-
bīr ve mekr ü tezvīr ile ābı cereyāndan ve murġı ṭayerāndan ḳor idi ve debīr-i 
ʿaḳl ile ṣaḥīfe-i imrūzdan aḥvāl-i ferdāyı bir bir oḳur idi. Aña Tīzhūş dirler idi 
ve birisi daḫı kemāl-i noḳṣān ve ġāyet-i nā-dānlıġından sūd u ziyān miyānında 
temīzden ʿāciz idi. Aña Ḥāzım1672 dirler idi. Bunlara seyāḥat hevāsı ve ticāret 
sevdāsı düşüp muvāfaḳat u murāfaḳat ile sefere teveccüh itdiler ve merāḥil ü 
menāzil ḳaṭʿ idüp gitdiler. Ḳażā-yı İlāhī giderken yolda bir yirde bir kīse dīnār-ı 
ḫāliṣ ü temām-ʿayār buldılar ve anı ġanīmet-i ʿuẓmā ve niʿmet-i müstevfā bilüp 
mütevaḳḳıf oldılar. Şerīk-i dānā eyitdi: 

1669 Muhatabın seni dinlemese bile sen yine de öğüdünü çekinmeden ver. Bulut, gönderdiği yağmurun taşlara tesir etmedi-
ğini bilse de yine yağmur damlalarını göndermekten vazgeçmedi.

1670 Ne kötü bir hazırlık, ne kötü bir keyfilik!
1671 Rivāyet iderler ki] -Ü.
1672 Ḥāzım] Ḫurrem-dil, Ü. (Bu hikâyedeki “Ḥāzım” ifadesi Ü’de “Ḫurrem-dil” şeklindedir. Bundan 

sonra nüsha farkı olarak  gösterilmeyecek).
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Ey refīḳ-i ġam-küsār Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sūd nā-kerde der-cihān bisyār1673

evlā budur ki sevdā-yı seferden ferāġat idüp bu bedre-i zer ile ḳanāʿat idevüz 
[H-83a] ve bu niʿmeti ġanīmet bilüp ṣıḥḥat ü selāmet ile kūşe-i kāşānemüze 
gidevüz. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çend gerdī gird-i ʿālem behr-i zer
Bīş gerded zer şeved ġam bīşter

Kāse-i çeşm-i ḥarīṣān pür ne-şod
Tā ṣadef ḳāniʿ ne-şod pür dür ne-şod1674

Pes girü döndiler ve şehre ḳarīb bir menzilde indiler. Şerīk-i ġāfil eyitdi: 

Ey birāder gel bu ġanīmeti berāber ḳısmet idelüm ve daġdaġa-i şirketden ḫalāṣ 
olup ḥiṣṣelerümüzi meṣārifümüze ṣarf idelüm. Şerīk-i ʿāḳil dīk-i tezvīri āteş-i 
tedbīr ile ḳaynadup cevāb virdi ki:

Ḥāliyā fikr-i ḳısmet semt-i istiḳāmetden münḥarifdür. Bu bābda rāy-ı ṣavāb 
budur ki ḫarc içün muḥtāc olduġumuz ḳadar1675 iḫrāc idüp bāḳīsin iḥtiyāṭ-ı 
temām ile bir çāhda vedīʿat ḳoyavüz ve bir ḳaç günde bir gelüp bu minvāl üzre 
bir miḳdārın alup baḳıyyesin anda maḥfūẓ ḳılavuz, tā āfetden baʿīd ve selāmete 
ḳarīb ola. 

Şerīk-i ġāfil bu efsūn ile firīfte olup efsānesin ḥüsn-i ḳabūl ile telaḳḳī ḳıldı ve 
vech-i meẕkūr üzre bi-ḳadri’l-iḥtiyāc bir miḳdārın iḫrāc idüp bāḳīsin bir dıraḫt 
dibinde defn itdiler ve şehre gelüp her biri kendü maḳāmlarına gitdiler. Beyt: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bir siḥir-geh ki çarḫ-ı şaʿbede-bāz
Ḥīle ṣandūḳın eyledi ser-bāz

Evvel-i şerīk  ki daʿvāyı ẕekāvete ḥüsn-i tedbīr ve luṭf-ı tezvīr ile beyyine iḳāmet 
ider idi, ol dıraḫt ṭarafına vardı ve ol defīneyi bi-temāmihā ḳabża-i taṣarrufına 

1673 Dünyada kazanç elde etmemiş bir çok  insan vardır.
1674 Bu dünyada altın peşinde ne geziyorsun? Altın çoğaldıkça gam da çoğalır. Hırslı insanın gözü doymaz. Sedef, 

kanaatkar olduğu için içi inciyle dolar.
1675 Muḥtāc olduġumuz ḳadar] iḥtiyāc miḳdārı, Ü.
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Uyanık Tîzhûş ve saf  Hâzım’ın yolda buldukları bir kese altını 
bir ağaç dibine gömmeleri. TSMK, revan 843, v.118b.
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aldı. Şerīk-i āḫer bu ḥālden bī-ḫaber elinde olan [B-78b] naḳdüñ ḫarcına 
meşġūl olup gider. Āḫir ḫarclıġın temām itdi. Żarūrī şerīk-i ʿāḳil ḳatına varup 
ḥālin iʿlām idüp eyitdi: 

Ey birāder gel ol defīneden ḫarc içün ḥiṣṣe1676 iḫrāc idelüm ki żarūret cānuma yitdi. 

Tīzhūş tecāhül idüp ne maḥall-i żarūret ve ne maḳām-ı minnetdür, gel gidelüm 
didi. İkisi daḫı maʿiyyet ile mevżiʿ-i maʿhūda vardılar. Ol ḳadar ki tecessüs ü 
tefaḥḥuṣ idüp aradılar. Gencden rencden ġayrı ʿ ayn u ese̱r görimediler. Tīzhūş 
ḫurūş itdi ve [Ü-67b] girībān-ı Ḥāzım’ı muḥkem ṭutdı ki: 

Bu zeri elbette sen alduñ. Senden ġayrı bir ferd buña muṭṭaliʿ degül idi. Bī-çāre 
her çend ki feryād idüp eymān-ı ġılāẓ u şidād eyledi, müfīd olmadı. [H-83b] 
El-ḳıṣṣa ḳażıyye mücādeleden muḥākemeye ve münāzaʿadan murāfaʿaya yitiş-
di. Şerīk-i ʿāḳil ġāfili maḥkeme-i ḳāḍīye getürdi ve mażmūn-ı ḳażıyye ve feḥvā-
yı ḳıṣṣayı semʿ-i ḳāḍīye yitürdi. Ḥāzım maʿāẕa’llāh diyicek  ḳāḍī Tīzhūş’dan 
ṣıdḳ-ı daʿvā ve ṣıḥḥat-i müddeʿāsına beyyine ṭaleb itdi. Tīzhūş eyitdi: 

Eyyühe’l-ḳāḍī Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ber-ḫor ze ʿömr-i ḫvīş ki der-mesned-i ḳażā
Aḥkām-ı ʿömr-i tu be-dırāzā-yı müseccilest1677

Benüm ol dıraḫtdan ġayrı ki zer anuñ dibinde medfūn idi, şāhidüm yoḳdur. 
Ümmīd-vāram ki ol ḳādir-i pür-kemāl ol dıraḫta ki ḥāfıẓ-ı māldür, aṣamm-ı 
māder-zād gibi ebkem ü lāl iken şecere-i kelīmu’llāh gibi kuvvet-i nuṭḳ ve 
mecāl-i maḳāl vire ve bu ḫāʾin-i bī-inṣāfuñ ki mecmūʿ-ı defīneyi alup beni 
maḥrūm itdi, ḫıyānetine iḳāmet-i şehādet ḳıla. 

Ḳāḍī bu sözden müteʿaccib oldı ve ḳīl ü ḳāl-i bisyārdan ṣoñra bunuñ üzerine 
ḳarār ḳıldılar ki ʿale’ṣ-ṣabāḥ ḳāḍī bi’ẕ-ẕāt pāy-ı dıraḫta ḥāżır olup dıraḫtdan 
iḳāmet-i şehādete nāẓır ola ve şehādeti müddeʿā-yı Tīzhūş’a muvāfıḳ vāḳıʿ 
olursa mūcebince ḥükm idüp ḳażıyye fayṣal bula. Pes şerīk-i ʿāḳil ḫānesine ge-
lüp temām ḳażıyyeyi pederine ʿarż itdi ve rūy-ı kārdan refʿ-i ḥicāb idüp eyitdi:

Ey peder ben saña iʿtimād idüp ḫayāl-i şehādet-i dıraḫt itdüm ve muvāfaḳatuñ 
ümmīdi ile bu nihāl-i ḥīleyi būstān-ı ḳażāda dikdüm. Bu mühimmüñ itmāmı 

1676 Ḥiṣṣe] bir miḳdār nesne, Ü.
1677 Ömrünün vadesi belirlendiği kadardır. Bu yüzden ömründen faydalan.
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senüñ ḥüsn-i ihtimāmuña vā-bestedür. Eger muvāfaḳat buyurursañ bu ḳadar 
dīnār ve bundan ġayrı bir miḳdārı daḫı ele getürevüz ve baḳıyyetü’l-ʿömri 
ferāġat ü refāhiyyet ile giçürevüz. Peder eyitdi: 

Bu emrde1678 baña müteʿallıḳ ḫidmet nedür ve benüm ihtimāmuma vā-beste 
ne nesnedür? Püser eyitdi: 

Ol dıraḫt-ı muʿtel ḫılāl-ı ecvef-misā̱l mücevvefdür ve tecvīf-i derūnı bir mesā̱-
bededür ki miyānında iki şaḫṣ pinhān olmaḳ müyesserdür. Bu gice lāzımdur ki 
varasın ol dıraḫtuñ derūnına1679 giresin. Yarın ki ḳāḍī gele, dıraḫtdan şehādet 
ṭaleb ḳıla, resm-i şehādeti kemā yenbaġī1680 yirine getüresin. Peder [B-79a] eyitdi: 

Ey püser ḥīle vü mekrden vāz gel. Farażā ki ḫalḳı firīfte ḳılduñ Ḫālıḳ’ı n’ey-
lersin ve bir taḳdīr ki siḥr ü tezvīrüñ ḳāḍī-i şehre teʾsī̱r ide, ḥākim-i maḥkeme-i 
[H-84a] dehre ne ḥīle tedbīr idersin. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Sırret heme Dārā-yı felek  mī-dāned1681

K’ū mūy-be-mūy u reg-be-reg mī-dāned

Gīrem ki be-zerḳ ḫalḳ rā bi’frībī
Bā ū çi kunī ki yek-be-yek  mī-dāned1682

Ey besā mekr ü iḥtiyāl ki yine ṣāḥibine vebāl olmışdur ve cezāsı yine aña ʿāʾid 
olup anı rüsvā vü perde-derīde ḳılmışdur1683. Ben ḫavf iderem ki senüñ mekrüñ 
hemān ol ġūk  mekri gibi ola. Püser istifsār itdi ki1684: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Peder eyitdi: Rivāyet iderler ki bir ġūk  bir mār civārında vaṭan 
ṭutmış idi ve ol efʿī-i ḫūn-ḫvār meskeni ḳurbında nişīn itmiş idi. Her gāh ki ġūk 
beççe peydā ḳılsa mār beççelerin bir bir şikār ider idi ve dil-i ġūki āteş-i ḥırmān 
ile biryān [Ü-68a] ve ḫançer-i hicrān ile efgār eyler idi. Meger bu ġūk  ile bir 
ḫarçeng miyānında ser-rişte-i muṣādaḳat mübrem ü muḥkem1685 olmış idi. Bir 
gün ġūk  ḫarçeng ḳatına gelüp eyitdi: 

1678 Emrde] ḫuṣūṣda, Ü.
1679 Derūnına] miyānına, Ü.
1680 Uygun şekilde.
1681 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1682 Felek  padişahı, senin tüm sırlarını tane tane, damar damar biliyor. Tutalım ki halkı rızıkla aldatıyorsun, her şeyi 

bilen felekle ne yapacaksın?
1683 Anı rüsvā vü perde-derīde ḳılmışdur] anuñ perdesi derīde olup rüsvā olmışdur, Ü.
1684 İstifsār itdi ki] eyitdi, Ü.
1685 Muḥkem] müstaḥkem, B H.
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Ey refīḳ-ı muvāfıḳ baña bir tedbīr-i lāʾiḳ fikr eyle ki ḫaṣm-ı ḳavī ve düşmen-i 
ġālibüm vardur. Ne anuñla muḳāvemet idüp bu maḳāmda iḳāmet mutaṣavver 
ve ne bu deryādan ferāġat idüp bir cānibe daḫı naḳl ü rıḥlet müyesserdür. Zīrā 
ki sākin olduġum feżā-yı feraḥ-baḫş ve meʾvā-yı1686 dil-keş bir merġzārdur ki 
sevād-ı mīnā-rengi ravża-i mīnū gibi rūḥ-efzā ve bir çeşmesārdur ki nesīm-i 
dil-küşāsı ṭurre-i ḥavrā gibi ʿanber-bū vü ʿıṭr-sādur. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣad hezārān gül-i şüküfte derū 
Her gülī gūne gūne ez rengī

Sebze bīdār u āb ḫufte derū 
Būy-ı her gül resīd fersengī1687 

Mesṉevī:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥavālīsi ser-ā-ser gül-sitāndur
Gülistān cā-be-cā āb-ı revāndur

Olup reşk-i İrem her gül-sitānı
Ṣuyına teşne āb-ı zindegānī 

Hīç ʿāḳil kendü iḫtiyārı ile buncılayın menzil-i behişt-āyīni ḳoyup gitmez ve 
irādet ile ḳalbin bu numūne-i firdevs-i berīnden tefrīḳ itmez. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿlātün / Feʿilün]

Cāy-ı men kūy-ı muġānest çi zībā cāyīst
Hīç ʿāḳil be-cihān terk-i çünīn cā ne-kuned1688

Ḫarçeng eyitdi: Ġam yime ki ḫaṣm-ı tüvānāyı kemend-i ḥīle ile bend itmek 
müyesser ve düşmen-i ġālibi dāne-i fikr ile dām-ı mekre çekmek  mümkin ü 
mutaṣavverdür1689. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ki hīç dünyāda bir bitmez iş olmaz
N’ola kim ādem aña çāre bulmaz [H-84b]

1686 Meʾvā-yı] maḳām-ı, Ü.
1687 Ḳıṭʿa: Ṣad hezārān gül-i… gül resīd fersengī] -B Ü.
 Onda, farklı farklı renklerle donanmış yüzbinlerce gül var. Onda, çimen uyanık, su birikmiş, güllerin kokusu uzak-

lara ulaşıyor.
1688 Benim yerim güzellerin yanıdır. Hiç bir akıllı böyle güzel bir yeri bırakıp gider mi?
1689 Mümkin ü mutaṣavverdür] mümkin, H / mümkindür, Ü.
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Kurbağanın yavrularını bir yılanın elinden kurtarmak için arkadaşı yengece danışması ve 
yengecin tavsiyesiyle yılan yiyici bir keleri yılanın yuvasına getirmesi. TSMK, revan 843, v.120a.
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Ġūk  eyitdi: Senüñ bu bābda kitāb-ı ḥīleden ne mesʾele yād-dāştuñ vardur ve 
bu ḫaṣm-ı bed-endīşüñ defʿ-i ġāʾilesinde ne çāre fikr idersin? Ḫarçeng eyitdi: 

Fülān maḥalde ejderhā-kirdār bir sūsmār-ı mār-ḫvār vardur. Gerekdür ki 
bir ḳaç māhī ṭutasın ve sūrāḫ-ı sūsmārdan menzil-i māra dek  bir bir atasın. 
Muḳarrerdür ki sūsmār māhīleri birer birer ifṭār itse gerek  ve çün sūrāḫ-ı māra 
yite lā-cerem ol daḫı bün-i dendān-ı sūsmārda ḳarār itse gerek  ve seni anuñ 
şerer-i şerrinden ve żarar-ı zehrinden ḫalāṣ ḳılsa gerek. 

Ġūk  bu tedbīr ile ki muvāfıḳ-ı taḳdīr idi, mārı helāk  itdi ve çün bu ḳażıyye 
üzre iki üç gün giçdi sūsmāra bu dāʿiye düşdi ki ṭaleb-i māhī içün ḥarekete 
gele ve ol ṣūreti ki [B-79b] ʿādet ḳılmış idi, iʿāde ḳıla. Pes hemān ol ṭarīḳa ki 
bundan sābıḳ ḳadem-i murādāt ile aña sālik  olmış idi, revāne oldı ve çün mār u 
māhīden ese̱r bulımadı ʿāḳıbet ser-menzil-i ġūke yitişüp1690 ġūki cemīʿ-i beççesi 
ile ifṭār itdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Tu ez çengāl-i gürgem der-rubūdī
Çü dīdem ʿāḳıbet gürgem tu būdī1691

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki ser-encām-ı ḥīle giriftārlıḳ ve ʿāḳıbet-i mekr 
ü ġadr ḫāksārlıḳdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳosañ mekr ü ḥīle vādīsine gām
Belā dāmına düşersin ser-encām

Püser eyitdi: Ey peder sözüñ uzatma ve dūr u dırāz endīşe itme ki bu kār 
endek-i meʾūnet ve bisyār-ı menfaʿatdür. 

ʿĀḳıbet pīr-i bī-çāreyi ḥırṣ-ı māl ve ḥubb-ı ʿıyāl ser-menzil-i dīn ü diyānetden 
bādiye-i cevr ü cināyete1692 çekdi ve sırr-ı āyet-i1693 innemā emvālüküm ve evlādü-
küm fitnetün1694 ẓuhūra yitişdi. Ṭarīḳ-i mürüvveti ber-ṭaraf ḳılup bisāṭ-ı fütüv-
veti bi’l-külliye devürdi ve bu maḳūle emre ki şerʿ ü ʿörfde maḥẓūr u münker 
idi, irtikābı revā gördi ve ol şeb-i muẓlimde ol pīr-i ẓālim pāy-ı dıraḫta vardı 

1690 Ser-menzil-i ġūke yitişüp] -B H.
1691 Sen beni kurdumun elinden kurtardın sandım. Gözümü açınca kurdumun sen olduğunu anladım.
1692 Cināyete] ḫıyānete, H / cefāya, Ü.
1693 Āyet-i] -H Ü.
1694 Mallarınız ve evlatlarınız bir fitneden ibarettir (Enfal 28; Tegabün 15).
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[Ü-68b] ve miyānın mücevvef bulup cevfine girdi. ʿAle’ṣ-ṣabāḥ ki ḳāḍī-i rū-
şen-rāy āftāb-ı maḥkeme-i āsmānda be-dīdār oldı ve ḫıyānet-i ṣubḥ-ı kāẕib 
rūz-ı rūşen gibi ʿ ālemiyāne āşkār oldı. Ḳāḍī ve sāʾir meşāhīr-i şehr pāy-ı dıraḫta 
ḥāżır oldılar ve ḫalḳ-ı enbūh gürūh gürūh ṣaf baġlayup dīde-i taʿaccüb ile nāẓır 
oldılar. Ḳāḍī cānib-i dıraḫta ḫiṭāb idüp ṣūret-i daʿvāʾ-i müddeʿī ve inkār-ı müd-
deʿā ʿaleyhi şerḥ itdükden ṣoñra keyfiyyet-i ḥāli istifsār ḳıldı. Derūn-ı dıraḫtdan 
bir āvāz geldi ki: Māli Ḥāzım aldı ve ol ẓālim Tīzhūş’a [H-85a] ẓulm-i ṣarīḥ 
eyledi. Ḳāḍī müteḥayyir olup bir zemān teʾemmül itdi ve ferāset ile cezm itdi ki 
miyān-ı dıraḫtda bir şaḫṣ pinhān olmışdur ki anı iḫrāc tedbīr-i ṣāʾibe muḥtāc-
dur. Beyt: 

[Feʿilātün / Feʿilātü / Feʿilātü / Feʿilün]

Sırr-ı her naḳş ki ez çeşm-i ḫıred pinhānest 
Coz der-āyīne-i tedbīr ne-gerded ẓāhir1695

Pes fermān itdi ki tā hīme-i firāvān dirdiler ve eṭrāfına āteş-i sūzān urdılar. 
Pīr-i ḥarīṣ bir zemān ġayret itdi. Çün gördi ki kār cāna ve kārd üstüḫvāna yitdi 
emān ṭaleb itdi. Ḳāḍī emān virüp ṭaşra çıḳıcaḳ istimālet virdi ve ḥaḳīḳat-i ḥāli 
ṣordı. Pīr-i nīm-sūḫte ṣūret-i vāḳıʿayı1696 kemā-hiye ʿ arż eyledi. Ḳāḍī keyfiyyet-i 
ḳażıyyeye vāḳıf olup Ḥāzım-ı ḥazm-dilüñ berāʾat-i sāḥat-i ẕimmet ve ṣıdḳ-ı 
emānetin ve Tīzhūş’uñ cevr ü cināyet ve ġadr ü ḫıyānetin ḫalāʾiḳa iʿlān u iʿlām 
eyledi. İttifāḳ bu esṉāda pīr-i bā-tezvīr derd-i ḫaclete taḥammül idemeyüp 
raḫt-ı cānı cihān-ı fānīden götürüp serāy-ı cāvidānīye rıḥlet ḳıldı ve ḥarāret-i 
nāʾire-i dünyā ile şerāret-i ʿuḳbāya ittiṣāl buldı. Püser-i bed-gevher edeb-i belīġ 
görüp zecr-i ʿanīf çekdükden ṣoñra peder-i mürdesin gerdenine alup götür-
di. Şehre getürdi. Her gören pīr ü cevān ḫūy-ı bed bār-ı girān1697 nüktesin 
gūş-ı ʿālemiyāne yitürdi1698. Ḥāzım-ı ḥazm-dil1699 bereket-i ṣıdḳ u emānet ve 
meyāmin-i ḥüsn-i istiḳāmet ile ol mālden ḥiṣṣesin alup [B-80a] ser-encām-ı 
mehāmmine ḳıyām gösterdi. 

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki ʿāḳıbet-i mekr nā-pesendīde ve ḫātem-i ġadr 
şūm u nigūhīdedür. Mesṉevī1700:

1695 Akıl gözünden her an gizli olan nakışlar tedbir aynası dışında göze görünmez.
1696 Ṣūret-i vāḳıʿayı] mācerāyı, Ü.
1697 Kötü huy, ağır bir yüktür.
1698 Her gören pīr ü cevān ḫūy-ı bed bār-ı girān nüktesin gūş-ı ʿālemiyāne yitürdi] -H Ü.
1699 Ḥazm-dil] -H.
1700 Mesṉevī] beyt, B / ḳıṭʿa, Ü.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki pā der-mażīḳ-ı mekr nihād
Āḳıbet ser be-bād ḫvāhed dād

Ḥīle mārīst k’ū dü ser dāred
Her yekī gūne gūn ḫaṭar dāred

Ān sereş ḫaṣm rā kuned dil-rīş
V’īn resāned żarar be-ṣāḥib-i ḫvīş1701

Dimne eyitdi: Meger sen benüm fikrüme mekr nām virdüñ ola ve tedbīrüme 
ḥīle vü tezvīr laḳab ḳılduñ ola, ammā ben bu mühimmi tedbīr-i ṣāʾib ile bu 
dereceye getürüp ṭururam ve bu aṣl kār-ı düşvārı fikr-i sā̱ḳıb ile böyle āsān 
ḳılup ṭururam. Kelīle eyitdi: 

Sen ʿacz-i rāy ve żaʿf-ı tedbīrde ol mesā̱bedesin ki zebān anuñ taḳrīrinde ḳāṣır-
dur ve ḫubs-̱i żamīr ve ġalebe-i ḥırṣda bir menzīledesin ki beyān anuñ edāsında 
muḳaṣṣırdur. Maḫdūm u velī-niʿmetüñe menfaʿat ve mekr ü ḥīleñ budur ki 
görürsin ve göresin ki ʿan-ḳarīb anuñ vebāl ü tebeʿası saña nice irse gerek  ve 
muḳaddemāt-ı nifāḳ [H-85b] u şiḳāḳuñ ne netīce virse gerek. Dimne eyitdi: 

Dü-rūylikden ne ziyān gele ki gül-i raʿnā dü-rūylik  sebebi ile zīb ü zīnet-i 
būstāndur ve dü-zebānlıḳdan ne bāk  gele ki kilk-i debīr dü-zebānlıḳ vāsıṭası ile 
māl ü mülke pāsbāndur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tīġ kim yek  rūydur ḫūn-ḫvārelikdür ṣanʿatı [Ü-69a]

Şāne iki yüzlüdür gīsū-yı dilberdür yiri

Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ḫūn mī-ḫored çü tīġ derīn devr her ki ū
Yek  rū vü yek  zebān buved ez pāk-gevherī

Ān kes ki hem çü şāne dü rūest ü ṣad zebān
Ber-farḳ-ı ḫvīş cāy nehendeş ze serverī1702

1701 Hile yoluna ayak  basanın, sonunda başı gidebilir. Hile iki başlı bir yılandır. Her birinin başka bir tehlikesi vardır. 
Bir başı düşmana, diğer başı ise hilenin sahibine zarar verir.

1702 Bu devirde kılıç gibi tek  yüzlü ve tek  dilli olanlar hep kan yutar. Tarak  gibi iki yüzlü ve yüz dişli olanları herkes 
başının üstünde tutar.
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Birlikte buldukları altınları arkadaşı Hâzım’la paylaşmak istemeyen 
Tîzhûş ve Tîzhûş’un altınların gömülü olduğu ağaç gövdesine sakladığı 
babasının kadı tarafından yakalanması. TSMK, revan 843, v.121b.
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Kelīle eyitdi: Ey Dimne zebān-āverligi ḳo ki sen ol gül-i dü-rūy degülsin ki 
müşāhede-i cemālüñ ile gülşen dīde-rūşen ola, belki ol ḫār-ı dil-āzārsın ki an-
dan ḫalḳa-i īẕā vü ıżrārdan ġayrı nesne vāṣıl olmaz ve ol ḳalem-i dü-zebān de-
gülsin ki esrār-ı mülk  ü melekūtdan ḫaber viresin. Belki ol mār-ı dü-zebānsın 
ki zaḫm-ı zebānuñdan zehr-i ziyāndan ġayrı nesne ḥāṣıl olmaz. Dimne eyitdi: 

Yiter taʿyīr ü taʿzīr itdüñ. Şāyed ki şīr ü Şetrebe miyānında binā-yı muṣādaḳat 
yine bünyād ve ḫāne-i muṣālaḥat yine ābād ola. Kelīle eyitdi: 

Didügüñ iḥtimāl ḫayāl-i muḥāldür. Meger senüñ maʿlūmuñ degüldür ki üç 
nesne ber-ḳarārdur, üç nesne vāḳıʿ olmadın, ammā baʿde’l-vuḳūʿ ḳarārı ḳabīl-i 
mümteniʿātdan ve se̱bātı maḳūle-i müsteḥīlātdandur. Evvel āb-ı çeşme vü 
kārīz ol zemān şīrīn ü leẕīẕ olur ki baḥra vāṣıl olmaya. Çün deryāya ittiṣāl bula 
bir daḫı andan leẕẕet ü ʿaẕūbet ümmīdi muḥāl ola. İkinci ḥāl-i müteʿalleḳāt u 
ḫvīş-çendān ṣalāḥ-peẕīr olur ki şirrīr ü bed-endīş anlaruñ miyānında taġyīr ü 
teşvīş virmeye, ammā çün erbāb-ı nifāḳ u1703 şiḳāḳ anlaruñ miyānında nifāḳa 
ruḫṣat bulalar min-baʿd anlardan ümmīd-i vifāḳ u ittifāḳ münḳaṭıʿ olup birbi-
rinden müteneffir olalar. Üçünci meşreb-i muṣādaḳat u muṣāḥabet ol vaḳte 
dek  ṣāfī olur ki merdüm-i suḫan-çīn ü fitne-engīzüñ kelām-ı nifāḳ-āmīzini 
istimāʿdan imtināʿ ḳılalar. Çün merdüm-i dü-rūy u dü-zebān [B-80b] iki 
ṣadīḳ-ı ṣādıḳ miyānında ifsāda mecāl bula baʿdehū anlaruñ daʿvā-yı maḥabbe-
tine iʿtimād ve iddiʿā-yı ṣadāḳatine iʿtiḳād cāʾiz degüldür. Min-baʿd gāv farażā 
ki ser-pençe-i şīrden ḫalāṣ ola, mümkin midür ki anuñ telaṭṭuf u temelluḳına 
iʿtimād eyleye veyā muṣāḥabet ü muṣādaḳatine raġbet [H-86a] göstere. Fa-
rażā ki bi’l-ġaraż mā-beynlerinde ebvāb-ı muḫālaṭat meftūḥ ola, her birinüñ 
ḳalbinde ol ʿadāvetden keder ve ol cerāḥetden ese̱r ḳalsa gerek. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Çün rişte güsest mī-tevān best 
Līkin be-miyān girih be-mānend1704

Dimne eyitdi: Ben mülāzemet-i şīrden ferāġat idüp kūşe-i kāşānede muʿtekif 
olsam gerek, maʿḳūl midür ve dest-i irādet ile dāmen-i ṣoḥbetüñe teşebbüs ̱idüp 
ser-i ʿuzleti girībān-ı ḫalvete çeksem ḥużūruñda maḳbūl midür? Kelīle eyitdi: 

Ḥāşā ki ben bir daḫı senüñ ile muṣāḥabete nefsüme ruḫṣat virmem veyā senüñ 

1703 Nifāḳ u] -B H.
1704 İp koptuğu zaman onu birbirine bağlamak  mümkündür. Ama yine de ortasında düğüm olur.
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murāfaḳatuña min-baʿd raġbet gösterem. Ben hemīşe senüñ mücāveretüñden 
tersān u hirāsānam ve peyveste senüñ muṣāḥabetüñe ḳalbüm ile inkār iderem. 
ʿUlemā buyurmışlardur ki: Muṣāḥabet-i cāhil ü fāsıḳdan ictināb vācib ve ḫid-
met-i ʿāḳil ü ṣāliḥa iltizām lāzımdur. Muḫālaṭat-ı ehl-i fısḳ u fücūr terbiyet-i 
māra beñzer ki her çend mār anuñ gīr-i taʿahhüdünde zaḥmet çeke. Āḫir 
lüʿāb-ı dehān ve zaḫm-ı dendānından çāşnī ṭatsa gerek  ve mülāzemet-i ehl-i 
ʿilm ü ṣalāḥ ṭable-i ʿaṭṭāra müşābihdür ki metāʿı ile temettuʿ olınmazsa bārī 
revāʾiḥ-ı fevāʾiḥ meşām-ı cānı [Ü- 69b] muʿaṭṭar itse gerek1705. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her kimüñ kim refīḳı nāṣiḥ ola
Ne ḳadar ṭāliḥ ise ṣāliḥ ola

Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Bāş çü ʿaṭṭār ki pehlū-yı ū
Cāme muʿaṭṭar şeved ez būy-ı ū

Çend çü āteş-geh-i āhengerān
Dūd-ı şerārī dehī ez her kerān1706

Senden ne ṭarīḳ ile ümmīd-i vefā ve ḫulūṣ-ı ṣafā mutaṣavverdür ki bir pādşāh 
ki seni bir mertebede ʿazīz ü mükerrem ve nāmī vü muḥterem ḳıla ki anuñ 
sāye-i devletinde āftāb-vār lāf-ı irtifāʿ urasın ve āstān-ı āsmān-şānına intisāb ile 
pāy-ı iftiḫārı farḳ-ı Farḳadān’a ḳoyasın. Bu muʿāmeleyi revā gördüñ ve ḥuḳūḳ-ı 
ikrām u ʿāṭıfetin ʿuḳūḳ-ı küfrān-ı niʿmete mübeddel ḳılduñ. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ne ez Ḥaḳ ne ez ḫod tu rā şerm bād
Ne ez merdümet nīz āzerm bād1707

Ben eger sen aṣl kesden inḳıṭāʿ iḫtiyār idem, erbāb-ı ḫıred ü ercümend maʿẕūr 
ṭutsa gerek  ve eger sen maḳūle nā-kesden buʿde’l-maşrıḳayn firār idem, ʿaḳl-ı 
ṣavāb-bīn istiṣvāb itse gerek. Ḳıṭʿa1708:

1705 Ve mülāzemet-i ehl-i ʿilm ü… muʿaṭṭar itse gerek] -H.
1706 Üzerinde güzel koku olan attar gibi ol ki yanına yaklaşan güzel kokunu alsın. Ne zamana kadar demirciler gibi ateş 

püsküreceksin?
1707 Allah’tan ve kendinden utanmıyorsun, kuldan da çekinmiyorsun.
1708 Ḳıṭʿa] rubāʿī, H Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳaṭʿ-ı ṣoḥbet kerden ez yārān ṣūrī ḫoş-terest
V’ez ḥużūr-ı nā-muvāfıḳ bī-ḥużūrī ḫoş-terest

Hem-demī k’ez ṣoḥbeteş ḫurrem ne-gerded ḫāṭıret
Z’ān-çinān hem-dem be-ṣad ferseng dūrī ḫoş-terest1709

Nite ki muṣāḥabet-i iḫtiyār u ebrāruñ menfaʿati bisyārdur ve mücāleset-i eşrār 
u füccāruñ mażarratı bī-şümārdur. Bī-temīzler ile [H-86b] ṣoḥbetüñ teʾsī̱ri tīz 
olur ve żararı az müddetde vücūd bulur. Pes ol kimse ki ʿāḳil ü kāmil ola gerek-
dür ki muṣāḥabeti her dem dānā vü sütūde-maʿāş u rāst-gūy u nīk-ḫūy ile ola 
ve hem-dem-i keẕẕāb u ḫāʾin ü bed-ḫūy fāsıḳ u fācirden ictināb ḳıla. Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü ne’tvān der be-rūy-ı ḫalḳ besten [B-81a]

Be-ḫalvet-ḫāneʾī tenhā ne-şesten

Refīḳ-ı nīk  bāyed kerd ḥāṣıl
Ki ṣoḥbet rā ne-şāyed her siyeh-dil

Merā hest īn suḫan ez ʿāḳilī yād
Ki raḥmet ber-revān-ı pāk-i ū bād

Ki bā bī-dānişān her kes ki şod yār
Ze yārīşān be-āḫir şod giriftār1710

Her kimse ki yār-ı nā-ehl ile muṣāḥabet iḫtiyār ḳıla ve yār-ı nā-dān ile müstaẓhir 
ola, aña ol vāḳıʿa yitişe ki ol bāġbāna yitişdi. Dimne eyitdi: Nice olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Ḳadīmü’z-zemānda bir bāġbān var idi ki ser-māye-i 
ʿömrini ʿimāret-i bāġ u būstāna ṣarf itmiş ve biżāʿat-i ḳudretini zirāʿat-i gül ü 
gülistāna beẕl itmiş idi. ʿÖmri ḥāṣılı bir būstān-ı firdevs-mümāsi̱li var idi ki 
nüzhet-i eşcārı dīde-i bāġ-ı İrem’e ḫāk-i ḥasret bıraḳmış idi ve leṭāfet-i ezhā-
rı sīne-i bāġ-ı Ḫavernāḳ’a dāġ-ı ġayret yaḳmış idi. Elvān-ı envār-ı eşcārında 
cilve-i ṭāvūsī ẓāhir ve evrāḳ-ı ezhār-ı gülzārında fürūġ-ı tāc-ı kāvusī bāhir, 
ʿarṣa-i zemīni çihre-i şāhid-i ḥulle-pūş gibi münevver, nesīm-i hevāsı külbe-i 

1709 Dost gibi görünenlerden alakayı kesmek  daha iyidir. Tedirginlik  doğuran huzurdan huzursuzluk  daha iyidir. 
Sohbeti mutlu etmeyen arkadaştan yüz fersah uzak  olmak  daha iyidir.

1710 Halka kapımızı kapatamayacağımıza göre uzlete çekilmeliyiz. Dolayısaıyla iyi niyetlilerle arkadaşlık  kurmak  ge-
rekir. Çünkü kötü niyetli insanlarla sohbet mümkün olmaz. Allah rahmet etsin, bu söz bana bir akıllıdan hatıradır: 
“Bilgisiz insanlarla dost olanların sonu perişanlıktır.”
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ʿanber-fürūş gibi muʿaṭṭar, dıraḫt-ı cevān-baḫtınuñ kesṟet-i esḳ̱al-i esm̱ārından 
pīrler gibi ḳāmeti dāl ve mīve-i şekker-āmīzi reşkinden ḥalvā-yı behişti münke-
sirü’l-bāl envāʿ-ı esm̱ār-ı rebīʿī vü ḫarīfīsi ġāyet-i leṭāfet ve nihāyet-i ḥalāvetde 
sīb-i bī-āsībi sīmīn-ẕeḳan dilberler gibi diller ṣayd itmiş ve reng-i zībā ve būy-ı 
rāḥat-efzā ile ʿālemi ḳayd itmiş. Dıraḫt-ı emrūduñ her şāḫı āb-ı ḥayāt ile ṭolu 
kūzeler [Ü-70a] ve cüllāb-ı nebāt ile memlū ṣurāḥīler aṣmış ve semʿ-i kāhilān-ı 
bī-māye vü sūda ṣalā-yı ḥalvā-yı bī-dūd yitişdürmiş. Bihi1711 peşmīne-pūş-ı 
ṣūfiyān-ı şeb-ḫīz gibi ruḫsāre-i zerd ile pencere-i ḫānḳāh-ı ibdāʿdan baş çıḳar-
mış ve rūy-ı gerd-ālūdı ehl-i derdüñ çihre-i zerd-i zaʿferān endūdından nişān 
virmiş. Kūy-ı zerrīn-nārenci miyān-ı berg-i sebz-gūnda küre-i mihr-i enver 
gibi sipihr-i aḫḍardan tābān ve micmer-i muṭallā-yı turuncı nükhet-i dil-ārā 
ve rāyiḥa-i rūḥ-efzā ile [H-87a] ṣaḥn-ı būstānda dıraḫşān, zerd-ālūd şeftālūsı 
dehen-i yār gibi ābdār, bir ṭarafı numūne-i gūne-i ʿāşıḳ, bir cānibi nümūdār-ı 
ruḫsār-ı dildār, bir kūşesinde incīr-i bī-naẓīri ki çāşnī-gīr-i ḳudret niʿmet-i 
vaṣf-ı cemālin ve’t-tīn1712 ṭabaḳına ḳoymış ve ḫaşḫāş u ḳandden bir ḥalvā-yı 
zībā müheyyā ḳılmış. Bir ṭarafda daḫı engūr-ı pür-nūr ki debīr-i ḥikmet şerḥ-i 
luṭf u kemālin fe-enbetnā fīhā ḥabben ve ʿıneben1713 ḥāşiyesine yazmış ve kef-i berg-i 
aḫḍarda ābile-i ter ve ṣafḥa-i zümürrüdinde laʿl ü gevher ve yāḳūt-ı aḥmer 
gibi ẓuhūr itmiş. Çemenzārı kenārında kūy-ı zer-nigār-ı ḫarbuze-i sebz-ḫaṭ 
u ṭurfe-ʿiẕār māh-ı temām gibi ufḳ-ı sipihr-i mīnā-fāmdan yüz gösterüp cilve 
ḳılmış. Dihḳān her dıraḫta ol ḳadar peyvend itmiş idi ki ḳalbinden pervā-yı 
peder ü zen ü ferzend gitmiş ve ol būstānda niçe zemān idi ki1714 leyl ü nehār 
tek  ü tenhā rūzgār giçürür idi. Āḫirü’l-emr kürbet-i ġurbetden dil-teng oldı ve 
vaḥşet ü vaḥdetden göñline dehşet yol buldı. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gül ü benefşe heme hest ü yār nīst [B-81b] çi sūd1715 

El-ḳıṣṣa tenhālıḳ ġamından dil-ḫaste vü ḫāṭır-şikeste cānib-i deşte geşte çıḳdı. 
Bir kūh dāmeninde ki ʿarṣa-i emel gibi feżāsı nihāyet-peẕīr degül idi, teferrüc 
iderken ḳażā-yı İlāhī bir ḫars-ı zişt-sīret ü ḳabīḥ-ṣūret ve nā-pāk-ṭīnet ü nā-
ḫoş-ṭalʿat daḫı tenhālıḳ vaḥşetinden firāz-ı kūhdan cānib-i deşte müteveccih 

1711 Bihi] ayvası, Ü.
1712 Tîn’e (ve zeytine) andolsun (Tîn 1).
1713 Artık  ondan dâneler bitirdik  ve üzüm (ve yaş yonca yetiştirdik) (Abese 27-28).
1714 Ḳalbinden pervā-yı peder ü zen ü ferzend gitmiş ve ol būstānda niçe zemān idi ki] -Ü.
1715 Sevgili yoksa, gül ve menekşe olmuş, ne anlamı var?
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olmış idi. Fi’l-ḥāl1716 mā-beynlerinde mülāḳāt vāḳıʿ oldı. Ṭarafeynden rābıṭa-i 
cinsiyyet vāsıṭası ile silsile-i maḥabbet ḥarekete geldi ve dil-i rūstāyī cān u dil ile 
muṣāḥabet-i ḫarsa māʾil oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ẕerre ẕerre k’enderīn arż u semāst
Cins-i ḫod rā hem çü kāh u kehribāst1717

Ḫars çün rūstāyīden bu taʿalluḳ u temelluḳı müşāhede ḳıldı1718 bi’l-külliye anuñ 
vā-beste-i ṣoḥbeti oldı ve ednā işāreti ile ʿaḳabine düşüp ol bāġ-ı behişt-āsāya 
geldi. Bāġbān daḫı ber-mūcib-i ekrimū eżyāfeküm1719 ol ḥarīf-i şerīf ve żayf-ı ẓarīfi 
esm̱ār-ı laṭīf ile tekrīm ü teşrīf idüp ol vāsıṭa ile miyānlarında ʿ alāḳa-i maḥabbet 
müʾekked ve zemīn-i dil ü cānlarında bīḫ-ı nihāl-i meveddet berūmend oldı. 
Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-künc-i bāġ mī-būdend hem çend
Be-vaṣl-ı yek  diger peyveste ḫursend1720 

Her gāh ki bāġbāna fütūr ṭārī olup bir dıraḫt sāyesinde pister-i istirāḥatde 
[H-87b] ḥużūr itse, ḫars ġāyet-i şefḳat ve nihāyet-i hevādārlıġından başı ucın-
da ṭurup meges-rānlıḳ ider idi ve eydür idi: Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün]

Megesī nīz ne-ḫvāhem ki kuned sāye ber-ān leb1721

Bir gün bāġbān ʿādet-i maʿhūdı üzre ḫvāba vardı. Ḫars daḫı meges-rānlıġa 
iştiġāl idüp her çend ki ṭard-ı ẕübāb ider idi. [Ü-70b] Bu ismüñ meʾḫuẕ-ı 
iştiḳāḳı mūcebince ki ẕübb āb lafẓıdur, derḥāl yine muʿāvedet ḳılurlar idi ve 
her ṭarafdan ki defʿ ü menʿ itse, bir cānibden daḫı ḳudūm u hücūm eylerler idi. 
Āḫirü’l-emr ḫars āşüfte olup bir seng-i sengīni ḳatl-i meges ḳaṣdına ḳaldurup 
dihḳān-ı miskīnüñ başına öyle urdı ki megeslere nehīb-i sengden āsīb yitişmedi, 
ammā ser-i bāġbān perīşān olup ḫāke yeksān oldı. Bu ecildendür dimişlerdür 
ki: Düşmen-i dānā be-her ḥāl dost-ı nā-dāndan evlādur. Beyt:

1716 Fi’l-ḥāl] çün, Ü.
1717 Bu evrendeki her zerre bir bütünün parçasıdır.
1718 Müşāhede ḳıldı] gördi, Ü.
1719 Misafirlerinize ikram edin.
1720 Bahçenin köşesinde bir araya geldiler; birbirine kavuşmaktan daima memnundurlar..
1721 O dudağın üstüne bir sineğin gölgesinin bile düşmesini istemiyorum.
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Ayıyı dost edinen bahçıvan. TSMK, revan 843, v.125a.
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[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Düşmen-i dānā ki ġam-ı cān buved
Bihter ez ān dūst ki nādān buved1722

Nite kim Murtażā ʿAliy-i velī kerrema’llāhü vechehū bi-nūrihi’l-celī1723 bu kelām-ı 
ḥikmet-niẓāmı buyurmışdur ki1724 ʿadüvvün ʿāḳilün ḫayrun min ṣadīḳın cāhilin1725. 

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki muṣāḥabet ü muṣādaḳat-ı nā-dān hemān 
bunı müntic olur ki ser-ʿarża-i telef ve sīne-i ḫadeng belāya hedef olur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣoḥbet-i eblehān çü dīg-i tehīst 
K’ez derūn ḫālī v’ez burūn siyehīst1726

Dimne eyitdi: Ben şöyle ebleh degülem ki dostumuñ nefʿin żarrın bilmeyem ve 
ḫayrın şerrin temīz ḳılmayam. Kelīle eyitdi: 

Belī sen ḥamāḳatde ol mesā̱bede degülsin, ammā ġubār-ı [B-82a] ġaraż 
baṣar-ı1727 baṣīretüñ tīre vü ḫīre ḳılmışdur. Yümkin ki bir ġaraża bināʾen dos-
tuñ cānibinden vāz gelesin, baʿdehū iʿtiẕār içün hezār teveccühāt-ı nā-müvec-
cehe teşebbüs̱ ḳılasın. Nite ki şīr ü Şetrebe bābında envāʿ fitneler peydā ḳılduñ 
ve henūz dīn ü diyānet ve ṣıdḳ u ṣadāḳat daʿvā idersin. Dostlaruñ ile senüñ 
mese̱lüñ ol bāzirgān mese̱lidür ki eyitdi: 

Bir şehrde ki mūş ṣad men āhen yiye, ʿacīb midür ki mūş-gīr bir kūdek  götüre. 
Dimne eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kelīle eyitdi: Rivāyet iderler ki bir bāzirgān-ı endek-māye ticāret 
içün sefere niyyet itdi ve dūr-endīşlik  yüzünden bir dostunda ṣad men āhen 
vedīʿa ḳodı gitdi, tā vaḳt-i żarūretde anı ser-māye-i rūzgār ḳıla ve rişte-i maʿāşı 
anuñla niẓām u1728 istiḥkām bula. Bāzirgān çün maḳṣadına varup maḳṣūdına 
irdi ve1729 dönüp yine maḳām-ı maʿhūdına [H-88a] geldi. Bir zemāndan 
soñra ol āhene muḥtāc oldı. Meger ki emīn-i mütedeyyin āheni temām ṣatmış 

1722 İnsanı tedirgin eden akıllı düşmanın akılsız dosttan daha iyidir.
1723 Allah onun yüce nurunu keremiyle daha da yüceltsin.
1724 Nite kim Murtażā ʿAliy-yi…ḥikmet-niẓāmı buyurmışdur ki] ems̱āl-i ʿArab’da gelmişdür, B H.
1725 Akıllı düşman cahil arkadaştan iyidir.
1726 Aptalların sohbeti iç tarafından boş, dış tarafından siyah görünen bir kazan gibidir.
1727 Baṣar-ı] dīde-i, B H.
1728 Niẓām u] -B H.
1729 İrdi ve] irüp, B H.
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ve se̱menin levāzımına ṣarf itmiş idi. Bāzirgān gelüp vedīʿati mūdeʿden ṭaleb 
idicek  merd-i emīn eyitdi: 

Ey ḫvāce ben ol emāneti ṣıyānet içün maḫzenüme ḳoymış idüm. Bundan ġāfil 
idüm ki ol kūşede bir mūş āşyāne ḳılmış imiş. Ben vāḳıf olınca mūş furṣatı ġanī-
met bilüp āhenleri temām dişden giçürmiş. Bāzirgān ḥaḳīḳat-i ḥāli maʿlūm 
itdi, ammā tecāhül idüp eyitdi: 

Rāst buyurursın. Mūş ekl-i āhenden ḳatı ḥaẓẓ ider ve ol loḳma-i ter ü şīrīni 
ṣābūnī ḥalvālar gibi yudar. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mūş rā loḳmāhā-yı āhen hest
Hem çü pālūde rāḥat-i ḥulḳūm1730

Merd-i bāzirgāndan emīn-i āhen1731 bu sözi işidicek  şād oldı ve göñlinden 
eyitdi ki: 

Bāzirgān-ı nā-dānı gör ki keftār-vār bu güftār ile firīfte oldı ve āhenden 
bi’l-külliye yeʾs idüp [Ü-71a] muṭālebeden ferāġat ḳıldı. Pes evlā budur ki anı 
ḥücreme daʿvet idüp resm-i tekellüfātı yirine getürem, tā bu vāsıṭa ile berāʾet-i 
sāḥat-i ẕimmetüm müʾekked ve binā-yı daʿvā-yı ṣıdḳ u emānetüm müşeyyed 
ola. Pes ḫvāceyi ḫānesine daʿvet itdi ve ṣalā-yı żiyāfeti semʿ-i bāzirgāna yitişdü-
rüp eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger be-mihmānī ḳadem der-külbe-i mā mī-nehī
Luṭf mī-fermāyī vü ber-çeşm-i mā pā mī-nehī1732

Ḫvāce eyitdi: Maʿẕūr buyur ki bu gün baña bir mühimm-i żarūrī vāḳıʿ oldı, 
ammā inşāʾa’llāh ʿale’ṣ-ṣabāḥ kemer-i ḫidmeti der-miyān idem. Çün mihmān 
menzil-i mīzbāndan ṭaşra çıḳdı ḳapusı öñinde anuñ püserlerinden birisin oynar 
gördi. Fi’l-ḥāl zīr-i dāmenine alup ḫānesine iletdi ve ʿale’s-seḥer der-i ḫāne-i 
mīzbānda ḥalḳa gibi ḥāżır oldı ve mīzbānı perīşān-ḥāl görüp sebeb-i tefriḳa-i 
ḫāṭırın ṣordı. Mīzbān daḫı giryān u ġırīvān cevāb virdi ki:

Dünki gün bende-zādelerüñüzden birisi ġāʾib oldı. Niçe nevbet şehrüñ 

1730 Fareye demir parçaları yumuşak  ve leziz bir tatlı gibi gelir.
1731 Emīn-i āhen] -H Ü.
1732 Bizim kulübemize teşrif buyurursanız başımızın üstünde yeriniz vardır.
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[B-82b] kūçelerin kūşe-be-kūşe aradum, ol güm-şüdeyi bulımadum ve niçe 
kerre şāne-i cüst ü cū ile her kūy u her kenārı ṭurre-i yār ve gīsū-yı nigār gibi 
ṭaradum, ḥālinden ḫaber bilimedüm. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Yaʿḳūb-ṣıfat nāle-künān mī-kunem efġān
K’āyā ḫaber-i Yūsuf-ı güm-geşte ki dāred1733 [H-88b]

Bāzirgān eyitdi: Dün ki ben bundan gitdüm, bu ṣıfat ile ki buyurursın, bir 
kūdek  müşāhede itdüm ki bir mūş-gīr götürüp gider idi ve evc-i hevāda ferāġ-ı 
bāl ile1734 pervāz ider idi. Merd-i emīn āvāz-ı ḥazīn ile eyitdi: 

Ey bī-ḫaber niçün nā-maʿḳūl söylersin ve muḥāl kelimāt eylersin ve bu kiẕb-i 
ṣarīḥi kendüñe niçün nisbet idersin? Meger ki beni masḫara vü istihzā eylersin. 
Bir mūş-gīr bu cüss̱e̱-i ṣaġīr ile ki nıṣf men ancaḳ çıḳar, bir cism-i kebīri ki on 
menden ziyāde ola, nice götürüp hevāda uçar. Bāzirgān tebessüm idüp eyitdi: 

Bu ne maḥall-i taʿaccübdür ol yirde ki mūş yüz men āhen yiye, mūş-gīr on men 
cüss̱e̱yi niçün hevāda götürmeye. Merd-i emīn bildi ki ḥāl nedür. Eyitdi: 

Ġam yime ki mūş āhenüñ yimemişdür. Ḫvāce cevāb virdi ki: 

Dil-teng olma ki mūş-gīr de püserüñ götürmemişdür. Āheni getür, ḳūdeki götür. 

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki bir meşrebde ki kendü velī-niʿmetine ġadr 
itmek  cāʾiz ola, ẓāhirdür ki ġayrılara nisbet ne żararlar endīşe ḳıla. Çün sen 
velī-niʿmetüñe bunı revā gördüñ min-baʿd kimesnenüñ senden ümmīd-i vefāsı 
ve saña ḫulūṣ-ı ṣafāsı ḳalmadı ve baña rūşen oldı ki senüñ ẓulmet-i ṣoḥbetüñden 
perhīz lāzımdur ve ḫubs-̱i ṭabīʿat ve levs-̱i ʿaḳīdetüñden iḥtirāz vācib. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Peyvend devlet āmed ez çün tuʾī burīden
Ser-māye-ī saʿādet rūyī tu rā ne-dīden1735

Çün mükāleme-i Kelīle vü Dimne bu maḳāma yitişdi şīr kār-ı Şetrebe’den 
fāriġ oldı ve anı ser-pençe-i siyāset ile ḳatl idüp ālūde-i ḫāk  ü ḫūn ḳıldı, ammā 
çün kār-ı gāvı ber-ṭaraf ḳıldı ve ḳuvvet-i ḫışmı sākin olup ḥiddet-i ġażabı teskīn 
buldı bir zemān başın aşaġa itdi ve teʾemmül baḥrına teveġġul idüp kendü 
kendüye eyitdi: 

1733 “Yakup Peygamber gibi kayıp Yûsuf’umdan haberi olan var mı?” diye feryat ediyorum.
1734 Ferāġ-ı bāl ile] -H Ü.
1735 Senin gibisinden ilişkiyi kesmek  bir mutluluk, yüzünü görmemek  ise bir sermayedir.
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Dirīġ Şetrebe’ye bu yāl ü bāl ve ḥüsn ü cemāl ve1736 bu hüner ü kemāl ile 
[Ü-71b] bilmezem bu bābda iṣābet mi itdüm veyā rāh-ı ṣavābı ḳoyup ṭarīḳ-i 
ḫaṭāya mı gitdüm ve anuñ ḥaḳḳında baña itdükleri kelimāt cihet-i emānetden 
mi nāşīdür veyā ṭarīḳ-i ḫıyānetden mi mütemeşşī? Bārī1737 ben naḳdümi kendü 
elüm ile bād-ı tārāca virdüm ve yār-ı vefādāruma kendü elüm ile şerbet-i helāk 
içürdüm. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yār bā yār-ı ḫod āḫir īn kuned
Kāfirem ger hīç kāfir īn kuned1738

El-ḳıṣṣa şīr ser-i nedāmeti zānū-yı melālete ḳoyup kendüye zebān-ı melāmeti 
dırāz [H-89a] itdi. Nefsinüñ televvün ü tehevvür ve ḫıffet ü şitāb-zedeligin 
temām nigūhiş ḳıldı ve ḫayāl-i Şetrebe lisān-ı1739 ḥāl ile bu rubāʿī-i cān-güdāzı 
sāmiʿa-i şīre yitişdürdi. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ey dūst kesī bī-sebebī yār kuşed
V’āngeh çü menī yār-ı vefādār kuşed

Tu dūst me-gū düşmen-i ḫod gīr merā
Kes düşmen-i ḫvīş rā çünīn zār kuşed1740 [B-83a]

Şīrüñ ḫande-i dāʾimīsi bu vāḳıʿa ḳasāvetinden giryeye mübeddel oldı ve teb-i 
lāzımīsi bu nāʾire ḥarāretinden1741 tezāyüd buldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dest-i hicrānet merā der-sīne ḫār-ı ġam nişānd
Tā ez īn ḫār-ı ġamem dīger çi gül ḫvāhed şükūft1742

Dimne çün bu āsā̱r-ı melāmeti cebīn-i şīrde ẓāhir ve emāret-i melāleti sīmā-yı 
ḥālinde bāhir gördi Kelīle ile kelimātı ḳaṭʿ itdi ve fi’l-ḥāl hużūr-ı şīre varup 
eyitdi: Beyt:

1736 Ḥüsn ü cemāl ve] -Ü.
1737 Bārī] -B.
1738 Dost dostuna bunu yapar mı? Yapar diyorsan ben kafir olayım!
1739 Lisān-ı] zebān-ı, Ü.
1740 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Fāʿ” şeklindedir.
 Ey sevgili insan sebepsiz yere yarini, hele de benim gibi vefalı yarini öldürür mü? Sen bana dost deme, beni düşmanın 

olarak  bil. İnsan düşmanlarını bile bu şekilde öldürmez.
1741 Nāʾire ḥarāretinden] vāḳıʿa ḳasāvetinden, H.
1742 Senin ayrılık  elin göğsüme gam dikenlerini ekti. Artık  bu dikenlikte hiç bir çiçek  açamaz.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā iḳbāl ü baḫt olsun saña yār
Hemīşe düşmenüñ olsun nigūnsār

Mūcib-i endīşe ne ve sebeb-i tefekkür ü teʾemmül ne nesnedür? Bundan ḫur-
rem zemān ve bundan ferḫunde āvān olur mı ki melik  meydān-ı furṣat u nuṣ-
retde ḫırāmān ve ser-i Şetrebe-i1743 bed-sigāl ḫāk-i hevān ve ḫūn-ı meẕelletde 
ġalṭāndur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ṣubh-ı ümīd tīġ-i ẓafer ber-keşīde bīn
Rūz-ı ʿadū be-şām-ı felāket resīde bīn1744 

Şīr eyitdi: Her gāh ki ādāb-ı ḫidmet ve eṭvār-ı ṣoḥbet ve āsā̱r-ı dāniş ü kifāyet-i 
Şetrebe yāduma gele, riḳḳat ṭabʿuma ġālib olur ve leşker-i endūh u ḥayret 
kişver-i şekīb ü ṣabrumı ġāret1745 ḳılur. El-ḥaḳ püşt ü penāh-ı sipāhum idi ve 
żābıṭ-ı kişver ve ḳāʾid-i leşker ve etbāʿ u eşyāʿum anuñ zūr-bāzūsı ile istiẓhār 
iderler idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Reft ānki dāşt kār-ı cihānī ḳarār ez ū
Reft ān ki būd ḫāne-i dil üstūvār ez ū1746

Dimne eyitdi: Melik  ol kāfir-i niʿmet içün riḳḳat ü merḥamet itmek  maḳā-
mı degüldür. Belki bu ẓafer muḳābelesinde ki müyesser oldı, veẓāʾif-i şükr-i 
İlāhī’ye ḳıyām ḳılmaḳ gerek  ve bu nuṣret sebebi ile ki el virdi, sāḥa-i dilde 
ebvāb-ı meserret küşāde olmaḳ gerek. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ṣubh-ı ẓafer ez maşrıḳ-ı ümīd ber-āmed
Aṣḥāb-ı ġaraẓ rā şeb-i sevdā be-ser āmed1747

Bu fetḥ-i hümāyūnı ki rūz-nāme-i devlet anuñla zīb ü zīnet bulur ve bu ẓafer-i 
mübārek  ü meymūnı ki kār-nāme-i saʿādet anuñla muṭarraz u muvaşşaḥ olur, 
ṣafaḥāt-ı eyyāmda dībāce-i meʿālī ve ʿunvān-ı mefāḫir bilmek  gerek. Ḳıṭʿa1748:

1743 Şetrebe-i] -H Ü.
1744 Ümit sabahında aydınlığın karanlığa zafer kazandığını gör.
1745 Ġāret] tārāc, Ü.
1746 Tedbiriyle dünyayı ayakta tutan, gönül evimin orta direği olan gitti.
1747 Sabahleyin zafer güneşi doğunca karanlık  gece sona erdi.
1748 Ḳıṭʿa] Rubāʿī, H Ü.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

İmrūz baḫt-ı nīk  ü beşāret-resān-ı māst
İḳbāl rā be-perde-i ümmīd ṣad nevāst

Rūzīst īn ki dil be-hezārān duʿāş cūst
ʿAhdīst īn ki dil be-hezār ārzūeş ḫvāst1749[H-89b]

Ey pādşāh-ı ʿālem-penāh bir kimesneye ʿafv u iḥsān ki anda iḥtimāl-i ḫaṭar-ı 
cān ola, ḫaṭādur ve ḫaṣm-ı bed-endīşi maḥbes-i gūrda maḥbūs ḳılmaḳ kār-ı 
ʿuḳalādur. Engüşt ki zīnet-i dest ve illet-i ḳabż u basṭdur, her bārī ki aña bir 
āfet ṭārī ola, beḳā-yı cüss̱e̱-i bāḳī içün ḳaṭʿ iderler [Ü-72a] ve dendān ki zīb ü 
zīver-i dehān ve ārāyiş-i ṣūret-i insāndur, her gāh ki aña bir ʿārıża-i cāngāh rāh 
bula, zaḥmet-i cerāḥatin ʿayn-ı rāḥat bilüp ḳalʿ iderler. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

ʿAdū kimdür ki anı ḳılasın yād
Helāk  ile niçün olmayasın şād

Egerçi ki [B-83b] fi’l-cümle şīr bu kelāmı ārām itdi, ammā gerdūn gāvuñ dā-
dını ʿāḳıbet Dimne’den alup ser-encām-ı kārı fażīḥate yitdi ve toḫm-ı güftār-ı 
durūġı bu beri ve nihāl-i kirdār-ı bedi bu se̱meri virdi ki ḳıṣāṣ-ı gāv ile ḳatl 
olındı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Felek  istedi göstere kīnesin
Muṣaffā ḳıla kīneden sīnesin

Pes maʿlūm oldı ki ʿavāḳıb-ı ḥīle vü ġadr hemīşe meẕmūm işdür, ḫavātīm-i 
ḫudʿa vü mekr nā-mübārek  ü şūm olıgelmişdür. Mesṉevī: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Bed-endīş hem der ser-i şer şeved
Çü kej-düm ki bā ḫāne kemter şeved

Eger bed kunī çeşm-i nīkī medār
Ki ḥanẓal ne-mī-āred engūr bār

Me-pindār ey der-ḫazān keşte cū
Ki gendüm sitānī be-vaḳt-i derū

1749 Bugün bizim bahtımızın çiçeklendiği ve şansımızın açıldığı gündür. Bu zafer, gönlümün binlerce duasının ve isteği-
nin sonucu olmuştur.
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Mesel inçinīn güft āmūzgār
Me-kun bed ki bed bīnī ez rūzgār

Kesī nīk  bīned be-her dü serā
Ki nīkī resāned
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BĀB-I DÜVVÜM BED-KİRDĀRLAR1750 BED 
KİRDĀRLARI MUḲTEŻĀSINCA SEZĀ VÜ 
CEZĀLARIN BULUP ŞEʾĀMET-İ ʿĀḲIBET VE 
VEḪĀMET-İ ḪĀTİMETLERİN BEYĀN İDER1751

Rāy-ı aʿẓam1752 eyitdi: Dāstān-ı sāʿī vü nemmāma ıṭṭılāʿ-ı temām ḥāṣıl oldı ki 
ḥīle vü mekr ile cemāl-i yaḳīni ḥicāb-ı şübhe ile setr idüp velī-niʿmetin cād-
de-i mürüvvetden münḥarif ve bī-vefā vü bed-ʿahdlik  ṣıfatı ile muttaṣıf ḳıldı 
ve kelām-ı firīb-āmīz ü fitne-engīzi müʾess̱i̱r-i vāḳıʿ olup buña bāʿis ̱oldı ki şīr 
kendü rükn-i devletinüñ hedmine ve bīḫ-ı şevketinüñ ḳalʿına saʿy eyledi. Ḥāliyā 
ḥakīm-i suḫan-dāndan mütevaḳḳıʿdur ki iḥsān idüp beyān buyura ki ʿāḳıbet-i 
kār-ı Dimne ne mertebeye vardı ve şīr ol ḥādise̱nüñ vuḳūʿından ṣoñra çün ken-
dü ʿaḳlına rucūʿ idüp Dimne ḥaḳḳında bed-gümān oldı anuñ emrin ne vech ile 
[H-90a] tedārük  ḳıldı ve ḥaḳīḳat-i ġadrine ne ṭarīḳ ile vuḳūf buldı ve Dimne 
ne ḥüccet ile mütemessik  olup ne cihetden kendüye maḫlaṣ taṣavvur itdi ve 
ser-encām-ı ḥāli ne mertebeye yitdi? Ḥakīm eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā luṭf-ı Ḫudā olsun penāhuñ
Çerāġ-ı ʿaḳl olsun şemʿ-i rāhuñ

Ḥaḳīḳat-ḥazm u ʿāḳıbet-endīşlik  muḳteżāsı budur ki selāṭīn-i ʿiẓām mücerred 
ʿaẕūbet-i kelām ve ẓarāfet-i mütekellim-i nā-fercām sözine1753 iʿtimād idüp bir 

1750 Bed-kirdārlar] bed-kārlar, B.
1751 Beyān ider] bildürür, H.
1752 Aʿẓam] -H Ü.
1753 Mütekellim-i nā-fercām sözine] mütekellime, B.
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fiʿle1754 iḳdām eylemeye, tā delīl-i ḳāṭıʿ ve bürhān-ı sāṭıʿ ile bir emrüñ ḥaḳīḳati-
ne muṭṭaliʿ olmaya, anuñ bābında bir ḥükmi imżāya yitişdürmeye. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ze ṣāḥib-ġaraẓ tā suḫan ne’şnevī
Ki ger kār-bendī peşīmān şevī1755

Ammā şöyle ki ittifāḳ kelām-ı ehl-i nifāḳ maʿrıż-ı ḳabūlde vāḳıʿ ola ve ʿamel-i 
nā-pesendīde ve ḳavl-i nā-sütūde vücūda gele, anuñ tedārük  ü telāfīsi bunuñ 
ile müyesser olur ki ṣāḥib-i ġaraż bir vech ile gūş-māl bula ki sāʾirlere sebeb-i 
ʿibret ola ve ol ʿuḳūbet vehminden her eḥad ol fiʿl-i bed ü nā-şāyesteye ḥareket-
den imtināʿ ḳıla. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ber-endāz bīḫī ki ḫār āverd
Dıraḫtī be-perver ki bār āverd
Cihān-sūz rā küşte bihter çerāġ
Yekī beh der āteş ki ḫalḳī be-dāġ1756[B-84a]

Bu ḳavlüñ miṣdāḳı ḥikāyet-i şīr ü Dimne’dür ki çün ḥīle vü ġadrine vāḳıf olup 
ifsād u mekrine muṭṭaliʿ oldı aña bir vech ile siyāset buyurdı ki sāʾirlerüñ dī-
de-i iʿtibārı rūşen olup [Ü-72b] faʿtebirū yā üli’l-ebṣār1757 āyetini tekrār itdiler 
ve ṣūret-i vāḳıʿa bu ṣıfat üzre vāḳıʿ oldı ki çün şīr kār-ı gāvı ber-ṭaraf ḳıldı ve 
anuñ emrinde taʿcīlden peşīmān olup engüşt-i nedāmeti dendān-ı melāmet ile 
çiynedi ve dīk-i ḥayreti āteş-i ḥasret ü firḳat ile ḳaynadı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mī-keşīd ez ḥasret ü ġam āh-ı serd
K’ānçe men kerdem derīn ʿālem ki kerd1758

Hem-vāre kendüye ʿitāb ider idi ki niçün ʿiḳāb-ı Şetrebe’de şitāb eyledüm ve 
bu mühim ḫaṭīre niçün teʾennī vü tedbīr yüzinden naẓar itmedüm? Naẓm1759:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿİnān-ı nefs be-dest-i hevā rehā kerdem
Ḫilāf-ı ʿaḳl u ḫıred kerdem ü ḫaṭā kerdem

1754 Bir fiʿle] ḳatle, Ü.
1755 Garaz sahibi insanlarla iş yaparken tedbiri elden bırakmamak  gerek. Yoksa pişman olursun.
1756 Diken veren ağacı yık, meyve veren bir ağaç dik. Dünyaya zarar verenin ölmesi gerekir. Çünkü pek  çok  insanın 

ölmesindense bir kişinin ölümü daha iyidir.
1757 Artık, ey akıl sahipleri ibret alınız (Haşr 2).
1758 Hasret ve gamdan ah çekip “benim yaptığımı bu dünyada başka yapan oldu mu?” diyordu.
1759 Naẓm] beyt, B / rubāʿī, H.
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Künūn be-dānem ü dānistem ü ne-dāred sūd
Çi sūd güften-i bisyār k’īn çi rā kerdem1760

Şīr bir müddet bu minvāl üzre ġuṣṣa vü melālde giçdi ve teveccuʿ-ı ḫāṭır ve 
tevezzuʿ-ı żamīri sebebi ile ʿīş-i ḥaşem ü sipāh müneġġaṣ olup tebāh oldı ve 
meṣāliḥ-i raʿiyyet [H-90b] mühmel ü muʿaṭṭal ḳaldı ve sırr-ı en-nāsü ʿalā dīni 
mülūkihim1761 ol bīşe ahālīsine sirāyet ḳıldı ve cümlesi şikeste-bāl ü perāken-
de-ḥāl oldılar. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dil hem çü lāle sūḫte v’ez sūz-ı āh-ı men
Der her ki be’ngerī be-hemīn dāġ mübtelāst1762

Her bārī ki ḥuḳūḳ-ı ḫidmet ve sevābıḳ-ı mülāzemet Şetrebe’yi yād eyler idi, 
nedāmeti iştidād ve melāmeti izdiyād bulur idi ve şeb ü rūz anuñ ḥadīsi̱n enīs-i 
dil ve ẕikrin semer-i żamīr ḳılur idi. Beyt:

[Mefʿūlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ez yād-ı tu nīstem zemānī ġāfil1763

Yā mī-gūyem nām-ı tu yā mī-şenevem1764

Vuḥūşdan her birisi ile ḫalvetler idüp tesellī içün anlardan gāh ḥikāyet ve gāh 
naṣīḥat ṭaleb eyler idi. Bir gice pelenge daḫı bu maḳūle kelām söyledi ve sūz-ı 
sīne ve derd-i derūnın aña iʿlām eyledi. Peleng eyitdi: 

Ey melik-i efkār-bisyār bir kārda ki dest-i tedbīr anuñ dāmen-i tedārükinden 
ḳāṣır ola, cünūna müʾeddīdür ve bir mühimmüñ telāfīsine ḳaṣd ki cümle-i 
maḳūle-i muḥālātda dāḫil ola, dāʾire-i rūşen-i ʿaḳl u dānişden ḫāricdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Endāḫte tīr rā be-şest āverden
Be’tvān ne-tevān tu rā be- dest āverden1765

Her kimse ki bir emrüñ1766 ḥuṣūline ki ʿadem-i ḥuṣūli ẓāhir ü ġālib olsa sāʿī vü 

1760 Nefs yularını salmakla akılsızca bir iş yaptığımı ve hata ettiğimi şimdi anladım. Ama pişmanlığın bir faydası yok.
1761 İnsanlar yöneticilerinin dini üzerinedir.
1762 Gönlüm lale gibi âhımın ateşinde yandı. Aslına bakarsan herkeste böyle bir yara vardır.
1763 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1764 Senin hayalinden hiç ayrı değilim, ya adını söylüyorum ya da adını duyuyorum.
1765 Yaydan çıkan oku geri getirmek  mümkündür, ama seni elde etmek  mümkün değil.
1766 Emrüñ] murāduñ, B.
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ṭālib ola, yümkin ki maṭlūba vāṣıl olmaḳdan ġayrı ḥāṣılını daḫı żāyiʿ ḳıla. Nite 
ki ol rūbāh ḳaṣd-ı ṣayd-ı murġ itdi. Ol post-pāreyi ki anuñla istiẓhār ider idi, 
elden çıḳardı. Şīr eyitdi: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Peleng eyitdi: Meger bir rūbāh-ı gürisne ṭuʿme ṭalebine sūrāḫından 
çıḳup [B-84b] cevānib-i deşti geşt ider idi ve loḳma kesbine eṭrāf-ı beyābānı 
ḳadem-i ḥırṣ u şereh ile ṭavāf idüp gezer idi. Nā-gāh bir cānibden bir rāyiḥa ki 
meded-i ḳuvvet-i cism ve mādde-i fütūḥ-ı rūḥ idi, meşāmına yitişüp eyitdi: Beyt: 

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Būy-ı kebāb mī-resed ez maṭbāḫem be-dil
Peyġām-i āşinā-nefes ü rūh-perverest1767

Pes ol cānibe teveccüh itdi. Giderek  bir post-pāresi gördi ki sibāʿdan birisi etin 
yiyüp postın anda ḳomış gitmiş idi. Çeşm-i rūbāh-ı bī-çāre ol post-pāreye rāst 
gelicek  cisminde ḥayāt-ı tāze ẓāhir oldı ve ol ḳadar ḳūt ile endāmında ḳuvvet-i 
temām müşāhede ḳıldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mürde būdem būy-ı yār-ı dil-nevāz āmed be-men
Yād ger cānī ki ez men reft bāz āmed be-ten1768

Pes ġam-ı mücāʿatı ferāmūş idüp [H-91a] ol post-pāreyi der-āġūş itdi ve ġā-
nim ü sālim dönüp meʾvāsı [Ü-73a] cānibine gitdi ve eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Çün yār be-dest āyed ḫalvet ze heme ḫoş-ter1769 

İttifāḳ miyān-ı reh-güẕārda bir depe kenārına geldi. Gördi ki ferbih mākiyānlar 
ṭāvūs-ı cinān gibi ʿarṣa-i feżāda ve mınaṣṣa-i ṣaḥrāda cilveye gelmişler ve Zī-
rek-nām bir ġulām anlaruñ nigehbānlıġında kemer-i ihtimāmı der-miyān itmiş. 
Lā-cerem ʿırḳ-ı iştihā-yı rūbāh ḥarekete geldi ve anlaruñ ḫayāl-i maġzı ve gūşt-i 
naġzı ẕevḳı ile post-pāreyi ferāmūş ḳıldı. Bu ḥāl esṉāsında nā-gāh bir şeġāl gelüp 
rūbāh ile merḥabā itdi ve beşeresinde ʿalāmet-i ḥayret müşāhede idüp eyitdi: 

Ey birāder seni ġāyet endīşemend görürem, sebebi nedür? Rūbāh eyitdi: 

Ey ʿazīz bu şikārları görmez misin ki her birinüñ zebān-ı ḥāli ve laḥmi ṭayrin 

1767 Mutfağımdan kebap kokusunu aldım. Can yoldaşının haberi ruhu besler.
1768 Sevgilinin kokusu geldiğinde ölmüş bedenim tekrar can buldu.
1769 Sevgili ele geçtiği zaman en güzel yer tenha bir yerdir.
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Kümesteki tavuklara göz dikip elindeki posttan olan tilki. TSMK, revan 843, v.130a.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 457

www.tuba.gov.tr



mimmā yeştehūn1770 maʿnāsınuñ tekrārına cārī ve sırr-ı āyet-i ve leküm fīhā mā teştehī 
enfüsüküm1771 ser-tā-pā anlaruñ aʿżāsında ve eczāsında sārīdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ser-tā-be-pāy-ı ū heme rūḥ-ı mücessemest
Rūyī be-dīn leṭāfet ü pākīzegī kemest1772

Müddet-i mütemādī beliyye-i mücāʿatdan ṭāḳatüm ṭāḳ olmış iken ittifāḳ gen-
cūr-ı ḫazāʾin-i erzāḳ bu post-pāreyi baña erzānī buyurdı. Ḥāliyā cāẕibe-i iş-
tihāya bu dāʿiye düşdi ki bu murġān-ı kebg-ḫırāmuñ birisin dām-ı cenge alam 
ve kām-ı ārzūyı anuñ gūştı leẕẕeti ve ḫūnı şerbeti ile şīrīn ḳılam. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

ʿĪş-i men telḫest ger yār ez leb-i şekker-feşān
Şerbetī baḫşed merā kām-ı dilem şīrīn kuned1773

Şeġāl eyitdi: Heyhāt heyhāt, müddet-i medīdedür ki kemīne bu murġlaruñ 
kemīninde oturdum ve anlardan birinüñ ṣaydı gümānını ḳurdum ve ḳaṣd-ı tīrini 
urdum. Fe-emmā ol ġulām-ı Zīrek-nām ki anlaruñ pāsbānıdur, ṭarīḳ-i muḥā-
faẓada bir vech ile cidd ü ihtimām ider ki naḳḳāş-ı müteḫayyile anuñ ḥırāseti 
ḫavfından anlaruñ ḳaṣdı misā̱lin levḥ-i tefekküre çekemez ve dihḳān-ı mütefek-
kire anuñ siyāseti vehminden anlaruñ ṣaydı nihālin zemīn-i ḫayāle dikemez. 
Ben bu muʿāmelede naḳd-i ʿömrümi [B-85a] ṣarf idüp bu ārzūda rūzgārum 
giçürdüm ve mücerred bu māliḫūlyā ile giceyi gündüze ve gündüzi giceye yi-
türdüm. Sen ki bī-taʿab-ı yemīn ve bī-ʿaraḳ-ı cebīn bir post-pāre ele getürmişsin, 
ġanīmet bil ve bu sevdā-yı bī-sūd ve tamaʿ-ı ḫāmdan ferāġat ḳıl. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dil-ārāmī ki dārī dil derū bend
Diger çeşm ez heme ʿālem fürū bend1774

Rūbāh eyitdi: [H-91b] Ey birāder tā evc-i murāda kām-ı dil ile ʿurūc müyes-
ser ola, ḥażīż-i ḫisset ü denāʾetde nā-murādlıḳ1775 ġabn-ı1776 fāḥişdür. Beyt:

1770 Ve canlarının çektiği kuş eti ile (dolaşırlar) (Vakı'a 21).
1771 (Sizin için orada) nefislerinizin hoşlandığı her şey vardır (Fussilet 31).
1772 O baştan ayağa cisme bürünmüş bir ruh gibidir. Böyle yumuşak  huylu ve temiz yüzlü az bulunur.
1773 Hayatım acıdır. Eğer sevgili şeker saçan dudağından bir şerbet verirse muradıma ermiş olurum.
1774 Bu dünyada bir huzura sahipsen ona sımsıkı sarıl, onun için dünyadaki herşeyden vazgeç.
1775 Nā-murādlıḳ] nā-murād ḳalmaḳ, Ü.
1776 Ġabn-ı] yümn-i, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tā tevān ber-mesned-i ʿizzet nihāden pāy-ı ḫvīş
Ez çi bāyed kerd ber-ḫāk-i meẕellet cāy-ı ḫvīş1777

Himmet-i ʿālī baña māniʿdür ki bu muḥaḳḳar ile ḳāniʿ olam ve leẕẕet-i gūşt-ı 
ferbihden ferāġat idüp bu post-ı lāġarı ġanīmet bilem. Şeġāl eyitdi: 

Ey ḫām-ṭamaʿ ḥırṣ-ı meẕmūma ʿulüvv-i himmet nām virmişsin ve şereh-i 
nā-maḥmūda ʿalāmet-i devlet laḳab ḳomışsın. Bundan ġāfilsin ki ḫużūr 
ferāġatde ve rāḥat ḳanāʿatdedür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Der-īn bāzār ger sūdest bā dervīş-i ḫursendest
Ḫudāyā münʿimem gerdān be-dervīşī vü ḫursendī1778

Münāsib budur ki ol naṣīb ile ki er-rızḳu maḳsūmun1779 dīvānından nāmzed ol-
mışsın, ḫursend olmış olasın ve taʿab-ı bī-fāʾide ve ṭaleb-i muḥālden ki netīce-i 
men ṭalebe mā lā [Ü-73b] yaʿnīhi fātehū mā yuʿīnuhū1780 aña müterettibdür, ictināb 
u imtināʿ ḳılasın. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Rızḳ maḳṣūmest rūzān muḳarrer kerdeend
Bīş ez īn ü bīş ez ān ḥāṣıl ne-mī-gerded be-cehd1781

Senüñ bu ṭamaʿuñdan ḳorḳaram ki ol post-pāreyi daḫı elden çıḳarasın ve bi’l-kül-
liye ḫāʾib ü ḫāsir olup el-ḥarīṣu maḥrūmun1782 raḳamı ile nāṣıye-i ḥālüñ merḳūm 
ḳılasın. Ḫoş müşābihdür senüñ ḥālüñ ol dırāz-gūşuñ ḥasb-i ḥāline ki Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳulaḳdan çıḳdı ḳuyruḳ ister iken

Ente ke-mis ̱li’l-ʿayri ṭalebe’l-ḳarneyni ve ḍayyeʿa’l-uẕüneyni1783. Rūbāh eyitdi: Ne key-
fiyyet ile olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Şeġāl çün ḥayvānāt-ı ʿAcem’den idi zebān-ı ʿAcemī ile bu ḥikāyeti 
silk-i rivāyete naẓm idüp eyitdi. Mesṉevī: 

1777 Çalışıp çabalayarak  yücelmek  varken neden zillet toprağında sürünüyorsun?
1778 Bu dünyada kazançlı birşey varsa o da dervişlerle oturmaktır. Allah’ım beni dervişlik  ve onun getireceği mutluluktan ayırma.
1779 Rızıklar taksim edilmiştir.
1780 Kim kendisini ilgilendirmeyen şeylerin peşine düşerse, vaktini boşa harcamış olur.
1781 Herkesin rızkı taksim edilmiştir. Ondan azını ya da çoğunu alabilmek  mümkün değildir.
1782 Hırslı kişi mahrumdur.
1783 Sen iki boynuz isterken iki kulağından olan yaban eşeği gibisin.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Būdest ḫarī ki düm ne-būdeş
Rūzī ġam-ı bī-dümī füzūdeş

Der-düm ṭalebī ḳadem hemī-zed
Düm mī-ṭalebīd ü dem hemī-zed

Nā-gāh ze rāh-ı iḫtiyārī
Bü’gẕeşt miyān-ı keşt-zārī

Dihḳān megereş ze kūşeʾī dīd
Ber-cüst ü ez ū dü gūş bu’brīd

Bī-çāre ḫar ārzū-yı düm kerd
Nā-yāfte düm dü gūş güm kerd

Her kes ki ze ḥad burūn nehed gām
Īnest sezā-yı ū zer-encām1784

Rūbāh ġāyet-i ḥırṣ u ṭamaʿından yüzin derhem ve şeġāle verhem idüp eyitdi: 
Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Men ḫayāl-i yār dārem ger kesī rā der-dilest
K’ez ḫayāl-i ū şevem ḫālī ḫayāl-i bāṭılest1785

Sen temāşā eyle ki luṭf-ı ḥīle ile bunlaruñ birini ḥibāle-i ṣayda nice getürsem 
gerek  ve kemend-i bend ile ol ṣayd-ı hümāyūnı dām-ı ḳayda nice çeksem gerek. 

Bunı didi [H-92a] ve hemān tīr-i pertāb gibi cānib-i murġāna şitāb itdi ve 
post-pāreyi [B-85b] ol maḳāmda ḳodı gitdi. Şeġāl çün gördi ki anuñ naṣīḥat-i 
bī-ġarażı dil-i sengīn-i rūbāhda teʾsī̱r itmedi andan iʿrāż idüp döndi, meʾvāsına 
müteveccih oldı. 

Ḳażāyı gör ki bu esṉāda bir zaġan feżā-yı hevāda pervāz iderken naẓarı ol 
posta rāst geldi. Anı cānver-i mürde ḫayāl idüp neşāṭ-ı temām ile ḥavza-i te-
mellüke getürdi ve evc-i hevāya götürdi. 

Ol cānibden rūbāh-ı bī-intibāh henūz murġlar ḳurbına varmadın Zīrek  kemīn-
gāhdan çıḳup bir seng-i sengīn ile rūbāh-ı miskīnüñ başına bir zaḫm yitişdürdi 

1784 Kuyruksuz bir eşek  vardı. Bu eşek  kuyruksuzluğunu kendine çok  dert ediyordu. Bir gün bir tarladan geçtiği için tarla 
sahibi çiftçi, eşeğin kulaklarını kesti. Zavallı eşek  kuyruk  isterken kulaklarından oldu. Herkes ayağını haddinden 
fazla uzatırsa sonucu böyle olur.

1785 Ben sevgilinin hayalindeyim. O hayali kafamdan atmam için uğraşan biri varsa bilsin ki boşuna uğraşıyor.
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ki bī-çāre bīm-i cāndan ṣoḥbet-i murġānı unutdı ve taʿcīl-i temām1786 ile üftān 
u ḫīzān post-pāre cānibine teveccüh itdi. Çün mevżiʿ-i maʿhūda geldi postdan 
ese̱r bulımadı ve dostdan ḫaber bilimedi. Pes ḳıblegāh-ı duʿāya müteveccih 
olup diledi ki ber-sebīl-i tażarruʿ ḥālin edā eyleye. Cānib-i āsmāna naẓar idicek 
gördi ki zaġan bir post bir dost diyüp gider ve post-pāreyi çengālinde ṭutup 
zebān-ı ḥāl ile bu ebyātuñ maʿānīsin semʿ-i rūbāha inhā ider. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Müddetī cām-ı Cem be-dest-i tu būd
Çün bī-endāḫtī kesī çi kuned

Gevher-i şeb-çerāġ būdet līk
Çün tu ne’şnāḫtī kesī çi kuned

Bürde būdī vü dāvet āmede būd
Çün tu kec bāḫtī kesī çi kuned1787

Rūbāh elem-i ḥırmān-ı murġān ve ḥasret-i fiḳdān-ı post-ı ḥayvāndan ol ḳadar 
başın ṭaşa urdı ki maġzı perīşān oldı. 

Bu mese̱li īrāddan murād oldur ki melik  kendü eli ile erkān-ı devletinden bir 
rükni ḫarāb idüp [Ü-74a] bāḳī erkānuñ taʿmīrinden vāz geldi ve muḳar-
rebān-ı dergāh ve serdārān-ı sipāh ve serverān-ı vuḥūşuñ taʿahhüd-i ḥāl ve 
tefaḳḳud-ı aḥvālin bi’l-külliye ferāmūş ḳıldı. Bā-vücūd ki Şetrebe-i küşteden 
rişte-i ümmīd münḳaṭıʿdur ve min-baʿd meded-i tedārük  ü telāfī mümteniʿ. 
Yümkin ki bu sebeb ile ḫidmetkārān-ı ḳadīm daḫı şeref-i mülāzemetden dūr u 
mehcūr ḳalalar ve şāyed bu iġmāz vāsıṭası ile bāḳī erkān-ı devlet daḫı ḫidmet-i 
āstāne-i salṭanatdan iʿrāż u nüfūr ḳılalar. Şīr teʾemmül-i tāmdan ṣoñra eyitdi: 

Egerçi ki bu kelām ʿayn-ı maṣlaḥat ve maḥż-ı naṣīḥatdür. Fe-emmā Şetrebe 
bābında benden ḫaṭā vāḳıʿ olmışdur. Ekse̱r benüm ıżṭırābum anuñ telāfīsi 
cihetindendür. Peleng [H-92b] eyitdi: 

Ey melik  ġam-ı beyhūde ve ıżṭırāb-ı bī-fāʾideden ne ḥāṣıl olur ki anuñ telāfīsi 
dest-i ḥayret ü żacret ile müyesser olmaz. Belki rāy-ı rāst ve tedbīr-i dürüste 
vā-bestedür. Beyt:

1786 Temām] ġam, Ü.
1787 Câm-ı Cem bir süre senin elindeydi, sen onu attıysan başkasının suçu ne? Elindeki mücevherin değerini bilmediysen 

başkasının suçu ne? Oyunu kazanmıştın, sıra da sendeydi, eğer sen kaybettiysen başkasının suçu ne?
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü der-ṭās-ı raḫşande üftād mūr
Rehānende rā çāre bāyed ne zūr1788

Ṣalāḥ budur ki melik-i sibāʿ cezaʿ ü fezaʿı ḳoyup binā-yı kārını esās-ı tedbīr üzre 
mübtenī ḳıla ve taḥḳīḳ-i aḥvāl-i Şetrebe’de bir vech ile tedḳīḳ buyura ki anuñ 
ġass̱ ̱ ü semīni ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı nāzenīne rūşen ü ẓāhir ola. Eger vāḳıʿā ol aḥvāl 
ki Şetrebe’den semʿ-i şerīfine īṣāl itmişlerdür, vāḳıʿ olmış ola, sezā-yı ġadr ü 
küfrān ve cezā-yı ẓulm ü ʿudvānın bulmış olur [B-86a] ve eger anuñ ḥaḳḳında 
iftirā idüp ġayr-ı vāḳıʿ mefāsid isnād itmiş olalar, gerden-i müfsid-i bed-fercām 
ġılaf-ı şemşīr-i telef ve niyām-ı tīġ-ı intiḳām olmaḳ gerek. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Fāʿilün]

Ān rā ki bedest defʿ kerden nīkūst1789

Şīr eyitdi: Vezīr-i memleket sensin. Bu zemāna dek  senüñ rāy-ı iṣābet-şiʿāruñ 
ile istiẓhār idüp fikr-i dūr-endīşüñi cerr-i menāfiʿ ve defʿ-i mekārihde pīşvā ider 
idüm. Ḥāliyā daḫı iʿtimādum sañadur. Bu bābda her ne ṭarīḳ ki rāy-ı rūşenüñe 
muvāfıḳ gele, dirīġ itme ve beni şurṭa-i tedbīr-i ṣavābuñ ile varṭa-i gird-āb-ı 
ıżṭırābdan ḫalāṣ eyle. Peleng müteʿahhid olup eyitdi: 

Melik  himmetinde umaram ki ʿan-ḳarīb bu mühimmüñ ḥaḳīḳatin ḥicāb-ı 
ḫafādan mınaṣṣa-i ẓuhūra getürem ve ednā tedḳīḳ ile perde-i taʿvīḳı çihre-i 
taḥḳīḳden götürem. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Heme ḥālhā rā be-rāy-ı münīr
Burūn āverem hem-çü mūy ez ḫamīr1790

Şīr bu vaʿde ile tesellī buldı. Çün vaḳt giç olup giceden ḫayli zemān giçmiş idi 
peleng icāzet ṭaleb itdi ve bu mīsā̱ḳ üzre ḳarār idüp visā̱ḳı cānibine gitdi. Ḳażā-yı 
İlāhī giderken güẕeri Kelīle vü Dimne meskenine rāst geldi. Gördi ki mā-beynle-
rinde mübāḥase̱ ve cānibeynden refʿ-i ṣavt ile muḥāvere var. Peleng niçe zemān 
idi ki Dimne’ye bed-gümān idi. Bu vaḳtde ki āvāz-ı muḫāṭaba vü muʿātabe 
anlaruñ menzilinden gūşına yitişdi. Daġdaġası ziyāde oldı. İlerü varup verā-yı 
dīvārda ṭurdı ve gūş-ı hūşını anlaruñ kelimātı istimāʿına urdı. Kelīle eyitdi: 

1788 Karınca tuzağa düştüğünde onu kurtarmak  isteyen kişinin kuvvet kullanmadan bir çare bulması gerekir.
1789 Kötü şeyi uzaklaştırmak  iyidir.
1790 Bütün işlerimi akıl yoluyla hamurdan kıl çeker gibi hallederim. 
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Ey Dimne ʿaceb kār itdüñ ve ʿaẓīm fitne-i ḫufteyi bīdār itdüñ ve meliki naḳż-ı 
ʿahd ile mevsūm ve nāṣıye-i ḥālini ġaddārlıḳ raḳamı ile merḳūm ḳılduñ. Bī-çāre 
Şetrebe’ye ḫıyānet nāmını ṭaḳduñ. [Ü-74b] Sibāʿ u vuḥūş beyninde1791 berḳ-ı 
fitne vü āşūb bıraḳduñ. Ẓannum budur ki [H-93a] anuñ tebiʿa vü vebāli saña 
lāḥıḳ olup dām-ı āfāt u maḫāfāt u mükāfāta giriftār olasın ve ol itdügüñ seyyiʾenüñ 
cezā vü sezāsın ber-mūcib-i cezāʾü seyyiʾetin bi-mis ̱lihā1792 ʿan-ḳarīb bulasın. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki tīġī sitem keşed bīrūn
Felekeş hem ber-ān be-rīzed ḫūn1793

Muḳarrerdür ki çün bu bīşe ahālīsi keyfiyyet-i ḥālüñe vāḳıf olalar her birisi 
ḫilāfuña meded-kār olup seni ol āstāneden redd ideler. Belki cümlesi saña ayaḳ 
ṭolayup senüñ başuña ḳaṣd ideler. Öyle olsa min-baʿd baña senüñ ile hem-ḫā-
ne olmaḳ ṭarīḳ-i ṣalāḥdan dūr ve senüñ ile muṣāḥabet ü mücāleset dāʾire-i 
ḥazm ü iḥtiyāṭdan be-ġāyet mehcūrdur. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bā bedān kem nişīn ki soḥbet bed
Gerçi pākī-i tu rā pelīd kuned

Āftābī bedīn büzürgī rā
Ẕerre-i ebr nā-pedīd kuned1794 

Luṭf eyle var şimden ṣoñra bir yār-ı āḫer iḫtiyār eyle ve benüm ile iḫtilāṭ u im-
tizācdan hezār merḥale kenār eyle ki min-baʿd baña saña muvāfaḳatdan imtināʿ 
vācib ve senüñ ile muṣāḥabet ü murāfaḳat ḫilāf-ı rāy-ı ṣāʾibdür. Dimne eyitdi: 

Ey yār-ı ġam-küsārum ve ey enīs-i rūzgārum [B-86b] Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger ber kenem dil ez tu vü ber dārem ez tu mihr
Īn mihr ber ki efkenem īn dil kucā berem1795

beni naẓar-ı murāfaḳatdan dūr itme ve şeref-i muṣāḥabetden maḥrūm u meh-

1791 Beyninde] mā-beyninde, Ü.
1792 Kötülüğün cezası da kendi misliyledir (Yunus 27).
1793 Zulüm kılıcını kınından çıkarırsan, emin ol felek, o kılıcı eninde sonunda senin kanına bular. 
1794 Kötülerle az otur. çünkü koca güneş bir parça bulut tarafından engelenebildiği gibi kötü sohbet de senin kişiliğini 

bozar. 
1795 Eğer senden vazgeçip sevgimi senden alırsam bu sevgiyi kime veririm? Gönlümü nereye götürürüm?
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cūr ḳılma ve Şetrebe ḫuṣūṣunda1796 baña ziyāde melāmet buyurma ki mażā mā 
mażā ve lā māniʿa li-mā ḳaddera’llāhü ve ḳażā1797 fiʿl-i güẕeşteyi teẕekkür sebeb-i 
melāl ve bir emrüñ tedbīri ki ḥayyiz-i tedārüke gelmeye, ḫayāl-i muḥāldür. 
Bu sevdā-yı fāsidi dimāġuñdan gider ve şādmānī vü ferāġate yüz döndür ki 
düşmen ʿālem-i ʿademe gitdi ve sāḳī-i devrān sāġar-ı ḥużūrı şarāb-ı sürūr ile 
pür itdi. Ebvāb-ı fütūḥ bi-ḥamdili’llāh ki meftūḥ oldı ve hevā-yı ārzū ġubār-ı 
aġyārdan ṣafā buldı. Ġonçe-i ümmīd çemen-i nüvīdde şüküfte ve dīde-i ġam u 
elem ḫvābgāh-ı ʿademde ḫuftedür. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Sāḳiyā mey be-deh ü ġam me-ḫor ez düşmen ü dūst
Ki be-kām-ı dil-i mā ān be-şod u īn āmed1798

Kelīle eyitdi: Bā-vücūd ki cādde-i mürüvvetden ṭaşra gitdüñ ve bünyād-ı 
fütüvveti teber-i ġadr ile zīr ü zeber itdüñ, henūz dil-i pür-ġıllüñde dāʿiye-i 
ferāġat var he mi ve ümmīd-vārsın ki evḳātüñ selāmet ile giçe öyle mi? Heyhāt 
heyhāt. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Sevdā-yı ḫāmī puḫte-i fikr-i muḥālī kerdeʾī1799

Dimne eyitdi: Böyle degüldür ki şeʾāmet-i ḫıyānetden ve sūʾ-i ḫātimet-i mekr 
ü ḫadīʿatden āgāh olmayam veyā ḳabāḥat-i ʿamīme ve kerāhat-i aḫlāḳ-ı ẕemī-
me benden pūşīde ola, ammā ḥubb-i cāh ve ḥırṣ-ı [H-93b] māl baña idrāk-i 
meʾālden māniʿ olup ṭūl-i emel beni bu maḳūle ʿamele taḥrīṣ eyledi, ve’l-ḥāletü 
hāẕihī1800. Bu kāra çāreden ḳāṣıram ve bu emr-i ḫaṭīrüñ tedārük  ü tedbīrinde 
muḳaṣṣıram1801. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün kunem ḫod kerdeem ḫod-kerde rā tedbīr nīst1802

Peleng çün bu faṣl-ı ḫiṭāb u ʿitābı istimāʿ itdi kemā-hiye aḥvāle1803 ıṭṭılāʿ idüp 
māder-i şīr ḫidmetine şitāb itdi ve eyitdi:

1796 Ḫuṣūṣunda] emrinde, B H.
1797 Olan oldu; Allah’ın takdir ettiğini engelleyecek  bir şey yok.
1798 Saki bize içki ver ve düşman ile dost yüzünden gam yeme ki biri gider biri gelir.
1799 Ham bir alış veriş yapmış ve boş heveslere kapılmışsın.
1800 İşte durum bu.
1801 Muḳaṣṣıram] münḳaṣıram, B.
1802 Ne yapayım? Kendi kendime ettiğime tedbir fayda etmez.
1803 Ḫuṣūṣ-ı ḥāle] aḥvāle, B H.
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Ey melike-i rūy-ı zemīn ve ciʾtüke min sebeʾin bi-nebeʾin yaḳīn1804 bir sırra vāḳıf 
oldum. Buyurursañ iʿlām ideyüm. [Ü-75a] Ammā be-şarṭ-ı ān ki melike 
peymān u eymān eyleye ki bilā-żarūret anuñ iʿlānına iḳdām itmeye ve berīd-i 
bād-ı ṣabā ki maḥrem-i esrār-ı ezhār-ı bahārdur, ol gülşen-i rāzdan şemme-i 
reng ü bū istişmām eylemeye1805. 

Pes ʿaḳd-i ʿahd ü peymān ve teʾkīdāt-ı eymān-ı firāvāndan ṣoñra Kelīle vü 
Dimne miyānında cārī olan aḥvāli bi-temāmihā beyān itdi. Kelīle’nüñ īẕā 
vü melāmetin ve Dimne’nüñ iḳrār u nedāmetin ʿizz-i ḥużūrında ber-vech-i 
istīfā taḳrīr itdi ve yine ʿaḳd-i ʿahdi tecdīd ve muḳaddemāt-ı teʾkīdi temhīd idüp 
eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kerem ḳıl açma bu sırdan dehānı
Bu yüzden ḳılma kimseye1806 beyānı

Bu sırrı setr eyle perde-pūş ol
Dehānuñ ġonçe gibi ṭut ḫamūş ol

Māder-i şīr keyfiyyet-i ḥādise̱den ziyāde müteʿaccib ü müteʾess̱i̱r olup yarında-
sı ʿādet-i maʿhūdı üzre şīri görmege geldi. Be-ġāyet müteḥayyir ü mütefekkir 
bulup eyitdi: 

Ey püser ve ey pāre-i ciger mūcib-i melāl ve sebeb-i infiʿālüñ nedür? Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Māh-ı temāmuñ niçün olmış hilāl
Serv-i revānuñ neden [B-87a] olmış ḫayāl

Ḥayret ü endūhuña ʿillet nedür
Fikret-i enbūhuña ḥikmet nedür

Şīr eyitdi: Mūcib-i fikret ü ḥayretüm ḳatl-i Şetrebe ve teẕekkür-i aḫlāḳ u evṣā-
fından ġayrı nesne degüldür. Ol ḳadar ḳaṣd iderem ki ẕikri fikrümden gide 
gitmez ve her çend cehd eylerem ki ḥāli ḫayālümden ġaybet ide itmez. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-cān-ı tu ki ferāmūş nīstī nefesī
Eger çi mī-şodī eknūn ne-mī-şevī çi-kunem

1804 Ben senin bilmediğin bir şeyi örendim. Ve sana Sebe’den bir haberle geldim (Neml 22).
1805 İstişmām eylemeye] işitmeye, H Ü.
1806 Ḳılma kimseye] kimseye ḳalmaya, H.
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Me-gū be-ṭanz ki Ḫusrev me-kun ferāmūşem
Kunem eger be-şevī v’er ne-mī-şevī çi kunem1807

Her gāh ki meṣāliḥ-i mülk  ü sipāhda tedbīr ü teʾemmül lāzım gele ve bir nāṣiḥ-i 
müşfiḳ ve mihribān-ı muvāfıḳ ve çāker-i vefādār ve emīn-i maṣlaḥat-güzāra iḥ-
tiyāc vāḳıʿ ola, ḫayāl-i Şetrebe muḳābeleme gelür ve lisān-ı ḥāl ile eydür: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Der ḳāʿide-i ḫidmet ü āyīn-i vefā
Bisyār be-cūyī vü ne-yābī çü menī1808

Māder-i şīr eyitdi: [H-94a] Ey nūr-ı ʿayn, nūr-ı yaḳīn ẓulmet-i şekk  ü taḫmīn 
üzre ġālib olmaḳda ferāset-i dil-i bī-ġıll gibi şāhid-i ʿādil mi olur? Mażmūn-ı 
kelām-ı şāhdan münfehim olan budur ki anuñ dil-i āgāhı Şetrebe’nüñ berāʾet-i 
sāḥat-i ẕimmetine güvāh ola, her-āyine çün anuñ ḳatli bürhān-ı vāżıḥ ve 
yaḳīn-i ṣādıḳ ile olmadı ve ṣāḥib-i ġaraż ṣūret-i naṣīḥatde anuñ ḥālini ḫilāf-ı 
vāḳıʿ üzre ʿarż eyledi meliküñ ḫāṭırı āyīne misā̱li ġubār-ı teʾessüf ve jengār-ı 
telehhüfden lā-yezālī ḫālī olmasa gerek. Eger ferzend-i ercümendüm kelām-ı 
nemmām u ẕemmāmda teʾemmül-i temām buyuraydı, bu tevsen-i tīẕ-gām-ı 
ġażabı şekīme-i şekīb ve ligām-ı teʾennī ile rām ideydi ve ẓulmet-i şekk  ü şüb-
heyi pertev-i ʿaḳl-ı nūrānī ile mużmeḥil ḳılaydı bu dem dām-ı ġama düşmez idi 
ve zenbūr-ı endūh u elem başına üşmez idi ve bisāṭ-ı neşāṭ u inbisāṭı dürmez 
idi. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-āhestegī kār-ı ʿālem ber-ār
Ki der-kār germī ne-yāyed be-kār

Çerāġ er be-germī ne-yefrūḫtī
Ne ḫod rā ne pervāne rā sūḫtī

Şekīb āvered bendhā rā kilīd
Şekībende rā kes peşīmān ne-dīd1809

Şīr eyitdi: Ey māder-i mihribān didügüñ gibi vāḳıʿā nefs-i ẓālim bu bābda 
ʿaḳla ġalib oldı ve āteş-i ġażab bünyād-ı ṣabr u ḥilmi ber-bād ḳıldı. Maʿlūm 

1807 Keşke seni unutabilseydim. Ama inan ki bir an bile unutamıyorum. Şakayla bana “ey Hüsrev beni unutma” deme. 
Eğer (seni unutmak) elimde olsa bunu yapardım, ama olmuyor ne yapayım?

1808 Hizmet etmede ve vefada benim gibisini bulamazsın.
1809 Dünya işlerini yavaş yavaş yapmalısın. Çünkü sabırsızlık  işi bozar. Kandil, yanmakta aceleci davranmasa kendini 

de kelebeği de yakar mıydı? Bütün kapalı kapıların anahtarı sabırdır. Kim sabredenin pişman olduğunu görmüş?
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u meczūmdur ki anuñ tedārükinde teʾessüf-i beyhūdeden fāʾide ḥāṣıl olmaz 
[Ü-75b] ve ol cerāḥat merhem-i nedāmet ü melāmet ile iltiyām bulmaz. 
Fe-emmā fesād-ı küllī budur ki reʿāyā beni hedef-i tīr-i belā itmişdür ve bī-
vefā vü sitem-kārlıḳ ḳurʿasın benüm nāmuma atmışdur. Her çend ki gāv gāv 
eydürem, tā gāvı ḫıyānet ile töhmet idüp aña bir cināyet isnād u nisbet ey-
leyem ve ol vāsıṭa ile anuñ ḳatlinde sāʾirler ḳatında maʿẕūr olup ṭanz-ı āşnā 
ve ṭaʿn-ı bīgāneden dūr olam. Hīç bir vech ile bir ṭarīḳ taṣavvur ḳılımazam 
ve çendān ki meydān-ı teferrüs-şānında1810 feres-i ferāsete ʿinān virem, anuñ 
berāʾet-i sāḥat-i ẕimmetinde gümānum artar, ḳatline bir meẕhebde ruḫṣat bu-
lımazam. Bī-çāre Şetrebe ehl-i temkīn ve ṣāḥib-i vaḳār idi. Hem rāy-ı rūşeni ve 
hem sīret-i pesendīdesi [B-87b] var idi. Bu ṣıfāt-ı ḥasene ile ki ol mevṣūf idi, 
aña ḫıyānet ü cināyet ve1811 küfrān-niʿmet nisbet itmek  maʿḳūl degül idi. Bu 
maḳūle kimesne ol ḳabīleden degüldür ki temennā-yı fāsid ve sevdā-yı muḥāl 
anuñ dimāġında cāy-gīr olmış ola ve benüm ile muḳābele vü muḳātele ḫayāli 
ḫāṭırına gelmiş ola. Bunuñ birle ki anuñ ḥaḳḳında [H-94b] envāʿ-ı şefḳat ve 
eṣnāf-ı ʿāṭıfetden ihmāl vāḳıʿ olmamış idi ki sebeb-i nefret ü ʿadāvet ve mū-
cib-i ḫuṣūmet ü ḫuşūnet olaydı ben dilerem ki bu emri tefaḥḥuṣda mübālaġa 
buyuram ve ḥaḳīḳat-i ḥāli ʿayn-ı yaḳīn ile muʿāyene ḳılam. Bu ṣūret egerçi ki 
sūdmend olmaz ve ol beliyye bu ḳażıyye ile ḥayyiz-i tedārüke gelmez, ammā 
şāyed ki nefsüme andan fi’l-cümle tesellī ḥāṣıl ola ve fitne-engīz ü suḫan-çīn 
gūş-māl bula ve benüm ġadrüm ḫalāʾiḳ ḳatında fi’l-cümle maḳbūl ola. Eger sen 
bu sırdan bir ese̱r bildüñse veyā bir ḫaber istimāʿ ḳılduñsa şefḳat-i māderāne 
budur ki benden dirīġ itmeyüp tenbīh erzānī buyurasın. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne işitdüñse luṭf eyle beyān it
Ne sırra vāḳıf olduñsa ʿayān it

Māder-i şīr eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dilümde gevher-i esrār vardur
Zebānumda velī mismār vardur

Bu ḫuṣūṣda bir ḫaber istimāʿ ḳıldum, ammā iẓhārını cāʾiz görmezem ve bir 

1810 Şānında] miyānında, Ü.
1811 Cināyet ve] -B.
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sırra muṭṭaliʿ oldum, līkin1812 ifşāsını maḳbūl belki meşrūʿ añlamazam. Zīrā kit-
mānında baʿżı erkān ile ʿahd ü peymān olınmışdur ve iḫfāsı bābında teʾkīdāt-ı 
firāvān ḳılınmışdur, ḳulūbü’l-aḥrāri ḳubūru’l-esrāri1813. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-pīr-i mey-gede güftem ki çīst rāh-ı necāt
Be-ḫvāst cām-ı mey ü güft rāz pūşīden1814

Pādşāh-ı ʿālem ʿālimdür ki rāzı fāş itmek  ʿayb-ı temāmdur ve ifşā-yı esrār 
naḳż-ı mālā-kelām. ʿUlemāʾ-i fażīlet-niṣāb bu ḫaṣletden ictinābda teʾkīdāt-ı bī-
ḥad ve tehdīdāt-ı bī-ḥisāb buyurmışlardur ve illā bi-temāmihī semʿ-i şerīfe inhā 
ider idüm ve ḫāşāk-i ġam u1815 endūhı sāḥa-i sīne-i ferzend-i dil-bendümden 
giderür idüm. Şīr eyitdi: 

Bu bābda teʾvīl-i ʿulemā çoḳdur ve eḳāvīl-i ḥükemāya nihāyet yok. Baʿżılar ki 
ifşā-yı rāzda iḥtirāz buyurmışlardur, ḳāʾilüñ ṣalāḥ-ı ḥāli ve selāmet-i ẕātına naẓar 
ḳılmışdur ve baʿżı āḫer bir maṣlaḥat-ı küllīye bināʾen ki anda nefʿ-i ʿām mutaṣav-
ver ola, iẓhār-ı esrāra ruḫṣat virmişlerdür. Farażā ki bir insān nā-ḥaḳ yire bir 
müslümānuñ ḳatline ḳaṣd itse [Ü-76a] ve bu sırra bir hem-demini maḥrem 
idüp kitmānında peymān u eymānı ḥadden giçürse, ol maḥrem ol meselüñ ṣıyā-
net-i nefes ü demi içün ol rāzı iẓhār idüp ol sırdan ḫaberdār eylese, ẓāhir budur 
ki bi-ḥasebi’ş-şerʿ muʾāḫaẕ olup ʿinda’llāh muʿāteb olmasa gerek. Belki bu ṣūret 
mese̱linde kitmān-ı rāz ehl-i fesāda müşāreketdür ve yümkin ki bu ḫaberüñ muḫ-
biri bu sırrı saña iẓhār itmek  ile [H-95a] kendüyi miyāndan çıḳarup anı senüñ 
ʿuhde-i ihtimāmuña ḥavāle ḳılmış ola veyā benden dehşet idüp seni [B-88a] bu 
sırruñ ifşāsına vāsıṭa itmiş ola. Tevaḳḳuʿ iderem ki bī-tevaḳḳuf beni bu sırdan 
ḫaberdār idesin ve şefḳat-i naṣīḥatüñe lāʾiḳ olanı dirīġ buyurmayasın1816. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefʿūlü / Feʿūlün]

Rāzet be-miyān ār ki mā maḥrem-i rāzīm
Bü’gẕer ze ser-i nāz ki mā ehl-i niyāzīm1817 

Māder-i şīr eyitdi: Bu işāret ki buyurduñ, be-ġāyet sütūde ve bu maʿnā ki 

1812 Līkin] ammā, Ü.
1813 Özgür kimselerin kalpleri sırların kabridir.
1814 Meyhanenin pîrine kurtuluş yolunu sordum. Bir şarap kadehi isteyip (kurtuluşun), sır saklamakta olduğunu söyledi.
1815 Ġam u] -B H.
1816 BuyurmaYâsin] itmeyesin, Ü.
1817 Sırrını bize anlat ki biz sır sakalayabiliriz. Biz niyaz ehliyiz , bize naz etmekten vazgeç.
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beyān ḳılduñ, ziyāde pesendīdedür. Fe-emmā iẓhār-ı sırda iki şerr-i ʿaẓīm 
mużmerdür1818. Evvelā ol kimesne ile ki aña iʿtimād idüp maḥrem-i esrār 
idinmişdür, ʿadāvet lāzım gelür. S̱āniyen ḫalḳ anuñ ḥaḳḳında bed-gümān olup 
anı maḥrem-i rāz itmekden iḥtirāz iderler. Hem aḥibbā naẓarında merdūd 
u maṭrūd olur ve hem maẓhar-ı ṭaʿn-ı aʿdā ve giriftār-ı ṭanz-ı ḥasūd olur. 
Kelimāt-ı ḥikmet-nikāt-ı ḥükemāda gelmişdür ki men lem yümit sırrahū yümītühū 
şerrühū1819. Yaʿnī her kimse ki ḥoḳḳa-i żamīrinde gevher-i esrāra mühr-i esrār 
urmaya, lā-cerem sırrı anuñ ḳaṣd-ı sırrında kemer ber-miyān idüp ʿālemde 
selāmet yüzin görmeye. Egerçi ki ḥaḳḳı setr ve ṣıdḳı nihān eylemek  olmaz, 
ammā dimişlerdür ki: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ser virmek  olur sırrı ʿayān eylemek  olmaz

Meger ki melik  ol rikābdār ḥikāyetin istimāʿ buyurmamış ola ki çün nāḫun-ı 
nifāḳ ile ruḫsāre-i ʿahd ü mīsā̱ḳı ḫırāş idüp sırr-ı pādşāhı fāş itdi dest-i rūzgār 
ser-i bī-devletin tīġ-ı ḫūn-pāş-ı bevār ile ḳalem-vār terāş itdi. Şīr istifsār itdi ki: 
Nice olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Māder-i şīr eyitdi: Sevālif-i azmānda bir pādşāh-ı ʿazīmü’ş-şān var 
idi ki mesned-i taḫt-ı salṭanat zīver-i beẕl-i maʿdeleti ile zīb ü bahā bulmış idi 
ve eṭrāf u eknāf-ı memleket şaʿşaʿa-i siyāseti ile pür-nūr u żiyā olmış idi. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zemīni kılmış idi ʿadli maʿmūr 
Zemānı itmiş idi beẕli mesrūr

Bir gün ittifāḳ ʿazm-i şikār itdi ve ḳaṣd-ı ṣayd idüp cānib-i merġzāra gitdi. Ol 
maḥalde ki āşyāne-i hevā envāʿ-ı ṭuyūr ile ṭoldı ve ʿarṣa-i ṣaḥrā ecnās-ı vuḥūş 
ile nümūdār-ı ʿaraṣāt oldı, mülāzimān-ı rikāb-ı saʿādet-intisābuñ her biri basṭ 
u ḳabż ve cery ü rekż ve hetk  ü fetk  ve ṭaʿn u sefke meşġūl olup pādşāh ḥaşe-
minden rikābında mezīd-i iḫtiṣāṣ ile mümtāz olan ḫavāṣṣ u ḫadem ile ḳaldı. 
Rikābdārına teşrīf-i ḫiṭāb buyurup eyitdi: [H-95b]

Gel senüñ ile süvār olduġumuz ḫayl-i seyl-reftārlara bir miḳdār ʿinān virüp 
meydān gösterelüm ki baña bu dāʿiye düşmişdür ki āyā1820 benüm zīr-i ʿinā-

1818 Mużmerdür] vardur, Ü.
1819 Kim ki sırlarını öldürmezse o sırların kötülükleri o kişiyi öldürür.
1820 Āyā] bilem ki, H Ü.
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numda olan raḫş mı tīz-rev veyā senüñ zīr-i rānuñda olan ebreş mi sebük-ḫīz-
dür? [Ü-76b]

Rikābdār fermān-ı cihān-muṭāʿa semʿan ve ṭāʿaten1821 diyüp bāre-i bād-peymāyı 
meydāna sürdi. Pādşāh daḫı semend-i āteş-sürʿate ʿinān virdi. Çün bir miḳdār 
naḫcīrgāhdan müfāraḳat itdi ʿinān-ı bāre-i āteş-pāreyi çeküp rikābdāra eyitdi: 

Bu mesāfeti mesāḥatden ġāyet-i ġaraż budur ki ḥāliyā ḫāṭıruma bir ḫāṭıra 
[B-88b] ḫuṭūr itdi ki tünd-bād-ı şürūrı1822 bünyād-ı1823 ḥużūr ve bünyān-ı 
sürūrumı hebāʾen mensū̱rā1824 itdi. Sāʾir ḫavāṣṣuñ bu sırra maḥremiyyeti ile iḫ-
tiṣāṣı olmaduġı ecilden diledüm ki bu nihāne ile ḫalvet müyesser ola ve bir 
vech ile ki kimesne gümān itmeye, bu rāzı iẓhār idem. Rikābdār çün şāhdan 
bu kelimātı işitdi zemīn-i ḫidmeti leb-i ʿubūdiyyet ile taḳbīl itdi ve şarṭ-ı midḥat 
ü maḥmideti taḳdīm idüp eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫüsrevā mihr-i ruḫuñ tābende olsun dāʾimā
Rūzgāruñ ferruḫ u ferḫunde olsun dāʾimā

Egerçi bu ẕerre-i bī-tāb kendüde maẓhar-ı envār-ı teşrīf-i ḫiṭāb olmaġa liyāḳat 
bilmez idi, ammā çün pertev-i āftāb-ı ʿināyet-i şāh-ı kām-yāb iltifāt erzānī bu-
yurdı ümmīddür ki gūş-ı nesīm-i ṣabā ki maḥrem-i esrār-ı ḥaḳāʾiḳ-ı bahārdur, 
bu çemen ezhārından şemme-i reng ü bū işitmeye ve dil ki gencūr-ı ḫazāʾin-i 
cevāhir-i esrārdur, bu rāzuñ ser-ḥadd-i iẓhārına ḳadem dırāz itmeye. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣunsa peymāne gibi kāse-i ser
Dimeyem kimseye bu sırdan ese̱r

Pādşāh çün rikābdārdan bu nevʿ kelimātı istimāʿ itdi taḥsīn ü āferīn idüp eyitdi: 

Āgāh ol ki ben bu birāderümüñ bād-ı naḫvet ve āteş-i kīnesinden pür-āẕāram. 
Niçe gün idi ki anuñ aḥvāl-i derūn u bīrūnın teferrüs ider idüm. Bu gün ṣafaḥāt-ı 
ḥarekāt u sekenātda reng-i sevdā-yı salṭanat ve nīreng-i hevā-yı eyālet müşā-
hede ḳıldum ve benüm helāküme ḳaṣd u kīn ve mekr ü kemīnin ʿayne’l-yaḳīn 
bildüm. Pes baña bu dāʿiye düşdi ki andan āsīb-i mażarrat yitişmedin ḫar-

1821 İşittik  ve itaat ettik.
1822 Şürūrı] sürūrı, B H.
1823 Bünyād-ı] -B H.
1824 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
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seng-i vücūdın şāh-rāh-ı salṭanatdan ke’imāṭati’l-eẕā1825 götürem ve çemenzār-ı 
vilāyeti ol ḫār-ı dil-rīşden pāk  ve çeşmesār-ı eyāleti ḫāşāk-i teşvīşden ṣāfī vü 
tāb-nāk  idem. Öyle olsa saña lāzım oldı ki dāʾim anuñ aḥvālinden ḫaberdār 
olup beni [H-96a] muḥāfaẓat-ı ḫidmetinde ḳāʾim olasın, inşāʾa’llāhü teʿālā. 
Çün meʾmūl ḥuṣūle mevṣūl ola āstāne-i gerdūn-rifʿatümde derece-i āftāb-ı 
devletüñ bir mertebe irtifāʿ bula ki pāy-ı mübāheti fark-ı Farḳadān’a ḳoyasın. 

Rikābdār fermān-berdārem diyü ḫidmet itdi ve ol ʿahdi ʿuhdesine alup ol 
mühimmi ẕimmet-i himmetine ḥavāle ḳıldı ve eymān-ı firāvān ile mübrem 
ve teʾkīdāt-ı bī-pāyān ile müstaḥkem eyledi. Henūz menzil-i maʿhūda vāṣıl 
olmış idi ki cerīde-i aḥvāline bī-vefālıḳ raḳamın çekdi ve zemīn-i ʿiṣyāna ġadr 
u küfrān toḫmın ekdi ve rīşte-i mīsā̱ḳı miḳrāż-ı nifāḳ u şiḳāḳ ile kesdi ve bunca 
ʿahd ü ḥuḳūḳı ḳadem-i ʿuḳūḳ ile baṣdı. 

El-ḳıṣṣa rikābdār furṣat bulup birāder-i pādşāha mā-cerāyı ʿ alā mā-cerā ḥikāyet 
itdi. Birāder-i pādşāh çün keyfiyyet-i ḥālden āgāh oldı [Ü-77a] minnet-peẕīr 
olup rikābdārı mevāʿīd-i bisyār ile tesellī ḳıldı ve tedbīr-i ṣāʾib ile kendüsin ol 
varṭadan ḫalāṣ eyledi. İttifāḳ az zemānda nite ki ʿādet-i inḳılābāt-ı devrān ve 
taḥvilāt-ı aḥvāl-i ḥidsā̱ndur, pādşāhuñ bahār-ı [B-89a] devleti nekbāʾ-i nekbet 
ile ḫazān ve nihāl-i zindegānīden şükūfe-i kāmrānī rīzān oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳoyup yirlü yirinde raḫt u baḫtı
Degişdi taḫta-i tābūta taḫtı

Ḳıṭʿa:
[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kudām bād-ı bahārī vezīd der-āfāḳ
Ki bāz der-ʿaḳabeş nekbet-i ḫazānī nīst

Devām-ı perveriş ender kenār-ı māder-i dehr
Ṭamaʿ me-kun ki der-ū mihribānī nīst1826

Çün mesned-i şāhī şükūh-ı birāder-i mihterden ḫālī ḳaldı birāder-i kihter 
pāye-i taḫt-ı salṭanata ḳadem baṣdı ve şehriyārlıḳ tācını kām-kārlıḳ farḳına1827 
aṣdı. Beyt:

1825 Pisliğin uzaklaştırılması gibi.
1826 Hangi bahar rüzgarı esti de peşinden hazan gelmedi? Anne gibi olan feleğin seni sürekli besleyip büyüteceğini zannet-

me, o pek  şefkatli biri değil. 
1827 Kām-kārlıḳ farḳına] farḳ-ı kāmrānīye, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-riyāż-ı mülk  ü devlet ġonçe-i şādī şüküft
Būstān-ı salṭanat rā tāze şod ez ser nihāl1828

Evvel fermān-ı vācibü’l-iẕʿān ki zebān-ı şāha cereyān ḳıldı, ḳatl-i rikābdār oldı. 
Bī-çāre zebān-ı tażarruʿ u taẓallüm ile feryād u fiġān idüp eyitdi: 

Ey maʿden-i mürüvvet-i vücūd ve ey sāye-i vācibü’l-vücūd Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Günāh-ı men be-coz iḫlāṣ-ı men nīst
Cezā-yı ān çi men kerdem ne īn būd1829

Pādşāh eyitdi: Ey rikābdār aʿẓam-ı cerāʾim-i ḫidmetkār ifşā-yı esrārdur. Birāde-
rimüñ perverde-i niʿmeti ve ber-āverde-i dest-i himmeti iken bu sırrı ki cümle-i 
ḫavāṣdan aña maḥremiyyet ile saña iḫtiṣāṣ virmiş idi, fāş itmegi revā gördüñ. 
Bī-vesīle-i ḥuḳūḳ baña senden ʿ uḳūḳdan [H-96b] ġayrı ne müyesser ve min-baʿd 
saña nice iʿtimād idüp iḫlāṣuña nice iʿtiḳād eylemek  mutaṣavverdür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ez hem-dem-i bī-vefā cüdāyī ḫoş-ter1830

Rikābdār ol ḳadar ki istiʿfā vü istiġfār idüp cezaʿ ü zārī itdi, kār itmeyüp berdār 
oldı ve ʿāḳıbet murġ-ı cānı dām-ı siyāset-i sulṭānīye giriftār oldı. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ger zebān-ı tu rāz-dār buved
Tīġ rā ber-seret çi kār buved1831

Bu mese̱lden ẓāhir olur ki ifşā-yı esrār mūris-̱i1832 şürūr-ı bisyārdur ve irḫā-yı 
ʿinān-ı zebān müsm̱ir-i mażārr-ı bī-şümārdur. Bu maʿnāyı işʿārda bu eşʿār kāfī 
ve bu daʿvāyı isḇātda1833 bu ebyāt vāfīdür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bilürsin sır güherdür ṣaḳla anı
Ki çıḳmaya elüñden rāyegānı

1828 Memleket bahçesinde mutluluk  fidanları açtı. Saltanat bahçesi bu yüzden tazelendi.
1829 Benim suçum ihlasımdan başka bir şey değildir. Benim yaptığımın cezası bu değildir.
1830 Vefasız yardan ayrılmak  daha iyidir.
1831 Eğer dilin sır saklasaydı, boynun kılıç altında olmazdı.
1832 Mūris-̱i] mūcib-i, Ü.
1833 Bu eşʿār kāfī ve bu daʿvāyı isḇātda] -Ü.
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Ṣaḳın sır sözin iẓhār itme bī-bāk
Ki olur gevher iẓhārı ḫaṭar-nāk

Nihān it sīne eṣdāfında1834 anı
Degirme aña elmās-ı zebānı

Niçesin keşf-i sır serden çıḳardı
Niçe serdārı efserden çıḳardı

Şīr eyitdi: Ey māder-i mihribān sırrın āḫere iʿlān idenüñ ġarażı fi’l-ḥaḳīḳa anuñ 
şuyuʿı olmaḳ gerek  ve illā gerek  idi ki maḥrem-i esrārı hemān kendü olaydı. 
Çünki ġayra iẓhār itmegi cāʾiz gördi. Ol daḫı āḫere āşkār itse maʿẕūr ṭutmaḳ 
gerek. Zīrā ki kişi kendü bārına müteḥammil olıcaḳ āḫer taḥammül itse ʿaceb 
midür? Nite ki dimişlerdür: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Rāz-ı ḫod rā çün tu ḫod maḥrem neʾī
Dīgerī ḫod maḥrem-i ān çün buved1835

Bir daḫı bu ki keşf-i sır egerçi ifşā-yı rāz olduġı cihetden [B-89b] maʿyūbdur, 
ammā iẓhār-ı ḥaḳḳı müteżammin olduġı sebebden feżāʾilden maḥsūbdur. 
Cenāb-ı şefḳat-meʾāb māder-i kām-yābdan tażarruʿ iderem ki [Ü-77b] bu 
sırruñ ifşāsında iẓhār-ı ḥaḳ niyyet itmek  ile gerden-i ḥammāme-i cānı ṭavḳ-ı 
minnet-i cāvidānī ile muṭavvaḳ idüp bu bār-ı girānı dil-i nā-tüvānumdan götü-
re. Eger ṣarīḥa ḳādir olmazsa kināyet ile iʿlām buyura. Eger ibārete getürmezse 
bārī işāreti dirīġ buyurmaya. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Degül iẓhārına lāzım1836 ibāret
Ki ʿārif olana besdür işāret

Māder-i şīr eyitdi: Fermān-berdārem ammā be-şarṭ-ı ān ki günāh-kār-ı 
bed-kirdār ki bu fitne ġubārın ḳoparmışdur, cezā vü sezāsın bula ve cemāl-i 
ṣafḥ-ı cemīl anuñ dīde-i ʿ alīlinden ki rüʾyet-i ṭarīḳ-i ṣıdḳ u mürüvvetden dūrdur, 
mestūr ḳala ve egerçi ʿulemāʾ-i dīn ve eʾimme-i ḥaḳḳe’l-yaḳīn ṣafaḥāt-ı defā-
tir-i meʾāsi̱ri fażīlet-i [H-97a] ṣafḥ ve menḳıbet-i ʿafv ile meşḥūn ḳılmışlardur 
ve şīve-i iġżā vü iġmāża taḥżīż ü taḥrīż buyurmışlar, ammā ol cerāʾimde ki 

1834 Sīne eṣdāfında] maḥzen-i sīneñde, H.
1835 Sen sırrını kendin tutamıyorsan başkası nasıl tutsun?
1836 Lāzım] ḥācet, Ü.
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anuñ ese̱ri ehl-i ʿāleme sāʾir ü sārī ve żararı nihād-ı benī-ādeme şāyiʿ ü ṭārīdür, 
ʿuḳūbet ʿafvdan evlādur. Bu günāh muḳābelesinde ki mefāsidi fi’l-ḥaḳīḳa nefs-i 
pādşāha ʿāʾiddür, eger ʿiḳāb u intiḳām ẓuhūr itmezse ve pādşāha1837 bu bābda 
ṭarīḳ-i müsāmaḥayı ḳoyup şāh-rāh-ı siyāsete gitmezse sāʾir müfsidlere daḫı 
mūcib-i cürʾet ü iḳdām olur ve sitem-kārlaruñ ḥücceti anuñla ḳuvvet bulur 
ve her birisi dil-āzārlıḳ u bed-kirdārlıḳda anı düstūr-ı muʿtemed ve vesī̱ḳa-i 
muʿteber bilür. Pes anda ʿafv u iġmāża rāh-ı mecāl olmamaḳ gerek  ve naṣṣ-ı 
ḳāṭıʿ-ı ve leküm fi’l-ḳıṣāṣı ḥayātün1838 mūcebince anuñ tedārükinde tesāhül ü ihmāl 
ḳılmamaḳ gerek. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ān kesest ki be-āzār-ı ḫalḳ fermāyed
ʿAdū-yı memleketest ū be-küşteneş fermāy1839

Bu teşbībden ġaraż budur ki Dimne-i ġaddār u mekkār ki melik-i rūzgārı bu 
kāra taḥrīk  itdi, be-ġāyet nemmām u ġammāz ve şirrīr-i fitne-sāzdur. Şīr eyitdi: 

Bu ḫāṭıra ḫāṭır-ı fātıra ḫayli zemāndur ki ḫelecān ider, ammā ey māder-i 
ġam-ḫvāre el-ʿārifü yekfīhi’l-işāreh1840 sen fāriġ ol ki bu emrde teʾemmül-i temām 
itsem gerek  ve bu ḳażıyyeyi taḥḳīḳde ṭarīḳ-i teʾennī üzre gitsem gerek. 

Māder-i şīr menziline gitdi ve şīr tefekkür-i bisyārdan ṣoñra ṣıġār u kibār-ı ḥa-
şeminden kim var ise iḥżār itmege1841 emr idüp ümerā vü erkān ve vüzerā vü 
aʿyānı dīvānına daʿvet itdi. İmtisā̱len li-emri’l-ʿālī reʿāyā vü eşrāf u eʿālī dergāh-ı 
şīrde müctemiʿ olıcaḳ ber-muḳteżā-yı fermān Dimne’yi keşān keşān1842 dīvāna 
getürdiler. Çün Dimne geldi şīr anuñ cānibinden iʿrāż idüp fikr-i dūr u dırāza 
ṭaldı. Dimne gördi ki der-i belā küşade ve rāh-ı rehā bestedür ve ümmīd-i ḫalāṣ 
münḳaṭıʿ ve rişte-i iġmāż güsiste. Āheste ḫavāṣṣ-ı melikden birisine ṣordı ki bu 
cemāʿatüñ ictimāʿına ḥikmet nedür ve melik  gird-āb-ı tefekküre düşmege bāʿis ̱
ü ʿillet nedür? [B-90a] Māder-i şīr eyitdi: 

Meliki senüñ ḳayd-ı ḥayātuñ mütefekkir ḳılmışdur ve nekbāʾ-i nekbet-i vücū-
duñ anı gird-āb-ı ḥayrete ṣalmışdur. Çün senüñ ġadr u ḫıyānetüñ ẓāhir ve 

1837 Ve pādşāha] -H.
1838 Sizin için kısasta büyük  bir hayat vardır (Bakara 179).
1839 Halka zarar vermeye seni yönlendiren kişi aslında halk  düşmanıdır ve öldürülmesi gerekir.
1840 Ârife bir ima yeter.
1841 İḥżār itmege] iḥżārına, Ü.
1842 Keşān keşān] keşān-ber-keşān, Ü.
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cürm ü cināyetüñ vāżıḥ u bāhir oldı ve ol iftirā vü bühtānlaruñ ki anuñ vezīr-i 
mihribānı ḥaḳḳında senden vuḳūʿ bulmış idi, ʿarṣa-i ḫafādan mınaṣṣa-i ẓuhūra 
geldi ve rūy-ı ḥīle vü mekr ve çihre-i ḫıyānet ü [Ü-78a] ġadrüñden [H-97b] 
perde-i ġaflet mürtefiʿ oldı cāʾiz degüldür ki senüñ āteş-i tezvīr ü siʿāyetüñ āb-ı 
şemşīr-i siyāset ile söyündürmeyeler ve sencileyin maẓhar-ı şerri el-vücūdu ḫayru 
maḥżin1843 feżāsında ḳoyup tengnāy-ı ʿademe göndermeyeler. Dimne eyitdi: 

Ey kāfile-i devlet ve ey ʿāḳile-i memleket ekābir-i müteḳaddimīn ḥikmetden bir 
daḳīḳa mühmel ḳomamışlardur ve āsāyiş-i müteʾaḫḫirīn içün mesālik-i vāżıḥa 
vażʿında mesāʿī-i cemīlelerin bī-dirīġ buyurmamşlardur. Anlaruñ cümle-i ke-
limāt-ı dil-āvīz ü ḥikmet-āmīzlerinden birisi budur ki her kimse ki ḫidmet-i 
pādşāhīde yek-dil ü yek-cihet ola, mertebe-i taḳarrübe tīz vuṣūl bula ve ol kimse 
ki muḳarreb-i sulṭān ola, maḥsūd-ı cihāniyān ola ve meliküñ dostı ve düşmeni 
aña ʿadāvet ḳıla. Dostları anuñ cāh u menziletine ḥased ḳıla ve düşmenleri 
meṣāliḥ-i memleketde anuñ tedbīr ü münāṣaḥatinden bī-ḥużūr olalar. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki nezdīk-ter be-meclis-i şāh
Ḫaṭar-ı vey ʿaẓīm-ter bāşed1844

Ve’l-muḫliṣūne ʿalā ḫaṭarin ʿaẓīm1845, bu sebebdendür ki ehl-i ḥaḳīḳat dīvār-ı emn 
ü rāḥata püşt virüp dünyā-yı nā-pāydār-ı ġaddārdan yüz döndürmişlerdür ve 
ḫidmet-i maḫlūḳdan firār ve ʿubūdiyyet-i mülūkdan ʿār idüp ʿibādet-i ḫālıḳı ve 
iṭāʿat-i mālik-i ezimme-i ḫalāʾiḳı iḫtiyār itmişlerdür ki ol dergāhda ẓulm ü sitem 
ve sehv ü ġaflet olmaz ve ol āstānede cezāʾ-i ḥasene seyyiʾe ve pādāş-ı iṭāʿat 
ʿuḳūbet olmaz. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ān ʿadl-i İlāhīst ki ber-yek  nemaṭest
Bāḳī heme geh rıżā vü gāhī seḫaṭest1846

Ancā sitemī nīst ger īncā sitemest
V’āncā ġalaṭī nīst ger īncā ġalaṭest1847

1843 Varlık  katıksız iyiliktir.
1844 Padişah meclisine yakın olan daha büyük  tehlike karşısındadır.
1845 Bildiklerini ihlasla uygulayanlar büyük  bir tehlikeyle yüzyüzedirler.
1846 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1847 Tek  bir yönü olan ancak  İlahî adalettir. Kalan her şey bazen şefkat bazen öfkedir. Burada zulüm varsa orada 

yoktur. Burada yanlış varsa orada yoktur.
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Ekse̱r-i ḫalāʾiḳ ḫilāf-ı1848 evṣāf-ı Ḫālıḳ üzre mefṭūr olup cādde-i ʿadāletden ki 
riʿāyet-i ḥāḳḳ-ı vasaṭdan ʿibāretdür, dūrdur1849 ve ʿayn-ı iʿtibārları mülāḥaẓa-i 
cānib-i istiḥḳāḳdan maḥcūb u mestūrdur. Gāh mücrimān-ı lāzımü’l-ʿuḳūbe-
te iḫlāṣ-ı muḫliṣine lāʾiḳ cezā sezā görürler ve gāh nāṣiḥān-ı vācibü’t-tertībe 
erbāb-ı ḫıyānetin cināyetine münāsib ʿaẕāb ile muʾāḫaẕe ḳılurlar. Zīrā ki 
dāmen-i ḥālleri levs-̱i hevā ile ālūde ve kālā-yı efʿālleri dest-i ḫabṭ u ḫaṭā ile 
fersūdedür. Ġāze-i ġaraż ile ʿārıż-ı aḳvālleri gülgūn ve gūne-i riyā ile çihre-i 
aʿmālleri diger-gūndur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Müsāvī ḳatlarında ḫayr ile şer
Berāber belki yegdür nefʿden żar

Lāʾiḳ bu idi ki [H-98a] bu memlūk  sülūk-i ṭarīḳ-i mülāzemet-i mülūke raġ-
bet itmeyüp kūşe-i ʿuzlet [B-90b] ve kāşāne-i ḫalveti ʿāleme virmeyeydi ve 
ḫidmet-i sulṭāndan ki nümūdār-ı āteş-i sūzāndur, iḥtirāz idüp kendü ayaġı ile 
bu çāh-ı belāya girmeyeydi. Her kimse ki ḳadr-i ferāġati bilmedi ve ḫidmet-i 
maḫlūḳ üzre ṭāʿat-i ḫālıḳı iḫtiyār ḳılmadı aña ol belā yitişdi ki ol zāhid-i kū-
şe-nişīne irişdi. Māder-i şīr eyitdi: Ne keyfiyyet ile olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki zemān-ı sābıḳda1850 bir zāhid var idi 
ki aʿbā-i tekellüfāt-ı dünyādan ḳabāʾ-i ʿabā ile iktifā itmiş idi ve müştehiyyāt-ı 
nefsāniyyeden kūşe vü tūşe ile ferāġat ve keşkīne vü peşmīne ile ḳanāʿat ḳılmış 
idi1851. Beyt: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her gedā kim bu riyā-yı faḳr ola kisvet aña
Aṭlas u zer-beftden ḥācet degül ḫilʿat aña

Ol pīr-i ṣalāḥ-şiʿār kemāl-i zühd ü taḳvā ile beyne’n-nās iştihār bulıcaḳ [Ü-78b] 
vaṣıyyet ü ṣadā-yı veraʿı1852 mesāmiʿ-ı cihāniyāna vāṣıl olıcak  eṭrāf-ı ʿālemden 
eṣnāf-ı benī-ādem ḳadem-i ʿazm ile cenāb-ı bāb-ı irşād-meʾābına müteveccih 
oldılar. Çün nūrāniyyet-i ʿibādet cebīninde lāʾiḥ ve rūḥāniyyet-i ṣalāḥ u ṭāʿat 
żamīr-i ġayb-bīninde vāżıḥ idi anuñ ḥaḳḳında muʿteḳidlerüñ iʿtiḳādı günden 

1848 Ḫilāf-ı] -B.
1849 Dūrdur] -Ü.
1850 Zemān-ı sābıḳda] -B H.
1851 Ferāġat ve keşkīne vü peşmīne ile ḳanāʿat ḳılmış idi] ḳanāʿat eylemiş idi, Ü.
1852 Veraʿı] velāyet ü kerāmeti, Ü.
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güne mütezāʾid oldı ve ol vilāyetüñ bir şāh-ṣuret ü dervīş-sīret pādşāhı1853 var 
idi ki ṭaleb-i rıżāʾ-i İlāhī’yi mutābeʿat-i hevā-yı pādşāhīden taḳdīm ider idi ve 
aḥvālinde külliyen menhec-i aḫlāḳ-ı enbiyā ve meẕheb-i sīret-i evliyā üzre 
gider idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gerçi ʿālemde sipihr-i salṭanat māhı idi
Şāhlar dervīşi vü dervīşler şāhı idi

Beyt:
[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sīret-i pākīze vü ḫūy-ı ḫoş u kirdār-ı nīk
Bā faḳīrī ḫoş buved bā şehriyārī ḫoş-terest1854

Çün pīr-i kūşe-nişīn aḥvālinden ḫaberdār oldı niʿme’l-emīrü ʿalā bābi’l-faḳīri1855 
feḥvāsı üzre1856 mülāzemet-i ḫidmet-i pīre bil baġladı ve aḥvāl-i ʿāḳıbet ve 
ehvāl-i āḫireti añup zār zār aġladı ve enfās-ı müteberrikesinden istimdād idüp 
mülūke lāʾiḳ neṣāʾiḥ iltimās itdi. Pīr-i zāhid eyitdi: 

Ey melik  Ḥaḳ teʿālānuñ iki serāyı vardur. Birisi fānīdür ki ol dünyādur ve biri daḫı 
bāḳīdür ki ol ʿ uḳbādur. Muḳteżā-yı himmet-i ʿ ālī oldur ki çün salṭanat-ı cihān-ı fānī-
den el yuyasın serīr-i salṭanat-ı ʿālem-i bāḳīye ḳadem ḳoyasın. Mesṉevī: [H-98b]

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mülk-i ʿuḳbā ḫvāh k’ān ḫurrem buved 
Ẕerre-i ān mülk  ṣad ʿālem buved

Cehd kun tā der miyān-ı īn nişest
Ẕerre z’ān ʿālemet āyed be-dest1857

Pādşāh eyitdi: Ey pīr-i ṣāfī-żamīr ne çāre vü tedbīr ile ol memleketi tesḫīr mü-
yesserdür? Zāhid eyitdi: 

Bī-çārelere çāre-sāz u meẓālim-sūz u maẓlūm-nevāz olmaġ ile mutaṣavverdür. 
Her pādşāh ki āḫiretde ḥużūr u ḥubūr ve rāḥat u refāhiyyet dileye, vācibdür ki 
dünyāda āsāyiş-i raʿiyyete gūşiş eyleye. Mesṉevī:

1853 Pādşāhı] şāhı, Ü.
1854 İyi vicdan, iyi huy, iyi davranışın bir fakirde olması güzeldir. Fakat bunların bir hükümdarda olması daha güzeldir.
1855 Fakirin kapısındaki bir kral ne güzel bir kraldır.
1856 Feḥvāsı üzre] gūyān-ı, B H.
1857 Öbür dünyayı iste ki orası daha iyidir. Oranın bir zerresi yüz dünyaya bedeldir. dünyadayken çalış ki öbür dünyada 

bir şeyler eline gelsin.
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Uzleti terkedip padişah yanında görev alan ve dünya 
sevgisine kapılan zahit. TSMK, revan 843, v.141a.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Kesī ḫusbed āsūde der-zīr-i kil
Ki ḫusbed ez ū merdüm-āsūde-dil

Kesān ber-ḫorend ez cevānī vü baḫt
Ki ber-zīr-destān ne-gīrend saḫt1858

Çün zāhid naṣīḥatden fāriġ oldı ve ḫizāne-i dil-i [B-91a] pādşāh cevāhir-i 
zevāhir-i zevācir ile ṭoldı neṣāʾiḥ-i dil-peẕīr-i pīr-i ṣāfī-żamīr ḳalb-i şāhda bir 
mesā̱bede teʾsī̱r itdi ki dest-i irādet ile dāmen-i himmetine teşebbüs ̱idüp şeref-i 
ṣoḥbet ile dāʾim müşerref ü muġtenem olur idi ve licām-ı kelām-ı naṣīḥat-en-
cāmı ile tevsen-i hevā-yı bed-fercāmı rām ḳılur idi. 

İttifāḳ bir gün pādşāh muṣāḥabet-i dervīş-i āgāh ile müşerref iken nā-gāh 
dād-ḫvāhlardan bir cemʿ-i kesī̱r ve cemm-i ġafīr feryād-ı āteş-teʾsī̱ri kürre-i 
felek-esī̱re çıḳardılar. Zāhid çün bu ḥāli gördi anları ḥużūrına daʿvet idüp her 
birinüñ ḥālini ʿalā ḥaddihī ṣordı ve pādşāha anlaruñ mehāmmına münāsib 
aḥkām telḳīn buyurdı. Pādşāh bundan ziyāde ḥaẓẓ idüp iltimās itdi ki baʿżı 
vaḳtde dīvān-ı meẓālim-i reʿāyā anuñ naẓarında ʿ arż olına. Zāhid daḫı mühim-
māt-ı reʿāyā ve meṣāliḥ-i berāyā ʿ adl ü inṣāf ile fayṣal bula ve aña daḫı ḥadīs-̱i1859 
ed-dāllü ʿale’l-ḫayri ke-fāʿilihī1860 mefhūmı mūcebince1861 mesū̱bāt-ı cemīle ʿāʾid 
ola diyü1862 mesʾūlin ḳabūl ve mültemesin mebẕūl buyurdı ve defʿ-i meẓālimde 
mūcib-i ḥāl ü meʾāl üzre zebān-ı zāhidde [Ü-79a] her ne fermān ki cereyān 
bulur idi, pādşāh ṭavʿ u raġbet ile ıṣġā vü istimāʿ idüp tenfīẕ ü imżā ḳılur idi, bu 
minvāl üzre1863 ḳażıyye bir mertebeye vardı ki ekse̱r-i mühimmāt-ı vilāyet belki 
küllī mühimmāt-ı salṭanat ol pīr-i ṣāḥib-kerāmetüñ kef-i kifāyetine müfevvaż 
oldı. ʿĀḳıbet sevdā-yı ḥubb-i māl ve ṭūl-i rişte-i āmāl sevdā-yı dil-i zāhide yol 
buldı ve dīvār-ı zühd-i şeyḫ-i ṣalāḥ-şiʿārda raḫne be-dīdār oldı ve ser-i dervīş 
hevā-yı [H-99a] tevekkülden fāriġ olup teşvīş-i temennā-yı esbāb u tecemmül 
ile ṭoldı ve hāẕe leyse evvelü ḳārūretin küsirat fi’l-islām1864. Bunuñ emsā̱li ile ilā hāẕe’l-
ān hezār hezār oldı. Beyt:

1858 Halkın memnun olduğu kişiler mezarda rahat uyurlar. İdaresi altındakilere iyi davrananlar gençliklerinden ve baht-
larından nasiplenirler.

1859 Ḥadīs-̱i] -H Ü.
1860 İyilik  yapılmasını sağlayan o iyiliği yapan gibidir.
1861 Mūcebince] üzre, Ü.
1862 Ola diyü] olmaḳ ümmīdi ile, Ü.
1863 Bu minvāl üzre] tā, B H.
1864 Bu, İslam’da kırılan ilk  şişe değildir.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Pīr-i zāl-i dehre kim meftūn u mesḥūr olmadı
Cürʿa-i dünyā ile kim mest ü maḫmūr olmadı

Dünyā bir pīr-i zāl-i mekkārdur ki niçe şīr-i merdleri kemend-i miḥnet-i 
maḥabbetine giriftār itmişdür ve bir zāl-i ġaddārdur ki niçe Tehemten’leri 
Bījen-vār çāh-ı belā ve ġār-ı ʿanāya atmışdur. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Rüstem-i Zāl’i sitem destinde itmişdür zebūn
Bījen’i çāh-ı elem ḳaʿrında ḳılmış ser-nigūn

Ṭaġınuñ her ṭaşı bir İsfendiyār’uñ başıdur
Bir Siyāvūş’uñ her aḳan ṣuyı gözi yaşıdur

Lālesi bir Yūsuf’uñ pīrāhen-i ḫūnīnidür
Bir Zelīḫā’nuñ güli ruḫsāre-i rengīnidür

Çün zāhid-i şūr-baḫt şūrābe-i riyāżet yirine şūrbā-yı riyāset ve şerbet-i leẕẕet-i 
siyāset nūş itdi ẕevḳ-ı çāşnī-i ʿibādeti bi’l-külliye1865 ferāmūş idüp ḥubbü’d-dünyā 
reʾsü külli ḫaṭīʾetin1866 ḥalḳasını dergūş itdi. Pādşāh gördi ki zāhidüñ taṣarrufātı 
mūcib-i ṣalāḥ-ı memleket ve tedbīrātı sebeb-i intiẓām-ı meṣāliḥ-i salṭanatdur. 
Zimām-ı mehāmm-ı enāmı ʿale’t-temām anuñ kef-i ihtimāmına1867 tefvīż itdi. 
Dervīş ki1868 sābıḳān nān ġamın yir idi, ḥāliyā cihān ġamın yir oldı ve ḫayāl-i 
taḥṣīl-i kilīm iderken tedbīr-i tesḫīr-i iḳlīm ider oldı. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cihān [B-91b] bir ḫānedür ārāyişi çoḳ
İçine girenüñ āsāyişi yoḳ

Düşer dervīş ise teşvīş-i nāna
Vü ger sulṭān ise fikr-i cihāna

İttifāḳ bir gün ol dervīşlerden birisi ki aḥyānen ḫidmet-i zāhide gelür giderler 
idi ve enfās-ı nefs-i nefīsinden istimdād-ı himmet iderler idi, zāhidi ziyārete 
geldi. Çün evżāʿ u eṭvārın aḥvāl-i sābıḳa nā-muvāfıḳ gördi ziyāde taʿaccüb itdi 
ve āteş-i ḥayret ḳalbinde müştaʿil olup kendü kendüye eyitdi: Beyt:

1865 Bi’l-külliye] -Ü.
1866 Dünya sevgisi bütün hataların başıdır.
1867 İhtimāmına] kifāyetine, Ü.
1868 Dervīş ki] dervīş-i dūr-endīş, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Āb-ı ḥayvān tīre-gūn şod Ḫıżr-ı ferruḫ-pey kucāst 
Ḫūn çekīd ez şāḫ-ı gül bād-ı bahārān rā çi şod1869

Çün zāhid şeb-libās-ı ʿabbāsī ile kūşe-i ufḳdan be-dīdār oldı ve nāsuñ ḳuvā 
vü ḥirāsı girībān-ı ḫvāba baş çeküp ġavġā vü ḥareketleri sükūn buldı zāhide 
zebān-ı iʿtirāżı dırāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Der-ān çemen ki tu būdī gülī be-bār ne-mānd
Ḫazān der-āmed ü ser-sebzī-i bahār ne-mānd1870 [H-99b]

Ey ṭāvūs-ı Sidre-maḳām ḥażāʾir-i ḳuds ve ferādīs-i ünsde ḫırām iderken ġayābe-
ti’l-cübbi1871 ḥubb-ı cāha düşmege yaʿnī sebeb ne ve ey şāh-bāz-ı bülend-pervāz 
evc-i hevā-yı istiġnāda ʿAnḳā-yı Ḳāf-ı ḳanāʿat şikār iderken büġāsü̱’ṭ-tuyūr-ı 
dünyā-yı dūna bunca ṭaleb ne? Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Mecmūʿ-ı rūzgār-ı tu rūz-ı ümīd būd [Ü-79b]

Ān rūz-ı ḫoş kucā şod u ān rūzgār kū1872

Zāhid ol ḳadar ki zebān-ı iʿtiẕārı ber-kār itdi, bir kelāma ki miḥekk-i iʿtibārda 
temām-ʿayār vāḳıʿ ola, ḳādir olımadı. Mihmān eyitdi: 

Ey zāhid-i ferzāne bu füsūn u fesāne meyl-i hevā-yı nefse maḥżā bahānedür. 
Muḥaṣṣal-ı kelām ve ḫulāṣa-i mā-fi’l-maḳām oldur ki ḫāṭır-ı mübāreküñ dām-ı 
ḥuṭām-ı dünyāya mübtelā olup żamīr-i eşref çengāl-i ḥırṣ-ı cāh u māle giriftār 
olmışdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Hümā-yı çün tu ʿālī-ḳadr ḥırṣ-ı üstüḫvān sehlest
Dirīġā sāye-i himmet ki ber-murdār efkendī1873

Gel kerem eyle dāmen-i tecrīdi ġubār-ı aġyār ile muġber ve meşreb-i tefrīdi ḫas 
u ḫār-ı dünyā-yı ġaddār ile mükedder itme ve ʿinān-ı nefsi dest-i hevāya virme 
ve nevāle-i zehr-ālūd-ı ʿalāʾiḳı kām-ı dile yitişdürme. Beyt:

1869 Âb-ı hayat bulandı, Hızır nerede? Gülün dallarından kan damladı, bahar rüzgarına ne oldu?
1870 Senin olduğun o bahçede gül kalmadı. Sonbahar geldi, ilkbaharın tazeliği kalmadı.
1871 Kuyunun dibine bırakın (Yûsuf 10, 15).
1872 Senin dönemin ümit dolu günlerdi. Nerede o güzel gün, nerede o dönem?
1873 Senin gibi Hümâ karakterli bir kişinin kemiklere tamah etmesi belki kolaydır. Ancak  (senin gibi Hümâ karakterli 

birisinin) himmet gölgesini leşlere sunmasına yazıklar olsun.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ber ḫvān-ı dehr dest-i irādet me-kun dırāz
K’ālūde kerdeend be-zehr īn nevāle rā1874

Zāhid eyitdi: Ey mürīd-i muʿteḳid āmed-şüd-i ḫalḳ teveccüh-i cānib-i ḥaḳḳa 
çendān māniʿ olmadı. Egerçi ẓāhiren teveccühüm cānib-i nefse ve meṣāliḥ-i 
insedür, ammā maʿnāda maḳām-ı ünse ve cenāb-ı ḳudsedür. Ḳalbüm ol şuġl 
üzredür ki bilmiş idüñ ve ḥālüm ol minvāl üzredür ki [B-92a] müşāhede ḳıl-
mış idüñ. Mihmān eyitdi: 

Ey selīm-dil sen ḥāliyā ḥālüñden ġāfilsin ve şarāb-ı ġaflet ü1875 ġurūr ile mest-i 
lā-yaʿḳılsin. Baṣar-ı baṣīretüñ perde-i pindār1876 ile beste ve mizāc-ı ṭabīʿatüñ 
emrāż-ı aġrāż-ı ḫasīse ile ḫastedür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çekildi çeşmüñe çün mīl-i ġaflet
Dilüñe ṭoldı meyl-i cāh u devlet

Ṭutupdur ġaflet uyḫusı gözüñi
Anuñ çün añlamazsın kendözüñi

Ammā ol zemān ki ḫumār-ı ġaflet başuñdan gidüp ʿaraż-ı maraż-ı ġarażdan 
ifāḳat bulasın, ḥaḳīḳat-i ḥāle muṭṭaliʿ olup itdügüñ efʿāle peşīmān olasın. Līkin 
peşīmānlıḳ fāʾide virmeye ve żāyiʿ itdügüñ gencīneyi her çend ki ele getürmek 
dileyesin, ele girmeye. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kārhā kerdeʾī vü āḫir-i kār
Çün peşīmān şevī ne-dāred sūd1877 [H-100a]

Senüñ mese̱lüñ hemān ol kūr mese̱lidür ki ol mārı tāziyāne taṣavvur idüp ken-
düden dūr itmedügi sebebden żarīʿ-i ḥufre-i kūr ve ṭuʿme-i mār u mūr oldı. 
Zāhid eyitdi: Ne keyfiyyet ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Mihmān eyitdi: Bir kūr ve bir bīnā murāfaḳat ile müsāferete niyyet 
idüp bir ṭarafa gitdiler ve vaḳt-i şām ḳarīb olıcaḳ bir maḳāmda nüzūl idüp ol 
gice anda yatdılar. Çün vaḳt-i şeb-gīr oldı ve tebāşīr-i ṣubḥ ṭulūʿ idüp kārbān-ı 

1874 Feleğin sofrasına el uzatma. Çünkü onun nimetleri zehirlidir.
1875 Ġaflet ü] -B H.
1876 Pindār] ġaflet, B H.
1877 Bazı şeyler yapmışsın, ancak  iş işten geçtikten sonra pişmanlık  fayda etmez.
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ṣabā āmed-şüde āġaz ḳıldı hem-rāhları daḫı ber-muḳteżā-yı Şiʿr1878:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bekkirā ṣāḥibeyye ḳable’l-hecīr
İnne ẕāke’n-necāhe fi’t-tebkīr1879

ol menzilden rıḥlete sāḳ-ı ciddi teşmīr itdiler. Aʿmānuñ bir tāziyānesi var idi. 
İttifāḳ ol ḥālde yaʿnī esṉā-yı ḥaṭṭ u tirḥālde elinden düşürdi. Çün süvār olduġı 
merkebi taḥrīkde ve gāh gāh anı gūş-māl ü taʿrīkde aña iḥtiyācı var idi bāb-ı te-
faḥḥuṣda mübālaġa ḳıldı. Ḳażā-yı İlāhī meger ki bir mār-ı zişt-dīdār-ı sü̱ʿbān-kir-
dār [Ü-80a] bürūdet-i hevādan uyuşmış1880 ve ese̱r-i sermādan ʿaṣā-yı Mūṣā 
gibi müncemid olup anda düşmiş idi, eline rāst geldi. Tāziyānesin taṣavvur idüp1881 
aldı. Gördi ki kendü miḳraʿasından nerm ve istiḥkāmda andan muḥkem. Şād u 
ḫurrem oldı ve Ḥaḳ Teʿālā celle ve ʿalāya şükr ü se̱nā idüp yola girdi. 

Refīḳlar birbiri ile muṣāḥabet idüp giderken ve ḫıffet-i ṣoḥbet ile şedāʾid-i 
ṭarīḳı1882 taḫfīf iderken nā-gāh merd-i bīnā nigāh idüp gördi ki aʿmā elinde bir 
mār-ı ejder-sīmā ṭutup gider. Bildi ki anı miḳraʿasın ḫayāl ider. Feryād idüp 
eyitdi ki: 

Ey refīḳ ol tāziyāne taṣavvur itdügüñ efʿī nedür ve zehr ü ziyānından ġayrı saña 
nefʿi nedür? Zehr-i dehānından żarar görmedin ve bün-i dendānından çāşnī 
yimedin elüñden gider. 

Aʿmā çün bu sözi işitdi cezm itdi ki baṣīr leṭāʾifü’l-ḥiyel ile miḳraʿasın almaġa 
ʿazm itdi. Eyitdi: 

Ey yār-ı ḥīle-kār ḥuṣūl-i devlete cidd ü cehdüñ ne medḫali1883 var? Ṭāliʿ ü 
baḫtuñ der-kār ḥażret-i perverdgār miḳraʿam muḳābelesinde niʿme’l-bedel 
tāziyāne erzānī buyurdı. Sen māniʿ mi olursın? Eger ṭāliʿ müsāʿadet ve baḫt 
muvāfaḳat ḳılursa sen de bulursın. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṭamaʿ destin kerem ḳıl eyle kūtāh
Yiñisin saña daḫı [B-92b] vire Allāh

1878 Şiʿr] beyt, B.
1879 Ey arkadaşlar, sıcak  basmadan erken davranın. Başarı erken davrananındır.
1880 Uyuşmış] üşümiş, Ü.
1881 Taṣavvur idüp] ṣanup eline, Ü.
1882 Ṭarīḳı] seferi, Ü.
1883 Medḫali] fāʾidesi, Ü.
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Ey basīr ben ki ḥiddet-i ẕihn ve żakket-i żamīrde faḫru Maʿarratü’n-Nuʿmān Ebi’l-
ʿAlāʾ-i [H-100b] Żarīr’den1884 daʿvā-yı tefāżül iderem. Mümkin midür ki füsūn u 
fesāne ile ḫizāne-i ġaybdan ḥavāle olan tāziyāneyi almadan giderem. Bīnā eyitdi: 

Ey hem-dem ben senüñ tāziyāneñe ṭamaʿ idüp n’idem? Ammā muḳteżā-yı 
ḥaḳḳ-ı murāfaḳat budur ki seni bu muḫāṭaradan āgāh idem. Ey birāder kerem 
eyle tiryāk-i naṣīḥatüm kārger ve nūş-ı dārū-yı mevʿiẓetümden teʾsī̱r müyesser 
iken ol mār-ı zehr-nāki elüñden gider. Nā-bīnā gördi ki ibrāmda ziyāde ih-
timām itdi. Andan iʿrāż idüp eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey müddeʿī mübālaġa ez ḥad çi mīberī
Īn nükte gūş dār ki rūzī muḳadderest1885

Baṣīr her çend ki bāb-ı belāġda taḳṣīr itmeyüp ser-ḥadd-i mübālaġadan ṭaş-
ra gitdi ve müddeʿāsın eymān-ı firāvān ve teʾkīdāt-ı bī-pāyān ile müʾekked ü 
müʾeyyed itdi aṣlā fāʾide virmedi ve aʿmā anuñ naṣīḥatine iltifāt-ı mā göster-
medi. Çün tef ü tāb-ı āftāb-ı ʿālem-tābdan kürre-i hevā germ oldı ve efsürdelik 
nihād-ı mārdan gidüp dürüşt iken temām nerm oldı esṉā-yı ḥareketde den-
dān-ı zehr-nāki ile aʿmā-yı bī-idrāküñ eline bir zaḫm urup fi’l-ḥāl helāk  itdi. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki sen daḫı dünyāya iʿtimādı cāʾiz görmeyesin 
ve anuñ ṣūretine ki mār-ı münaḳḳaş-heyʾetidür, göñül virmeyesin ve anuñ 
mülāyemet ü mülāṭafetine meyl ü maḥabbet göstermeyesin ki zaḫmı ḳātildür 
ve zehri helāhildür. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şerbet-i engübīn me-cūy ez dehr
Ki ber-āmīḫteest şehd bā-zehr

Tu taṣavvur kunī ki ān ʿaselest
Ān ʿasel nīst şerbet-i ecelest1886

Zāhid çün dervīş-i ḫayr-endīşden bu kelimātı1887 işitdi zemān-ı tecerrüd ü 
ferāġati teẕekkür idüp ve perde-i iʿtisāfı ʿayn-ı inṣāfdan götürüp [Ü-80b] 
aḥvāline naẓar itdi. Gördi ki vāḳıʿā dāmen-i ḥāli ṭahāret-i aṣlīden ḫālī ve levs-̱i 

1884 Ma’arr’ın övüncü Kör Nu’man Ebi’l-A’lâ.
1885 Ey müddeî, neden bu kadar abartıyorsun? Bunu kulağına küpe et: Olacak  iş olur.
1886 Felekten üzüm şerbeti bekleme. Çünkü ona zehir karıştırılmış olabilir. Senin bal diye istediğin, ecel şerbeti olabilir.
1887 Bu kelimātı] -Ü.
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taʿalluḳāt-ı cāh u māl ile mālīdür1888. Bildi ki ol dostuñ naṣīḥati maḥż-ı şefḳat-
den nāşī ve ʿayn-ı maḥabbetden münbaʿis ̱ imiş. Fevvāre-i dīdesinden eşk-i 
nedāmet mütevātir ve tennūre-i sīnesinden şerāre-i melāmet müteṭāʾir oldı ve 
ol gice ṣubḥa dek  şemʿ-i sūzān gibi zār zār aġladı ve pervāne-vār şuʿle-i şevḳ-ı 
dīdār ile cigerin daġladı ve kār u bār-ı ḫalāʾiḳı ḳoyup yine ḫidmet-i Ḫāliḳ’a 
bil baġladı. Çün zāhid-i sefīd-libās-ı ṣabāḥ seccāde-i nūrānī [H-101a] şuʿāʿı 
ve’ṣ-ṣubḥi iẕā teneffes1889 miḥrābına yaydı ve rāhib-i siyāh-pelās-ı revāḥ-ı ve’l-leyli 
iẕā ʿasʿas1890 ṣavmaʿasında münzevī oldı. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çın seḥer çünki zāhid-i1891 ḫūrşīd
Oldı nūrānī kisvet ile bedīd

Nūr-ı īmān gibi çün itdi ẓuhūr
Küfr-i [B-93a] deycūrın eyledi mestūr

Vażʿ-ı sābıḳ üzre ṣavmaʿa-i zāhid-i māʾiḳ ki mezbele-i ʿalāʾiḳ u ʿavāʾiḳ idi, 
erẕāl-i ḫalāʾiḳ ile ṭoldı. Şūrezār-ı ḳalbinde yine ʿavāṣıf-ı naḫvet ve ʿavāṣır-ı kibr 
ü ruʿūnet esdi ve tīşe-i hevā-yı seḥergāhı bīḫ-ı dıraḫt-ı endīşe-i şebāneyi kesdi 
ve aḥkām-ı ḳabż u basṭı mūcebince kimin aṣdı ve kimin baṣdı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her şebī gūyem ki ferdā terk-i īn sevdā kunem
Tāze mī-gerded hevāyeş her seḥergāhem diger1892

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her gice dirdüm ki yārüñ terk  idem sevdāsını
Ṣubḥ olıcaḳ tāzeler ʿaşḳuñ yine ġavġāsını

El-ḳıṣṣa zāhid cān u dil ile ḥubb-ı riyāsete māʾil olup ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb ḥükm-i 
siyāsete müteʿallıḳ oldı ve umūr-ı memleketde istiḳlāl ḳaṣd idüp ümerā vü vü-
zerāyı ʿamellerinden ʿazl idüp giderek  faṣl-ı ḳażāyāda cādde-i ʿadāletden ʿudūl 
ider oldı. İttifāḳ reʿāyādan baʿżınuñ ḳatline ki bi-ḥasebi’ş-şerʿ memnūʿ u ḥarām 

1888 Mālīdür] mālī, B H.
1889 Ve açılmaya başladığı zaman gündüze (Tekvir 18).
1890 Ve yöneldiği zaman geceye (Tekvir 17).
1891 Zāhid-i] şāhid-i, B H.
1892 Her gece “Yarın bu sevdayı terk  edeceğim” diyorum. Her sabah bu sevdanın havası değişiyor.
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idi, iḳdām eyledi. Verese̱-i maḳtūl dergāh-ı pādşāha varup zāhid-i gümrāhdan 
taẓallüm itdiler. Pādşāh ḥużūrında ol maẓlūmuñ ḥāli maʿlūm olıcaḳ ḳażıyyeleri 
dārü’l-ḳażāya ḥavāle olındı ve ḥükm-i ḳażā-meżāʾ-ı ḳużāt bu minvāl üzre nefāẕ 
buldı ki zāhid ṭāriḳ-ı ḳıṣāṣ ile ḳatl olınmaḳ buyuruldı. Ol ḳadar ki şüfeʿā getür-
di ve māl ü menāl ile vaʿdeler virdi, müfīd olımadı. Ḫidmet-i ḫālıḳı ṣoḥbet-i 
ḫalāʾiḳa fidā itmek  şeʾāmeti ile varṭa-i helāke giriftār oldı. Niʿmet-i dünyādan 
ayrıldı, devlet-i ʿuḳbā daḫı müyesser olmadı. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki çün ben daḫı cenāb-ı miḥrāb-ı İlāhī’den yüz 
döndürüp cānib-i bārgāh-ı pādşāhı ḳıblegāh idindüm ve ḫaṭṭ-ı fermān-ı ḫālıḳ-
dan baş çeküp ḫidmet-i āstāne-i maḫlūḳa baş indürdüm her ʿ iḳāb u ʿ aẕāba lāʾiḳ 
oldum ve her belā vü ʿanāya müsteḥaḳ1893. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her belā ki diseñ sezā-vāram
Her ne dirseñ yüz ol ḳadar varam

Dimne çün bu faṣl-ı pür-aṣlı taḳrīr itdi ḥużżār-ı meclis anuñ belāġat-i beyān 
ve feṣāḥat-i lisānından müteʿaccib oldılar. Şīr daḫı sırr-ı teʾemmüli zānū-yı 
tefekküre ḳoyup müteḥayyir oldı [H-101b] ki [Ü-81a] Dimne’ye ne vech ile 
cevāb vire ve bu emre nice memerden şürūʿ buyura? Siyāh-gūş ki cümle ṭāʾife-i 
vuḥūşdan mezīd-i taḳarrüb ile iḫtiṣāṣ bulmış idi, çün ehl-i meclisi medhūş u 
müteḥayyir gördi Dimne’ye müteveccih olup eyitdi: 

Ey meflūk  meẕemmet-i zümre-i mülūk  senüñ ne ḥaddüñdür? Bilmez misin 
ki anlaruñ farḳ-ı ferḳad-sāyı es-sulṭānü ẓıllu’llāhi fi’l-arżayn1894 tāc-ı kerāmeti 
ile ser-efrāzdur ve ol pādşāhuñ ki dād-güster ü raʿiyyet-perver ola, bir sāʿat 
ʿömri altmış yıllıḳ ʿibādete berāberdür. Seccāde-nişīnān-ı miḥrāb-ı ʿibādet ve 
tācdārān-ı velāyet-i keşf ü kerāmetden çoḳ kimesneler ber-muḳteżā-yı ḫidme-
tü’l-mülūki nıṣfü’[B-93b]s-sülūki1895 ḫidmet-i selāṭīne bil baġlamışlardur ve anı 
sebeb-i ṣalāḥ-ı ḫātimet ve vesīle-i felāḥ-ı ʿāḳıbet añlamışlardur. Ol cümleden 
ḥikāyet-i pīr-i rūşen-żamīr bu ḥāle şāhid-i ʿādildür. Dimne istifsār itdi ki: Nice 
olmışdur ol?

Ḥikāyet: Siyāh-gūş eyitdi: Rivāyet iderler ki şehr-i Fāris’de bir şeyḫ var idi ki 
miyān-ı fārisān-ı meydān-ı velāyetden gūy-ı keşf ü kerāmeti çevgān-ı himmeti-

1893 Ve her belā vü ʿenāya müsteḥaḳ] -Ü.
1894 Sultan yeryüzünde Allah’ın gölgesidir.
1895 Sultanlara hizmet yolun yarısıdır.
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ne getürmiş idi ve kūşe-i terk-i tāc terkin tārek-i sipihr-i berīne ve farḳ-ı felek-i 
heftümīne yitürmiş idi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Püşt-i pāy urmış ʿālem-i ḫāke
Terk-i tācın yitürmiş eflāke

Aña Pīr-i Rūşen-żamīr dirler idi. Çün ṭanṭana-i kerāmeti eṭrāf-ı Rūm u Şām 
u Ḫaleb’de münteşir ve debdebe-i maḳāmātı eknāf-ı diyār-ı Türk  ü ʿAcem ü 
ʿArab’da müştehir oldı Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gün gibi ṭutdı dehri şöhret-i şeyḫ
Nūr virdi cihāna ṭalʿat-ı şeyḫ

ʿUrefā-yı ʿIrāḳ ve ẓurefā-yı Ḫorāsān gibi ḫaṭṭ-ı maḥabbetine baş indürdiler ve 
ṣādıḳān-ı Türkistān ʿ āşıḳān-ı Hindū-sitān gibi ṣıdḳ u iḫlāṣ ile dāmen-i iḫtiṣāṣına 
el urdılar. İttifāḳ Māverāʾü’n-nehir’den bir dervīş ʿazīmet-i iḥrām-ı ziyāret-i 
ḥarīmini taṣmīm idüp miḥnet-i ʿ aẓīm ve belāʾ-i elīm ile nevāḥī-i Semerḳand’dan 
dārü’l-mülk-i Fāris’e geldi. Lā-cerem her kimse ki pāy-ı ṭalebini ḫār-ı taʿab ile 
efgār itmeye, dest-i ümmīdi gül-i murāda yitmeye. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Cevr-i ḫāra ḳanḳı bülbül ki taḥammül itmeye
Aña lāzımdur ki meyl-i ṣoḥbet-i gül itmeye

Beyt:
[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bülbülī ger sitem-i ḫār taḥammül ne-kuned
Bihter ānest ki hergiz suḫan-ı gül me-kuned1896

Dervīş-i müsāfir ḳaṭʿ-ı bādiye-i ḥırmāndan ṣoñra Kaʿbe-i emn ü emāna yiti-
şüp leb-i edeb ile ḫāk-i āstāne-i şeyḫi taḳbīl idüp dest-i ṭaleb ile ḥalḳa-i bāb-ı 
kerāmet-[H-102a] meʾābını taḥrīk  itdi. Ḫādim-i ḫānḳāh çıḳup gördi ki bir 
dervīş-i ġarībdür, eyitdi:

Bir laḥẓa taḥammül1897 eyle ki ḥażret-i şeyḫ mülāzemet-i sulṭāna gitdi. Ḳudū-
mı vaḳti ḳarībdür. Dervīş çün mülāzemet-i sulṭānı işitdi eyitdi: Beyt:

1896 Beyt: Bülbül-i ger sitem-i… gül me-kuned] -Ü.
 Dikenin zulmüne dayanamayan bülbül, gülün adını ağzına almamalıdır.
1897 Taḥammül] tevaḳḳuf, Ü.
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Zahitliğiyle dünyada meşhur olan Pîr-i Rûşen-zamîr ve  
Semerkant’tan yanına gelen bir derviş. TSMK, revan 843, v.146a.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dirīġā bunca rāh-ı dūr u düşvār
Dirīġā bunca derd ü renc-i bisyār 

Bir şeyḫ ki ehl-i dünyā meslegine sülūk  idüp hevā-yı muṣāḥabet-i mülūk  ide ve 
mescid ü ḫānḳāhı yaʿnī ʿibādet-ḫāne-i İlāhī’yi ḳoyup ḫidmet-i āstāne-i pādşāha 
gide, baña andan ne fetḥü’l-bāb müyesser olup ne vech-i ṣavāb ẓuhūr ide? 
Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ārzū būd ki mīrem çü segān der-ḳademeş
Ḫāk  şod ān heme ümmīd be-yek-bār dirīġ1898

Pes ḫānḳāhdan çıḳup cānib-i bāzāra vardı ve küdūret-i ḳalb-i maġşūşından ki 
kūre-i riyāżetde tāb [Ü-81b] bulmış idi, kem-ʿayārlık  sikkesin şeyḫüñ naḳd-i 
vaḳtine urdı ve sūʾ-i ẓannı sebebi ile göñlinde anuñ ḥāline iʿtirāż ve şeref-i 
mülāḳātından ibā vü iʿrāż gösterdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey müddeʿī ki mī-güẕerī ber-kenār-ı āb
Mā rā ki ġarḳaīm çi dānī ki ḥāl çīst1899

İttifāḳ dervīş [B-94a] esvāḳ-ı şehrde gezerken ve hengāme-i bāzārı geşt ü 
güẕār eylerken nā-gāh şaḥne-i şehrüñ gözi aña rāst geldi. Ḳażāyı gör ki meger 
anuñ şeklinde bir düzd ol gice zindānı açup ḳaçmış idi ve pādşāhuñ çāşnī-i 
ġażabından şaḥne vü ʿasesüñ cānı acımış idi ve düzdi bulup cürmi mūcebince 
siyāset olınmaḳ emrinde ihtimām-ı tām gösterilmiş idi. Şaḥne-i mezbūr dervīş-i 
meẕkūrı göricek  düzd-i gürīḫteyi ḫayāl idüp fi’l-ḥāl ṭutup siyāsetgāha getürdi. 
Dervīş-i dil-rīş çendān ki daʿvā-yı ṣıdḳ u istiḳāmet idüp berāʾet-i sāḥat-i ẕim-
metine1900 bürhān-ı iḳāmet itdi, müfīd1901 olmadı ve ḳaṭʿ-ı yedinden ġayrı ṣūret 
el virmedi. Cellād-ı bī-raḥm kārd-ı ābdārı dest-i dervīş üzre ḳoyup bī-muḥābā 
ḳaṭʿ idecek  maḥalde hāy u hūy-ı pīr-i rūşen-żamīr geldi, yetdi ve şeyḫ bir mer-
keb-i ʿaẓīm ile Ḫıżr gibi ol ser-ḥalḳaya ḥāżır olup1902 keyfiyyet-i ḥāli istifsār itdi 
ve ḥālet-i dervīş aña münkeşif olup şaḥneye eyitdi: 

1898 Köpekler gibi ayağının altında ölmek  arzu ediyordum. Bir anda bütün ümitlerim suya düştü.
1899 Ey suyun kenarından geçen müddeî, biz boğulmuşların halinden ne anlarsın?
1900 Sāḥat-i ẕimmetine] sāḥatine, Ü.
1901 Müfīd] -B.
1902 Ḥāżır olup] gelüp, H Ü.

490 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Bu bizüm āstānemüz dervīşlerindendür ve töhmet olınan cerīmeden bī-ḫaber-
dür ve dāmen-i ʿıṣmeti bu maʿṣiyyet levsi̱nden muṭahherdür. Andan el çek  ve 
toḫm-ı ẓulmüñi bir yirde daḫı ek. 

Şaḥne çün şeyḫüñ [H-102b] bu iltifātın gördi merkebinüñ ayaġına düşüp 
rikābına yüzin sürdi ve fermānına iṭāʿati cānına minnet bildi ve dervīşe iʿtiẕār 
idüp bend-i belādan rehā ḳıldı. Bī-çāre bā-dil-i ṣad-pāre dest-i cellād ve ḳayd-ı 
bī-dāddan āzād olup şeyḫ-i pāk-nihād u pākīze-iʿtiḳāduñ rikābına düşüp gitdi. 
Şeyḫ-i kerāmet-pīşe dest-i mübārekin dūş-ı dervīşe ḳoyup eyitdi: 

Ey dervīş dervīşlere iʿtirāż ve sūʾ-i endīşe münāsib degüldür ki eger mülāze-
met-i sulṭāna mürtekib olmayalar idi, senüñ gibi maẓlūmlar ẓālimler elinden 
ḫalāṣ bulımayalar idi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḳalalardı ẓalām-ı ẓulm içre
Rehber olmasa nūr-ı himmet-i şeyḫ

Dervīş bildi ki anlara iʿtirāż kemāl-i cehāletden imiş ve erbāb-ı faḳra sūʾ-i ẓann 
inne baʿża’ẓ-ẓanni ism̱ün1903 feḥvāsı muḳteżāsınca ġāyet-i ġabāvetden imiş. Zīrā 
ki irādet-i insān-ı kāmil irādet-i ḥaḳda fānī vü mużmeḥildür. Pes ehl-i kemāl-
den bir fiʿl vücūda gelmez ki murād-ı ḥaḳ olmaya ve bir cüzʾī ṣudūr eylemez 
ki egerçi ki ẓāhiren muḫālif-i ʿaḳl ve münāfī-i ṭabʿ ola, żımnında bir maṣlaḥat-ı 
küllī melḥūẓ olmaya. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ān püser rā k’eş Ḫıżır böbrīd ḥalḳ
Sırr-ı ān rā der-ne-yābed ʿām-ı ḫalḳ
Der-derūn-ı baḥr keştī rā şikest
Ṣad dürüstī der-şikest-i Ḫıżr hest
Kāmilī ger ḫāk  gīred zer şeved
Nāḳıṣ er zer burd ḫākister şeved1904

Bu mese̱li īrāddan ġāyet-i ġaraż oldur ki selef-i ṣāliḥīn mülāzemet-i selāṭīnden 
ekābir-i dīn ve eʾimme-i mühtedīn iken ʿār [B-94b] itmişlerdür. [Ü-82a] Ey 
ḫod-bīn sen bu diyānet ü dīn ile ʿār mı idersin? Bu ḥāl ile ortaya gelüp sen de 
ne dirsin? Dimne eyitdi: 

1903 Şüphesiz ki zannın bazısı günahtır (Hucurât 12).
1904 Hızır’ın boğazını kestiği çocuğun sırrını sıradan halk  bilemez. Denizde gemiyi delen Hızır’ın bu yaptığının yüz 

doğru sebebi olabilir. Kâmil insan elinde toprak  altın olur, kâmil olmayan insan elinde altın kül olur.
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Baʿżı ekābir-i ehl-i sülūk  mülāzemet-i āstāne-i mülūk  iḫtiyār itmişlerdür. Di-
dügüñ ḥaḳdur ammā ol bir maṣlaḥat-ı küllīyi müteżammin olacaḳdur. Anlar 
ki bu ṭarīḳ-i1905 ḫaṭar-nāke gitmişlerdür, bī-ilhām-ı İlāhī iḳdām itmemişlerdür 
ve dāmen-i himmetlerin muṭlaḳā aʿrāż-ı dünyeviyye ve aġrāż-ı nefsiyye1906 ile 
ālūde ḳılmamışlardur velīkin biz māyeli kimesneye ol pāye ḳaçan müyesser 
ve biz mertebeli kimseye ol rütbe nice mutaṣavverdür ve bundan muḳaddem 
pādşāh ẓıllu’llāhdur. Didügüñ muḳaddime daḫı müsellemdür ammā ol pādşāh 
ḥaḳḳındadur ki nāẓım-ı meṣāliḥ-i ḫalāʾiḳ ola ve aḥvāl ü efʿāli aḥkām-ı ḥaḳḳa 
muṭābıḳ ve rıżā-yı ḫālıḳa muvāfıḳ ola. Ne bir kimseye bī-istiḥḳāḳ1907 tertīb 
buyura ve ne bī-sebeb ʿuḳūbet revā göre1908 ve mülāzimān-ı [H-103a] sütū-
de-ḫıṣāli muḳarreb ü maḳbūl ve ḫidmetkārān-ı bed-sigāli ġıll-i ẕüll ile muḳay-
yed ü maġlūl ḳıla. Ḳıṭʿa1909:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gülbün-i ḥāl-i nīk-merdānı
Eyleye tāze āb-ı raḥmetle
Ol ki ġaddār ola vü dil-āzār
Kökini ḳaza tīġ-ı heybetle

Māder-i şīr eyitdi: Bu söz ki söylersin, ḥaḳdur ammā senüñ ḥaḳḳuñda fāʾidesi 
yoḳdur. Zīrā ki cümle ʿālem bilür ki Şetrebe meliküñ sütūde-sīret muḳarreble-
rinden ve pesendīde-sīret muṣāḥiblerinden idi ve mertebe-i yaḳīne irdi ki ḫır-
men-i ḫānmānın senüñ āteş-i siʿāyetüñ bād-ı fenāya virdi ve şeʾāmet-i ġadr ü 
mekrüñ ile ḳavāʿid-i ʿahd ve mevāʿīd-i melikde raḫne ẓāhir oldı. Dimne eyitdi: 

Żamīr-i münīr-i melike pūşīde degüldür ki benüm ile Şetrebe miyānında esbāb-ı 
münāzaʿat ve devāʿī-i muḫāṣametden cüzʾī vü küllī nesne vāḳıʿ olmamışdur. 
Bā-vücūd ki anuñ baña ḳaṣda ḳudreti ve dergāh-ı pādşāhīden redd itdürmege 
destgāhı var idi. Benüm ḥaḳḳumda luṭf-ı mürüvvet ve kemāl-i şefḳat ü merḥa-
metden ġayrı nesne görmedüm. Faḳīr daḫı bi-ḥamdili’llāh naẓar-ı melikde ol 
ḳadar ḫor u bī-iʿtibār degüldüm ki anuñ ḥāline ḥased idüp anuñ defʿine meşġūl 
olaydum. Līkin melike ḫayr-ḫvāhlıḳ idüp ḥaḳḳ-ı niʿmeti yirine getürdüm ve ol 
kelimāt ki andan işitdüm idi, baʿdehū āsā̱rın daḫı müşāhede itdüm idi, bī-ġa-
rażāne meliküñ semʿ-i eşrefine yitişdürdüm. Baña vācib idi ki niʿmet-i meliki 

1905 Bu ṭarīḳ-ı] -B H.
1906 Ve iġrāż-ı nefsiyye] -B.
1907 Bī-istiḥḳāḳ] bī-sebeb, Ü.
1908 Revā göre] buyura, Ü.
1909 Ḳıṭʿa] beyt, B Ü.
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bilem ve gāvuñ ṣūret-i ġadr ü ḫıyānetin bildügüm üzre melike bildürem ve 
melike daḫı lāzım idi ki istimāʿ-ı kelām-ı nāṣiḥi kendüye vācib bile ve taṣdīḳ u 
taḥḳīḳ itdükden ṣoñra muḳteżā-yı mażmūn ile ʿamel ḳıla. Çün melik  benüm 
kelām-ı naṣīḥat-encāmuma şeref-i ıṣġā buyurdı ve miṣdāḳ-ı daʿvā ve bürhān-ı 
müddeʿāmı ʿayne’l-yaḳīn ile müşāhede ḳıldı muḳteżā-yı rāy-ı şerīfi üzre bu emri 
bu vech üzre nefāẕa yitişdürdi. Fermān pādşāhuñdur. Bendenüñ devlet-ḫvāh-
lıḳdan ġayrı ne günāhı vardur? Ammā erkān u aʿyāndan naḳş-ı iḫtiṣāṣ-ı melik 
kaʿbeteyn-i ḥālinde ʿ ayān olanlardan ve ḳarīb ü baʿīdden daʿvā-yı iḫlāṣda ziyāde 
ferīd geçenlerden çoḳ kimesneler ġāv ile bu dāvda şerīklerdür. Ḥāliyā1910 ben-
den ʿayān1911 ki temām-ı ṣıdḳ [B-95a] ve kemāl-i istiḳāmet ki şiʿār u ḥasb-i 
ḥālümdür, [Ü-82b] vehm idüp baña ḫaṣm olmışlardur ve ʿale’l-ittifāḳ nifāḳ 
ile baña ayaḳ ṭolayup başuma ḳaṣd itmişlerdür. Ben gümān itmezem ki benüm 
[H-103b] naṣīḥatüm mükāfātı ve istiḳāmet ile ḫidmetüm netīcesi bu ola ki 
meliki benüm ḳayd-ı ḥayāt ve beḳā-yı ẕātum müteḥayyir ü mütefekkir ḳıla. 

Çün Dimne kelāmını bu maḳāmda temām itdi şīr eyitdi: 

Bunuñ ḥāli ḳażāya1912 ḥavāle olınmaḳ gerek, tā ki emrinde tefeḥḥuṣ-ı temām 
ideler ve şerʿ ü ʿörf ile teftīş idüp iẓhār-ı ḥaḳda kemā-yenbaġī ihtimām ideler. 
Zīrā ki umūr-ı siyāsetde vüfūr-ı ferāsete iʿtimād itmek  ḍalāl ve aḥkām-ı raʿiy-
yetde bī-ilhām-ı ḥüccet ve īżāḥ-ı beyyinet bir ḥükmi imżā eylemek  vebāldür. 
Dimne eyitdi: 

Nice ḥākimdür ki pādşāh-ı ʿādilüñ dil-i bī-ġıllinden münṣıf ve nice ḳāżīdür ki 
ferāset-i melikden mezīd-i ṣıdḳ u istiḳāmet ile muttaṣıf ola, bi-ḥamdili’llāhi teʿālā 
ki żamīr-i münīr-i pādşāh bir āyīne-i pür-ṣafā belki bir cām-ı cihān-nümādur 
ki ḫuddām-ı südde-i felek-iḥtişāmdan her birinüñ ṣūret-i ḥāli ve meʾāli anda 
hüveydādur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Tekrār kerde defter-i esrār-ı kün fe-kān
Reʾy-i tu ez verāy-ı varaḳhā-yı rūzgār1913

Lā-cerem çün rāy-ı ʿālem-ārā reng-i reyb ü riyā ve jeng-i efk  ü iftirādan 
muʿarrā vü müberrādur vāsi̱ḳam ki bu ḥaḳīrüñ emrini teftīş ü tenḳīrde taḳṣīr 
revā görülmeye ve ihmāl ü müsāmaḥaya mecāl ü ruḫṣat virilmeye, tā benüm 

1910 Ḥāliyā] el-ān, Ü.
1911 ʿAyān] -B Ü.
1912 Ḳażāya] ḳużżāta, H Ü.
1913 Sırlar defteri, “kün fekân” sırrını feleğin kitabının varaklarının ötesinden senin düşünce ve tedbirine göre tekrar etmiştir.
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berāʾet-i sāḥat-i ẕimmetüm delīl-i ḳāṭıʿ ile sā̱bit ü müberhen ve münāfıḳlaruñ1914 
ekāẕībi tebāşīr-i ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi ʿālemiyāne rūşen ü muʿāyen ola. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Rāz-ı kes maḫfī ne-māned bā fürūġ-ı rāy-ı tu1915

Şīr eyitdi: Ey Dimne ġam yime ki bu mühimmi taḥḳīḳde mübālaġa ser-ḥadd-i 
ifrāṭa yetse gerek  ve bu ḫuṣūṣda bir vech ile tedḳīḳ olınsa gerek  ki ḥaḳ kendüyi 
gün gibi belürtse gerek. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Saʿy mī-ḫvāhīm kerd ez kāv kāv-ı īn suḫan
Tā bedān ġāyet ki çün mūy ez ḫamīr ārem burūn

Ḫod tu mī-dānī ki men esrār-ı pinhān-ı sipihr
Cümlegī ez pertev-i nūr-ı żamīr ārem burūn1916

Dimne eyitdi: Ey pādşāh-ı felek-dergāh bu bābda ben bende bī-günāh olduġum 
sebebden ilḥāḥ u ibrāmda ziyāde ihtimām iderem ve illā ʿatebe-i melikde rūz 
u şeb mülāzim olup ḫidmetini kendüme lāzım ḳılmazdum ve pāy-ı şikeste ile 
mütelaḳḳī-i belā ve dest-i beste ile müteʿarrıż-ı ḳażā olmazdum. Belki fesīḥū fi’l-
arż1917 mażmūnı mūcebince başum alup bir ṭarafa gider idüm ve raḫt-ı iḳāmeti 
bu menzilden götürüp bir iḳlīme daḫı nüzūl ider idüm ki ʿ arṣa-i ʿ arīżü’s-sāḥa ve 
meydān-ı ḫalāṣ-ı mümteniʿu’l-misāḥadur. Māder-i şīr eyitdi: 

Ey Dimne dilersin ki zebān-āverlik  ile bu cürmden kendüñi [H-104a] bī-ḫa-
ber çıḳarasın ve bī-ḳatl ü ḳıṣāṣ bu varṭadan ḫalāṣ bulasın, heyhāt heyhāt. Senüñ 
ḥālüñ naḳīr ü ḳıṭmīr teftīş ü tenḳīr olmadın bu iḥtimāl fikr-i muḥāl [B-95b] ve 
ṭayf-ı ḫayāldür. Dimne eyitdi: 

Bu āstānede benüm düşmenüm çoḳ ve baña ḥased ider ṣāḥib-i ġaraża nihāyet 
yoḳdur. Tażarruʿ iderem ki bu kemīnenüñ emri bir emīne ḥavāle buyurula ki 
dīde-i ḥāli maraż-ı meyl ve ʿaraż-ı ġarażdan ḫālī ola ve bu ḳażıyyeyi teftīş ü te-
faḥḥuṣ idüp göre ve keyfiyyet-i vāḳıʿayı ʿalā mā hüve’l-vāḳıʿu1918 mesāmiʿ-i celāle 

1914 Münāfıḳlaruñ] aʿdānuñ, H.
1915 Sen açıkladıktan sonra hiç bir sır gizli kalmaz.
1916 Hamurdan kıl çeker gibi bu sözün içinden bir şeyler çıkarmaya çalışacağız. Sen de biliyorsun ki ben feleğin gizli 

sırlarını hep ortaya dökerim.
1917 Yeryüzünde dolaşınız (Tevbe 2).
1918 Aynen olduğu gibi.
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irgüre1919. Melik  daḫı anı rāy-ı [Ü-83a] müşkil-küşāsına ki āyīne-i gītī-nümā-
dur, ʿarż idüp her ne ḳażāya ki rıżā vire, tenfīẕ ü imżā buyura, tā bu bī-günāh 
mücerred şekk  ü iştibāh ile tebāh olup yevm-i maḥşerde ve rūz-ı mükāfāt-ı 
ḫayr u şerde e ḳatelte nefsen zekiyyeten bi-ġayri nefsi1920 ḫiṭābı mūcebince benüm 
içün melik  müsteḥaḳḳ-ı ʿitāb belki müstevcib-i ʿaẕāb u ʿiḳāb olmaya. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Men ez küşten ne-mī-tersem velīkin
Mebādā ḫūn-ı men dāmen be-gīred1921

Şīr eyitdi: Mümkin midür ki ben cādde-i inṣāfdan bir ẕerre inḥirāf idem, yā 
müyesser midür ki menhec-i ʿadāletden bir ḳadem ṭaşra gidem, ammā fikrüm 
budur ki şöyle ki senden bu ḫıyānet ṣādır olmış ola, seni ʿibret-nümā-yı devrān 
idem. Dimne eyitdi: 

Ey melik  bu ḫıyānete sebeb-i iḳdām, yā Şetrebe’ye ḳaṣd-ı intiḳām veyā kesb-i 
menāṣıbda ziyāde ihtimām olmaḳ gerek. Cümle enām ve kāffe-i ḫavāṣṣ u ʿavā-
ma maʿlūmdur ki gāv ile benüm beynümde bevāʿis-̱i intiḳāmdan nesne vāḳıʿ ol-
mamışdur. Egerçi manṣıbum andan dūn ve mertebem denī idi, ammā göñlüm 
şeref-i taḳarrüb-i melike cemīʿ-i menāṣıbdan müstaġnī idi. Bā-vücūd ki ʿadl-i 
meliki bilmişdüm ve āsā̱r-ı inṣāfın kerrāt ile müşāhede ḳılmışdum. Maʿlūm u 
meczūm idi ki beni ʿadl-i ʿālem-ārāsından maḥrūm ḳılmaz idi ve rişte-i ümmī-
düm meyāmin-i himmet-i dād-güsterinden münḳaṭıʿ olmaz idi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Tu rā Īzed ez behr-i ʿadl āferīd
Sitem n’āyed ez şāh-ı ʿādil be-dīd1922

Ehl-i meclisden birisi eyitdi: Ey melik  Dimne’nüñ bu kelāmı taʿẓīm ü iḥtirām 
cihetinden degüldür. Belki diler ki bu siḥr ile żamīr-i meliki tesḫīr idüp bu 
fesāne ile bu varṭadan kenār-ı ḫalāṣa çıḳa1923. Dimne eyitdi: 

Ey ṣanʿat-ı nifāḳda māhir ve ḥırfet-i şiḳāḳda S̱ānī-i Sāmirī-i sāḥir ḳuṣūr-ı fehm 
ü dirāyetüñe kelām-ı nā-temāmuñ delīl-i ẓāhir ve vüfūr-ı cehl ü ġavāyetüñe 
sevdā-yı ḫāmuñ bürhān-ı bāhirdür. Melik  senüñ gibi yiri [H-104b] gögi 

1919 İrgüre] yitişdüre, Ü.
1920 Bir tertemiz nefsi, bir nefs karşılığında olmaksızın öldürdün mü? (Kehf 74).
1921 Ben öldürülmekten değil, kanımın, başkasının eteğine bulaşmasından korkuyorum.
1922 Seni Allah adalet için yarattı. Senin gibi adaletli bir padişahtan zulüm ortaya çıkmamalı.
1923 Kenār-ı ḫalāṣa çıḳa] kerāna yitişe, B H.
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bilmez ve āsmāndan rīsmānı farḳ eylemez degüldür ki medḥi ḳadḥden ve 
naṣīḥati fażīḥatden ve pendi bendden temīze ḳādir olmaya. Gümānum budur 
ki fikr-i şāhāne ve temīz-i melikāne ile ḥāliyā senüñ fehm-i saḳīmüñe ve benüm 
ṭabʿ-ı müstaḳīmüme vāḳıf olmışdur ve senüñ ḫurāfāt-ı ġaraż-āmīzüñi benüm 
kelimāt-ı naṣīḥat-bīzümden1924 farḳ u temīz eylemişdür ki fikr-i kişver-küşāsı 
şemʿ-i şebistān-ı salṭanat ve rāy-ı ʿālem-ārāsı ḥallāl-i müşkilāt-ı memleketdür. 
Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḥālümüz bilmez mi ṣanduñ rāy-ı ʿālem-gīr ile
ʿĀlemi tesḫīr iden [B-96a] ser-pençe-i tedbīr ile

Siyāh-gūş eyitdi: Senüñ sevābıḳ-ı cināyet ü ḫıyānetüñden ol ḳadar müteʿaccib 
degülem ki bu mażīḳ-ı maḫmaṣada belāġat-i aḳvāl ve feṣāḥat-i mevʿiẓet ve 
ḍarb-ı ems̱ālüñden müteʿaccibem. Dimne eyitdi: 

Belī maḳām-ı penddür, maḳām-ı rīşḫand degüldür, eger şeref-i ḥüsn-i ḳabūl 
bulursa ve hengām-ı mese̱ldür, maḥall-i kesel degüldür, eger semʿ-i rıżā ile ıṣġā 
buyurılursa. Māder-i şīr eyitdi: 

Ey ġaddār henūz ümmīd-vārsun ki şaʿbede vü mekr ile bu dām-ı belādan ḫalāṣ 
olasın. Dimne eytidi: 

Eger iḥsāna isāʾet ile mücāzāt ve ḫayra şerr ile mükāfāt revā görilürse elden ne 
gelür? [Ü-83b] Lā rādde li-ḳażāʾihī ve lā māniʿa li-ḥükmihī1925, ammā melik  vāḳıf-
dur ki her ḫāʾin el-ḫāʾinü ḫāʾifün1926 ṣıfatı ile muttaṣıfdur. Niçe ḫāʾinüñ zehresi 
vardur ki melik  ḥużūrında tekellüme cürʾeti ola. Şöyle ki benüm ḥaḳḳumda 
bed-gümān olup bāb-ı siyāsetde şitāb ide, fevāʾid-i fikr ü teʾemmül ve meyā-
min-i ṣabr u taḥammülden maḥrūm olup ḫāne-i ʿaḳlın ḫarāb ide ve ʿāḳıbet 
nādim ola, nedāmet fāʾide virmeye ve rūzgār ola, bencileyin bir çāker-i cān-
sipār isteye, eline girmeye. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki der-kārhā şitāb kuned 
Ḫāne-i ʿaḳl rā ḫarāb kuned1927

1924 Naṣīḥat-bīzümden] naṣīḥat-engīzümden, Ü.
1925 Şüphesiz o, onun gerçekleşmesini istedi; buna da bir mani yoktur.
1926 Hain insan korkaktır.
1927 İşlerinde acele eden kimseler akıl evini harap ederler.
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Her kimse ki umūrunda taʿcīl ide, fażīlet-i taḥammülden dūr olup aña ol 
fażīḥat yitişe ki ol zen-i bāzirgāna yitişdi. Şīr Dimne’ye müteveccih idi. Çün bu 
nükteyi istimāʿ itdi ṣordı ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki şehr-i Keşmīr’de bir bāzirgān var 
idi ki māl ü menāli kes̱īr ve s̱ervet ü yesār ile şehīr idi. Ḫūrşīd-ṭalʿat, nāhīd-ṣūret 
bir zen-i nāzenīni var idi ki ne çeşm-i sipihr-i müdevver anuñ naẓīri mihr-i 
münevver görmiş idi ve ne āyīne-i dehrde anuñ ʿadīli bir peyker görünmiş idi. 
Ruḫ-ı zībāsı rūz-ı viṣāl gibi tābān ve zülf-i çelīpāsı şeb-i hicrān gibi bī-pāyān 
idi. Naẓm: [H-105a]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṭoġurmamışdı misḻin māder-i dehr
Yüzi ayına1928 vālih kūçe vü şehr

Güher ḫādim olupdur dişlerine
Ḳul olmış serv ḳadd-i ʿarʿarına

Olup hem-şīre gül şekker lebine 
Ḳamer hem-şehrī idi ġabġabına

Civār-ı ḫāne-i bāzirgānda bir naḳḳāş var idi ki çāpük-destlikde engüşt-nümā-
yı cihān ve naḳş-bendlikde S̱ānī-i Mānī-i kār-ḫāne-i devrān idi. Ḫāme-i 
çihre-küşāsından cān-ı ṣūret-gerān-ı Çīn ṣūret-i bī-cān gibi ḥayrān ve ṭabʿ-ı 
reng-āmīzinden dil-i taḥrīr-keşān-ı Ḫıṭā bādiye-i ḥayretde ser-gerdān idi. 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-çābük-destī ān ferzāne üstād 
Keşīdī naḳşhā ber-āb çün bād

Çü zülf-i rūy-ı ḫūbān-ı dil-fürūz 
Be-bestī naḳş-ı şeb ber-taḫta-i rūz

Çü ū ber-levḥ-i ṣūret-i kilk  rāndī 
Çü ṣūret-i ʿaḳl ber-cā ḫuşk  māndī1929 

Mesṉevī:

1928 Ayına] māhına, Ü.
1929 Mesṉevī: Be-çāpük-destī ān…ber cā ḫuşk  māndī] -B Ü.
 O büyük  usta el becerisi ile su üzerinde rüzgar gibi çeşitli resimler çizerdi. Gönül açıcı güzellerin yüzü gibi gündüz 

tahtasında geceyi nakşederdi. Güzellerin yüzünde kalem oynatan o büyük  üstadın ustalığı karşısında şaşırıp kalırdın.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevāda yazsa murġ ol naḳş-perdāz
Ḳalem tīrin görüp eylerdi pervāz

Ṣuda çün şekl-i māhī resm iderdi
Görüp ḳullāb-ı engüştin ḳaçardı

Yazaydı bīşe içre ṣūret-i şīr
Yanına uġramaz ürkerdi naḫcīr

Eger kāġıdda taṣvīr eylese od
Ney-i ḫāme yanup olurdı pür-dūd

El-ḳıṣṣa anuñla zen-i bāzirgān miyānında muʿāşaḳa düşdi ve naḳḳāşa ol naḳş-ı 
zībāya meyl-i bī-muḥābā ẓāhir oldı. Sulṭān-ı ʿaşḳ memleket-i ḳalbine ki dā-
rü’l-mülk-i maḥabbetdür, müstevlī olup sipāh-ı şevḳ-ı [B-96b] heft-iḳlīm 
vücūdını nehīb ü ġāret ḳıldı. Çeşm-i cevāna dīde-i nergis gibi ʿillet-i sühr ʿārıż 
oldı. Dīde-i bīdārı ebr-i bahārī gibi her şām u seḥer eşk-bārlıġa āġāz ḳıldı. 
Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫurrem ol dil ki ʿaşḳa menzil olur
Cümle kārı anuñla ḥāṣıl olur 

Āh ile ḫırmenini yile virür
Varlıġın göz yaşıyla seyle virür

Kāha ṣaymaz melāmetüñ kūhın
Dilde ḳomaz selāmet endūhın

Mest olur dilberi ḫayālinden
Ḳurtulur ʿaḳlınuñ ʿiḳālinden

Cānān daḫı cevānı göricek  biñ1930 dil ü cān ile göñül virdi ve ḫāne-i ṣabr u 
şekībi āteş-i fenāya urdı. [Ü-84a] Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dil reft sīne nīz tehī şod ze cān künūn
Ey ṣabr bāz-gerd ki īn ḫāne cāy-ı tost1931

1930 Biñ] -B H.
1931 Gönül gitti, sinem boş kaldı. Ey sabır dön ki bu hane senindir.
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Bir tüccarın güzel karısı ve âşığı. TSMK, revan 843, v.151a.
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El-ḥāṣıl cānibeynden cāẕibe-i ʿaşḳ der-kār olup bī-vesāʾiṭ u vesāʾil1932 ʿāşıḳ u 
maʿşūḳ birbirine vāṣıl oldı ve miyānlarında ebvāb-ı muvāṣalat küşāde ve es-
bāb-ı muṣāḥabet āmāde olup günden güne birbirine1933 taʿaşşuḳ u taʿalluḳları 
ziyāde oldı. Bir gün cānān [H-105b] cevāna eyitdi: 

Ey yār-ı cān egerçi niçe zemāndur ki teşrīf-i ḥużūr erzānī buyurursın ve kūşe-i 
kāşānemüzi cemāl-i ʿālem-ārāyuñ ile ārāste ḳılursın, ammā bilürsin ki şāʾibe-i 
şübhe tekellüf-i daġdaġa-i tevaḳḳufdan ḫālī degüldür ki eger refʿ-i ṣavt idesin 
hem-civārlar işitmek  var ve eger seng atasın raḳīb-i bī-dīn seg-gūş itmek  var. 
ʿAcabā müyesser degül midür ki bu ṣanʿatda ki müsellem-i zemān ve ser-āmed-i 
devrānsın, bir fikr idüp naḳş-bendlik  gösteresin ve bir nesne teʾlīf eyleyesin 
ki benüm ile senüñ miyānuñda ʿalāmet ola ve heyecān-ı tavḳ-ı muṣāḥabet ve 
tavḳān-ı şevḳ-ı muvāṣaʾete emāret ola. Naḳḳāş eyitdi: 

Ey nigār bir dü reng çār ideyüm ki naḳş-bend-i rūzgār ṣafḥa-i leyl ü nehārda 
anuñ misḻi bir kār-ı ber-kār görmemiş ola. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Beyāżı ola ṣanki ʿārıż-ı yār
Siyāhı ola gūyā rūy-ı aġyār

Çün sen beni ol nişāne ile göresin zāviye-i ḫāneden ḳadem-rence buyurasın. 

Anlar çün bu müvāʿade vü muʿāhedeyi1934 itdiler ve bu ʿahd1935 üzre ḳavl ü 
ḳarārı berkitdiler naḳḳāşuñ şākirdlerinden birisi ki ṣanʿat-ı naḳş u ḥīlede üstād 
idi, verā-yı dīvārdan mā-cerāyı ʿalā mā-cerā işitdi. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Leb ne-güşāyī egeret hūş hest
K’ez pes-i dīvār besī gūş hest1936

Bir niçe günden ṣoñra çār temām oldı ve vaʿde-i mezbūre incāza yitişüp mü-
him ser-encām buldı. İttifāḳ bir gün naḳḳāş bir maṣlaḥata gitdi ve anda ḫayli 
tavaḳḳuf itdi. Şākird furṣatı ġanīmet bilüp çārı her ḳande ise bulup aldı ve 
mevżiʿ-i maʿhūda vardı. Zen çün çārı gördi yār-ı vefādār ṣanup ṭaşra geldi. 
Miyān-ı yār u aġyārı farḳ idemeyüp bīgāneyi āşnādan temīz ḳılımadı. Beyt:

1932 Bī-vesāʾiṭ u vesāʾil] bī-vesīle vü bī-vāsıṭa, Ü.
1933 ʿĀşıḳ u maʿşūḳ birbirine… günden güne birbirine] -H.
1934 Müvāʿade vü muʿāhedeyi] mevāʿedeyi, B H.
1935 ʿAhd] ḳavl, Ü.
1936 Aklın varsa konuşma. Çünkü duvarların da kulağı vardır.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Der-dād ten be-ṣoḥbet ü ber-ʿīş zed ḳadem
Dīdār şod müyesser ü būs [B-97a] u kenār-ı hem1937

Ġulām çün libās-ı iltibās ile maḳżiyyü’l-merām oldı ve maṣlaḥatı temām olup 
çārı maḳāmına ḳodı naḳḳāş ḳande ise çıḳdı geldi. Çün ārzū-yı dīdār-ı dildārdan 
çeşmi çār ve ʿālem başına ṭar oldı nā-çār çārı büründi ve ʿādet-i maʿhūdı üzre 
nigāra göründi. Zen kemāl-i taʿalluḳından istiḳbāl idüp temelluḳ itdi ve eyitdi: 

Ey yār-ı mihribān bundan ḫod ḥāliyā gitdüñ, ne ʿaceb tīz meyl-i muvāṣalat 
itdüñ. 

Cevān bildi ki ḳıṣṣā nedür? Gelmesine bir bahāne idüp fi’l-ḥāl [H-106a] dön-
di gitdi ve çārı āteşe urup ġulāmın redd idüp ve cānānesin terk  itdi. Eger ol zen 
emrinde şitāb itmese [Ü-84b] levs-̱i muvāṣalat-ı ġulām ile ālūde olmaz idi ve 
anuñla cevān miyānında rişte-i muṣāḥabet infiṣām bulmaz idi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün nihāl-i şitāb be-nişānī
Ne-dehed coz ber-i peşīmānī1938

Bu mese̱li getürdüm, tā melike maʿlūm ola ki imżāʾ-i ḳażā ve tenfīẕ-i aḥkāmda 
belki muṭlaḳā itmām-ı meṣāliḥ-i ḫavāṣṣ u ʿavāmda şitāb nā-ṣavābdur ve her 
emrde ihtimām lāzım ve teʾennī-i temām vācibdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳo taʿcīli ki ol şeyṭān işidür
Teʾennī ṣabr ile raḥmān işidür

Ḥaḳīḳat budur ki ben bu sözi bīm-i cān ve heybet-i vehm-i siyāset-i sulṭān-
dan dimezem ve bu bābda çendān kendüm içün ġam yimezem. Egerçi merg 
ḫvāb-ı nā-merġūb ve āsāyiş-i nā-maṭlūbdur, ammā eyne mā tekūnū yüdrikkü-
mü’l-mevt1939 mefhūmı mūcebince āḫirü’l-emr elbette muḳarrer ve andan ḫalāṣ 
ġayr-ı mutaṣavverdür. Ben degül cebbārān-ı cihān ki felege kelek  ve Sīmurġa 
sinek  dimezler idi ve imkān-ı merg ve iḥtimāl-i mevti pīrāmen-i żamīrlerine 
getürmezler idi. Şikence-i pençe-i ecele giriftār olup bildiler ki dāʾire-i fenā 

1937 Sohbete ve işrete daldı. Vuslat gerçekleştikten sonra bir de öpüşme oldu.
1938 Fidanı acele ile dikersen sonunda pişman olursun.
1939 Her nerede olsanız size ölüm yetişir (Nisa 78).
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vü fevātdan hīç bir aḥade necāt müyesser ve burūcin müşeyyedeye1940 ʿurūc ile 
maġāḳ-ı helākden ḫurūc mutaṣavver degüldür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳanı ol yiryüzinde şāh olanlar
Serīr-i salṭanatda māh olanlar

Yaturlar şimdi yir altında ebter
Ḳara ṭopraġa olmışlar berāber

Ararsañ ẕerre ẕerre her ġubārı
Bulursın bir diyāruñ şehriyārı

Sāḳī-i devrān elinden kim bir cürʿa-i ḥayāt nūş itdi ki ʿāḳıbet küllü men ʿaleyhā 
fān1941 cāmından ḳan içmedi ve ḫayyāṭ-ı rūzgār kime ḫilʿat-i beḳā geydürmedi 
ki āḫir ḳumāş-ı fenādan aña ḳabā biçmedi. Ḳıṭʿa1942:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Gerdūn der-āftāb-ı selāmet ki’rā nişānd
K’āḫir çü ṣubḥ-ı evveleş endek  beḳā ne-kerd

Ḫayyāṭ-ı rūzgār be-bālā-yı hīç kes
Pīrāhenī ne-dūḫt ki ān rā ḳabā ne-kerd1943

Eger benüm bir degül biñ cānum olsa ve bilsem ki cümlesin melike fidā itmek 
ile aña bir fāʾide müterettib ola bi’l-külliye cümlesin terk  ḳılaydum ve anı saʿā-
det-i dü-cihānī ve selāmet-i cāvidānī bileydüm. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Cān-ı şīrīn ger ḳabūl-i çün tu cānānī buved
Key be-cānī bāz māned her ki rā cānī buved1944

Ammā melike bu emrüñ ṭūl ü ʿarżında [B-97b] naẓar farż-ı ʿayn belki ʿayn-ı 
farżdur ki kişver bī-leşker [H-106b] żabṭ olınmaz ve ḫuddām-ı kāfī vü kāfile 
ḫayāl-i bāṭıl ile ḳaṣd eylemek  olmaz ve her vaḳt kifāyet-i mühimmātuñ ʿuhde-
sinden gelür, yarar ḫidmetkār bulınmaz ve bir çāker ki maḥall-i iʿtimād olup 
lāʾiḳ-ı tertīb ve sezā-vār-ı ʿāṭıfet ola, ele girmez. Beyt:

1940 Tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile (Nisa 78).
1941 Onun üzerinde bulunan herkes fânidir (Rahman 26).
1942 Ḳıṭʿa] rubāʿī, H / beyt, Ü.
1943 Felek  sıhhat güneşinde kimseyi daim kılmadı. Hiç kimse sabah güneşini sonuna kadar göremedi. Zaman terzisi hiç 

kimsenin üstüne kalıcı bir elbise dikmedi.
1944 Senin gibi bir canan, “can kabul ediyorum” derse kim canını esirger ki? Herkes canını sana feda eder.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sālhā bāyed ki tā yek  seng-i aṣl ez āftāb
Laʿl gerded der-Bedeḫşān yā ʿaḳīḳ ender Yemen1945

Māder-i şīr gördi ki melik  kelām-ı Dimne’yi semʿ-i rıżā ve ḥüsn-i ıṣġā ile istimāʿ 
eyler. Aña bu endīşe düşdi ki nā-gāh şīr anuñ ḫurāfāt-ı taḳrīr ve muzaḫrefāt-ı 
tezvīrinden müteʾess̱i̱r ola ve feṣāḥat-i lisān ve belāġat-i beyānı şīri bu ḳażıyyeyi 
taḥḳīḳden fāriġ ḳıla. Şīr cānibine müteveccih olup eyitdi: 

Ey püser [Ü-85a] ve ey pāre-i ciger senüñ sükūt u sükūnuñdan ve ẓāhir-i ḥāl-i 
derūn u bīrūnuñdan bu münfehim olur ki Dimne aḥvālinde ve aḳvālinde ṣādıḳ 
ve sāʾirler tezvīr ü kiẕb üzre müttefiḳ ola. ʿAcebdür ki sen bu ʿaḳl-ı metīn ve bu 
ẕihn-i dūr-bīn ile ġass̱ ̱ü semīni farḳ itmezsin ve bu fehm-i tīz-ṭabʿ-ı gevher-rīẕ 
ile dürri ḫar-mühreden temīz eylemezsin. Çün kelimāt-ı ṣādıḳadan müteʾess̱i̱r 
olmazsın heẕeyānāt-ı firībendeye meyl itme bārī. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nevā-yı bülbület āḫir kucā pesend āyed
Çü gūş-ı hūş be-murġān-ı herze-gū dārī1946

Pes ḫışm-ı temām ile meclisden ḳalḳup maḳāmına gitdi. Bu kelām ṭabʿ-ı şīrde 
teʾs̱īr-i temām idüp emr itdi, tā Dimne-i pür-fitneyi ḳayd u bend ile zindāna 
ileteler ve irte ḳużāt emrin kemā-yenbaġī teftīş idüp göreler. Ḥaḳ ẓāhir olıcaḳ 
emr-i şerʿ-i şerīf her ne ise yirine getüreler. Çün meclis āḫir olup şīrüñ dīvānı 
ṣavuldı māder-i şīr yine meliküñ ḫalvetine varup eyitdi: 

Ey ferzend-i dil-bendüm dāʾimā Dimne’nüñ aḥvāl-i ʿacībesin ve evżāʿ-ı ġarī-
besin işidürem. Ḥāliyā cezm itdüm ki uʿcūbe-i zemān ve nādire-i devrān imiş, 
gör. Bu erācīf ü ekāẕībe nice āb u tāb virür ve her suʾāle ṣūret-i ṣavābda nice 
fevrī cevāb virür. Bu mażīḳ-ı maḫmaṣada bu daḳīḳ maḫlaṣlarından fehm olınur 
ki eger maḳāmda vüsʿat olaydı ve kelāma melik  cānibinden fi’l-cümle ruḫṣat u 
furṣat bulaydı bir ḥarf ile kendüsin bu deryā-yı jerfden ḫalāṣ ḳılaydı. Ey püser 
muḥaḳḳaḳ u muḳarrerdür ki anuñ ḳatlinde mülk  ü melike ve kişver ü leşkere 
nefʿ-i ʿ aẓīm vardur. Evlā budur ki aña kelāma furṣat ve cevāba ruḫṣat virilmeye 
ve anuñ ḳatli bābında tereddüd ü tevaḳḳuf [H-107a] cāʾiz görülmeye. Şīr 
eyitdi: 

1945 Bir taşın, Bedehşan’da la’le veya Yemen’de akike dönüşmesi için yıllarca güneş önünde kalması gerekir.
1946 Senin akıl kulağın, zırvalayan kuşların sesiyle dolmuşsa bülbülün sesini beğenmezsin.
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Ey māder-i ḫavāṣṣ mülūkuñ ḥāli ḥıḳd ü ḥasedden ḫālī degüldür. ʿAle’l-ḫuṣūṣ 
anlar ki ʿāḳil ü ḫıredmend ve kāmil ü hünermend olalar ve hünerleri vesīlesi 
ile derece-i ʿizzete yitişüp kemālleri sebebi ile şeref-i ḳurbete yol bulalar ki ehl-i 
hünerüñ ḥasūdı çoḳ ve bī-hünere ḥased ider yoḳ. Şiʿr:

[Müstefʿilün / Fāʿilün / Müstefʿilün / Feʿilün]

İnne’l-ʿarānīne telḳāhā muḥassedeten
Ve len terā li-liʾāmi’n-nāsi ḥussādā1947

Dimne’üñ daḫı [B-98a] nihāl-i ḥāli berg ü bār-ı hüner ü kemāl ile ser-firāz 
ve cenāb-ı kām-yāba1948 taḳarrüb ü intisāb ile aḳrānı miyānında mümtāzdur. 
Yümkin ki erbāb-ı ḥased āteş-i siʿāyet ile ḫānmān-ı taḳarrübini göyündürmege 
ḳaṣd ideler. Belki āb-ı şemşīr-i siyāset ile āteş-i ḥarāret-i ġarīziyyesin söyündür-
mege cehd iderler. Naẓm:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥased ehlinde budur resm ü ʿādet
Göre bir kimsede rüşd ü saʿādet

Ṭutar jeng-i ḥased āyīnesini
Yaḳar reşk  odına hem sīnesini

Olur her devlet ıssınuñ1949 ḥasūdı
Ḥaseddür baḫt u devlet odı dūdı

Māder-i şīr eyitdi: Ey püser bu derecede ḥased ki bir bī-günāhuñ itlāfına bāʿis ̱
ola, nice müyesserdür? Şīr eyitdi: 

Ḥased bir āteşdür ki çün müştaʿil ola ḫuşk  ü teri yaḳar ve bir seyldür ki çün 
menḥūr ola binā-yı fikr ü ṣabrı yıḳar. Belki anuñ sebebi ile kişi dāʾire-i [Ü-85b] 
dīn ü diyānetden çıḳar ve ġāyet-i ḥased anı iḳtiżā ider ki kişi kendü kendüye 
nisbet-i iḥsāndan daḫı ḳaçar. Nite kim1950 ol üç nefer ḥasūduñ ḳıṣṣāsı çihre-i 
maḳṣūdından niḳāb-ı ḫafāyı açar. Māder-i şīr iltimās itdi ki melik  bu mese̱lüñ 
yüzinden bürḳāʿ-ı iḥticābı götüre ve bu ḳıṣṣanuñ ʿarūsın ʿarṣa-i ḫafādan mı-
naṣṣa-i ẓuhūra getüre. 

Ḥikāyet: Şīr eyitdi: Rivāyet iderler ki üç refīḳ bir ṭarīḳda giderler idi ve murā-

1947 Önderler kıskanılır. Fakat insanların sinsi olanı kıskanılmaz.
1948 Cenāb-ı kām-yāba] -H.
1949 Issınuñ] ehlinüñ, H.
1950 Nite kim] -B H.
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faḳat u muvāfaḳat ile beyābān ḳaṭʿ iderler idi. Nā-gāh esṉā-yı rāhda üçinden 
birisi ol ikisine eyitdi: 

Terk-i yār u diyār itmeñüze sebeb nedür ve meşaḳḳat-i seferi rāḥat-ı ḥażar 
üzre iḫtiyār itmeñüze mūcib ne? Anlardan birisi eyitdi: 

Benüm terk-i mesken ve celā-yı vaṭan idüp meẕāḳ-ı fevāʾid-i ḥażardan meşāḳḳ-ı 
şedāʾid-i seferi tercīḥ itdügüme bāʿis ̱oldur ki sākin olduġum şehrde baʿżı evżāʿ 
ki ẓāhir1951 olur idi, ḥased ider idüm ve ṣarṣar-ı ḥased ḫırmen-i ṣabrumı ber-
bād idüp āteş-i reşk  ile yanup gider idüm. Āḫir derdüme bu devāyı [H-107b] 
fikr itdüm ki bir ḳaç gün celā-yı vaṭan idem ve başum alup bir cānibe gidem, 
tā ol aḥvāli müşāhede itmeyem ve āşnā vü bīgāneden daḫı işitmeyem. Refīḳ-ı 
āḫer eyitdi: 

Baña daḫı hemān bu dāʾ-i maḫūf dāmen-gīr olup vaṭan-ı meʾlūf ve mesken-i 
meşʿūfumdan cüdā ḳılmışdur. Refīḳ-ı sā̱lis ̱eyitdi: 

Fe-merḥaben bi’l-vifāḳı ʿalā aḥseni’l-ittifāḳ1952 baña daḫı bu belā bāʿis-̱i celā olup 
beni daḫı bu derd deşt-peymā ve ṣaḥrā-neverd itmişdür. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Suḫan dürst be-gūyem ne-mī-tevān dīden
Ki mī-ḫorend ḥarīfān u men neẓāre kunem1953

Refīḳlar çün birbirinüñ ḥālini taḥḳīḳ itdiler be-ḥükm-i cinsiyyet ḫoş-ḥāl olup 
mülāṭafet ü muṣāḥabet ile gitdiler. Bir gün ittifāḳ miyān-ı reh-güẕārda bir bed-
re zer-i ḫāliṣ ü temām-ʿayār buldılar ve bu niʿmet ü ġanīmet ile şād u ḫurrem1954 
oldılar ve hemān ol mekānda1955 nüzūl itdiler ve biribiri ile müşāvere idüp 
eyitdiler ki: 

Miḥnet-i fāḳadan [B-98b] cigerümüz ḫūn ve derd-i faḳr ile ḥālümüz di-
ger-gūn iken ittifāḳ gencūr-ı ḫazāʾin-i erzāḳ bu iḥsānı bize erzānī buyurdı. Evlā 
budur ki bu zeri ʿale’s-seviyye bunda ḳısmet idevüz ve hemān bu menzilden 
dönüp vaṭan-ı aṣlīmüze gidevüz ve anı niʿmet ü ġanīmet bilüp ser-māye-i kār 
ve pīrāye-i rūzgār idevüz. 

1951 Ẓāhir] ḥādis,̱ Ü.
1952 En güzel ittifak  üzerine olan anlaşma ne güzeldir!
1953 Açık  söylemek  gerekirse, diğerlerinin çalıp çırpmasına tahammül edemiyorum. 
1954 U ḫurrem] mesrūr, H / -Ü.
1955 Mekānda] menzilde, B.
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Çün ḳısmete ḳaṣd itdiler ʿırḳ-ı ḥased her birinüñ cesedinde nābiż ve dīv-i ṭamaʿ 
ʿaşş-ı dimāġında bāʾiż oldı. Hīç birisi rāżī olmadı ki kendüden ġayra ol bedre-
den behre vāṣıl ola. Pes müteḥayyir ü fürūmānde ḳaldılar. Ḳuṣūr-ı himmetden 
ne buña iḳdām idebilürler ki miyān-ı rāhda anı ḳoyup gideler ve vüfūr-ı ḥa-
sedden ne buña rıżā virürler ki ʿalā sebīli’t-tesāvī her birine ḳısmet ideler. Bir 
gün bir gice bu tereddüd üzre miyān-ı beyābānda ḥayrān u ser-gerdān ḳalup 
mühimleri [Ü-86a] fayṣal bulmadı ve bu münāzaʿatden anlara cūʿ-ı müfriṭ ve 
ʿaṭaş-ı mühlikden ġayrı fāʾide ḥāṣıl olmadı. 

Ḥikmet-i İlāhī meger ol nevāḥīnüñ pādşāhı ḳaṣd-ı şikār içün ṣaḥrāya çıḳmış 
idi. Ol maḳāma irdi. Ol üç nefer şaḫṣı miyān-ı beyābānda gördi. Heyʾetlerin-
den şāʾibe-i ḥayret teferrüs idüp keyfiyyet-i ḥāllerin ṣordı. Anlar daḫı ṣūret-i 
vāḳıʿayı ʿalā mā hüve’l-vāḳıʿ ʿarż idüp eyitdiler ki:

Biz üç nefer kimesneyüz ṣıfat-ı ḥased ile ārāste ve pīrāye-i [H-108a] reşk  ü 
ṭamaʿ ile pīrāste. Bu sebebden terk-i yār ve celā-yı diyār iḫtiyār idüp ḫayli 
zemāndur ki ser-gerdān u bī-sāmān bu deşti geşt iderüz ve bu ṭarīḳ-i dūr u 
düşvār ve beyābān-ı muġaylānzārda rūz u şeb giderüz. Ḥāliyā ki bu maḳāma 
vuṣūl bulduḳ da bu ḥāle mübtelā olduḳ. Żarūrī bir ḥākime muḥtāc idük  ki 
ʿalā vechi’l-istiḥḳāḳ bu zeri bize ḳısmet ideydi ve bāb-ı taḳsīmde cādde-i ʿadl 
ü ṣırāṭ-ı müstaḳīm üzre gideydi. Çün ḳadem-i mübārek-i pādşāh bu maḳāma 
vāṣıl oldı bildük  ki duʿāmuz müstecāb olup murādumuz ḥāṣıl oldı. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Şod bi-ḥamdi’llāh müyesser ān çi mā mī-ḫvāstīm1956

Pādşāh eyitdi: Çün ḥālüñüz bu minvāl üzredür ki beyān itdüñüz, size lāzım 
oldı ki ṣıfat-ı reşk  ü ḥasedüñüz ne mertebededür ʿayān idesiz, tā mertebe-i 
istiḥḳāḳuñuzı bilem ve ol nisbet üzre bu zeri size ḳısmet idem. İçinden birisi ki 
üçinden kiçisi idi, eyitdi: 

Bende bu ṣıfat-ı bed yaʿnī reşk  ü ḥased bir ḥaddedür ki hergiz dilemezem ki bir 
insāna benden ẕerre deñlü iḥsān ṣādır ola, yā şefḳat ü merḥametden bir ferd kāʾi-
nen men kāne1957 rāżī vü şākir ola. İkincisi ki mezraʿa-i ḥasedüñ ekincisi idi, eyitdi: 

Sen bu müddeʿā üzre ki iddiʿā idersin, erbāb-ı mürüvvetden imişsin. Daʿvā-yı 
ḥased idüp n’idersin? Ben bu bābda bir mesā̱bedeyem ki aṣlā rāżī degülem ki gö-

1956 Şükürler olsun her şey istediğimiz oldu.
1957 Kim olursa olsun.
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rem bir kişi bir kişiye kendü diremi ile kerem eyleye ve bir kimesne bir kimesneyi 
kendü māli ile ḫoş-ḥāl ḳıla. Üçincisi ki erbāb-ı ḥasedüñ ġulātından1958 idi, eyitdi: 

Maʿlūm oldı ki ikiñüz daḫı daʿvāñuzda zūr ve ṣıfat-ı ḥasedden be-ġāyet dūr imiş-
siz. [B-99a] Daʿvā baña lāʾiḳ ve sizüñ üzerüñüze benüm ẕātum bu bābda ol ṣıfat 
ile fāʾiḳdur ki farażā ġayr degül benüm kendü ḥaḳḳumda daḫı bir eḥad ki beni 
keremi ile iḥyā itse beni öldürmedin ve düşmenlerümi güldürmedin daḫı bī-ḥużūr 
olurın, belki kerem lafẓını işitdükde vaḳt olur ki bir ay ḫaste vü rencūr olırın1959. 

Melik  çün anlaruñ ḥālin gördi bir zemān engüşt-i ḥayreti dendān-ı ʿibret ile 
ıṣırdı ve bu tebeh-kārlaruñ kelimātında ki raḳam-ı şeḳāvet em yaḥsüdūne’n-nās1960 
anlaruñ elvāḥ-ı ṣıfāt u ẕātında lāʾiḥ idi, müteʿaccib ḳaldı. Bir zemāndan ṣoñra1961 
eyitdi: 

Ey ḥarām-zādeler kendü fetvāñuz ile bu māl-i ḥelāl size ḥarām oldı ve her 
birüñüze günāhına sezā cezā lāzım geldi. Pes emr itdi, tā şaḫṣ-ı evveli nesi var 
ise [Ü-86b] alup ser ü pā-bürehne teşne vü gürisne [H-108b] ol beyābāna 
ṣalıvirdiler ve ḥasūd-ı sā̱nīyi farṭ-ı ḥasedinden tīġ-ı bī-dirīġ ile başın cesedinden 
ayırdılar ve şaḫṣ-ı sā̱lisi̱ daḫı envāʿ-ı ʿiḳāb ile muʿāḳab ḳılduḳdan ṣoñra anuñ 
daḫı emrin ḳayırdılar ve şeʾāmet-i ḥased ile ol üç kimesne dām-ı laḥde1962 gi-
riftār oldılar. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ān derd ki dermān ne-peẕīred ḥasedest
Āyīn-i ḥased ḳāʿide-i dīv ü dedest

Gūyend ḥasūd ḫaṣm-ı merdüm bāşed1963

Ger z’ān ki nekū der-nigerī ḫaṣm-ı ḫodest1964

Bu mese̱li īrāddan murād oldur ki ḥasedüñ bir mertebesi vardur ki ḥasūd 
ġayruñ degül belki kendünüñ sūdına daḫı rāżī olmaz. Bundan maʿlūmdur ki 
sāʾirlere nisbet ne mes̱ābede ola? Gümānum budur ki ḥāl-i Dimne hemān bu 
minvāl üzre ola. Māderi eyitdi: 

1958 Ġulātından] aʿlāsından, Ü.
1959 Lāʾiḳ ve sizüñ üzeriñüze… ḫaste vü rencūr olırın] lāʾiḳdur ki bu ṣıfatda bir mertebedeyem ki ġayrı 

bābında degül benüm ḥaḳḳumda daḫı bir eḥadden kerem ṣādır olduġına rāżī degülem, B.
1960 Yoksa onlar insanlara haset mi ediyorlar? (Nisa 54).
1961 Ḳaldı. Bir zemāndan ṣoñra] ḳalup ʿāḳıbet bunlara, Ü.
1962 Laḥde] gūra, Ü.
1963 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
1964 Haset, devası olmayan bir hastalıktır. Hasetlik  şeytana ve yırtıcı hayvanlara özgüdür. Haset eden kişinin, insanlara 

düşman olduğu söylenir, ancak  aslında o kendisine düşmandır.
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Ben bu dergāhuñ muḳarreblerinden bir eḥadda ṣıfat-ı ḥased fehm itmezem ve 
hīç birisinüñ dāmen-i ḥāli bir ḫıyānet-i levs ̱ile ālūde olmaḳ gümān eylemezem. 
Ẓannum budur ki anuñ ḳatline cümlenüñ ictimāʿı ve ittifāḳı ıṣlāḥ-ı mülk  ve 
naṣīḥat-i melik  cihetindendür ve illā ol derde ʿ ilāc bu dārūya muḥtāc degüldür. 
Şīr eyitdi: 

Ben bu bābda şübheden ḫālī ve ḳāmet-i istiḳāmetüm libās-ı yaḳīn ile ḥālī de-
güldür1965. Ol sebebden Dimne’nüñ siyāseti emrinde şitābdan ictināb iderem ki 
mebādā ġayrılara menfaʿat içün kendüme mażarrat ḳaṣd itmiş olam ve rıżāʾ-i 
ḫalḳ içün el-ʿıyāẕü bi’llāh ġażab-ı Ḥaḳ’dan göz yummuş olam. Çün ḥaḳīḳat-i 
ḥāl henūz münkeşif olmadı anuñ ḳatlini teʾḫīr itsek  ʿöẕrümüzi ḫalāʾiḳ ḳabūl 
itmez mi ve bu bābda Şetrebe emri bize üsve-i ḥasene yitmez mi? Ṣavāb oldur 
ki gümān-ı mücerred ile hünermend ve ehl-i kifāyeti żāyiʿ itmeyem ve tā cemāl-i 
yaḳīn niḳāb-ı ẓann u taḫmīnden yüz göstermeye. Hīç bir emri nefāẕa ve hīç bir 
ḳażāyı meżāya yitişdürmeyem ve Şetrebe mā-cerāsı gibi ṣoñra ṭaʿn u teşnīʿ sözin 
işitmeyem1966 ve bu kelāmuñ mażmūnından ki baʿżı ekābirüñ Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gevher-i deryā-yı idrāk-i latīf ü pākidür
Zāde-i ṭabʿ-ı şerīf ü ḫāṭır-ı derrākidür

tecāvüz göstermeyem. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü çeşm üftedet ber-günāh-ı kesī
Teʾemmül kun ender ʿuḳūbet besī

Ki sehlest laʿl-i Bedeḫşān şikest
Şikeste ne-şāyed diger-bāre best1967

Şīr ile māderi miyānında bu kelām bu maḥalde temām olup her biri kendü 
maḳāmlarına gitdiler, ammā çün [B-99b] Dimne’yi ḳayd u bend itdiler ve 
ġıll-i ẕüll ile zindāna iletdiler Kelīle ile miyānlarında olan ʿalāḳa-i uḫuvvet ü 
şefḳat ve ḳarābet ü ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet [H-109a] muḳteżāsı üzre Dimne’yi gör-
mege ve ḫāṭır-ı ʿāṭırın ṣormaġa zindāna geldi ve hemān ki anı ol ḥāletde gördi 
bārān-ı sirişk  seḥāb-ı dīdesinden yaġdı ve dūd-ı siyāh-ı āteş-i āh kānūn-ı derū-

1965 Ve ḳāmet-i istiḳāmetüm libās-ı yaḳīn ile ḥālī degüldür] degülem, B H.
1966 Ve Şetrebe mācerāsı gibi ṣoñra ṭaʿn u teşnīʿ sözin işitmeyem] -B H.
1967 Başkasını günah işlerken görürsen işin akıbetini düşün. Çünkü Bedehşan la’lini kırmak  kolaydır, ama onu tekrar 

yapıştırmak  mümkün değildir.
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nundan āsmāna aġdı ve girībān-ı ṣabrı çāk  itdi ve āvāz-ı derd-nāk  ile nevḥaya 
āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Böyle görmekden seni maḥrūm olaydum kāşki
Gelmeyeydüm ʿāleme maʿdūm olaydum kāşki

Dimne daḫı giryān u ġırīvān olup eyitdi: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Merā dūrī-i dūstān-ı ʿazīz [Ü-87a]

Ciger ḫaste dāred dil āzürde nīz1968

Egerçi ki miḥnet-i bend ve meşaḳḳat-i ḳayd belā-yı ʿaẓīmdür, ammā derd ü 
miḥnet-i firāḳ ve renc-i ḥasret ü1969 iştiyāḳ baña andan elīmdür. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Firḳat-i şemʿ-i ruḫuñla var mıdur bir gice kim
Āteş-i ġamda dil-i biryānum olmaya kebāb

Var mıdur bir dem ki hicr-i cān-güdāz-ı yār ile
Çihre-i zerdümde ḫūn-ı dīde olmaya ḫiżāb

Kelīle eyitdi: Ey birāder ben bidāyet-i ḥālden ḥaḳīḳat-i meʾāle vāḳıf idüm. Her 
bār ki pend ü naṣīḥatde mübālaġa ider idüm, aṣlā iltifāt itmez idüñ ve rāy-ı żaʿīf 
ve fikr-i naḥīf ve tedbīr-i ġāʾib ve teʾemmül-i ġayr-ı ṣāʾibüñe istiẓhār ider idüñ. 
Ey Dimne ben bu meʾāl-i ḥālüñ saña böyle olacaġın dir idüm aḫī. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bu belālar didügümüñ biñde biridür daḫı

Eger mebādī-i aḥvālüñde naṣīḥatde saña ihmāl ideydüm senüñ ile bu ḫıyānet-
de şerīk  olup ḥāliyā senüñ ile bu kelāmı iḳdām idemez idüm. Ey ġāfil bilmez 
misin ki ḥükemā nemmām ecelinden öñdin temām olur didüklerine nükte1970 
nedür? Andan murād ḥuṣūl-i merg ü memāt ve ḥulūl-i hādimü’l-leẕẕāt degül-
dür, belki bir rence giriftār olur ki hergiz ḥıyānetden ḥaẓẓ itmez ve çāşnī-i merg 
kām-ı ārzūsından gitmez dimekdür. Nite ki sen ḥāliyā bu belāya mübtelāsın. 
Lā-cerem memāt bu ḥayātdan saña hezār bār evlādur. Beyt:

1968 Dostlarımdan uzakta olmak  derdi gönlümü de ruhumu da yaralıyor.
1969 Renc-i ḥasret ü] ḥasret-i yār-ı, Ü.
1970 Nükte] ḥikmet, Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 511

www.tuba.gov.tr



[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çünīn ki hestī-i dil-rā ze ġuṣṣa fersūden
Hezār bār beh ez būdenest nā-būden1971

Dimne eyitdi: Ey birāder fi’l-vāḳıʿ kelām-ı ḥaḳḳı teblīġden taḳṣīr itmedüñ ve 
şarṭ-ı naṣīḥat ve ḥakk-ı uḫuvveti edāda tehāvün buyurmaduñ velīkin şereh-i 
nefs ve ġalebe-i ḥırṣ ve temennā-yı cāh ʿaḳluma ġālib olup fikr-i ʿavāḳıb kārger 
olmadı ve perde-i ġaflet ve ḥicāb-ı ġayret baṣar-ı baṣīretümi setr idüp zevācir-i 
naṣīḥatüñ ḳalbümde ese̱r ḳılmadı. Ben bu emrüñ veḫāmet-i ʿ āḳıbet ve şeʾāmet-i 
ḫātimetine cāzim iken aña şürūʿ [H-109b] itdüm ve cemīʿ-i ḫaṭar u żararı 
ḳabūl idüp bu ṭarīḳa gitdüm. Ol bīmār gibi ki muḫālif ġıdānuñ żararına vāḳıf 
iken iştihāsı muḳteżāsı üzre ʿamel ider. Pes bu maḳūle kimesne ki mutābeʿat-ı 
hevā ve muṭāveʿat-ı iştihādan ibā vü imtināʿ eylemeye1972. Her ne idbār ki iḳbāl 
ḳıla ve her ne belāya ki mübtelā ola, taḥammül lāzımdur ki eger şikāyet itse 
hemān kendüden itmiş olur1973. Beyt: [?????-100a]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Men nāle ze bīgāne ne-dārem ki dilem rā
Her ġam ki resīdest hem ez ḫvīş resīdest1974

Kelīle eyitdi: ʿĀḳil oldur ki her emrüñ fātiḥasından ḫātimesine nāẓır ola ve bir 
toḫmı ekmedin berin ve bir nihāl dikmedin se̱merin mülāḥaẓa ḳıla, tā ol fiʿl-
den peşīmān ve ol ʿamelden perīşān olmaya ki ol peşīmānlıḳ mūcib-i melālet-i 
ḫāṭır-ı aḥibbā ve ol perīşānlıḳ sebeb-i cemʿiyyet-i dil-i aʿdādur. Dimne eyitdi: 

Ey birāder bī-ḫaṣm olmaḳ dūn-himmetler ṣanʿatıdur ve hemīşe rāḥat u refāhiy-
yet sifle vü bī-ḥürmetler ḥāletidür. Ṣāḥib-i himmet-i ʿālī ekse̱r saʿb ḫaṭarlardan 
ve küllī żararlardan ḫālī olmaz. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Key be-çevgān-ı heves burden tevān gūy-ı murād
Pā derīn meydān nehī evvel ze ser bāyed güẕeşt1975

Kelīle eyitdi: Devlet-i bī-se̱bāt [Ü-87b] ve cāh-ı bī-beḳā andan bu ḳadar derd 
ü belā ve renc ü ʿ anāya deger mi ve fi’l-cümle ʿ aḳlı olan kimesne miḥrāb-ı1976 ʿ i-

1971 Gönlünü gamdan çürüteceksen yok  olman var olmandan bin kere iyidir.
1972 Vü imtināʿ eylemeye] itmeye, Ü.
1973 İtmiş olur] şikāyet ve kendü ḳabāḥatin ḥikāyet ider, Ü.
1974 Ben başkalarından (yabancılardan) yakınmıyorum. Başıma ne geldiyse kendimden (tanıdıklarımdan) gelmiştir.
1975 Heves çevganından murat topunu almak  istiyorsak, meydana girerken başımızın gitmesini göze almalıyız.
1976 Miḥrāb-ı] -B.
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bādet-ḫāne-i Raḥmānı ḳoyup ḫidmet-i āstāne-i sulṭāna baş eger mi? Dünyā-yı 
ġaddār ve devlet-i nā-pāydāra iʿtinā vü iʿtibār u iʿtiḳād itmeseñ ḥāliyā ḫalāb-ı 
ʿaẕāb ve gird-āb-ı ʿiḳāba giriftār olmaz idüñ. Dün ḥıḳd ü ḥased beẕrin ekmeseñ 
bugün ber-i miḥnet ve s̱emer-i nekbet ḥāṣılın götürmez idüñ. Dimne eyitdi: 

Rāst söylersin. Bu zehri bu şerbetde ben taʿbiye itdüm, ʿāḳıbet anı içsem gerek 
ve bu toḫm-ı belāyı zemīn-i ḥālüme kendü elüm ile ekdüm, ẓāhir budur ki yine 
anı biçsem gerek. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dihḳān-ı sāl-ḫūrde çi ḫoş güft bā püser
K’ey nūr-i çeşm-i men be-coz ez keşte ne-drevī1977

Kimüñ ki ekdügi zehr-i kiyā ve beẕr-i helāhildür andan gül-i engübīn ü 
ney-şekker tevaḳḳuʿ itmek  temennā-yı bāṭıldur. Muḥaḳḳaḳdur ki rişte-i ṣalāḥ-ı 
ḥāl münḳaṭıʿ ve ümmīd-i felāḥ-iḥtimāl mümteniʿdür. Ne ser-engüşt-i tedbīr ile 
girih-i taḳdīr münḥal ve ne āyīne-i endīşede çihre-i ḫalāṣ görünmek  muḥte-
meldür. Taḥḳīḳ bildüm ve ʿ ayne’l-yaḳīn müşāhede ḳıldum ki gevher-i şāh-vār-ı 
devlet muḫāṭara-i deryā-yı miḥnete degmez imiş. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Bes āsān mī-nimūd evvel ġam-ı deryā be-būy-ı sūd [H-110a]

Ġalaṭ kerdem ki yek  mevceş dü ṣad gevher ne-mī-erzed1978

Kelīle eyitdi: Ḥāliyā bu varṭa-i tedmīrden ne şurṭa-i tedbīr ile ḫalāṣ fikr idersin 
ve nice memerden rāh-ı necāta ẓafer mülāḥaẓa eylersin? Dimne eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Der-tengnā-yı ʿaşḳ-ı tu cesten reh-i ḫalāṣ
Müşkil buved ki raḫne-i tedbīr beste-end1979

Ekse̱r budur ki keştī-i ḥıyānet gird-āb-ı helākde ġarḳ ve kār u bār-ı beḳā nār-ı 
bevār u fenāda ḥarḳ ola. Pes gerekdür ki zebūn olup żaʿf-ı ḳalb göstermeyem 
ve bu bābda mümkin olduġı ḳadar ḥīle vü mekr ve tedbīr ü fikri dirīġ ḳıl-
mayam. Baña aṣl ḫavf-ı küllī senüñ cihetüñdendür ki mebādā sen benüm ile 
müttehem olasın [B-100b] ve mā-beynümüzde olan ʿalāḳa-i uḫuvvet sebebi 

1977 Yaşlı çiftçi oğluna “Ey gözümün nuru ektiğinden fazlasını biçemezsin” diye ne güzel söyledi.
1978 Önceleri kazancın kokusuyla denizin getireceği zorlukları kolay zannettim. Ama yanılmışım, meğer onun bir dalgası 

iki yüz cevhere değmezmiş.
1979 Senin aşkından kurtuluş yolu bulmak  çok  zordur. Çünkü bütün çıkış yollarını kapatmışlar.
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ile varṭa-i miḥnete düşesin. Eger ʿıyāẕü bi’llāh saña teklīf ideler ki ḳeyfiyyet-i 
ḥāli bildügüñ gibi taʿrīf ü beyān idesin. Ol vaḳt baña iki nevʿ belā vü miḥnet1980 
müteveccih olur. Evvelā bu ki benüm cihetümden saña zaḥmet müteṭarriḳ 
olup ve esbāb-ı ḥużūruñ ḫūşe-i pervīn gibi müctemiʿ iken benātu’n-naʿş-vār 
müteferrıḳ olur. S̱āniyā bu ki min-baʿd baña ümmīd-i ḫalāṣ ḳalmaz. Zīrā 
ki senüñ ṣıdḳ-ı kelāmuñ ḫavāṣṣ u ʿavām ve kāffe-i enām miyānında rūşen ü 
hüveydādur ve senden ki binā-yı efʿāl ü aḳvālüñ ḳavāʿid-i ṣıdḳ u ṣıyānet ve 
deʿāʾim-i dīn ü diyānet üzre mübtenīdür, kitmān-ı şehādet iḥtimāl-i muḥāldür. 
Bu taḳdīrce bizüm mā-beynümüzde mülāḳāt yevm-i mükāfātda müyesser olur 
ve muṣāḥabet ʿarṣa-i ʿaraṣātda vücūd bulur. Kelīle eyitdi: 

Ey Dimne didügüñ gibi vāḳıʿā ben ʿuḳābeyn-i ʿiḳāba ṣabr idüp şikence ile pen-
çe ṭutmazam ve ḥaḳḳ-ı ṣarīḥi ketm idüp ḫāne-i ḫıyāneti taʿmīr ve dīvār-ı ṣıdḳ u 
istiḳāmeti hedm idemezem. Ṣormadan daḫı vāḳıʿ-ı ḥāli benüm meẕhebümde 
iʿlām itmek  lāzımdur. [Ü-88a] Bu ḳande ḳaldı ki münāḳaşa vü müṣādere iḥ-
timāli ola. Ṣalāḥ budur ki günāhuña iʿtirāf idüp ṣādır olan cerāʾime iḳrār idesin 
ve nefsüñi şurṭa-i tevbe vü inābet ile gird-āb-ı ʿaẕāb-ı āḫiretden ḫalāṣ ḳılasın ki 
ʿayne’l-yaḳīn maʿlūmdur ki bu ḳażıyyede senüñ ser-encāmuñ helāk  olsa gerek. 
Çün çengāl-i nekāl-i dünyādan rehā muḥāldür bārī kendüñi ʿuḳāb-ı ʿiḳāb-ı 
ʿukbāya giriftār itme ve çün ḫum-ḫāne-i fenāda şarāb-ı telḫ-i ʿaẕāb tecerrüʿ 
itmek  muḳarrerdür bārī dārü’l-mülk-i beḳāda şūrābe-i ʿiḳābdan çāşnī ṭatma. 
Dimne eyitdi: 

Bu ḫuṣūṣda teʾemmül idem. İnşāʾa’llāhü teʿālā ḫātıruma ḫuṭūr [H-110b] 
ideni bī-ḳuṣūr ḥużūr-ı mevfūru’l-ḥubūruña ʿarż idüp bu bābda her ne ḥīle ki 
temessük  idem, senüñ işāretüñsüz itmeyem ve bu mażīḳdan ḫalāṣda her ne 
ṭarīḳa ki gidem, bir ḳadem senüñ1981 icāzetüñsüz gitmeyem. 

Kelīle maġmūm u mehmūm dönüp gitdi ve tef ü tāb-ı teb-i endūh ile maḥmūm 
olup bālīn-i melālete baş ḳoyup yatdı. Ol gice ṣabāḥa dek  temellül ü ıżṭırāb 
idüp ʿale’s-seḥer naḳd-i cānı müteḳāżī-i ecele revān itdi. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Reft ü çendīn ārzū bā ḫāk  bord1982

Ammā ol zemānda ki Kelīle vü Dimne miyānında bu ḳadar mübāḥase̱ vü 

1980 Miḥnet] meşaḳḳat, H Ü.
1981 Senüñ] -B.
1982 Gitti ve bir çok  arzuyu kendisiyle birlikte toprağa götürdü.
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muḥāvere vāḳıʿ oldı, sibāʿdan birisi zindānda maḥbūs olup bir kūşede yatur idi. 
Cārī olan mā-cerāyı naḳīr ü ḳıṭmīr işitdi ve vaḳt-i furṣatda gerek  ola diyü vāḳıʿ 
olan kelimātı bī-ḫalṭ u ḫabṭ ḥıfẓ u żabt itdi. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her suḫan vaḳtī vü her nükte zemānī dāred1983

Çün ṣabāh oldı şīr-i zerrīn-çeng-i şāh-ı seyyāregān bīşe-i zümürrüd-reng-i ās-
māndan nümāyān oldı ve Dimne-i tīre-rūy u siyāh-nāme-i şeb-i çāh zindān-ı 
ḫafāda mütevārī vü pinhān oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Göründi ṭurre-i şebden ruḫ-ı rūz
Cemāli oldı āfāḳuñ dil-efrūz

Yine meclis-i meẓālim ḳāʾim olup ḳuẓāt iḥżār olındı ve māder-i şīr ḥadīs-̱i 
Dimne’yi iʿāde idüp eyitdi: 

Ey cān-ı māder ẓālimleri ibḳā maẓlūmları ḳatlden [B-101a] bed-ter ve 
bed-kirdārlara iḥsān nigū-kārlara isāʾete berāberdür. Şiʿr:

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün / Mefāʿilün]

Ve vażʿu’n-nedā fī mevżiʿi’s-seyfi bi’l-ʿulā
Muẓırrun ke-vażʿı’s-seyfi fī mevżiʿi’n-nedā1984

Beyt:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Nekūyī bā bedān kerden çünānest
Ki bed kerden be-cāy-ı nīk-merdān1985

Her kimse ki ḳādir olup bir fāciri fücūrdan zecr ve bir ẓālimi ẓulmden ḥacr 
eylemeye, fısḳ u ẓulmde anlar ile şerīk  ve ʿiḳāb-ı ʿuḳbāda anlara müşārik  ola ve 
men eʿāne ẓālimen sallaṭahu’llāhü ʿ aleyhi1986 vaʿīdi anuñ ḥaḳḳında ẓuhūra gele. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Bed me-kun ü yār-i bedān hem me-şev
V’ez bed-i kes ḫoş-dil ü ḫurrem me-şev1987

1983 Her sözün bir yeri ve her nüktenin bir zamanı vardır.
1984 Kılıcı yükseğe asıp etkisini yok  etmek  (savaşı bitirmek) faydalı, ama kılıcı sözün yerine koymak  zararlıdır.
1985 Kötülere iyi davranmak  iyilere kötü davranmak  gibidir.
1986 Kim ki bir zalime yardım ederse Allah da o zalimi ona musallat eder.
1987 Kötü olma ve kötülerle dost olma. Kimsenin kötülüğünden mutlu olma.
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Şīr ḳuzāta buyurdı, tā Dimne’nüñ ḳażıyyesini faṣl itmekde taʿcīl idüp ḫıyā-
net ü diyānetden her gün ne ẓāhir olursa ʿale’t-tafṣīl sā̱ye-i serīr-i aʿlāya ʿarż 
ideler. Pes eşrāf-ı enām ve ḳużāt u ḥükkām ve ḫavāṣṣ u ʿavām ol mecmaʿ-ı 
ḫāṣ [Ü-88b] ve maḥfil-i ʿāmda ḥāżır olup ḳāżiyü’l-ḳużāt ḥużżār-ı [H-111a] 
meclise müteveccih olup eyitdi: 

Melik  Dimne’nüñ ḥālini teftīş ü tecessüsde ve ol müttehem olduġı ḫuṣūṣı ten-
fīr ü tefaḥḥuṣda ḥadden ziyāde mübālaġa idüp buyurdı ki tā bu mühimmüñ 
çihresi ġubār-ı şübheden muʿarrā olmaya mühimm-i āḫere taʿarruż olınmaya 
ve anuñ ḥaḳḳında imżā olınan ḥükmde lāzımdur ki şarṭ-ı ʿadāleti merʿī ṭutup 
cādde-i inṣāfdan cānib-i iʿtisāfa meyl ü inḥirāf ḳılınmaya. Pes her birüñüze 
vācibdür ki bu bābda her neye vāḳıf iseñüz ketm itmeyüp iẓhār idesiz ki bunuñ 
żımnında üç küllī fāʾide mündericdür. Evvel bu ki ḥaḳḳa muʿīn ü ẓahīr olup 
livāʾ-i kelime-i ṣıdḳı iʿlām itmek, hem dīn ü şerīʿatde ḳadr-i temāmı ve hem 
āyīn-i mürüvvetde ḥürmet-i mālā-kelāmı vardur. İkinci budur ki bināʾ-i ẓulmi 
yıḳmaḳ ve ḫāne-i sitemi yaḳmaḳ ve ehl-i tezvīr ü telbīsi pāymāl ve erbāb-ı ġadr 
ü ḫıyāneti gūş-māl itmek, muvāfıḳ-ı rıżā-yı Ḫālıḳ ve mülāʾim-i ṭıbāʿ-ı eşrāf-ı 
ḫalāʾiḳdur. Üçinci aṣḥab-ı cevr ü fesād ve erbāb-ı ġadr ü ifsāddan ḫalāṣ ol-
maġuñ nefʿi kāmil ve fāʾidesi kāffe-i enāma ʿām u şāmildür. 

Çün kelām āḫir oldı ḥāżır olan cümle vuḥūş sākit ü ḫāmūş olup hīç bir cānib-
den cevāb eger ḫaṭā eger ṣavāb ṣādır u ẓāhir olmadı. Zīrā ki Dimne’nüñ bu 
fiʿline cāzim degüller idi. Gümān-ı mücerred ile bir kelāma iḳdām idemediler 
ki mebādā anlaruñ ḳavli ile bu ḥükm mertebe-i imżāya yitişe. Şāyed ki ḫilāf-ı 
ḥaḳ bir kelime ihrāḳ-ı dem-i maʿṣūma bāʿis ̱ola. Çün Dimne bu ḥāli müşāhede 
itdi bāġ-ı İrem gibi ġöñlini ḫurrem ṭutdı, ammā ġam-gīnler gibi1988 yüzin der-
hem idüp eyitdi: 

Ey ekābir-i dīn ü devlet ve ey meşāhīr-i mülk  ü millet eger ol isnād olınan 
töhmetden sāḥa-i ẕimmetüm berī olmasa sizüñ bu sükūtuñuz ile göñlüm şād 
ve bu bābda vāḳıʿ olan suʾāle cevābda ḫāmūş olmañuz ile bozuḳ göñlüm evi 
ābād olaydı. Benüm bī-günāh olduġuma bu dāldür ki cümleñüzüñ zebānı 
[B-101b] bu ḫuṣūṣda lāldür, ammā bī-cürm eger maḳdūrı miḳdārı1989 ken-
dü emrinde saʿy eylese maʿẕūrdur. Ben size yemīn teklīf idüp taḥlīf iderem 
ki sizden her kimesne ki bu töhmetden küllī vü cüzʾī bir nesneye vāḳıf ola, 

1988 Ġam-gīnler gibi] ġam-gīn ü miskīn ṣūretin gösterüp, Ü.
1989 Miḳdārı] -B.
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ketm itmeye söyleye, ammā vācibdür ki cānib-i [H-111b] iʿtisāfdan ictināb 
idüp ṭaraf-ı inṣāfı riʿāyet eyleye. Zīrā her kimesnenüñ ki ḳavli āḫerüñ ḳatli 
bābında naṣṣ-ı ḳāṭıʿ mesā̱besinde ola, lāzımdur ki mebnā-yı şehādeti ẓann-ı 
vāhī ve vehm-i bāṭıl üzre olmayup ṣıdḳ-ı vāfī ve yaḳīn-i kāmil üzre ola, tā iẕā 
raʾeyte mis ̱le’ş-şemsi f’eşhed1990 mūcibi ile ʿāmil olup edā itdügi şehādetüñ cezāsı 
ʿācilen ü ācilen [Ü-89a] aña ḥāṣıl u vāṣıl ola. Her eḥad ki beni ẓann u şübhe 
vü gümān-ı mücerred ile maʿrıż-ı telef ve mevḳiʿ-i helāke ata, ol cezāyı bula ve 
ol belāya mübtelā ola ki ol ṭabīb-i bī-ʿilm ü ʿamel olmışdur. Ḳużāt1991 istifsār 
itdiler ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki bir ṭabīb var idi, pīrāye-i tecrübeden 
ḫālī ve ser-māye-i dāniş ü dirāyetden ʿārī. Bu cehl ile yine ḫalḳa ṭabābet idüp 
fenn-i ṭıbda daʿvā-yı ḫaẕāḳat ider idi. Egerçi ki bīmār-ḫāne-i ʿālemde ol daḫı 
ṭabīb idi, ammā ʿilmden bī-behre ve ʿamelden bī-naṣīb idi. Teşḫīṣ-i emrāż-ı 
ebdānda bir mertebede nā-dān idi ki ṣudāʿı nıḳrīsden temīz ḳılamaz idi ve 
terkīb-i meʿācīnde bir mesā̱bede cāhil idi ki tiryāḳ-ı fārūḳı semm-i helāhilden 
farḳ idemez idi. Maʿrifet-i edviyede ṭabāyiʿ-i ʿaşeb ve meḳādīr-i ʿaḳāḳīrden ġāfil 
idi ve kemmiyyet-i aġdiye ve keyfiyyet-i eşribeden temām lā-yaʿḳıl idi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bed-ʿilācī ki her ki çihre-i ū
Dīd dīger ne-dīd rūy-ı ḥayāt1992

Tā ol şöhre-i dehr bir şehrde cehālet dükkānın açmış ve mezāriʿ-i aʿmār-ı nāsa 
helāk  toḫmın ṣaçmış idi ve ṣaḥīḥ ü ʿalīl ve ʿazīz ü ẕelīl ol ṭabīb-i cāhilüñ şerbetin 
içmiş idi. Nā-muvāfıḳ ʿilāc ile ʿimāret-i aʿmār-ı ḫalāʾiḳ ḫarāb ve ḳabż-ı ervāh ve 
naḳż-ı eşbāḥda gūyā melekü’l-mevtden ḳāʾim-maḳām ve nāʾib-i menāb idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bā vücūd-ı ḳābiż-i ervāḥ misḻ-i ū ṭabīb
Hīç ḥācet nīst kes-rā ḳabż-ı ʿAzrāʾil rā1993

Ol şehrde bir ṭabīb-i lebīb var idi ki kemāl-i hüner ile ārāste ve yümn-i muʿā-
lece ve bereket-i dem ü ḳadem ile pīrāste. Demi dem-i ʿĪsā gibi cān-baḫş ve 
ḳademi ḳadem-i Ḫıżr gibi dil-keş. Ḳıṭʿa:

1990 Güneşi gördüğün kadar açık  bir şekilde gördüysen şahitlik  yap.
1991 Ḳużāt] ḳużātdan biri, Ü.
1992 Öyle bir kötü ilaç veriyor ki onun yüzünü gören bir daha hayat yüzü görmüyor.
1993 Bu hekimler sayesinde kimsenin, Azrail’in canını almasını beklemesine gerek  yoktur.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger ḫvāstī be-yek  dü nefes āfet-i devār
Zāʾil şodī ze künbed-i devvār-ı bī-se̱bāt

Yümn-i ḳadem çünān ki be-bāġ er der-āmedī
Dādī ze renc-i raʿşe sefīdār-rā necāt1994 [H-112a]

Nite ki ʿādet-i rūzgār-ı sitem-kārdur ki hemīşe hünermendler anuñ nevāle-i 
ḫvān-ı iḥsānından bī-nevā ve bī-hünerler mevāʾid-i fevāʾid-i bī-kerānından 
imtilādur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hüner ne-mī-ḫared eyyām ez ān şikeste dilem
Kucā revem be-ticāret be-dīn metāʿ-ı kesād1995

Bu Cālīnūs-ı ʿ aṣr ve Būḳrāṭ-ı dehr ki ṭāliʿi nuḥūset ü terācuʿa yüz ṭutup [B-102a] 
kevkeb-i nūr-ı bāṣıresi küsūf-ı żaʿfa mübtelā oldı ve ʿalā sebīli’t-tedrīc ol ʿazīzüñ 
çeşm-i cihān-bīni müşāhede-i rūz-ı rūşen ve temāşā-yı ṭarf-ı gülşenden ḳaldı, tā 
ol zemān ki çeşme-i çeşmi ʿayn-ı nūr ve nūr-ı ʿayndan dūr ve kūşe-i kāşānede 
ʿayn-ı insāndan insān-ı ʿayn gibi maḫfī vü mestūr oldı. Çün ol ṭabīb-i ʿām-firīb 
ber-muḳteżā-yı Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü bīşe tehī gerded ez nerre şīr
Şeġāl ender āyed be-bīşe dilīr1996 

meydān-ı ʿilm-i ebdānı müddeʿīlerden ḫālī gördi ṣanʿat-ı ṭabābetde daʿvā-yı 
ḫaẕāḳate āġāz idüp az müddetde ol vilāyetde ṭabīb-i müsellem ve ḥakīm-i 
muḥterem oldı ve muʿālecesi efvāh-ı enām ve elsine-i ḫāṣ u ʿāmda [Ü-89b] 
şöhret-i1997 kāẕibe ile iştihār-ı temām buldı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Perī nühüfte ruḫ u dīv der-kirişme-i ḥüsn
Be-sūḫt ʿaḳl ze ḥayret ki īn çi bü’l-ʿacebīst1998

Şehriyār-ı şehrüñ meger bir duḫteri var idi ki maṭlaʿ-ı melāḥatde anuñ gibi bir 

1994 Sebatsız bir şekilde sürekli dönen dünyanın verdiği baş dönmesinden bir iki nefeste kurtulabilirsin. Onun uğurlu 
adımlarla bağa girmesiyle kavak  titreme illetinden kurtulurdu.

1995 Bu devirde hünerin alıcısı yoktur. Ticaret için nereye gideyim? Bu hünerimin alıcısının olmamasına üzülüyorum.
1996 Erkek  aslan ormandan gidince çakallar kahraman olur.
1997 Şöhret-i] iştihār-ı, Ü.
1998 Peri, yüzünü gizlemiş, şeytan ise nazlanıyor. Bu tuhaflıklar karşısında akıl şaşırıp kaldı.
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Bir padişahın güzeller güzeli kızını kardeşinin oğluyla evlendirmesi. TSMK, revan 843, v.162a.
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āftāb daḫı ṭulūʿ itmiş ve ʿaṭṭār-ı ṣabā çīn-i zülf-i müşk-bārı gibi bir nāfe daḫı 
görmiş ve işitmiş degül idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ferişte-ḫū perī-rū hūr-ʿişve
Teẕerv-ārāyiş ü ṭāvūs-ı cilve

Ol serv-i āzādeyi kendünüñ birāder-zādesine nāmzed idüp āyīn-i şāhāne ve 
āẕīn-i ḫüsrevāne üzre ʿaḳd-i nikāḥ ve sūr-ı zifāf buyurup Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Māha itdi āftābı mīhmān
Zühre ile Müşterī ḳıldı ḳırān

Ol iki aḫter-i saʿduñ muḳārenetinden ṣadef-i raḥimde bir gevher-i şāh-vār 
münʿaḳid olup ol serv-i reftār u şekker-güftār hengām-ı vażʿ-ı ḥamlde bir ʿā-
rıża-i düşvāra giriftār oldı. Nā-çār muʿālece içün eṭibbāya mürācaʿat idüp ol 
ṭabīb-i dānāyı ḥarem-i pādşāha daʿvet itdiler ve ʿaraż-ı marażı aña ʿarż idüp 
ber-mūcib-i iẕā elleme bike’l-marażu fe’l-muʿālecetü fi’l-muʿāceleti1999 muʿālecede 
muʿācele iltimās itdiler. Ṭabīb-i ḥāẕıḳ daḫı mizāc-ı marīża muvāfıḳ ʿilāc tedbīr 
idüp eyitdi: 

Bu dāya bir dārū ile devā müyesserdür ki aña mihrān dirler. Şöyle ki [H-112b] 
andan bir dānıḳ miḳdārı saḥḳ idüp ḥarīrden giçüreler ve biraz müşk-i tebbetī 
ve ʿūd-ı ḳumārī ile ḫalṭ idüp ḳaynadalar, şerbet idüp içüreler. Fi’l-ḥāl maraż-ı 
mezbūr andan zāʾil olup şifā-yı küllī ḥāṣıl ola. Bu dārū egerçi ki ḳalīlü’l-vücūd-
dur, ammā şerbet-ḫāne-i hümāyūnda bi’l-fiʿl mevcūddur. Nuḳre-i ḫāmdan bir 
ẓarf içre taʿbiye olınmış ve aña zer-i ḫāliṣden bir ḳufl urulmışdur. Līkin baña 
żaʿf-ı baṣar sebebi ile anı bulabilmek  müyesser degüldür. Ol zemānda tabīb-i 
nā-dān daḫı anda ḥāżır idi eyitdi:

Ol dārūnuñ ismi ve resmi ve vaṣfı ve ẓarfı faḳīre maʿlūm ve ol aḫlāṭuñ terkīb 
ü tertībinde ḥaḳīrüñ naẓarı2000 maʿdūmdur. Pes ber-mūcib-i fermān-ı şāhī 
şerbet-ḫāneye varup ḥoḳḳa-i mezbūreyi ṣıfat-ı meẕkūre üzre tefaḥḥuṣ ḳıldı2001. 
Çün ol [B-102b] vażʿ üzre ḥoḳḳalar müteʿaddid idi dārū-yı meẕkūrı temyīẕde 
ʿāciz ḳaldı ve teşḫīṣ itmedin ol ḥoḳḳalaruñ birini aldı. İttifāḳ ol mihrān didük-

1999 Eğer hastalık  sana acı veriyorsa onun tedavisi acele edip önce davranmaktadır.
2000 Naẓarı] misḻi, Ü.
2001 Ḳıldı] idüp bir ḥuḳḳa buldı, Ü.
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Evlilikten sonra hamile kalan padişah kızının hastalanması ve cahil 
hekimin yanlış ilaç vererek kızı öldürmesi. TSMK, revan 843, v.163b.
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leri dārū degül idi. Belki bir miḳdār zehr-i helāhil idi ki şāyed mühimm ola 
diyü ol ẓarfda maḥfūẓ idi. Ḥoḳḳayı açup içinde olan zehri sāʾir aḫlāṭ ile ḫalṭ 
idüp vaṣf-ı meẕkūr üzre şerbet idüp marīż-ı mezbūra virdi. Marīż çün ol zehr-i 
telḫi nūş itdi cān-ı şīrīninden el yuyup temāşā-yı ʿālemden göz yumup ġavġā-yı 
cihānı ferāmūş itdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gözin yumdı temāşā-yı cihāndan
Ferāġat buldı ġavġā-yı zemāndan

Melik  ol ḥāli müşāhede idicek  sūz-ı firāḳ-ı [Ü-90a] āteş-teʾsī̱rden şuʿle-i āhı 
felek-esī̱re yitişdürüp buyurdı ki tā baḳıyye-i şerbeti ol ṭabīb-i nā-dāna içürdi-
ler. Anuñ daḫı ḫırmen-i ḥayātın göyündürüp çerāġ-ı rūḥını2002 söyündürüp 
menzil-i vücūdın vādī-i ʿademe göçürdiler. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Nīkū mese̱līst īn ki her k’ū bed kerd
Bed bā digerī ne-kerd hem bā ḫod kerd2003

Bu mese̱li getürdüm, tā bileler ki beẕr-i ʿamel ki zemīn-i cehl üzre zerʿ olına, 
bir murād virmeyiser ve tīr-i ḳażā ki gümān-ı mücerredden küşād bula, hedef-i 
ṣavāba irmeyiserdür. Ḥużżār-ı meclisden birisi eyitdi:

Ey Dimne senüñ ḫubs-̱i ṭīnetüñ2004 ḫavāṣṣa vāżıḥ ve levs-̱i sīretüñ ʿavāma ẓāhir 
ve seḳāmet-i ṭabʿ ve iʿvicāc-ı mizācuña şekl ü ḳıyāfetüñ bürhān u bāhirdür. 
Ḳāżiyü’l-ḳużāt eyitdi:

Bu mücmeli tafṣīl ve bu daʿvāya [H-113a] iḳāmet-i delīl lāzımdur ki bilā-beyyi-
ne kelām-ı bī-fürūġ ve daʿvā-yı mücerredüñ ekse̱ri durūġdur. Ol kimesne eyitdi:

ʿUlemā-yı ferāset-şiʿār ve ḥükemā-yı ḥikmet-iştihār buyurmışlardur ki: Her 
şaḫṣuñ ki ḳāmeti ḳaṣīr ve ʿayn-ı yümnāsı ʿayn-ı yüsrāsından ṣaġīr olup gözle-
rinde ḥareket ü iḫtilāc dāʾim ve burnına iʿvicāc u inḥirāf lāzım ola ve gözleri 
içerü gire ve alnı ṭaşra çıḳa ve muttaṣıl taḳlīb-i ḥadaḳa idüp hem-vāre aşaġa 
baḳa, elbette anuñ ẕāt-ı nā-mübāreki mecmaʿ-ı fesād u mekr ve menbaʿ-ı ḥīle 
vü ġadr olmaḳ muḳarrerdür. ʿAlāmet-i mezbūre bi-temāmihā bunda mevcūd 
ve emāret-i rüşd ü ḫayr nāṣıye-i ḥālinde mefḳūddur. Dimne eyitdi:

2002 Rūḥını] ḥayātını, Ü.
2003 Güzel bir söz vardır: “Kötülük  yapan başkasına değil kendisine kötülük  etmiştir.”
2004 Ḫubs-̱i ṭīnetüñ] sīretüñ, Ü.
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Aḥkām-ı İlāhī’de imkān-ı meyl ü müdāhenet mümteniʿdür ve ol ḥażretüñ efʿā-
linde gümān-ı sehv ü ġaflet ve ḫaṭā vü ẕillet muḥāldür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġalaṭ u sehv ber-men ü tu revāst
Ber-cihān-āferīn ġalaṭ ne-reved2005

Bu didügüñ ʿalāʾim delīl-i ḥaḳḳ ve bürhān-ı ṣıdḳ olmaḳ müyesser olsa ve anuñ-
la ṣıdḳı kiẕbden ve ṣavābı ḫaṭādan farḳ idüp ve ḥaḳḳı bāṭıldan temīz itmek 
mutaṣavver olsa ḫalḳ-ı ʿālem iẓhār-ı ḥaḳda şāhid ü yemīne muḥtāc olmazlar 
idi. Ḳużāt daḫı murāfaʿa vü muḥākemetden āsūde olup ġavġā-yı [B-103a] 
ḫuṣamā ile başların aġrıtmazlar idi. Bundan ġayrı2006 lāzım gelür ki hīç bir 
nīgū-kār se̱nā vü midḥate lāʾiḳ ve bed-kirdār ḳadḥ ü meẕemmete müsteḥaḳ 
olmaya. Zīrā ki bi’ż-żarūre2007 maʿlūmdur ki ol maḫlūḳ ki bu ʿalāmetden ḥīn-i 
āferīnişde anuñ ṣafaḥāt-ı fıṭratında merḳūmdur, bu ʿalāmetüñ levāzımını ken-
düden defʿe ḳudret nihād-ı ḫilḳatinde maʿdūmdur. Pes bu muʿāmele2008 ki sen 
buyurursın, lāzım gelür ki aṣḥāb-ı ḫayr u ḥasenāt se̱vāb ile mücāzāt ve erbāb-ı 
şerʿ ü siyāset ʿiḳāb ile mükāfāt olmaḳ ṣafaḥāt-ı aḥkām-ı şerʿ ü ʿadlden maḥv ola 
ve bu ḫıyānet ki neʿūẕü bi’llāh baña töhmet olınur, bu ʿalāmetler muḳteżāsı 
olup defʿi ḥayyiz-i imkānda olmasa anuñ sebebi ile baña münāḳaşa vü ʿitāb 
olmaḳ gerek  degül ki müṣādere vü ʿiḳāb ola. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun derīn çemenem serzeniş be-ḫod-rūyī
Çünān ki perverişem mī-dehend mī-rūyem2009

Pes ben senüñ fetvāñ ile bu belādan ḳurtuldum [Ü-90b] ve bu muḳaddemāt 
mūcebince bu varṭadan ḫalāṣ oldum. Cehāletüñe bürhān-ı bāhir ve ḥamāḳa-
tüñe delīl-i ẓāhirdür ve kifāyet itmez mi ki bu aṣl efāżıl beyninde ki her biri 
mecmaʿ-ı feżāʾildür ve buncılayın emāsi̱l meclisinde ki her biri ʿaḳl-ı kāmil ve 
rāy-ı şāmil [H-113b] ile miyān-ı ḥaḳḳ u bāṭılı seyf-i ṣārim gibi ḳāṭıʿ u fāṣıldur, 
daʿvā-yı durūġ ve kelām-ı bī-fürūġ ve ḳabūl-i bī-ḥüccet ve müddeʿā-yı bī-bey-
yineye cürʾet itmek  ile ġāyet-i cehl ü ġavāyet ve nihāyet-i ḥumḳ u ġabāvetüñ 
iẓhār eyledüñ. Beyt:

2005 Yanlışlık  yalnız bana ve sana aittir. Yaratana yanlışlık  yoktur.
2006 Bundan ġayrı] -B.
2007 Bi’ż-żarūre] -B.
2008 Muʿāmele] ḥükm ile, Ü.
2009 Bu bahçede kendi kendime bitmemi hor görme. Nasıl beslenirsem öyle biterim.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Pīr-i ḫıred ez ṭarḥ-ı suḫan-rānī-i tu2010

Dānest ki tā kucāst nādānī-i tu2011

Çün Dimne kelāmına bu vech ile āb u tāb virüp kelām-ı ḫaṣma bu nesaḳ üzre 
cevāb virdi ḥużżār-ı meclisüñ her biri ṣamūt-ı ke’l-ḥūt dürc-i dehānlarına 
mühr-i sükūt urup muḳābelede bir ḥarf kelāma iḳdām idemediler. Ḳużāt yine 
defʿ-i meclis idüp emr itdiler, tā Dimne’yi ḳayd u bend ile zindāna iletdiler ve 
mā-cerāyı naḳīr ü ḳıṭmīr ḥażret-i şīre taḳrīr itdiler. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

İletüp Dimne’yi zindān içine
Ḳodılar külbe-i aḥzān içine

Çün Dimne zindāna girdi Kelīle’nüñ bir dostı var idi. Aña Rūzbeh dirler 
idi. Zindān öñinden giçüp giderken ittifāḳ Dimne’nüñ gözi gözine rāst geldi. 
Ḥużūrına daʿvet idüp eyitdi: 

Ey yār-ı ʿazīz ḫayli zemāndur ki aḥvāl-i Kelīle’den ḫaberdār degülüz, üm-
mīd-vār idük  ki eyyām-ı miḥnetde aḥyānen bizi göreydi ve bu bed-ḥāl ü mün-
kesirü’l-bālüñ perīşān ḫāṭırın ṣoraydı. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Yār miḥnet deminde yār gerek
Ġuṣṣa vaḳtinde ġam-küsār gerek

Sen andan ne ḫaber bilürsin ve gelmedügin ne vech ile tevcīh idüp ihmāline 
ne ṭarīḳ ile iʿtiẕār ḳılursın. 

Rūzbeh çün Kelīle nāmın işitdi derūn-ı dilden bir āh-ı cāngāh itdi ve fevvāre-i 
dīde-i giryānından seyl-āb-ı eşki revān idüp eyitdi: Beyt: [B-103b] 

[Müfteʿilün / Fāʿilātü / Müfteʿilün / Fāʿ]

Dil be-şod ez dest dūst rā be-çi cūyem
Nuṭḳ fürū-best ḥāl-i ḫod be-ki gūyem2012

Dimne Rūzbeh’üñ ṭabṭāb-ı ıżṭırābından pür-iltihāb olup keyfiyyet-i ḥālin ve 
sebeb-i melāl ü infiʿālin ṣorıcaḳ Rūzbeh eyitdi: Beyt2013:

2010 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
2011 Akıllı insan konuşma tarzından senin ne denli cahil olduğunu anlar.
2012 Dostum gidince gönlüm de onunla birlikte gitti. Derdimi anlatacak  mecalim kalmadı.
2013 Beyt] rubāʿī, B H.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Cānhā-yı mā be-sūḫt ze hicrān-ı hem-demī
Mecrūḥ-sīneīm ne-dārīm merhemī

Çün şemʿ sūḫt rişte-i cānem ze tāb-ı dil
V’ez sūz-ı sīne mī-ne-tevānem zeden demī2014

Ey Dimne ol yār-ı kirāmī ser-menzil-i fenādan dārü’l-mülk-i beḳāya rıḥlet itdi 
ve ḳulūb-ı iḫvān u yārāna dāġ-ı hicrān urup gitdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün] 

Ey hem-nefesān āh ki bī-yār be-māndīm
Der-dest-i ġam-ı hicr giriftār be-māndīm2015

Dimne çün Kelīle’nüñ vefātı ḫaberin işitdi [H-114a] bī-hūş olup kendüden 
gitdi. Niçe zemān medhūş olduḳdan2016 ṣoñra ʿaḳlı başına gelüp baḥr2017 gibi 
cūş ve ebr gibi ḫurūş itdi ve ḳaṭarāt-ı ḥaserāt ve mücācāt-ı ʿibreti ke-tevātü-
ri’d-derʿi mine’d-darʿi ve teʿākübi’l-vebli ʿale’z-zeraʿ2018 çihresine revān idüp sūz-ı 
niyāz ve nāle-i cān-güdāz ile bu nevḥaya āġāz idüp eyitdi: Ḳıṭʿa2019:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Derdā ki gülbün-i şādī burīde geşt
Vā ḥasretā ki şāḫ-ı ṭarab bārver ne-mānd [Ü-91a]

Ey dil fiġān ber ār ki ārām-ı cān be-reft
Ey dīde ḫūn be-bār ki nūr-ı baṣar ne-mānd2020

Dimne çün cezaʿ ü zārı ve fezaʿ u sūgvārı mertebe-i ifrāṭa yitişdürdi Rūzbeh 
pend ü naṣīḥate ve tesliyet ü taʿziyete2021 başlayup eyitdi:

Ey Dimne maʿlūmuñ degül midür ki muvaḳḳiʿ-i dīvān-ı ezel efrād-ı āferīdeden 
her ẕātuñ menşūr-ı ḥayātın ṭuġrā-yı ecel ile merḳūm ḳılmışdur ve naḳḳāş-ı 

2014 Sevgilinin ayrılığından canım yandı. Yaralı sineme sürecek  merhemim de yok. Gönül ateşinden can ipliğim mum gibi 
yandı. Gönlüm yanarken çektiğim acılar tarifsizdir.

2015 Eyvah dostlar sevgilimiz gitti ve biz ayrılık  gamına düştük.
2016 Olduḳdan] yanduḳdan, Ü.
2017 Baḥr] deryā, Ü.
2018 Hayvanın memesine sütün sürekli gelmesi gibi bitkinin üzerine yağmur üzerine yağmur geldi.
2019 Ḳıṭʿa] beyt, B / naẓm, Ü.
2020 Ey dert yetiş, mutluluk  fidanı kırıldı. Ey hasret gel ki neşe saçan dallar kırıldı. Ey gönül feryat et ki gönlümün 

huzuru kalmadı. Ey gözüm kan ağla ki gözümde fer kalmadı.
2021 Tesliyet ü taʿziyete] tefriyet ü tesliyete, Ü.
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ṣuver-i kāʾināt naḳş-ı se̱bātı ṣafaḥāt-ı mümkināta küllü şeyʾin hālikün illā vecheh2022 
kilki ile2023 silk-i şühūda çekmişdür. Üstād-ı kār-ḫāne-i ḳadem her aḥadüñ ḳa-
bā-yı beḳāsın ṭırāz-ı ʿadem ile muṭarraz itmişdür. Miʿmār-ı maʿmūre-i cihān 
her mevcūduñ bünyān-ı vücūdın esās-ı fenā üzre binā urmışdur. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tā felek  miʿmār-ı īn maʿmūre şod bī-ḫār-ı ġam
Yek  gül-i şādī be-bāġ-ı zindegānī kes ne-yāft

Gülistān-ı ʿömr rā der-merġzār-ı rūzgār
Nev-bahārī ḫālī ez bād-ı ḫazānī kes ne-yāft2024

Bu bir şerbetdür ki ḳamumuza içmek  lāzım ve bir bār-ı miḥnetdür ki cümle-
müze çekmek  vācibdür. Bu zaḫma ṣabrdan ġayrı ile merhem mümteniʿ ve bu 
dāʾ-i ʿuḍāle dārū-yı taḥammülden ġayrı ile devā muḥāldür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Ṣabūrī żarūrīst k’īn derd-i dil rā
Be-ġayr ez ṣabūrī devāyī ne-bāşed2025

Dimne bu kelimāt ile fi’l-cümle mütenaṣṣıḥ u mütesellī olup eyitdi:

Ey Rūzbeh bu mātemde ne ḳadar ki cezaʿ ü fezaʿ idem ve fiġān u feryādı 
mertebe-i ifrāṭa yitişdürem, henūz ḥaḳḳ-ı edā-yı vācibde muḳaṣṣıram ki Kelī-
le benüm müşfiḳ-i yārüm ve nāṣiḥ-i mihribān u2026 birāderüm idi. Cemīʿ-i 
ḥavādisḏe aña penāh ider idüm ve mühimmāt-ı rūzgārda anuñ rāy-ı tedbīr 
ve naṣīḥat-i dil-peẕīri ile istiẓhār ider idüm. Dil-i huş-yārı bir ḫazīne idi ki her 
ne naḳd-i esrār ki anda vedīʿat ḳonıla, dest-i düzd-i rūzgār-ı ʿayyār aña vuṣūl 
bulmaz idi ve cāsūs-ı zemān çendān ki anuñ [B-104a] pīrāmeninde devrān 
ḳıla, şemmesine muṭṭaliʿ olmaz idi. Dirīġ hezār dirīġ ki ol yār-ı mihribān sāye-i 
şefḳatin benden [H-114b] dūr itdi ve ḥayf hezār ḥayf ki zindān-ḫāne-i dünyā-
da bī-refīḳ u hem-dem ve bī-enīs ü maḥrem beni ḳodı gitdi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bā ki gūyem rāz-ı dil çün maḥrem-i rāzem ne-mānd
Çāre-sāzī çün kunem çün yār-ı dem-sāzem ne-mānd2027

2022 O’nun zatından başka herşey yok  olacaktır (Kasas 88).
2023 Kilki ile] ḥükmi ile, B.
2024 Ne zaman ki felek  bu dünyanın mimarı oldu kimse hayat bahçesinde dikensiz bir gül bulamadı. Feleğin bahçesinde, 

kimse sonu hazan olmayan bir bahar görmedi.
2025 Bu gönül derdinin çaresi sabretmekten başka bir şey değildir.
2026 Mihrbān u] -B H.
2027 Derdimi söyleyecek  bir sırdaşım kalmadı. Bu derdime nasıl çare bulayım?
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Min-baʿd baña niʿmet-i ḥayātdan ne leẕẕet ve çāşnī-i zindegānīden ne ḥalāvet 
müyesserdür. Eger bu hengāmda ifhām-ı ʿavām-ı enām ki ūlāʾike ke’l-enʿām2028 
mefhūmı anlaruñ ḥasb-i ḥālidür. Baʿżı ḫayālāt u evhām ḫuṭūr itmek  iḥtimāli 
olmasa hemān-dem kendümi tīġ-ı ġam ve tīr-i elem ile öldürür idüm ve tenhālik 
rencinden ve bī-keslik  derdinden ḳurtulurdum. Zīrā ki bu varṭa-i miḥnetden ki 
ben giriftār oldum, bir yār-ı ṣāfī-niyyet ü ṣādıḳ-ʿaḳīdetüñ şurṭa-i muẓāheret ve 
rehber-i muʿāveneti olmayınca kenār-ı ḫalāṣ görülmek  muḥāl ve sāḥil-i necāta 
irilmek  ne iḥtimāldür. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Īn dem ki ez kūy-ı ümīd āvāre mī-bāyed şoden
Çün çāre reft ez dest-i men bī-çāre mī-bāyed şoden2029

Rūzbeh eyitdi: Ey Dimne eger Kelīle’nüñ şemʿ-i beḳāsı bād-ı fenā ile mürde ve 
gül-berg-i ḥayātı hevā-yı hāviye-i merg ile pejmürde oldıysa [Ü-91b] bi-ḥam-
dili’llāh ki sāʾir yārānuñ nihāl-i iḫtiṣāṣı tāze vü ser-sebzdür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ġam me-ḫor ger z’īn çemen şāḫ-ı gülī pejmürde şod
Rūy-ı nesrīn tāzeest ü caʿd-ı sünbül tābdār2030

Dimne eyitdi: Rāst söylersin. Beḳāʾ-i ẕāt-ı şerīfüñ ile her ḫalelüñ tedārüki mü-
yesser ve vücūd-ı bünye-i laṭīfüñ ile her zelelüñ telāfīsi muḳarrerdür. Min-baʿd 
Kelīle gibi beni ṣādıḳ yārüñ ve müşfiḳ birāderüñ bil. Luṭf idüp sen de beni 
ḫidmet-i uḫuvvete ḳabūl ḳıl. Rūzbeh neşāṭ-ı temām ve inbisāṭ-ı mālā-kelām ile 
ḳadem-i ḫidmet üzre ḳıyām idüp eyitdi:

Beni bu himmet ile rehīn-i minnet idüp livāʾ-i ḳadrümi ẕirve-i rifʿate yitişdürdüñ. 
Bilmezem ki bu dil-i vefādārum bu ʿināyetüñ ʿöẕrinüñ ʿuhdesinden nice gelebile 
ve benüm zebān-ı se̱nā-güsterüm bu niʿmetüñ şükri ile nice şeker-bār ola? 

Pes birbiri ile muṣāfaḥa idüp ḫulūṣ-ı niyyet ve ṣafā-yı ṭaviyyet ile ṣafḳa-i ʿahd ü 
ṣadāḳati tecdīd ve peymān-ı eymān ile ḳavāʿid-i uḫuvveti teʾkīd ü teşyīd itdiler. 
Baʿdehū Dimne eyitdi:

Fülān mevẓiʿde Kelīle ile bir defīnemüz vardur ki eger ṭaleb-i gence ḳa-
dem-rence buyurup anı bulasın. Ümmīddür ki dünyāda saʿyuñ meşkūr ve 
ʿuḳbāda musā̱b u meʾcūr olasın. 

2028 Onlar hayvanlar gibidirler (A’raf 179).
2029 Ümit ülkesinden ayrılma zamanı geldi. Çare gittikten sonra benim gibi bir zavallının elinden ne gelir?
2030 Bu bahçede bir dal kuruyorsa gam yeme. Çünkü nesrinin yüzü hâlâ taze ve sünbülün saçları hâlâ dalgalıdır.
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Rūzbeh Dimne nişān virdügi maḳāma2031 varup defīneyi bulup getürdi. Dim-
ne kendü ḥiṣṣesin ifrāz idüp Kelīle’nüñ [H-115a] ḥiṣṣesin Rūzbeh’e virdi ve 
iltimās itdi ki her bār ki bārgāh-ı şīre varup ol dergāhda esrār u aḫbārdan her 
neden ḫaberdār olursa anı āgāh ide. Rūzbeh Dimne’nüñ meʾmūlini ḳabūlde 
mechūdını mebẕūl [B-104b] ḳılup tā Dimne’nüñ vefātı zemānına dek  şarṭ-ı 
maʿhūdı merʿī ve ʿahd-i meşrūṭı maḳbūl ṭutdı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Şarṭest ki şarṭ rā be-pāyān be-berend2032 

Bir gün ʿale’s-seḥer māder-i şīr gelüp püserinden meclis-i güẕeşteden ḫaber 
ṣordı. Şīr daḫı ṣūret-i ḳażıyyeyi ol vech ile ki ḳużāt ʿarṣa-i ʿarża yitişdürmişler 
idi, ḥüsn-i taḳrīr ile āyīne-i żamīr-i māderine taṣvīr itdi. Māder-i şīr Dim-
ne’nüñ her suʾāline ṣūret-i ṣavābda cevābından ve kelimātınuñ āb u tābına 
şīrüñ inciẕābından ḥabāb-vār seyl-āb-ı ıżṭırāba ve şerer-misā̱l āteş-i iltihāba 
düşüp eyitdi: 

Eger bu bābda kelām-ı rāsta iḳdām idem, suḫan-ı dürüst dürüşt olduġı ecilden 
be-ḥükm-i el-ḥaḳḳu murrun2033 kām-ı rāy-ı mülk-ārā-yı melike telḫ gelse gerek  ve 
eger ihmāl ü iġmāża ruḫṣat virem cānib-i şefḳat ü ḥafāvet-i māderine mühmel 
ü nā-merʿī ḳalsa gerek. Şīr eyitdi:

Ḳarʿ-ı ebvāb-ı münāṣaḥatda meyl ü muḥābā ve setr ü müdārāya ruḫṣat yoḳ-
dur. Senüñ kelām-ı naṣīḥat-encāmuñ bī-şübhe şāʾibe-i töhmet ve maẓanna-i 
żınnetden dūr ve kelām-ı nāṣiḥ-i müşfiḳ dürüst olduġı cihetden her ne ḳadar 
dürüşt olursa maʿẕūrdur. Māder-i şīr eyitdi:

Ḥāl bu minvāl üzre olıcaḳ ki melik  kiẕbi ṣıdḳdan ve bāṭılı ḥaḳdan farḳ itmeye 
ve kendüye ḫayrı şerden2034 ve nefʿi żarardan temīz ḳılmaya, Dimne furṣat 
bulup fitneler peydā ḳıla ki efhām-ı ṣāḳıba anuñ tedārükinden ḳāṣır ve ārā-yı 
ṣāʾibe anuñ telāfīsinden ʿāciz ḳala. Şīr eyitdi:

Māder-i mihribānumdan dilerem ki bu gün [Ü-92a] bunda ḥāżır ve aḥvāl-i 
Dimne’ye ʿayn-ı diḳḳat ile nāẓır ola ki şāyed mühimm-i Dimne anuñ ḥużūrın-
da fayṣal bula. 

2031 Maḳāma] yire, Ü.
2032 Şartı sonlandırmak  şarttır.
2033 Gerçek  acıdır.
2034 Farḳ itmeye ve kendüye ḫayrı şerden] -Ü.
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Pes fermān-ı şīr bunuñ üzerine cārī oldı ki resm-i sābıḳ üzre ḥükkām yine 
cemʿ olalar ve mecmaʿ-ı ʿāmda Dimne’nüñ teftīşi emrinde ihtimām ḳılalar ve 
ber-mūcib-i fermān eşrāf u aʿyān ve ekābir ü erkān dīvān-ı şīrde müctemiʿ 
olup ḳużāt hemān faṣl-ı rūz-ı sābıḳı mükerrer ḳılup ḥużżār-ı meclisden Dimne 
ḥaḳḳında şehādet ṭaleb itdiler. Hīç kimesne anuñ bābında bir kelime söylemedi 
ve ḫayr u şerden bir nükte der-miyān2035 eylemedi. Ḳāżiyü’l-ḳużāt Dimne’ye 
müteveccih [H-115b] olup eyitdi:

Egerçi ki ḥāżırlaruñ ẓāhir-i ḥāli senüñ istiḳāmetüñe dāldür, ammā bāṭınen 
cümlesi ḫıyānetüñe müttefiḳü’l-maḳāldür. Bu ḥāl ile saña bu ṭāʾife miyānında 
iḥtimāl-i zindegānī taṣavvurı muḥāldür. Ḥālā senüñ ṣalāḥ-ı ḥāl ü meʾālüñe 
elyaḳ u evfaḳ budur ki günāha iḳrār ve cürmüñe iʿtirāf idüp şurṭa-i tevbe vü 
inābet ile nefsüñi varṭa-i ʿuḳūbet-i āḫiretden ḫalāṣ ḳılasın ve saña mergden 
iḥde’r-rāḥateyn ḥāṣıl olup iki murāduñ birisine vāṣıl olasın: Yā budur ki ḫalḳı 
miḥnet-i şirkden2036 ḫalāṣ ḳılasın, yā budur ki sen bu zindān-ı miḥnetden ḫalāṣ 
bulasın. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Zīrekān gūyend k’ender merg nevʿī rāḥatest [B-105a] 
V’ez beyān-ı īn suḫan ber-ḫalḳ minnet mī-nehend

Güfte-end ān kes ki mīred ez dü bīrūn nīst ḥāl
Yā bedī bāşed ki ḫalḳ ez cevr-i ū kemter cehend

Yā kem āzārī nikū ḫalḳī ki ehl-i rūzgār
Mihr-i ū verzend ū rā der dil-i ḫod cā dehend

Ger nikū kārest ez īn zindān-ı miḥnet vārehed
V’er bed-endīşest ḫalḳ ez miḥnet-i ū vārehend2037

Bundan ġayrı ey Dimne şöyle ki günāhuña iʿtirāfı cāʾiz göresin. İki fażīlet-i 
ʿuẓmāya daḫı fāʾiz olasın: Evvelā ʿiḳāb-ı ʿuḳbā ḫavfından ʿaẕāb-ı dünyāya rıżā 
virüp dār-ı beḳā ve serāy-ı ṣafāyı fenā-yı fenā ve feżā-yı ʿ anā üzre tercīḥ idersin. 
S̱āniyen ḥüsn-i taḳrīr ve luṭf-ı taʿbīrde belāġatüñ ve zebān-āverlik  ve suḫan-güs-
terlikde berāʿetüñ gün gibi ẓāhir iken ve her suʾāle bī-naẓīr cevāblaruñ ḥāżır 

2035 Der-miyān] beyān, Ü.
2036 Miḥnet-i şirkden] şirketden, Ü.
2037 Akıllılar ölümde yeni bir hayat olduğunu söylüyor ve bu söz için halka minnet ediyorlar. Demişler ki ölen insan iki halden 

hariç değildir: Ya kötü olduğu için halk  ondan kurtulmuştur ya da eziyeti olmayan iyi huylu birisidir ki bütün dünya ehli 
onu gönlünde yaşatır. Ölen kişi iyi birisi ise bu dünya hapisanesinden kurtulur. Kötüyse dünya ondan kurtulur.
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ve her nükteye dil-peẕīr iʿtiẕārlara ḳudret-i tāmme ile ḳādir iken cānib-i iʿ-
tisāfdan cenāb-ı inṣāfa meyl idüp ṭavʿan lā-revʿan2038 günāhuña iʿtirāf itmek  ile 
senüñ fażl-ı celādet ü şehāmetüñ ve farṭ-ı ṣalābet ü ṣarāmetüñ beyne’l-enām ʿalā 
mürūri’ş-şuhūri ve’l-aʿvām2039 iştihār-ı temām bulup bu rūzgār-ı ġaddār-ı nā-pāy-
dārda kirdār-ı nīk  ve ẕikr-i cemīl yādgār ḳor gidersin. Ey Dimne erbāb-ı ʿaḳl-ı 
ṣaḥīḥ ḳatında bu nükte mekşūf u vāżıḥdur ki nīk-nāmlıġ ile memāt hezār bār 
bed-nāmlıġ ile ḥayātdan merġūb u rāciḥdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mürden-i kes be-nīk  fercāmī
Bihter ez zindegī be-bed-nāmī2040

Dimne eyitdi: Seccāde-nişīnān-ı miḥrāb-ı şerīʿat kemān-ı gümān ile tīr-i ḳażāyı 
hedef-i meżāya küşād virmemişlerdür. İnne baʿża’ẓ-ẓanni ism̱ün2041 mażmūnından 
[H-116a] teġāfül idüp bī-ḥüccet-i ẓāhire ve bī-niyyet-i bāhire [Ü-92b] bir ḥük-
mi nifāẕa yitişdürmemişlerdür. Farż idelüm ki size remed-i ġaraż rüʾyet-i ḥaḳḳ-ı 
ṣarīḥden māniʿ olup cümleñüzüñ ḳalbinde benüm ḥaḳḳumda sūʾ-i ẓan vāḳıf ola. 
Ben kendü ḥālümi bilürem ve ʿayn-ı yaḳīn ile berāʾet-i sāḥat-i ẕimmetüm muʿā-
yene ḳıluram. Kişi kendünüñ bünyān-ı cezm ü yaḳīnin āḫerüñ meyyitin vehm 
ü taḫmīn ile hedm itmek  ne ḳāʿide-i şerʿ-i ḳavīme muvāfıḳ ve ne żābıṭa-i ṭabʿ-ı 
müstaḳīme muṭābıḳdur. Bā-vücūd ki siz benüm ḫıyānetüme ẓann-ı ġālib daʿvā 
iderken bī-nāṣṣ-ı ḳāṭıʿ ḳatlümi revā görmezsiz. Ben ṣıdḳ-ı istiḳāmetüme cezm ü 
yaḳīnüm var iken kendü helāküme nice saʾy idüp ḳatlüme nice rāżī olayum? Ve in 
selime2042 ki ölüm ʿınde’llāh ne teʾvīl ile maʿẕūr olup ve lā tülḳū bi-eydīküm ile’t-tehlü-
keti2043 ḫiṭābına ne ṭarīḳ ile cevāb virem? ʿAyne’l-yaḳīn bilürem ki hīç bir nefsüñ 
benüm ẕimmetümde ol ḳadar ḥaḳḳı yoḳdur, benüm ẕātumuñ benüm üstümde 
vardur. Pes ol fiʿli ki ġayrılar ḥaḳḳında cāʾiz görmeyem ve meẕheb-i mürüvvetde 
aña ruḫṣat bulmayam, kendü bābumda2044 nice revā görem? Beyt:

Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Men eger ḫvīş rā ne-mī şāyem
Dīgerān rā çisān be-kār āyem2045

2038 Zorla değil istekli olarak.
2039 Yaratıklar arasında ayların, yılların geçmesiyle birlikte.
2040 İyi bir adla ölmek  kötü bir adla yaşamaktan iyidir.
2041 Şüphe yok  ki zannın bazısı günahtır (Hucurât 12).
2042 Şayet kurtulursam.
2043 Ve kendi nefislerinizi tehlikeye düşürmeyiniz (Bakara 195).
2044 Bābumda] ḥaḳḳumda, Ü.
2045 Kendime faydam yoksa başkasına nasıl faydam olur?
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Ey ḳāżī bu sözden fāriġ ol ki eger naṣīḥat ise [B-105b] bundan evlā vācib 
ve eger faṣīḥat ise ḳużāta ġayr-ı münāsibdür. Zīrā ki her ḥākim ki faṣl-ı2046 
ḫuṣūmātda her kelimesi naṣṣ-ı ḳāṭıʿ ve seyf-i ṣārim mesā̱besinde ola, kelāmında 
hezl ü laġvdan ictināb vācibdür ve ḫaṭā vü sehvden iḥtirāz lāzım. ʿAcebdür ki 
ḥażret-i ḳāżī şimdiye dek  ʿādālet ile mevṣūf ve istiḳāmet ile meşhūr u maʿrūf idi. 
Ġālibā benüm şeʾāmet-i baḫt ve nuḥūset-i ṭāliʿüm muḳteżāsıdur ki bu vāḳıʿada 
cānib-i iḥtiyāṭdan māʾil ve kendünüñ ẓannı ve sāʾir erkānuñ kelimātı2047 ile ʿ āmil 
olup dīde-i inṣāf u istiḳāmeti ʿillet-i inḥirāf u seḳāmet ile bāṭıl olmışdur. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṭarab-serāy-ı dil-i her kes ez tu maʿmūrest
Çirā ġam-ı dil-i ümmīd-vār-ı men bāşī

Gülī çü tu ne-şüküftest der-bahār-ı cihān
Revā buved ki heme ḫārḫār-ı men bāşī2048

Ḳużāt-ı maḥkeme-i dānişverī ki ḳıbāle-i fażl-güsterī vü hüner-perverī anlaruñ 
tevḳīʿ-i aḥkām-ı bā-iḥkāmı ile müsecceldür, bu mesʾelede bu vech ile fetvā bu-
yururlar [H-116b] ki her naḳd-i şehādet ki sikke-i yaḳīn ile ārāyiş bulmaya, 
dārü’ḍ-ḍarb-ı iʿtibārda temām-ʿayār vāḳıʿ olmaya ve her kimse ki maʿrifeti 
olduġı ḳażıyyede şehādet eyleye, aña ol ḳażā yitişe ki ol bāzdāra yitişdi. Ḳużāt 
istifsār itdiler ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dimne eyitdi: Rivāyet iderler ki bir merzbān var idi. Şeref-i ẕāt ile 
maʿrūf ve kerem-i ṣıfāt ile mevṣūf idi. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Bā edeb-i cān-fezā bā suḫan-ı dil-peẕīr
Bā ḫıred-i bī-kerān bā hüner-i bī-şümār2049

Bu merzbānuñ bir ḫātunı var idi ki ḥüsn ü leṭāfetde āfet-i cān ve luṭf u melāḥat-
de fitne-i cihān2050 idi. Lebi āb-ı ḥayāt gibi nūşīn, deheni şerbet-i nebāt gibi 
şīrīn, dīdesi çeşm-i nergis gibi pür-ḫvāb, ṭurresi caʿd-ı sünbül gibi pür-tāb idi. 
Beyt:

2046 Faṣl-ı] -B.
2047 Kelimātı] taḫmīni, Ü.
2048 Herkesin gönlünün şenlik  sarayını sen yaptın. Neden bana gam kaynağı oluyorsun? Dünya baharında senin gibi bir 

gül yetişmedi. Öyleyse neden benim gönlümün sıkıntı kaynağı oluyorsun?
2049 Cana yakın edep ve gönül açan sözle... Sonsuz akıl ve sanatla...
2050 Cihān] devrān, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yüzi ṣan āteş idi ʿārıżı āb
Fürūzān idi gūyā māh u meh-tāb [Ü-93a]

Cemāl-i ḥüsn ü2051 dil-rübālıġ ile kemāl-i zühd ü pārsālıġı cemʿ itmiş ve ruḫsār-ı 
fitne-engīzin ḫāl-i ʿiffet ü perhīz ile ārāste ḳılmış idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳamer irmiş degüldi pāyesine
Güneş düşmiş degüldi sāyesine

Ṣuya ʿarż itmez idi kendüzini
Ki ʿaks-i çeşmi görmeye yüzini

Yüzin göre diyü çeşm-i sitāre
Giceyle māha itmezdi neẓāre

Bu merzbānuñ Belḫī-nijād bir ġulām-ı bed-nihādı var idi, be-ġāyet nā-pāk  ve 
ziyāde nā-ḥifāẓ u bī-bāk. Ne merdüm-i dīdesin ol ḥaram-zāde naẓar-ı ḥarām-
dan menʿ ider idi ve ne āyīne-i sīnesin ol bed-nihād jengār-ı fısḳ u fesāddan pāk 
ṭutar idi. Ġulām-ı mezbūr merzbān-ı meẕkūruñ ḫidmetinde ṣayd-ı cevāriḥ-i 
ṭuyūra nāmzed olup bāzdārlıḳ manṣıbına muʿayyen olmış idi. 

Bir gün bu ġulāmuñ teẕerv-i naẓarı ol kebg-ḫırāmuñ ḥüsni şehbāzına rubūde 
olup2052 murġ-ı dili ol [B-106a] mestūrenüñ ʿaşḳı dāmına giriftār oldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Bāz īn dil-i ġam-dīde be-dām-ı tu der-üftād
Bes murġ-ı hümāyūn ki be-tīr-i naẓar üftād2053

Ġulāmuñ şehbāz-ı ḳalbi ol hümā-yı āşyāne-i ʿıṣmetüñ ʿaşḳı hevāsında şöyle 
pervāza geldi ki her bārī ki daʿvet befteresin ṣaldı, gelmedi ve her çend ki sāʿid-
iʿ iffete getürmek  diledi, getürimedi. Żarūrī ḥalḳa-i muvāṣalatı depretdi ve 
bāb-ı muṣāḥabeti fetḥe ḳaṣd itdi. Bāzdār her bār ki efsūn-ı [H-117a] efsāneyi 
pergār idüp ʿazīmet-i tedbīr ile ol perīyi daʾire-i tesḫīre daʿvet itdi, müfīd olı-
madı ve her çend ki ol murġ-ı hümāyūnuñ ṣaydı hevāsı ile bāz-ı ḥīleyi pervāza 
getürdi, şikār-ı viṣāl-i nigāra mecāl bulımadı. Beyt:

2051 Cemāl-i ḥüsn ü] cemāl ü ḥüsn ü, Ü / cemāl-i ḥüsni H.
2052 Rubūde olup] şikār ve, Ü.
2053 Yine bu gamlı gönlüm senin tuzağına düştü. Ne çok  hümayun kuşu nazar oklarına hedef olmuş?
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-rev īn dām ber-murġ-ı diger neh
Ki ʿAnḳā rā bülendest āşyāne2054

Çün bu ṭamaʿ-ı ḫāmdan yeʾs-i temām geldi ve nüvīd-i viṣāl-i muḥālden nā-üm-
mīd oldı ḫubs-̱i ṭīneti ve kesā̱fet-i ṭabīʿatı muḳteżāsınca ʿırḳ-ı şirreti ḥarekete 
gelüp ḳaṣd eyledi ki anuñ ḥaḳḳında tīr-i ġadri der-kemān idüp fażīḥati bābında 
kemer-i mekri ber-miyān ide. Pes bir ṣayyāddan iki ṭūṭī alup zebān-ı Belḫī ile 
birine bu elfāẓı ögretdi ki: 

Ben ked-bānū ile derbānı hem-pehlū gördüm. Birisine daḫı bu kelimātı taʿlīm 
itdi ki: 

Ben de gördüm. Ġayretümden helāk  oldum.

Bir ḳaç gün ol ebter derd-i ser idüp ol lā-yüfhemlere bu iki kelimeyi ezber 
itdürdi. Bir gün merzbān bezm-i şarāb ārāste idüp meclis-i ʿişretde oturmış 
idi. Bāzdār gelüp hediyye resminde ṭūṭīleri getürdi. Ṭūṭiyān-ı şīrīn-güftār şek-
ker-efşānlıġa āġāz idüp hemān ol iki kelimeyi ber-ḥükm-i ʿ ādet teḳrār eylediler. 
Merzbān zebān-ı Belḫīyi bilmez idi, ammā anlaruñ leṭāfet-i āvāz ve tenāsüb-i 
elfāẓı ile istilẕāẕ idüp ve naġamāt-ı dil-āvīz ve terennümāt-ı ʿişret-engīzleri ile 
müsteʾnis olup ṭūṭīleri ḥaremine gönderdi ve ḫātūnına sipāriş itdi ki anlara 
tīmār ide ve anlaruñ taʿahhüd-i ḥāline muḳayyed olup görüp gözede. Bī-çāre 
ḫātūn zebān-ı Belḫīyi bilmeyüp rūz u şeb anları perverişe [Ü-93b] ve ol dost-
rūy u düşmen-ḫūyları nevāzişe meşġūl oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Nefs rā perverdem ü āḫir şodem rüsvāy ez ū 
Men çi dānistem ki ḫaṣm-ı ḫvīş rā mī-perverem2055

El-ḳıṣṣa merzbān ṭūṭīlere şöyle māʾil ü mihribān oldı ki bir ān anlaruñ dil-peẕīr 
āvāzın ve bī-naẓīr elḥānın işitmese ne ʿazm-i bezm-i şarāb ve ne meyl-i ārām 
u ḫvāb ḳılur idi ve bir dem anlaruñ ṣūret-i ḫūb ve heyʾet-i merġūbın temāşā 
itmese ve tekellüm-i dil-keş ve terennüm-i feraḥ-baḫşın işitmese ne āyīne-i 
ʿişretde ṣūret-i leẕẕet görür ve ne şarāb-ı ṣoḥbetde keyfiyyet-i rāḥat bulur idi. 
Bir zemāndan ṣoñra ittifāḳ Belḫīlerden bir ṭāʾife ḫāne-i merzbāna mihmān 
oldılar. Merzbān-ı [H-117b] mīzbān daḫı mihmānlar içün bir meclis-i ḫāṣ 

2054 Git bu tuzağı başka bir kuş için kur. Çünkü Anka’nın yuvası çok  yüksektedir.
2055 Nefsime göre davrandım, onun yüzünden rezil oldum. Ben nereden bilecektim ki kendi düşmanımı beslemişim.
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iḫtiyār idüp ṭūṭīleri [B-106b] daḫı anda iḥżār itdi. Anlar daḫı terennüm-i 
ṭarīḳ ile ol iki kelimeyi ki ġulām-ı Belḫīden taʿallüm itmişler idi, tekellüme āġāz 
itdiler. Mihmānlar bu elfāẓı istimāʿ idicek  müteḥayyir olup birbirine baḳışdı-
lar. Āḫir ḥicāblarından başların aşaġa idüp ol ḥāli istiġrāb idişdiler. Merzbān 
gördi ki yārānuñ āteş-i neşāṭı söyündi ve inşirāḥ u inbisāṭı āsyāb-ı bī-āba dön-
di. İnḳılāb-ı ḥāle ve feraḥdan teraḥa intiḳāle bāʿis ̱n’idügin ṣordı. Mihmānlar 
her bār ki zebān-ı iʿtiẕārı pergār idüp ḥiṣār-ı inkāra taḥaṣṣun itdiler, kārger 
olmadı ve merzbānuñ āyīne-i ḫāṭırı ġubār-ı teşvīş ve jengār-ı daġdaġadan cilā 
bulmadı. Āḫir anlardan biri ki iẓhār-ı ḥaḳda cerī ve vaḳıʿ-ı ḥāli tekellümde 
meyl ü muḥābādan berī idi, eyitdi:

Ey emīr-i kebīr meger ki bu ṭūṭīlerüñ mefhūm-ı kelāmı maʿlūm-ı żamīr-i münīr 
degüldür. Merzbān eyitdi: 

Belī. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Men ne-dīdem şebī Süleymān rā
Çi şināsem zebān-ı murġān rā2056

Biz bunlaruñ maʿnā-yı kelāmın bilmezüz ammā naġme-i dil-āvīz ve zemze-
me-i şūr-engīzlerinden ziyāde teleẕẕüẕ iderüz. Siz eger mażmūn-ı kelāmların 
bilesiz, ümmīd-vāruz ki bizi daḫı iʿlām ile maḳżiyü’l-merām2057 idesiz. 

Anlar daḫı ḥaḳḳ-ı taʿbīr ile ṭūṭīlerüñ feḥvā-yı kelāmın merzbāna taḳrīr itdiler. 
Merzbān çün ehl-i Belḫden bu cevābı işitdi bezm-i ʿīş ü sürūrı telḫ ve bedr-i 
ḥużūrı selḫ olup eyitdi:

Ey ʿazīzler maʿẕūr buyuruñ ki bu ḫaber şimdiye dek  bize vāṣıl olmadı. Ḥāliyā 
çün ḥaḳīḳat-i ḥāle vuḳūf ḥāṣıl oldı daḫı ʿöẕr ü bahāneye mecāl ḳalmadı. Bizüm 
āyīnümüzde resm degüldür ki ol ḫānede ki bir ʿavretden fiʿl-i ḥarām ṣudūr 
bula, anda iḳāmet cāʾiz olup ol maḳāmda ḫūrd u ḫvāb ve ekl-i ṭaʿām ve şürb-i 
şarāb ḥelāl ola. Bu güft ü gū esṉāsında ġulām-ı bāzdār āvāz-ı bülend ile eyitdi:

Ey ḫvāce-i büzürg-vār bu ḫaberüñ ḥaḳīḳatine ben de muṭṭaliʿ ve ol kāfir-i niʿ-
metüñ ḥaḳḳında ṭūṭīlerüñ mażmūn-ı kelāmları muṭābıḳu’l-vāḳıʿdur. Mesṉevī:

2056 Ben Hz. Süleyman’ı rüyamda bile görmedim. Kuş dilini nereden bileceğim?
2057 İle maḳżiyü’l-merām] -H / u tefhīm, Ü.
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Sınır beyinin karısına âşık olan kötü niyetli bir kölenin, sınır beyinin karısına 
fuhuş töhmeti için iki papağanı Belh diliyle terbiye etmesi ve sınır beyini ziyarete 
gelen Belhlilerin duydukları karşısında şaşırmaları. TSMK, revan 843, v.170a.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Meger bir gün yüzi ayını derbān
Görüp oldı ḳaşı yayına ḳurbān

Ḳalup zülfi kemendinde giriftār
Boyı servine olmışdur hevādār [Ü-94a]

Görüp sünbüllerin āşüfte oldı
Dimāġı dūd-ı sevdā ile ṭoldı [H-118a]

Çün irdi ʿāḳıbet rūz-ı viṣāle
İrişdürdi viṣāli ittiṣāle

Merzbān hemān-dem meclisden ṭurup ʿavretinüñ ḳatline fermān itdi. Ḫātūn 
daḫı aña rasūl2058 gönderüp eyitdi ki:

Ey ḳahramān-ı kāmrān Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger revā görseñ helāk  ü ger sezā2059 görseñ emān
Tīġ-ı fermānuñ meżāda naṣṣ-ı ḳāṭıʿdur hemān

Ammā bu emrde teʾennī vü teʾemmül vācib ve taʿcīl-i şitāb ġayr-ı münāsibdür. 
Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Me’ştāb be-ḳatl-i men ki der-dest-i tuem2060

Erbāb-ı şerʿ ü millet ve aṣḥab-ı ʿilm ü ḥikmet cemīʿ-i efʿālde ʿumūman ve sefk-i 
dimāda ḫuṣūṣan teʾennī vü taḥarrīyi vācib görmişlerdür ki eger ḳatle istiḥḳāḳı 
ola furṣat bāḳīdür, eger ʿıyāẕü bi’llāh ber-sebīl-i taʿcīl bir bī-günāhuñ ḳıbā-
le-i ḳatli tescīl olına, baʿdehū ne seyf-i ḥayf [B-107a] ve ne tīġ-ı dirīġ zirih-i 
nedāmetde teʾsī̱r ḳılup ve ne enāmil-i tedārük  ü ser-engüşt-i tedbīr ile girih-i 
melāmet inḥilāl-peẕīr olur. Beyt: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bī-teʾemmül me-kūş der-āzār
Tā peşīmān ne-gerdī āḫir-i kār2061

2058 Aña rasūl] ḫaber, Ü.
2059 Sezā] revā, Ü.
2060 Beni öldürmek  için bu kadar acele etme, zaten elindeyim.
2061 Düşüncesizce eziyet etmeye çalışma. Sonunda pişman olacaksın.

536 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Merzbān ʿavreti ol ḥavālīye daʿvet idüp perde altından ṣūret-i ḥāli bu minvāl 
üzre beyān itdi ki:

Ey şūr-baḫt ṭuyūr cinsi insān nevʿinden degüldür ki anlaruñ kelāmı ġaraż-āmīz 
olmaḳ iḥtimāli ola. Anlar āyīne gibi her ne muʿāyene iderlerse anı ḥikāyet ider-
ler. Bāzdār daḫı anlaruñ müddeʿāsına muvāfıḳ şehādet ider. Bu ol maḳūle kār 
degüldür ki zebān-āverlik  ile andan iʿtiẕār müyesser ola. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger günāh īnest ne’tvān kerd istiġfār ez ū2062

Ḫātūn eyitdi: Ey emīr luṭf eyle bu emri teftīş ü tenḳīrde taḳṣīr revā buyurma 
ki mūcib-i teʾessüf ve mūris-̱i telehhüfdür ammā baʿde’t-taḥḳīḳ şöyle ki ḳatle 
fi’l-cümle istiḥḳāḳum ola, ne maḥall-i tereddüddür ve ne maḳām-ı tevaḳḳuf. 
Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Benden ġarażuñ cān ise cānā ne tekellüf

Merzbān eyitdi: Bu mühimmi taḥḳīḳ ne ṭarīḳ ile mümkin ü2063 müyesserdür? 
Ḫātūn2064 eyitdi:

Belḫīlerden istifsār olunsun ki bu ṭūṭīler luġat-ı Belḫīden kelimāt-ı maʿhūdeden 
ġayrı kelāma ḳādirler midür? Şöyle ki bu iki kelimeden ġayrıdan ʿāciz olalar 
muḥaḳḳaḳ olur ki ol nā-ḥıfāẓ-ı bī-dīn murādı benden ḥāṣıl olmayup ġaraż-ı 
fāsidine vāṣıl olmaduġı ecilden anlara bu kelimātı telḳīn itmişdür ve eger ol 
luġatda bu kelimātdan ġayrı kelāma ḳādir olalar bu bī-çārenüñ [H-118b] 
ḳanı saña ḥelāl ve şarāb-ı zindegānī baña ḥarām olsun. 

Merzbān çün ḫātūndan bu kelimātı işitdi ḥaḳīḳat-i ḥāli tefaḥḥuṣda şarṭ-ı iḥ-
tiyāṭı mertebe-i ifrāṭa yitişdürdi ve mihmānlara minnet itdi, tā bir hafta anda 
iḳāmet idüp gitmediler ve ol ḳadar zemānda çendān ki saʿy itdiler ṭūṭīlerüñ ze-
bānından bu iki kelimeden ġayrı bir ḥarf istimāʿ itmediler. Çün muḳarrer oldı 
ki ʿavret ol töhmetden müberrā ve bāzdāruñ anuñ ḥaḳḳında şehādeti maḥż-ı 
iftirādur buyurdı ki: Bāzdārı getürüñ. Bāzdār elinde bāz ve dilinde niyāz taʿcīl-i 
temām ile geldi. Meger teşrīf ü inʿām iḥtimālin virdi. Ḫātūn eyitdi:

2062 Günah buysa tevbesi zordur.
2063 Mümkin ü] -B H.
2064 Ḫātūn] -H Ü.
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Ey kemān gibi egri tīr gibi ṭoġrı söyle. Gördüñ mi ki ben miḥrāb-ı [Ü-94b] 
rıżā-yı İlāhī’den yüz döndürdüm ve ʿinān-ı nefsi hevā-yı meʿāṣī vü menāhī 
eline virdüm. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevā ġūline uydum yoldan azdum
Vefā ser-nāmesini egri yazdum

Eyitdi: Belī, kendü gözüm ile kerrāt ile gördüm. 

Çün bu kelāmı temām itdi fi’l-ḥāl elinde olan bāz-ı tīr-çengāl ṣıçrayup minḳār-ı 
ḫūn-ḫvār ile çeşm-i cihān-bīnin çıḳardı. Ḫātūn eyitdi:

Ey bī-şerm lā-cerem görmedügini gördüm diyenüñ sezāsı budur ki gördük  ve 
cezāʾū seyyiʾetin seyyiʾetün mis ̱lühā2065. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ber-kende beh ān çeşm ki bed-bīn bāşed
Bed-bīn [B-107b] heme cā der-ḫor-ı nefrīn bāşed2066

Baʿdehū fermān-ı merzbān bunuñ üzerine cārī oldı ki bāzdār-ı ġaddārı berdār 
idüp ʿibret-nümā-yı cihān itdiler. 

Bu mese̱li getürdüm, tā maʿlūm ola ki bir kimesne bilmedügi nesne ile töhmete 
cürʾet ve görmedügi nesneye ʿale’l-ʿamyā şehādet mūcib-i ḫacālet-i dünyā ve 
feżāḥat-i āḫiretdür. 

Çün Dimne kelāmın temām itdi kelimātın ʿale’t-tafṣīl tescīl idüp ṣūret-i ḥāli 
ʿalā mā hüve’l-vāḳıʿ2067 ḥażret-i şīre iʿlām itdiler. Māder-i şīr anda mütevaḳḳıf idi. 
Keyfiyyet-i ḥāle vāḳıf olıcaḳ eyitdi:

Ey püser bu deñlü ihtimāmuñ se̱meresi hemān bu oldı ki bu melʿūn bed-gümān 
oldı. Muḳarrerdür ki baʿde’l-yevm anuñ ḥīle vü mekri zevāl-i mülk  ve helāk-i 
melike maḳṣūr olsa gerek  ve min-baʿd ḥāl-i şāh u sipāh tebāh olup Şetrebe 
ḥaḳḳında ki vezīr-i muḫliṣ ve mihribān-ı müşfiḳ idi, andan ne ẓuhūra geldiyse 
sāʾir erkān [H-119a] ḥaḳḳında daḫı ol ṣudūr bulur. Zīrā ki nefs-i ḫasīṣden fiʿl-i 
ḫabīs ̱ṣādır olur ve ṭīnet-i bed-siriştden ḫūy-ı bed ve ḫaṣlet-i zişt vücūda gelür. 
Ḳıṭʿa:

2065 Bir kötülüğün cezası da onun misli bir kötülüktür (Şura 40).
2066 Kem gözün çıkması daha iyidir. Çünkü kem göz her yerde bedduaya layıktır.
2067 Aynen olduğu gibi.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze būm-ı şūm tevaḳḳuʿ medār yümn-i hümāy
Ṭamaʿ me-bend ki güncişk  fiʿl-i bāz kuned

Çünīn ki pāye-i müfsid bülend şod çi ʿaceb
Ki dest-i fitne be-her cānibī dırāz kuned2068

Bu kelām żamīr-i şīrde teʾsī̱r-i temām idüp dūr u dırāz endīşelere düşdi ve 
eyitdi:

Ey māder baña bildür ki bu sırrı neden bildüñ ve ḳıṣṣa-i Dimne’yi kimüñ zebā-
nından istimāʿ ḳılduñ? Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Baña bu ḳıṣṣanuñ sırrın ʿayān it
Bu vāḳıʿ olan aḥvāli beyān it

Tā ben daḫı Dimne’nüñ ḳatlinde fi’l-cümle maʿẕūr olup dost u düşmen miyā-
nında ẓulm ile meẕkūr ve ġadr ile maʿrūf u meşhūr olmayam. Māder-i şīr 
eyitdi:

Ey melik  bir kimesne ki saña iʿtimād idüp seni maḥrem-i esrār itmiş ola, sen 
anuñ sırrını isrār itmeyüp iẓhār eylemek  meẕheb-i şerʿ ü mürüvvetde ḥarām-
dur ve naḳd-i rāzı ki ḫizāne-i dilde emānet ḳonıla, ṣıyānet itmemek  ḫilāf-ı 
şīme-i kerīme-i kirāmdur, ammā bu ḳadar ḳādirem ki ol kimesneden icāzet 
dileyem. Eger cāʾiz görürse vāḳıʿ-ı ḥāli ḫāk-i pāya inhā eyleyem.

Şīr bu kāra rıżā virdi. Māderi daḫı ṭurdı, kendü menziline gitdi ve pelengi daʿ-
vet idüp şānına lāʾiḳ merāsim-i taʿẓīm ü tekrīmi taḳdīm itdükden ṣoñra eyitdi: 
Beyt:

[Müfteʿilün / Fāʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ey şode çün rūzgār ḳahr-ı tu merd-āzmāy
V’ey şode çün āftāb ṣīt-ı tu kişver-küşāy2069

Envāʿ-ı tertīb ü ıṣṭınāʿ ki melik-i sibāʿ senüñ bābuñda buyurmışdur, ne mer-
tebededür peydādur [Ü-95a] ve āsā̱r-ı temşiyet ü taḳviyet-i sulṭānī pīşānī-i 
ḥāl ü meʾālüñde rūz-ı nūrānī gibi ẓāhir ü hüveydādur. Bu sebebden bu niʿam 

2068 Boş beklentilere kapılıp baykuşun hüma, serçenin şahin olacağını umma. Fesatçıların rütbesi böyle yüksekken fitne 
ellerinin her tarafa uzanmasına şaşırma.

2069 Ey zulmü insanları eğiten felek  ve ey güneş gibi bütün ülkeyi kaplayan ses!
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muḳābelesinde şekker-güzārlıḳ saña farż-ı vācibü’l-edādur, tā ber-mūcib-i leʾin 
şekertüm le-ezīdenneküm2070, rūz-be-rūz āsā̱r-ı ʿavāṭıf-ı şāhāne senüñ ḥaḳḳuñda 
ziyāde ve ebvāb-ı ʿavārif-i ḫüsrevāne senüñ şānuñda küşāde ola. Peleng eyitdi:

Ey melike ol ʿavāṭıf-ı melikāne ve merāḥim-i pādşāhāne ki melik-i rūzgār bu 
bende-i ḫāksār-ı bī-miḳdār ḥaḳḳında daḫı mebẕūl buyurmışdur, [B-108a] 
min-baʿd daḫı buyursa gerek. Anuñ veẓāʾif-i [H-119b] şükrin nice ʿibāret ile 
edā mümkin ü müyesser ve biñde biri muḳābelesinde nice ḳuvvet ü müknet ile 
sipās u minnet mutaṣavverdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ölince ḳılsa dil ẕikrini anuñ
Ḳılamaz biñde bir şükrini anuñ

Ammā maʿlūm-ı cihāniyāndur ki şimdiye dek  bi-ḳadri’l-imkān hevādārlıḳ 
dāʾiresinde pergār-vār devrān ve ḫidmetkārlıḳ hevāsında ẕerre-misā̱l cevlān 
ider idüm. El-ān daḫı ümmīddür ki melike-i zemānuñ fermān-ı ʿaẓīmü’ş-şānı-
na iṭāʿat u iẕʿān kemerin2071 ʿan ṣamīmi’l-cenān ber-miyān idem. Māder-i şīr 
eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Bünyād nihādeʾī çü merdān
Ān rā be-kerem temām gerdān2072

Ve me’l-inʿāmü illā bi’t-temām2073. Melik  ol zemānda ki ḳıṣṣa-i ġuṣṣasın senüñ 
ile der-miyān idüp bu sırrı sāʾir erkāndan pinhān ve saña iʿlān itmiş idi, sen 
ẕimmet-i himmetüñe almış idüñ ki Şetrebe’nüñ ḫaṣm-ı ġaddārından intiḳāmı 
bābında şerāʾiṭ-ı saʿy u ihtimāmı yirine getüresin. Ḥāliyā ḥaḳḳ-ı niʿmet ve ṣıdḳ-ı 
ʿubūdiyyet muḳteżāsı budur ki ol vaʿdeyi incāza yitüresin ve ḫidmet-i şīre şitāb 
idüp bu bābda her ne ki işitdüñ ve müşāhede itdüñ, dürüst ü rāst ve bī-kem ü 
kāst ḫāk-i pāyına yitişdüresin ve illā ḳarībdür ki Dimne-i pür-fitne mekr ü firīb 
ile kendüsin bend-i belādan ḫalāṣ ḳıla ve melik-i menşūr ḥıyānetine ṭuġrā-yı 
āzādı çeküp ḳatl ü siyāsetden vāz gele. Bu taḳdīrce muḳarrerdür ki anuñ āteş-i 
şerri niçe ḫānmānlaruñ ocaġına ṣu ḳoysa gerek  ve ednā ʿillet ü bahāne ile ve 
cüzʾī füsūn u fesāne ile niçe ḫānedānları bād-ı fenāya virse gerek. ʿAle’l-ḫuṣūṣ 

2070 Eğer şükrederseniz elbette size artırırım (İbrahim 7).
2071 ʿAẓīmü’ş-şānına iṭāʿat u iẕʿān kemerin] lāzımü’l-iẕʿānına iṭāʿat idüp kemer-i himmet ü ihtimāmı, Ü.
2072 Bir işe başladıysan adam gibi bitir.
2073 Nimetler ancak  tam olduklarında makbul olur.
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ol kimesneleri ki bu bābda bir kelām söylediler ve anuñ helākine saʿy u ih-
timām eylediler, ġammāzlıḳ ve ġaraż-perdāzlıḳ ile ʿale’t-temām ʿarṣa-i tīġ-ı 
intiḳām itse gerek. Peleng eyitdi:

Ey melike bu mühimmi itmām benüm ẕimmet-i ihtimāmumdadur. Bu müd-
dete dek  ketm-i şehādete iḳdām bu cihetden idi ki melik  Dimne-i ġaddāruñ 
ḥaḳīḳat-i ḥālinden ḫaberdār degül idi. Eger ol zemānda bu ḳażıyyeye ḫavż idüp 
vāḳıʿ-ı ḥāli ḥażretine ʿarż itsem, çün Dimne’nüñ ḥaḳīḳat-i mekr ü mekīdetine 
vuḳūfı ve keyfiyyet-i ġadr ü ḫadīʿatine ıṭṭılāʿı yoġ idi yümkin ki ʿizz-i ḥużūrında 
kelām-ı naṣīḥat-encāmum ġaraża maḥmūl olup mevḳiʿ-i ḳabūl bulmayaydı, ḥā-
liyā ki el-ḥamdüli’llāh pādşāh aḥvāl-i Dimne-i gümrāhdan fi’l-cümle āgāhdur, 
bu mühimmi ki fāʾidesi ṣalāḥ-ı ḥāl-i mülk  ü melike ʿāʾiddür, mühmel ḳomaḳ 
nice müyesserdür. Ḫuṣūṣan ben çākere ki eger [H-120a] hezār cānum olsa 
ve meliküñ bir sāʿat ferāġatine fidā ḳılsam henūz ẕimmetümde olan ḥuḳūḳ-ı 
niʿmetüñ biñde birinde edā mutaṣavver degüldür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eger be-her dü cihāneş bahā kunem mūyī [Ü-95b]

Henūz der-dü cihān şerm-sār-i vey bāşem2074 [B-108b]

Pes eyvān-ı māder-i şīrden dīvān-ı ḥażret-i şīre geldi ve Kelīle vü Dimne’nüñ 
mā-cerāsın nice ki gūş itmiş idi, mecmaʿ-ı vuḥūşda taʿbīr-i dil-peẕīr ile taḳrīr 
idüp ʿalā ruʾūsi’l-eşhād2075 ol şehādeti edā ḳıldı. Pelengüñ bu ḫaberi efvāh-ı 
enāmda münteşir ve elsine-i ḫāṣ u ʿāmda müştehir olıcaḳ sibāʿdan ol ded ki 
maḥbesde2076 Kelīle vü Dimne’nüñ kelimātın istimāʿ idüp anlaruñ aḥvāl-i nīk 
ü bedine muṭṭaliʿ olmış idi, pelengüñ şehādetine muvāfıḳ ben daḫı şehādet 
iderem diyü dīvān-ı aʿlāya bir kimesne gönderdi. Şīr emr itdi, anı daḫı iḥżār 
itdiler. Ol daḫı zindānda olan mā-cerāyı ʿalā mā-cerā ekābir ü aʿyān miyānında 
bi-esrihā ḥażret-i şīre2077 ʿalā vechi’ş-şehāde iʿlām u inhā eyledi. Erbāb-ı cerḥ 
anuñ şehādetini ḳadḥ idüp eyitdiler ki: 

Çün kelāmuñ ġaraż-āmīz degüldür niçün edā-yı şehādetde teʾḫīr ve iẓhār-ı 
ḥaḳda taḳṣīr eyledüñ? Cevāb virdi ki:

2074 İki cihanı onun bir tel saçına versem yine de iki cihanda ona karşı mahcubum.
2075 Gören ve işitenleri önünde. 
2076 Maḥbesde] meclisde, B H.
2077 Ḥażret-i şīre, -Ü.
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Çün bir şāhid ile ḥükm sā̱bit olmaz taʿẕībü ḥayvānin bilā-faʾideyi2078 ṣavāb görmedüm. 

Şīr anuñ cevābını pesend idüp baʿde’t-tezkiyeti ve’t-taʿdīl2079 bu şehādet ile Dim-
ne’ye siyāset lāzım geldi. Ḳużāt daḫı ol ḥükmi imżā idüp kāffe-i vuḥūşdan ʿām 
u ḫāṣ Şetrebe içün Dimne’yi ḳıṣāṣa ittifāḳ itdiler. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Her bī-ḫıredī ki toḫm-ı āzār be-kāşt2080

Hengām-ı dirū ber-i ʿuḳūbet ber-dāşt2081

Şīr buyurdı, tā Dimne’yi muḥkem ḳayd u bend idüp muḥāfaẓası bābında şarṭ-ı 
iḥtiyāṭı ḥadd-i ifrāṭa yitişdürdiler ve ṭaʿām u şarābdan mümteniʿ olup kūşe-i 
zindānda āteş-i cūʿ u ʿaṭaş ile sereṭān gibi pīçān olup bī-cān oldı ve itdügi ḫıyā-
net ü cināyetüñ şeʾāmetinden rūḥ-ı ḫabīsi̱ dūzaḫ-ı zindāndan zindān-ı dūzaḫa 
revān oldı ve mażmūn-ı feḳuṭiʿa dābiru’l-ḳavmi’l-leẕīne ẓalemū2082 anuñ şānında 
mekşūf u ʿayān oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫāʾini ṣanma ki ber-ḫūrdār olur
Yā kesilür başı yā berdār olur

Bundan maʿlūm olur ki mekkārlaruñ ʿāḳıbeti vaḫīm ve ġaddārlaruñ encāmı 
ẕemīm ve āḫirleri helāk  ve ser-encāmları [H-120b] maġāk-i ḫākdür. Mesṉevī: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki der-rāh-ı ḫalḳ dām nihād
ʿĀḳıbet hem ḫodeş be-dām üftād

Şāḫ-ı nīkī saʿādet āred bār
Gül ne-çīned kesī ki kāred ḫār

Çün yaḳīn şod cezā-yı nefʿ ü żarar
Nīkūyī kun ki nīkūyī bihter2083

2078 Hayvana eziyet etmenin faydası yoktur.
2079 Temizledikten ve düzelttikten sonra.
2080 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
2081 Eziyet tohumu eken her akılsız, hasat zamanı cezadan başka bir şey toplayamaz.
2082 Artık  o zulüm eden kavmin kökü kesilmiş oldu (En’am 45).
2083 Halka tuzak  kuran kimse kendisi de tuzağa düşer. İyilik  dalı saadet meyvesi getirir. Diken eken gül deremez. Kazanç 

ve zararın karşılığı kesinleşti. İyilik  yap ki iyilik  en iyisidir.
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BĀB-I SĪVÜM AḤBĀB U AṢḤĀBUÑ  
FEVĀʾİD-İ MUVĀFAḲAT VE MENĀFİʿ-İ 
MURĀFAḲAT U2084 MUʿĀŻADETİN BEYĀN İDER2085

Rāy, Birehmen’e eyitdi: Ey ḥakīm-i Rabbānī maʿlūm oldı ki ol dostlaruñ dāstā-
nı ki [B-109a] ġammāz-ı fitne-sāzuñ āteş-i ġamz u ifsādıyla ḫāne-i ṣadāḳatleri 
ber-bād olup ʿāḳıbet-i ḥālleri ʿadāvete müfżī ve bir bī-günāhı bī-sebeb ḳatli 
muḳteżī oldı ve Ḥaḳḳ celle ve ʿalā ol ġaddār-ı sitem-kāruñ mükāfātın idüp cezā 
vü sezāsın buldı. El-ān Birehmen-i rūşen-revāndan mercūdur ki beyān buyura, 
şol dostlaruñ ḥālini ki yek-dil ü yek-cihet olup nihāl-i mihr ü maḥabbet ve luṭf 
u mürüvvetden ber-ḫūrdār olalar ve refʿ-i ḫaṣm ve ḳamʿ-ı ʿadūda hem-püşt 
[Ü-96a] ü yek-rū olup rıżā-yı yārānı kendü muḳteżāları üzre taḳdīm ḳılalar. 
Birehmen eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey Ḫüsrev-i zemāne ki ez rūy-ı maʿdelet
Mesned-ferāz-ı künbed-i aḫżar nihādeʾī

Bād eblaḳ-ı sipihr tu rā rām k’ez ẓafer
Ṣad dāġ ber-cebīn-i meh ü ḫūr nihādeʾī2086

ʿUḳalāʾ-i kāmilü’ẕ-ẕāt ve ḥükemāʾ-i sütūde-ṣıfāt buyurmışlardur ki: Bāzār-ı 
kāʾinātda ṣadīḳ-ı ṣādıḳdan girān-māye ve yārān-ı müttefiḳden bülend-pāye 
ser-māye yoḳdur. Beyt:

2084 Muvāfaḳat ve menāfiʾ-ı murāfaḳat u ]muvāfaḳatın ve, Ü / murāfaḳat u, -H.
2085 Beyān ider] bildürür, H.
2086 Ey zamanın Hüsrev’i, adaletinin sayesinde tahtını gökyüzüne çıkardın. Zaferin sayesinde bütün dünyaya boyun 

eğdirdin. Güneş ve ayın alnına yüzlerce dağ çektin.
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[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Z’ān ki der-āfāḳ-ı ze burnā vü pīr
Hīç kes ez dūst ne-dāred güzīr2087

Her-āyine ol ṭāʾife ki sebīke-i ṣadāḳatleri dārü’ḍ-ḍarb-ı iḫlāṣda vefādārlıḳ sik-
kesi ile ārāste ola ve nihāl-i meveddetleri ravża-i iḥtiṣāṣda yek-cihetlik  reşḥası 
ile terbiyet bula, mādde-i rāḥat-ı rūḥ ve meded-i feyż ü fütūḥdur ve fevāʾidi 
be-ġāyet çoḳ ve menāfiʿına nihāyet yoḳdur. Cümlesinden birisi budur ki ey-
yām-ı devletde meded-i mevādd-ı behcet ü muʿāşeret olup hengām-ı nekbetde 
sālik-i menhec-i muʿāvenet ü muẓāheret olurlar. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gerekdür kişiye yār-ı muvāfıḳ
K’ola birbirinüñ yolında ṣādıḳ

İki kişi işin görmez yaluñuz
İki göz yirini ṭutar mı bir göz

Kemān ile ḳaçan el bir ider tīr
ʿAdūnuñ ḳalbin eyler kendüye yir [H-121a]

Ḳaçan kim birbirinden ayrılurlar
İşinden her biri ʿāciz ḳalurlar2088

Yārān-ı hem-püşt ve dostān-ı yek-rū ḥaḳḳında meşhūr olan emsā̱lüñ birisi 
ḥikāyet-i zāġ u mūş u kebūter ü āhū vü keşefdür2089 ki defātir-i ḫavāṭır-ı ekā-
birde müs̱bet ü mesṭūrdur. Rāy istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Rivāyet iderler ki nāḥiye-i Keşmīr’de bir merġzār-ı 
bī-naẓīr ve çeşmesār-ı dil-pezīr var idi ki elvān-ı ezhār-ı gūn-ā-gūnı ṣafḥa-i seb-
zezār-ı gerdūnı engelyūnī gösterür idi ve ʿaks-i envār-ı reyāḥīni per-i zāġı bāl-i 
ṭāvūs-ı bāġa döndürür idi. Çeşmeleri ʿayn-ı ḥayvān gibi her cānibe revān ve 
lāleleri şemʿ-i sūzān gibi her ṭarafda fürūzān idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Revān her çeşmesi çün āb-ı ḥayvān
Çerāġ-ı lāle her cānib fürūzān

2087 İnsan ister genç olsun ister yaşlı, bu dünyada dosttan daha değerli sermayesi yoktur.
2088 Ḳaçan kim… ʿāciz ḳalurlar] -Ü.
2089 Āhū vü keşefdür] āhūdur, H Ü.
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Nesīm-i ṣubḥ gül-i ceybin idüp çāk
Ṣabā nergis gözin ḳılmışdı nem-nāk

Aġaçlar raḳṣa girmişler sebük-ḫīz
Şükūfe üstine olmış direm-rīz

Ol merġzārda cānverān-ı şikārī bisyār olduġı ecilden ṣayyādlar ekse̱r ol ṭarafa 
gelür giderler idi ve ṣayd-ı [B-109b] vuḥūş ve ḳayd-ı ṭuyūr içün dāmların 
anda taʿbiye iderler idi. Ol rāġ ḥavālīsinde bir zāġ ferāġ-ı bāl ile bir dıraḫt-ı 
Ṭūbā-misā̱l üzre āşyāne ṭutmış idi ve ol nihālüñ ṣafaḥāt-ı evrāḳında nükte-i 
ḥubbü’l-vaṭan mine’l-īmān2090 müṭālaʿa itmiş idi. Bir gün ol dıraḫt üzre çıḳup zīr ü 
bālāya baḳup çep ü rāsta naẓar ider idi. Nā-gāh gördi ki bir ṣayyād dām elin-
de, dāmen bilinde, tūbre püştinde, dāne müştinde ber-sebīl-i taʿcīl ol dıraḫta 
müteveccih olup gelür. Zāġ bundan ziyāde ḫavf itdi ve dūr u dırāz endīşelere 
düşdi ve kendü kendüye eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Yā Rab īn şaḫṣ rā çi üftādest
Ki be-dīn ıżṭırāb mī-āyed

Hīç maʿlūm nīst k’ez çi sebeb 
Īn çünīn bā şitāb mī-āyed2091

Yümkin ki beni ṣayda ḳaṣd idüp beni şikār [Ü-96b] içün tīr-i tedbīri şest-i 
tezvīre rāst itmiş ola. Ḥālen muḳteżā-yı ḥazm budur ki yirümi bekleyüp ṭuram, 
tā perde-i ġaybdan ne ẓuhūr iderse görem. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Tā be-bīnīm ki çi ez perde burūn mī-āyed2092 [H-121b]

Pes zāġ ol ḳarār itdügi şāḫda bir sūrāḫ bulup girdi ve ḥāl-i ṣayyāda taraṣṣud ile 
nigerān olup ṭurdı. Ṣayyād daḫı ol dıraḫtuñ dibine gelüp dāmın ḳurup üstine 
dāne eküp gitdi ve kendü varup kemīngāhda oturdı. Bir sāʿat giçmedin bir ḳaç 
nefer ḥamāme gelüp ḥavālī-i dāma nüzūl itdiler. Anlaruñ serdār u ser-firāzı 
Muṭavvaḳa-nām bir kebūter-i bāz-pervāz idi ki ẕihn-i pāk  ve ṭabʿ-ı derrāk 
ve ʿaḳl-ı şāmil ve fehm-i kāmil ve kiyāset-i temām ve ferāset-i mālā-kelām ile 
benī-nevʿinden mümtāz idi. Bu kebūterler aña mutābeʿat ile mübāhāt iderler 

2090 Nükte-i ḥubbü’l-vaṭan mine’l-īmān] ḥubbü’l-vaṭan, B H.
2091 Ya Rab, bu adama ne olmuş ki böyle ıztırap içindedir. Bu adamın böyle olmasının sebebi belli değildir.
2092 Görelim perdeden ne çıkacak.
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Bir avcının bir ağacın dibine tuzak kurup üzerine tane serperken 
karganın onu izlemesi. TSMK, revan 843, v.176a.
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idi ve aña mülāzemet ü muṭāveʿat ile ibtihāc u müfāḫaret gösterürler idi ve 
leyl ü nehār anuñ ḫidmetinde ki ser-māye-i ṣalāḥ ve pīrāye-i fevz ü felāḥ idi, 
rūzgār giçürürler idi. Hemān laḥẓa ol dāneler ki zīr-i dāmda kebūterlerüñ 
dīde-i ṭamaʿında cilve itdi, çün iştihāları ḳıl ḳopardı ʿinān-ı iḫtiyārları ḳabża-i 
iḳtidārlarından çıḳdı gitdi. Muṭavvaḳa şefḳat ü merḥamet yüzinden ki mihter-
lerden kihterlere lāzımdur, zebān-ı naṣīḥat ile ol kebūterleri2093 cānib-i teʾennī 
ve fikr-i ʿavāḳıba taḥrīk  idüp eyitdi:

Ey yārān-ı yek-dil ḥazm-ı2094 kāmil ve rāy-ı şāmil muḳteżāsı budur ki ḥırṣ-ı 
temām ile her gördügüñüz dāneye üşmeyesiz, tā ṭamaʿ-ı ḫām ile dām-ı belāya 
düşmeyesiz. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze rāh-ı ḥırṣ be-taʿcīl sūy-ı dāne me-rev
Be-hūş bāş ki dāmīst zīr-i her dāne2095

Cevāb virdiler ki: Ey mihter bizüm kārumuz ıżṭırāra yitişüp ḳalbümüz temām 
ıżṭırābda ve āteş-i cūʿ ile tennūre-i sīnemüz kemāl-i iltihābdadur. Ḥavṣalamuz 
dāneden ḫālī ve miʿdemüz daġdaġa-i iştihā ile mālī iken istimāʿ-ı naṣīḥate 
mecāl nice müyesser ve mülāḥaẓa-i ʿāḳıbete per ü bāl nice mutaṣavverdür. 
Ekābir-i selef buyurmışlardur ki: Beyt:

[Mefāʿilün / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Gürisne ber-belā dilīr buved
Z’ān ki ze ʿömr-i ḫvīş sīr buved2096

Muṭavvaḳa muḥaḳḳaḳ bildi ki ol gümrāhān-ı bādiye-i ḥırṣı kemend-i pend 
ü naṣīḥat ile ṭarīḳ-i ṣalāḥa getürmek  müteʿassir ve resen-i menʿ [B-110a] ü 
melāmet ile çāh-ı ġaflet ü cehāletden ḫalāṣ eylemek  müteʿaẕẕirdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki der-bendegī-i ḥırṣ üftād
Müşkil ez bend-i ġam şeved āzād2097

Dihḳān-ı ḫayāl her çend ki zemīn-i dilinde anlaruñ ṣoḥbetinden ʿuzlet nihālin 

2093 Ol kebūterleri] -Ü.
2094 Ḥazm-ı] ʿazm-i, Ü.
2095 Hırsına uyarak  yeme gitmekte acele etme. Uyanık  ol, yemin altında tuzak  olabilir.
2096 Aç insan canına susamış gibi belanın üzerine yürür.
2097 Hırsa kul olanın beladan kurtuluşu zordur.
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dikdi, ḳāʾid-i taḳdīr resen-i tedbīrin kesüp [H-122a] zencīr-i tesḫīr ile kām u 
nā-kām cānib-i dāma çekdi. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Ey bī-baṣar men mī-revem ū mī-keşed ḳullāb rā2098

El-ḳıṣṣā dükeli kebūterler terk-i ḥazm idüp bī-iḫtiyār dāma ʿ azm ü cezm itdiler. 
Hemān-dem şereh-i temām ile dāneye üşdiler, gird-āb-ı dām ve şibāk-i helāke 
düşdiler. Muṭavvaḳa feryād itdi ki:

Ben size dimedüm miydi ki taʿcīl ü şitābuñ āḫiri ḫarābdur ve bī-teʾennī vü 
teʾemül bu emre irtikāb ḫilāf-ı rāy-ı ṣavābdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṭarīḳ-i ʿişve pür-āşūb u āfetest ey dil
Be-yüfted ān ki der īn rāh bā-şitāb reved2099

Niçün şereh-i meẕmūme ile göñlüñüze [Ü-97a] yol virdiñüz ve niçün bī-
taḥḳīḳ-i ṭarīḳ bu mażīḳ-ı ʿamīḳa girdiñüz? 

Kebūterlere ḥayret ü ḫaclet müstevlī olup her çend ki kendülerin melāmet ve 
itdüklerine nedāmet itdiler, fāʾidemend olımadılar ve dām gibi cismleri ser-tā-
ser çeşm olup çendān ki rāh-ı ḫalāṣ gözetdiler, çāre bulımadılar. Bu esṉāda 
hemān-dem ṣayyād-ı bī-emān kemāndan tīr çıḳar gibi kemīnden çıḳup feraḥ-ı 
firāvān ile dām ṭarafına revān oldı, tā ṣaydları ḳayd-ı żabṭa çeküp ġanīmet-i bī-
kerān ile ferḥān u şādmān menzili cānibine revān ola. Kebūterler çün ṣayyād-ı 
cellādı bu şitāb ile gördiler ṭabṭāb-ı ıżṭırāba āġāz idüp feryād u fiġān itdiler ve2100 
her biri ber-sebīl-i istiḳlāl kendüyi ḫalāṣ içün per ü bāl urdılar. Muṭavvaḳa 
eyitdi:

Ey ʿazīzler her birüñüz ʿalā ḥaddihī kendü ḫalāṣuñuz himmet idersiz. Biribi-
rüñüz ḥālinden ihmāl ü ġaflet eylersiz. Bu ṣadāḳat ʿalāmeti degüldür. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

V’īn çünīnhā ne-şarṭ-ı yārānīst2101

Meẕheb-i fütüvvetde ve āyīn-i mürüvvetde ṣadīḳ-ı ṣādıḳ aña dirler ki muḥibb-i 

2098 Ey kör, ben gidiyorum o da benim yularımı çekiyor.
2099 Aşkın yolu çok  tehlikeli ve tuzaklarla doludur. Burada aceleyle giden düşer.
2100 Feryād u fiġān itdiler ve] -B H.
2101 Böylelerinden dostluk  beklenemez.
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muḫliṣinüñ istiḫlāṣın kendü ḫalāṣından ehem bile ve hem-dem-i ḳadīminüñ 
mühimmini kendü mühimminden muḳaddem göre. 

Nite ki ol iki refīḳ bir keştīde rūy-ı deryāda geşt idüp giderler idi ve biribiriyle 
ṣıdḳ u dād ve kemāl-i ittiḥād daʿvā iderler idi2102. Nā-gāh sāḥile ḳarīb bir yirde2103 
keştīleri şikest olup ikisi daḫı ḥabāb gibi rūy-ı āba düşdiler. Kenār-ı deryāda bir 
şināver ki ṣanʿat-ı sabāḥati derd-i ser itmiş idi, nīlūfer gibi anları miyān-ı ābda 
göricek  fi’l-ḥāl zevraḳ-misā̱l kendüsin rūy-ı deryāya atdı ve ol ġarīḳları istiḫlāṣa 
[H-122b] himmet yelkenin açup her ḳanġısına ki ḫalāṣ dümenin ṭoġrultdı, 
feryād idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bu gird-āb-ı belāda ḳo beni zār
Ḫalāṣ it yārümi ey Ḫıżr-ı dīdār

Eger sizde bu himmet yoġ ise ki necāt-ı yārānı kendü cānibinden tercīḥ idüp 
aḥbāb-ı ḳadīmi kendü nefsüñüzden taḳdīm idesiz, bārī vācibdür ki ḳamuñuz 
muʿāvenet ü muvāfaḳat ile [B-110b] ḳuvvet idesiz ki şāyed bu ḥareket bere-
keti ile dām yirinden ḳalḳup cümleñüz ḫalāṣ olasız. 

Kebūterler fermān-ı Muṭavvaḳa’ya semʿan ve ṭāʿaten2104 diyüp ʿale’l-cümle bi-ḳad-
ri’l-istiṭāʿa2105 ḳuvvet idüp ḥamle ḳıldılar ve ol ḥīle ile dāmı götürüp pervāza 
gelüp bir cānibe müteveccih oldılar. Ṣayyād bu ḥāli göricek  feryāḍ idüp pey-
lerince segirtdi ve ʿāḳıbet dermānde olup bir kūşede düşeler diyü gözin hevāya 
diküp ʿaḳablerince gitdi. Zāġ bu aḥvāli ol kūşeden temāşā idüp kendü kendüye 
endīşe idüp eyitdi:

ʿAhd-i baʿīd ve müddet-i medīd gerekdür ki tā bu ṣūret-i ʿacībe ketm-i ʿadem-
den ʿarṣa-i vücūda gele. Ben daḫı bu vāḳıʿanuñ emsā̱linden emīn degülem. 
Evlā budur ki anlaruñ aḳabine düşüp ʿāḳıbet-i ḥālleri neye müntehī olur bilem 
ve bu tecrübeyi ser-māye-i kār ve zaḫīre-i rūzgār idinüp vaḳt-i iḥtiyācda binā-
yı umūruma düstūrü’l-ʿamel ḳılam. Beyt: [Ü-97b]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-rūz tecrübe-i rūzgār behre be-gīr
Ki behr-i defʿ-i ḥavādis ̱tu rā be-kār āyed2106

2102 Ve biribiriyle ṣıdḳ u dād ve kemāl-i ittiḥād daʿvā iderler idi] -B Ü.
2103 Nā-gāh sāḥile ḳarīb bir yirde] -B.
2104 İşittik  ve itaat ettik.
2105 Gücü yettiği oranda tamamına.
2106 Zamanın tecrübesinden yararlan. Kazaları başından savmak  için işe yarayabilir.
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Pes anlaruñ peyine düşüp pervāza geldi. Muṭavvaḳa aṣḥābı ile dāmı götürüp 
evc-i hevāda bāl-i istiʿcāl ile uçup muttaṣıl giderler idi. Ṣayyād-ı ḥarīṣ-ı şūḫ-
çeşm daḫı ṭamaʿ-ı ḫām ve elem-i fiḳdān-ı dām ile ʿaḳablerine düşüp dīde-i 
tefeḳḳud ile ḥāllerin taraṣṣud ider idi. Muṭavvaḳa gördi ki ṣayyād anlaruñ 
ṣaydı ṣadedindedür ve ḳuvvet-i ṭāmiʿası iḳtiżā ider ki hīç bir laḥẓa durmaya 
ve oturmaya, tā anları her ḳande giderler ise bulup ele getürmeye. Yārāna 
müteveccih olup eyitdi:

Bu sitīze-rūy u cefā-ḫūy ṭamaʿ-ı ḫām ve cehd-i temām ile bizi ṣayd içün kemer-i 
ḳaṣdı miyān-ı cāna şöyle bend itmişdür ki dāʾire-i şefḳat ü raḥmetden hezār 
merḥale ṭaşra gitmişdür, tā anuñ şaḫṣ-ı ḫabīsi̱nden baʿīd ve çeşm-i ḥarīṣinden 
nā-bedīd olmayavüz, bizden nā-ümmīd olmaz. Ṣavāb budur ki [H-123a] 
ābādānlıḳlar ṭarafına uçavüz ve ṣaḥrāyı ḳoyup bāġlar cānibine bāl ü per aça-
vüz, tā naẓarı bizden münḳaṭıʿ olup ḳaṭʿ-ı ümmīd ide ve ḫāʾib ü ḫāsir münfaʿil 
ü münkesir döne menziline gide. 

Kebūterler Muṭavvaḳa’nuñ işāretine muvāfıḳ ḥarekete āġāz itdiler ve geşt-i 
deşt-i hevā-yı ṣaḥrādan vāz gelüp bāġāt-ı ʿimāret ṭarafına pervāz itdiler. Ṣay-
yād-ı bī-çāre çün anları göremez oldı kebūter-i āvāre gibi bir zemān ḥayrān u 
ser-gerdān olup ʿāḳıbet ḥayf u dirīġ ve ḥüzn-i belīġ ve ḥasret-i endūh ve ḫay-
bet-i enbūh ile dönüp ḫānesine geldi. Zāġ hem-çünān kebūterlerüñ ʿaḳabince 
revān oldı, tā anlaruñ keyfiyyet-i ḫalāṣın maʿlūm idüp be-ḥükm-i es-saʿīdü men 
itteʿaẓa bi-ġayrihī2107 anı ol vāḳıʿanuñ defʿinde ve ancılayın ġāʾile vü hāʾilenüñ 
refʿinde ẕaḫīre ḳıla. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿĀḳil ānest ki der-tecrübe-i nefʿ ü żarar
Ze ḥarīfān-ı diger behre-i ḫod ber-dāred

Her çi dānīst k’ez ān nefʿ resed be’stāned
Ān çi ez vey żararī fehm kuned bü’gẕāred2108 [B-111a] 

Kebūterler kemīn-i kīn-i ṣayyāddan emīn olıcaḳ rıbḳa-i dāmdan raḳabelerin 
istiḫlāṣda Muṭavvaḳa’ya mürācaʿat itdiler. Ol ḫıredmend-i rāst-tedbīr bisyār 
fikr ile ol emrüñ ġavrini ḫavż u taḳdīr idüp buyurdı ki bī-muʿāvenet-i yār-ı 
vefādār ve bī-muẓāharet-i ṣadīḳ-ı ḥaḳ-güẕār bu gird-āb-ı düşvārdan ḳaṣd-ı 
kenār ḫayāl-i muḥāl ve kār-ı nā-hencārdur. Mıṣrāʿ:

2107 Mutlu kişi başkalarından ibret alandır.
2108 Akıllı insan, kâr ve zarar tecrübelerinden ders alan kişidir. Kâr gördüğünü alıp zararını anladığı şeyden uzak  durur.
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Bī-hem-rehī īn kār be-ser ne’tvān burd2109

Bu maḳāma ḳarīb Zīrek-nām bir mūş-ı tīz-hūş vardur ki benüm ile ṣıdḳ u ṣafā 
daʿvā iden ḫavāṣdan mezīd-i ḥüsn-i vefā ile iḫtiṣāṣ bulmışdur ve çāre-sāz u 
mühim-perdāzlıḳda sāʾir ḫullān u dost-nevāzdan farṭ-ı imtiyāz ile mümtāz 
olmışdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Refīḳ u muḫliṣ ü yār-ı vefādār
Vefādār olmaḳ olmışdur aña kār

Lāzımdur ki anuñ cenābına şitāb idevüz ve türāb-ı pāyına tażarruʿ idüp2110 yüz 
sürevüz ki şāyed anuñ meded-kārlıġı ile bu bend-i belādan rāh-ı rehā el vire 
ve bu gird-āb-ı muḫāṭaradan aḥsen-i vücūh üzre [Ü-98a] ḫalāṣ yüz göstere. 

Pes ol vīrāneye ki mūşuñ ḫānesi anuñ ḥavālīsinde2111 idi, nüzūl itdiler. Muṭavvaḳa 
sūrāḫı ḳatına gelüp dest-i ḍarāʿat2112 ile ḥalḳa-i der-i irādeti taḥrīk  eyledi. Mūş-ı 
[H-123b] tīz-hūş āvāz-ı Muṭavvaḳa’yı gūş idicek  ḫurūş idüp bī-iḫtiyār ṭaşra gel-
di. Çün yār-ı ḳadīmini beste-i bend-i belā gördi cūy-ı ḫūnābeyi dīde-i giryānından 
revān itdi ve dūd-ı āh-ı derd-ālūdı ciger-i biryāna irgürüp eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çi ḥālest īn ki mī-bīnem çi ḥālest
Der-īn ḥālet şekībāyī muḥālest

Men ey yārān çisān fāriġ ne-şīnem
Çü yār-ı ḫvīş rā der-bend bīnem2113

Ey yār-ı vefādār ve ey2114 refīḳ-ı ġam-küsār nice ḥīle ile bu derde mübtelā ve ne 
vesīle ile bu bende giriftār olduñ? Muṭavvaḳa cevāb virüp didi ki:

Envāʿ-ı ḫayr u şer ve eṣnāf-ı nefʿ ü żar aḥkām-ı ḳażā vü ḳader fermān-ı vāci-
bü’l-iẕʿān ḫālıḳu’l-ḳuvā ve’l-ḳader2115 menūṭ u merbūṭdur ve şādī vü ġam ve ṣıḥḥat 

2109 Arkadaş olmadan bu iş bitmez.
2110 Tażarruʿ idüp] -B Ü.
2111 Anuñ ḥavālīsinde] anda, Ü.
2112 Ḍarāʿat] ferāġat, Ü.
2113 Bu gördüklerim nasıl bir durumdur? Bunlar varken sabretmek  mümkün değildir. Ey dostlar, sevgilim esirken ben 

nasıl rahat oturabilirim?
2114 Yār-ı vefā-dār ve ey] -H.
2115 Kuvvetin ve kaderin yaratıcısı.
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ü elemden her emre ki kātib-i ḳudretden dīvān-ḫāne-i ezelde ceffü’l-ḳalem 
vāḳıʿ olmış ola, lābüddür ki ʿarṣa-i ʿademden mınaṣṣa-i vücūda gele, lā-cerem 
andan iḥtirāz ne fāʾide virür ve ictināb neyi müntic olur? Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün ḳażā levḥine çekildi ḳalem
Bende yazıldı niçe mīr-i ʿalem
Gāh olur ki ḥavādis-̱i taḳdīr
Serv-i āzād iken urur zencīr

Beni ve yārānı ḳażā-yı Rabbānī ve taḳdīr-i Yezdānī bu varṭaya bıraġup dāmı 
göstermeyüp dāneyi gözümüzde cilveger ḳıldı. Bā-vücūd ki anları teʾennī vü 
teʾemmül ve taṣabbur u2116 taḥammüle irşād idüp ve taʿcīl ü şitābdan zecr ve 
tehettük  ü ıżṭırābdan ḥacr eyledüm, müfīd olmayup dest-i taḳdīr dīde-i ʿaḳl 
u baṣīretümüzi meyl-i ġaflet ile ḫīre ve meşreb-i rāy u rüʾyetümüzi keder-i 
cehālet ile tīre ḳılup āḫir-i kār cümlemüzi bend-i miḥnet ve dām-ı beliyyeye 
mübtelā vü2117 giriftār itdi. Mūş eyitdi:

Ey ʿaceb ki sen bu maḳūle [B-111b] kimesne bu ḥiss ü ferāset ile ve ḥads ü 
kiyāset ile nāzile-i ḳażāya muḳāvemet ḳılamaya ve tīr-i taḳdīri siper-i tedbīr ile 
başdan ṣavamaya. Muṭavvaḳa eyitdi:

Ey Zīrek  bu sözden fāriġ ol ki ben degül anlar ki zūr u ḳuvvet ve ʿ aḳl u baṣīretde 
ve cāh u devlet ve hüner ü fażīletde bisyār se̱rvet ve miknet ü ġınāda ve’l-ḥāṣıl 
cemīʿ-i esbāb-ı devlet ve umūr-ı dünyāda hezār bār benden ve senden ziyā-
de olalar, pīşānī-i aḥkām-ı ezeliyyeye dest-i redd uramazlar ve sāʿid-i taḳdīri 
pençe-i tedbīr ile bozamazlar, lā rādde li-ḳażāʾihī ve lā muʿaḳḳıbe li-ḥükmihī2118. 
Çün ḳāżī-i nāfiẕü’l-ḳażāʾ-i ḳażā ḳıbāle-i irādeti ḳalem-i meşiyyet ile imżā eyleye 
[H-124a] ḳaʿr-ı mādan māhīyi baḥr-ı semāya irgüre ve evc-i hevādan murġı 
hāviye-i se̱rāya indüre. Efrād-ı āferīdeden her aḥad müctemiʿ olsa emr-i ḳażāyı 
dest-i taṣarruf ile redd ve ḥükm-i ḳaderi dīvār-ı ʿaḳl ile sedd eylemek  mümte-
niʿdür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ezelde her ne yazdı dest-i taḳdīr
Olınmaz tā ebed bir noḳṭa taġyīr

2116 Taṣabbur u] -Ü.
2117 Mübtelā vü] -B H.
2118 Ne onun yapacaklarına karşı çıkan, ne de verdiği hükmü sorgulayacak  vardır.
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Olacaḳ nesne olur dād u bī-dād
Gerek  göñlüñi ġam-gīn ṭut gerek  şād

Dirilse bir araya cümle ʿālem [Ü-98b]

İçinde idemez bir ḥarfini kem

Ne sūz-ı sīne ile ṣavrulur ol
Ne āb-ı dīde ile maḥv olur ol

Ne yazusın ḳılur göz yaşları ter
Ne bād-ı āh ider evrāḳın ebter

Şöyle bil ki cereyān-ı fermān-ı ḳażāda dānā-yı kāmil nā-dān-ı cāhil ile2119 yek-
sāndur ve meydān-ı taḳdīrde gedā-yı ḥaḳīrü’ş-şān sulṭān-ı cihān ile hem-ʿinān-
dur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-zūr u zer ne-şāyed redd-i aḥkām-ı ḳażā kerden
Ne-mī-zībed kesī rā der-ḳażā çūn u çirā kerden2120

Zīrek  eyitdi: Ey Muṭavvaḳa melūl olma göñlüñi ḫoş ṭut ki her ḫilʿat-i ḫilḳati 
ki ḫayyāṭ-ı ḳudret miḳrāż-ı irādet ile mülāzimān-ı ʿatebe-i ʿubūdiyyetden biri-
nüñ ḳāmetine rāst biçe, gerekse girībānı ser-rişte-i devlet ile ārāste ve gerekse 
dāmānı ṭırāz-ı miḥnet ile pīrāste ola, bī-şübhe maḥż-ı ʿināyet ve ʿayn-ı kerāmet 
olsa gerek. Ġāyet-i mā-fi’l-bāb kimesne anuñ künh ü ḥaḳīḳatine vāḳıf olmaya 
ve anuñ żımnında olan laṭīfe-i ḥafiyyeye ʿārif bulunmaya. Bu maʿnāda buyur-
mışlar: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-derd ü ṣāf tu rā kār nīst ḫoş der-keş
Ki her çi sāḳī-i mā kerd ʿayn-ı ilṭifātest2121

Bu ser-güẕeştler ki naẓar-ı celīde andan bī-ḥużūr olursın, naẓar-ı daḳīḳda 
ṣalāḥ-ı ḥāl-i meʾāli anda bulursın ki dimişler: Nūş-ı ṣafā nīş-i cefāsuz müyesser 
degüldür ve gül-i rāḥat ḫār-ı miḥnetsüz mutaṣavver degüldür. Mıṣrāʿ:

2119 Cāhil ile] ḫām ile, B.
2120 Güç veya parayla kazâ hükümlerini önlemeye çalışmak  doğru değildir. Başına kaza gelmiş kimsenin onu sorgulaması 

iyi olmaz.
2121 Dünya gamını çekmek  sana göre değildir. Bu yüzden sakinin verdiği içkiyi iç ki bu sana iltifattır.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Besā murād ki der-żımn-ı nā-murādīhāst2122

Çün Zīrek  bu faṣl-ı pür-aṣlı taʿbīr-i dil-peẕīr ile taḳrīr itdi dāmuñ şol bendlerin 
ki Muṭavvaḳa anuñla muḳayyed idi, kesmege meşġūl oldı. Muṭavvaḳa eyitdi:

Ey yār-ı mihribān evvel yārānumda bu bār-ı girānı refʿ eyle ve ḫāṭıruñ anlaruñ 
mühimminden cemʿ idüp min-baʿd benüm bendümi ḳaṭʿ eyle. 

Mūş anuñ kelāmına ilṭifāt eylemeyüp kārına meşġūl oldı. Muṭavvaḳa [B-112a] 
yine tażarruʿ idüp didi ki: 

Ey Zīrek-i ekrem benüm rıżāmı ṭaleb iderseñ ve ḥuḳūḳ-ı meveddet ve sābıḳa-i 
uḫuvveti gözedürseñ şarṭ budur ki [H-124b] evvel yārānumı bendden ḳurta-
rasın ve bu kerem ile dāġ-ı minnetüñ rān-ı cānuma urasın. Mūş eyitdi:

Ey birāder bu ḥadīsi̱ tekrār itdüñ ve bu bābda mübālaġayı ser-ḥadd-i ifrāṭa 
yitirdüñ. Meger senüñ kendü nefsüñe ḥācetüñ yoḳdur ola. Yoḫsa ẕimmetüñde 
nefsüñüñ ḥaḳḳını bilmeyüp ibdeʾ bi-nefsik2123 nüktesinden ġāfil misin? Muṭav-
vaḳa eyitdi:

Bu bābda beni melāmet eyleme ki bu ṭuyūruñ menşūr-ı ḥimāyeti benüm 
nāmuma yazılup anlaruñ taʿahhüd-i ḥālleri ẕimmet-i ihtimāmuma tefvīż 
olınmışdur. Ol cihetden ki bunlar benüm raʿiyyetümdür, benüm üstümde 
ḥaḳları sā̱bitdür ve ol sebebden ki ben bunlaruñ muḳtedā vü serdārıyam, pes 
benüm daḫı anlaruñ ẕimmetinde ḥaḳḳum vardur. Baʿde-mā ki anlar raʿiyyet-
lik  ḥaḳḳını riʿāyet idüp anlaruñ muʿāvenet ü muẓāheretleri ile bī-dād ṣayyād-ı 
cellāddan azād oldum. Baña daḫı anlaruñ levāzım-ı ḥuḳūḳına iltizām idüp 
mihterlik  merāsimin edā itmek  lāzımdur. Her pādşāh ki kendü āsāyişin ṭaleb 
idüp reʿāyāyı beste-i bend-i belāda ḳomaġı revā göre, az zemānda meşreb-i 
ʿişreti tīre ve dīde-i devlet ü ṣalṭanatı ḫīre ola. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ne-yāsāyed ender diyār-ı tu kes
Ki āsāyiş-i ḫvīş ḫvāhī vü bes2124

Mūş eyitdi: Pādşāh raʿiyyet beyninde cān mesā̱besindedür bedende ve dil 

2122 Ne çok  murat vardır ki muratsızlıklarda saklıdır.
2123 Kendinle başla.
2124 Senin sadece kendi rahatını düşündüğün ülkende kimsenin rahat olması mümkün değildir.
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menzilesindedür2125 derūn-ı tende. [Ü-99a] Pes evlā budur ki evvelā anuñ 
ḥāli tedārük  olına. Zīrā ki eger dil ṣalāḥ üzre ola, fesād-ı aʿżādan çendān żarar 
irmez ve eger ʿıyāẕü bi’llāh fesāda māʾil ola, selāmet-i eczā aṣlā fāʾide virmez. 
Nite ki ṣāḥib-i nübüvvet-i kübrā ki şeyb-i ʿayb u kiẕbden muʿarrā vü müberrā-
dur, buyurmışdur: İnne fi’l-cesedi mużġaten iẕā ṣalaḥat ṣalaḥa’l-cesedü küllehū ve iẕā 
fesedet fesede’l-cesedü küllehū elā ve hiye’l-ḳalbü2126. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çākerān kem eger şevend çi ġam
Ez ser-i şeh me-bād mūyī kem2127

Muṭavvaḳa eyitdi: İḥtimāldür ki eger evvel benüm bendlerümi ḳaṭʿa iştiġāl 
idesin āyine-i ḫāṭıruña jeng-i melāl ve tīġ-ı dendānuña şāyibe-i kelāl müteṭarrıḳ 
olup yārānuñ ḫalāṣı bābında tekāsül ü ihmāl idesin, ammā çün ben beste olam 
tīşe-i dendānuñ ne ḳadar şikeste olursa ve melālüñ ne deñlü [H-125a] kemāl 
bulursa muḳarrerdür ki benüm cānibümden teġāfül ü tekāsül ḳılmasañ gerek 
ve żamīrüñde beni ḳayd u bendde ḳomaġa cevāz u ruḫṣat bulmasañ gerek  ve 
daḫı çün hengām-ı belāda birbirümüz ile müşāreket ü muvāfaḳat vāḳıʿ oldı 
şarṭ-ı ḥaḳīḳat ve farṭ-ı mürüvvet budur ki vaḳt-i ḫalāṣda daḫı muvāfaḳat üzre 
olup ḥaḳḳ-ı murāfaḳatı riʿāyet ḳılavüz. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kişinüñ yāri ġam-ḫvārī gerekdür
Belā vü ġuṣṣada yārī gerekdür
Ṣafā vaḳtinde çoḳ bulur kişi yār
Velī yār ol durur k’ola vefādār

Mūş eyitdi: Belī, ʿādet-i ehl-i mekremet ve ʿaḳīde-i erbāb-ı fütüvvet budur ki 
buyurursın, bu ḫaṣlet-i ḥamīde ve sīret-i pesendīdenüñ fāʾidesi ġāyet çoḳdur ve 
se̱merātına nihāyet yoḳdur. Cümleden birisi budur ki ḫalḳuñ senüñ ḥaḳḳuñda 
[B-112b] iʿtiḳādı iştidād üzre izdiyād bulur ve reʿāyānuñ kerem ü mürüvve-
tüñe iʿtimādı mübrem ü müstaḥkem olur. Beyt:

2125 Menzilesindedür] mertebesindedür, Ü.
2126 Hiye’l-ḳalbü] hüve’l-ḳalbü, H.
 Şunu da biliniz ki insanın vücudunda bir et parçası vardır. O et parçası düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O 

bozuk  olursa bütün vücut bozulur. Biliniz ki o et parçası kalptir.
2127 Hizmetçilerin azalmasında gam yoktur. Asıl padişahın saçından bir kıl eksik  olmasın.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dūstī rā kesī çünīn bāyed
Ki ez ū kār-ı beste bü’gşāyed2128

Pes Zīrek  cidd-i temām ve cehd-i mālā-kelām ile evvelā tīşe-i dendān ile bend-i 
yārānı ḳaṭʿ idüp baʿdehū gerden-i Muṭavvaḳa’dan daḫı bār-ı girānı refʿ eyledi. 
Çün mūşuñ kārı temām oldı ve mühimmi ser-encām buldı muṭavvaḳa cemīʿ 
kebūterler ile dehen-i ḫuşk  ve leb-i teşne ve çeşm-i ter ile anı vedāʿ itdiler ve 
sipihr-i selāmet-i rehber ile īmin ü muṭmeʾin āşyānelerine gitdiler. Mūş daḫı 
sūrāḫına girdi. Çün zāġ Zīrek’üñ bu ḥālin gördi ve bend-i dāmı tīşe-i nāb ile 
kesüp aḥbābuñ istiḫlāṣı bābında ḥüsn-i ihtimāmın müşāhede ḳıldı ʿan-ṣamī-
mi’l-ḳalb anuñ maḥabbet ü meveddetine raġbet itdi ve anuñla muvāfaḳat u 
muṣādaḳati nīʿmet-i cesīme ve ġanīmet-i ʿaẓīme2129 bilüp kendüye eyitdi:

Ben ol kebūterlere vāḳıʿ olan vaḳāyiʿden emīn degülem. Lā-cerem buncılayın 
bir ṣāfī-żamīr ü ṣāḥib-tedbīr ile ki vaḳt-i belāda ẓahīr ve hengām-ı miḥnetde 
dest-gīr ola, muṣādaḳatda nā-güzīrem. Mesṉevī2130:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ki ḳande bulınur yār-ı vefādār
Bulınmaz diñmeñüz dildār-ı ġam-ḫvār

Cihān dārında gerçi yār çoḳdur
Senüñ bāruñ çekenlerdür saña yār

Çün kānūn-ı derūnında bu ārzū dīki cūşa āġāz eyledi āheste [H-125b] der-i 
sūrāḫ-ı mūşa gelüp zebān-ı niyāz ile āvāz eyledi. Mūş eyitdi: 

Kimdür? Zāġ eyitdi:

Ben kemterem ki zāġam2131, benī-nevʿüm miyānında mihterem. Bir mühimm-i 
żarūrī sebebi ile ḫāk-i pāye yüz sürmek  [Ü-99b] isterem. 

Bu Zīrek  bir mūş-ı tīz-hūş idi ki rūzgāruñ germ ü serdin ve eyyāmuñ nīk  ü 
bedin çoḳ görmiş idi ve ol mevżiʿde girīzgāhlar içün niçe sūrāḫlar āmede ḳılup 
her birisinden āḫere rāh2132 itmiş idi ve her vāḳıʿanuñ ʿilācında ḳable’l-vuḳūʿ 

2128 Dostluğun gereği düğümleri çözmektir. 
2129 Ġanīmet-i ʿaẓīme] devlet-i ġanīmet, B.
2130 Mesṉevī] Rubāʿī, B Ü.
2131 Zāġam] -B Ü.
2132 Rāh] yol, Ü.
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ihtimām idüp her kāruñ tīmārını muḳteżā-yı maḳāma göre itmāma yitişdürmiş 
idi, çün zāġ idügin bildi ziyāde bī-ḥużūr olup eyitdi:

Ey zāġ birbirümüzden buʿde’l-maşrıḳayn2133 ıraġ iken ṭaleb-i muḳārenete ne 
bāʿis ̱ oldı ve miyānumuzda kemāl-i mübāyenetden ġayrı münāsib yoġ iken 
muṣāḥabet īcāb ider ne sebeb ḥādis ̱oldı? 

Zāġ ṣūret-i ḥāli bidāyetinden nihāyetine dek  ḥikāyet itdi ve kebūterler ḥaḳḳın-
da anuñ ḥüsn-i ʿahd ve kemāl-i vefādārlıġına ıṭṭılāʿın beyān idüp eyitdi:

Çün gördüm ki ol bī-çāreler senüñ ʿināyet ü muʿāvenetüñ vesīlesi2134 ile dām-ı 
miḥnetden ḫalāṣ oldılar ve muṣādaḳat ü murāfaḳatuñ bereketi ile ol varṭa-i 
ʿanādan rehā buldılar senüñ kemāl-i vefādārlıġuña ve nihāyet-i ḥaḳ-güẕār-
lıġuña cāzim olup vüfūr-ı himmet ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyet ve ṣafā-yı niyyet ve ṣıdḳ-ı 
ʿaḳīdet ile bāb-ı saʿādet-meʾābuña ʿāzim oldum, tā farṭ-ı muḫālaṣat ile şarṭ-ı 
muḫālaṭatı [B-113a] yirine getürem ve senüñ ile hem-nişīn ü hem-dem olup 
her dem daʿvā-yı vedād u ittiḥāddan dem uram ve ḫār-ı mübāyenet ü muḫāle-
feti reh-güẕār-ı muṣāḥabet ü muvāfaḳatdan götürem. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Dārīm be-sūy-ı tu besī dil-nigerānī
Ḥāl-i dil-i ḫod bā tu be-güftīm tu dānī2135

Mūş eyitdi: Benüm benī-nevʿ ile senüñ cinsüñ miyānında muṣāḥabet bizüm 
şerīʿatümüzde menhī vü maḥẓūr ve sen bu zūr u tezvīr ile maʿrūf, ben bu fikr 
ü tedbīr ile meşhūr iken mā-beynümüzde iḥtimāl-i muvāṣalat dāʾire-i ʿaḳldan 
be-ġāyet dūr u mehcūrdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-bāzār-ı tu sūdī coz ziyān-ı cān ne-mī-bīnem
Ki buʿde’l-maşrıḳayn āmed miyān-ı mā der-īn sevdā2136

Yüri var ṣoġuḳ demür dögme, bir nesne ki ḥayyiz-i imkānda olmaya, pīrāme-
ninde gezinme ki istiḥṣāl-i muḥāle iştiġāl [H-126a] itmek  hemān berriyyede 
gemi yürütmek  ve deryāda at segirtmek  ve tār-ı ʿankebūt ile ʿAnḳā şikār ve bu 

2133 Buʿde’l-maşrıḳayn] beyne’l-maşrıḳayn H.
2134 Vesīlesi] sebebi, Ü.
2135 Seni çok  merak  ediyoruz ve senin için tedirginiz. Halimizi sana söyledik. Artık  sen bilirsin. 
2136 Senin pazarında cana gelen zarardan başka menfaat görmüyorum. Bu sevdada aramıza doğu ile batı arası kadar 

mesafe girdi. 
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efʿāl ṣāḥibinüñ meʾāl-i ḥāli peydādur ki aḥbāb u aʿdā miyānında rüsvā olup 
erbāb-ı ʿaḳl ve ehl-i fażl ḳatında kendü cehlin āşkār itmekdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Īn dām be-ber ḳaṣd-ı şikār-ı digerī kun
K’ān ṣayd ki dīdī be-şikār-ı tu ne-yāyed2137

Zāġ eyitdi: Ey mūş bu sözi ferāmūş eyle ki aṣḥāb-ı himmet erbāb-ı ḥācete 
bāb-ı merḥameti sedd ve ehl-i mürüvvet dergāhına penāh ideni yed-i ḫuşūnet 
ile redd eylemezler. Ben ḥavādis-̱i zemāndan bu bārgāha penāh idüp vaḳāyiʿ-i 
devrāndan bu melceʾ-i erbāb-ı recāya ilticā eyledüm. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Coz āstān-ı tuem der-cihān penāhī nīst
Ser-i merā be-coz īn der-ḥavālegāhī nīst2138

Ḥālā çün ḥalḳa gibi bu saʿādet bābına lāzım ve devlet gibi ḥarem-i keremüñ 
ḥarīm-i ḥürmetine mülāzim oldum [Ü-100a] ne iḥtimāldür ki tīġ-ı cefā veh-
minden siper gibi bu niyyetden yüz döndürem ve muḥāldür ki tīr-i cevr ü sitem 
zaḫmından kemān gibi bir cānibe daḫı māʾil olup gez gibi bu hevādan girü 
dönem. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger be-şemşīr-i siyāset mī-nevāzī ḥākimī
V’er be-teşrīf-i ġulāmī mī-peẕīrī bendeem2139

Mūş eyitdi: Ey zāġ kerem eyle bāb-ı ḥīleyi benüm cānibüme açma ve dām-ı 
zerḳa beni ṣayd içün dāne-i firīb ṣaçma ki senüñ benī-nevʿüñ ṭabīʿatin bilürken 
senüñ ile muṣāḥabet baña ʿ aẓīm şeyn ve çün mā-beynümüzde cinsiyyet yoḳdur 
yā ġurābe’l-beyn2140 senüñ ṣoḥbetüñden ictināb baña farż-ı ʿayndur. Bunuñ birle 
ki ber-muḳteżā-yı ḳavl-i ḥakīm Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Rūḥ rā ṣoḥbet-i nā-cins ʿaẕābīst elīm2141

Senüñ muṣāḥabetüñ bī-gümān sūhān-ı ʿömr ve erre-i cāndur. Ġāʾile-i mek-

2137 Bu tuzağı kaldır ve başka bir av peşine git. Gördüğün av senin tuzağına düşmedi.
2138 Senin kapından başka bana bir sığınak, başka gideceğim kapı yoktur.
2139 İster beni siyaset kılıcıyla kes, ister köleliğe kabul et, razıyım.
2140 Ey kırmızı gagalı ve ayaklı karga!
2141 Kötü insanın arkadaşlığı ruha dayanılmaz bir azap verir.
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rüñden bir ān emn ü iṭmīnān baña imkān degüldür. Her kimse ki bir şaḫṣ 
ile muṣāḥabet2142 eyleye ki andan emīn olmaya, ol vāḳıʿaya mübtelā ola ki ol 
kebg-i derī olmışdur. Zāġ eyitdi: Ne keyfiyyet ile [B-113b] olmışdur ol?

Ḥikāyet: Mūş eyitdi: Rivāyet iderler ki bir kebg-i derī bir kūh dāmenine 
ḫırāma gelmiş idi ve āvāz-ı ḳahḳaha ve ṣadā-yı ġulġulesi sāmiʿa-i dehre ve kün-
bed-i sipihre ṭanīn ü velvele virmiş idi. Ḳażā-yı ilāhī bir bāz-ı şikārī uçarken ve 
evc-i hevāda ol ḥavālīden giçerken bāṣıresi kebgüñ ḫırāmına rāst gelüp āvāz-ı 
ḳahḳahası sāmiʿasına vāṣıl olur. Levḥ-i ḫayāl-i bāza [H-126b] ṭarḥ-ı muṣāḥa-
beti mürtesim olup el-ḥāṣıl cān u dilden anuñla münāsebete māʾil olur. Çün 
seyl-āb-ı maḥabbet başından aşar ḫāṭırına bu endīşe düşer ki bu ʿālemde her 
şaḫṣa bir hem-dem-i münāsib ve bir maḥrem-i muṣāḥib bi’ż-żarūrī vācibdür, 
tā eyyām-ı devletde yārı ve hengām-ı nekbetde ġam-küsārı olup ḥālet-i ṣoḥbet-
de ḳalbi muṣāḥabetden ṣafā ve vaḳt-i marażda rūḥı muʾāneset ile şifā bulur. 
Maʿnā-yı mezbūrda mese̱l-i meşhūrdur ki elsine-i nāsda meẕkūrdur: Her ki 
bī-yār būd peyveste bīmār būd2143. Bu nükteyi edāda bu beyt hemīndür ki 
zāde-i ḫāṭır-ı ḥazīndür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cihānda her kimüñ ki yāri yoḳdur
Dıraḫt-ı ʿişretinüñ bārı yoḳdur

Bu kebg bir yār-ı ḫandān-rūy u ḫoş-reftār u sebük-rūḥ u şīrīn-güftārdur. Ḳalb 
ne deñlü pür-ġam olursa bu cins enīsüñ ṣoḥbeti ile tāze vü ḫurrem olur ve 
sīnede ne deñlü elem olursa bu nevʿ hem-demüñ ülfeti ile münşeriḥ ü bī-ġam 
olur. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Yārī bāyed çi gūne yārī bāyed2144

Yārī ki girih ze kār-ı men bü’gşāyed

Her geh ki cemāl-i ḫvīşten bü’nmāyed
Z’āyīne-i dil ġubār-ı ġam bü’zdāyed2145

Pes āheste cānib-i kebge revān oldı. Kebg-i nā-tüvān bāzı göricek  ʿöẕr-künān 

2142 Muṣāḥabet] ṣoḥbet, H.
2143 Kimin bir yari yoksa, o, hastalığa yakalanmıştır.
2144 Bu mısraın vezni “Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
2145 İşlerimin düğümünü açan bir sevgili gerektir. Öyle bir sevgili ki, bakınca gönül aynasından gam tozu temizlenir.
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bir seng şikāfında pinhān2146 oldı. Bāz ol sūrāḫ ḳurbında nüzūl itdi ve zebān-ı 
niyāz ile keyfiyyet-i ḥāli taḳrīre āġāz idüp eyitdi:

Ey kebg sevābıḳ-ı zemāndan ilā hāẕe’l-ān senüñ feżāʾilüñden ġāfil idüm ve 
senüñ vüfūr-ı kemālātuñ baña mestūr olduġı ecilden şimdiye dek  vāḳıʿ olan 
taḳṣīrātda maʿẕūr idüm, el-ḥāletü ḫāẕihi2147. Āvāze-i ḳahḳahañ vāsıṭası ile göñ-
lüme neşāṭ-ı tāze ve rūḥuma inbisāṭ-ı bī-endāze ḥāṣıl [Ü-100b] olup ḫırām-ı 
dil-firībüñe ṣamīm-i cān u dilden māʾil oldum. Senden iltimās iderem ki min-
baʿd benüm ile istīnās idesin ve benden ters ü hirās itmeyüp ṭarīḳ-i meveddet 
üzre gidesin2148 ve vaḥşet ü ḫaşyeti ḳoyup kemāl-i iḫlāṣ ile āstāne-i āşyāneme 
iḫtiṣāṣ idesin ki bereket-i muṣāḥabet ile bīgānelik  yegānelige mübeddel ola ve 
şecere-i vedād se̱mere-i murād vire. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Naḫlīst maḥabbet ki ez ū mīve-i maḳṣūd
Her çend kesī bīş bured bīş ber-āyed2149

Kebg zebān-ı tażarruʿ u iʿtiẕārını der-kār idüp eyitdi: Ey ḳahramān-ı kām-kār 
luṭf idüp bu ġam-gīn göñlümi ʿafvuñ beşāreti ile şād ve ben miskīne [H-127a] 
dīde-i merḥamet ile naẓar [B-114a] idüp erḥamü’r-rāḥimīn2150 cānibini yād 
eyle. Bir kebg-i āḫer daḫı şikār itdüñ farż it2151, başuñ ṣadaḳası ḳuşca cānumı 
āzād it. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Men ü dīdārī tu heyhāt çi fikrest ü ḫaṭā
Men ü vaṣl-ı tu ʿafā’llāh çi ḫayālīst muḥāl2152

Her gāh ki āteş ü āb birbiri ile imtizāc ḳıla, benüm ile senüñ miyānuñda 
muṣāḥabet ol zemān müyesser ola ve her geh ki sāye vü āftāb beyninde iḳtirān 
u izdivāc ola, senüñ ile benüm miyānumuzda murāfaḳat u muvāfaḳat ol vaḳt 
vücūd bulur. Mıṣrāʿ:

2146 Pinhān] nihān, Ü.
2147 Bu durum.
2148 Ṭarīḳ-ı meveddet üzre gidesin] -H Ü.
2149 Sevgi bir hurma ağacına benzer. Meyvesini ne kadar çok  toplarsan o kadar çok  meyve verir.
2150 Merhametlilerin en merhametlisi.
2151 İtdüñ farż it] idem diyü farż idüp, Ü.
2152 Benim seninle bir araya gelmem mi? Olamaz, mümkün değil! Allah korusun bizim bir araya gelmemiz, imkansız bir 

hayaldir.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Z’īn fikr der-güẕer ki be-cāyī ne-mī-resed2153

Bāz eyitdi: Ey ʿazīzüm sen de inṣāf eyle ki bu mihribānlıḳda ne ġarażum ola 
ki senüñ ile telaṭṭuf u müdārāyı müstelzim ola. Ne çengālümde ḫalel ü inʿilāl2154 
vardur ki senüñ emsā̱lüñ ṣaydında ʿāciz olam, ne minḳārumda ḳuṣūr u inkisār 
var ki kendü ṭuʿmemüñ şikārında fürūmānde ḳalam. Hemān budur, bundan 
ġayrı degüldür ki senüñ ile muṣāḥabet ü münāsebet sevdāsı ve mücāleset ü 
muʾāneset temennāsı saña mihr ü maḥabbete bāʿis ̱oldı ve senüñ terennümāt-ı 
ʿacībüñ ve ḥarekāt-ı dil-firībüñ temāşāsı ile dil-i bī-ġıllümde meyl-i bī-muḥābā 
ḥādis ̱ oldı. Egerçi ki baña senüñ ile muṣāḥabetden fevāʾid-i bisyār ḥāṣıldur, 
saña daḫı benüm ile münāsebetden menāfiʿ-i bī-şümār mütevāṣıldur. Evvel bu 
ki çün benüm ebnāʾ-i cinsüm seni göreler ki zīr-i bāl-i himāyetümde perveriş 
virem dāmenüñden dest-i taʿaddīyi kūtāh idüp pīrāmenüñe ḳadem-i sitemi 
dırāz itmeyeler ve saña dīde-i ḥürmet ile naẓar idüp çeşm-i riʿāyeti senden 
pūşīde ṭutmayalar ve sen bī-bāk  ü ḫurrem ferāġat-i ḫāṭır ile her dem eṭrāf-ı 
kūhı ṭavāf ve eknāf-ı deşti geşt idesin. S̱āniyen seni āşyāneme iletüp şāhāne yir 
gösterem, tā cāygāh-ı menīʿ ve ārāmgāh-ı refīʿde sākin olup benī-nevʿüñden 
ḥaysi̱yyāt ile ser-firāz ve aḳrānuñdan rifʿat-i derecāt ile mümtāz olasın. S̱ālise̱n 
senüñ ḳabīleñden şānuña lāʾiḳ bir maḥbūb-ṣūret, merġūb-sīret, muvāfıḳ cüft 
bulup saña tezvīc idem, tā dest-i muʿāşeret ile der-āġūş ve miḥnet-i ġurbeti 
ferāmūş idüp rūzgāruñı ḥużūr u refāhiyyet ile giçüresin. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ne ez zemāne cefā vü ne ez sipihr melāl
Ümīd ḥāṣıl u cām-ı murād mālā-māl2155

Kebg eyitdi: Sen emīr-i murġānsın. ʿİnān-ı iḫtiyār-ı ṭuyūr senüñ ḳabża-i iḳti-
dāruñdadur. Ben senüñ reʿāyā vü ḫarāc-[H-127b] güzārlaruñdan birisiyem. 
Ben maḳūle kimesnenüñ efʿāl ü aḳvāli sehv ü ẕillet ve ḫaṭā vü ġafletden ḫālī 
olmaḳ iḥtimāl-i muḥāldür. Ol vaḳt ki [Ü-101a] ben senüñ ḥüsn-i iltifātuña 
istiẓhār idüp senüñ luṭf u ʿināyetüñe ümmīd-vār olam, yümkin ki benden bir 
nādire ṣādır ola ki ḫāṭır-ı ʿāṭıra muḫālif ve mizāc-ı mübāreke2156 nā-mülāʾim 
gele, lā-cerem ser-pençe-i ġażab-ı ḫudāvendi sāʿid-i ʿahd-i sābıḳı bursa gerek 

2153 Sonu olmayan bu düşünceden vazgeç.
2154 Ḫalel ü inʿilāl] kelāl ü infiʿāl, H / kemāl ü infiʿāl, Ü.
2155 Ne felekten cefa, ne de gökten bela... Ümitler gerçekleşmiş, murat kadehi ağzına kadar dolu.
2156 Mübāreke] şerīfe, Ü.
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ve tīġ-ı ḫışm ile gerden-i refīḳ-i muvāfıḳı ursa [B-114b] gerek. Hemān evlā 
budur ki Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳılup mesned ḳanāʿat būriyāsın
Geyüp dībā gibi ʿuzlet pelāsın

Kūşe-i ḫalvetde tūşe-i ʿuzlet iḫtiyār idüp mülāzemet-i bārgāh-ı ḥükkāmdan ki 
müteżammin-i ḫaṭarāt-ı küllīdür, firār idem. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Temāşā-yı ruḫ-ı ḫūrşīd ḥadd-i ḫod ne-mī-bīnem
Hemān bihter ki çün sāye pes-i dīvār be-nişīnem2157

Bāz eyitdi: Ey birāder bilmez misin ki dīde-i dost müşāhede-i ʿaybdan nā-bīnā-
dur ve her zişt ki dostdan ṣādır ola, be-ġāyet mümtāz u raʿnā vü ḥınnādur. 
Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Zehr-i tu rā dūst çi dāned şeker
ʿAyb-ı tu rā dūst çi bīned hüner2158

Kebg her bār ki zebān-ı iʿtiẕārı ber-kār idüp ʿöẕr ü bahānesini2159 tekrār itdi, 
bāz muḳābelede şāfī cevāblar ve dil-peẕīr naṣīḥatler ve şiʿrī edālar ile ve ḫiṭābī 
ḳıyāslar ile ve laṭīf ḫiṭāblar ile ve ʿahd ü peymān ve vaʿd ü eymān ile müʾekked 
tażarruʿ u iltimāslar ile ol murġ-ı remīdeyi dām-ı ṣoḥbete rām idüp muḥaṣṣal-ı 
kelām kebgüñ ʿaşş-ı ḳalbinden murġ-ı vaḥşeti izʿāc ve ḫvāh u nā-ḫvāh ḫamīr-
den ḳıl çeker gibi sūrāḫdan ol sāde-dili iḫrāc eyledi. Çün ṭaşra geldi iki yār 
birbirin kenār idüp tekrār binā-yı muʿāhedeyi sevgend-i bisyār ve teʾkīdāt-ı 
bī-şümār ile muḥkem ü üstüvār itdiler. Pes bāz anı ʿizz ü nāz ve ikrām u iʿzāz 
ile ol maḳāmdan götürüp āşyānesine getürdi. Ol mesken-i ḫāṣṣ ve nişīmen-i 
nüzhet-esāsda kemāl-i iḫlāṣ u iḫtiṣāṣ ile birbiri ile ülfet ü istīnās itdiler. Çün ḥāl 
bir ḳaç gün bu minvāl üzre giçdi kebg-i derī bāzdan bu iʿtibārı göricek  tekālīf-i 
tekellüfden berī ve küstāḫāne evżāʿa cerī olup nā-hencār tekellüm ve nā-hem-
vār terennüm ve bī-taḳrīb ḫandeler ve bī-sebeb ḳahḳahalar ider oldı. Bāz-ı 
ʿālī-himmet egerçi ki kebgüñ bu evżāʿından iġmāż idüp āb-ı ʿafv ile dīvān-ı 

2157 Güneş yüzlü sevgiliyi görmek  ne haddimize! En iyisi gölge gibi duvarın arkasında oturalım.
2158 Senin zehrini dost nasıl şeker sansın? Senin ayıbını dost nasıl hüner sansın?
2159 İdüp ʿöẕr ü bahānesini] ve ẕikr-i bahāneyi, Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 563

www.tuba.gov.tr



cerāʾiminden ḫaṭṭ-ı sehv ü ḫaṭāsını maḥv ider [H-128a] idi, ammā şemşīr-i 
kīne niyām-ı sīnesinde cāy-gīr olmış ve nihāl-i ġażab zemīn-i ḳalbinde rusūḫ u 
istiḥkām bulmış idi. 

İttifāḳ bir gün mizāc-ı bāza żaʿf-ı küllī ʿārıż olup bir mertebeye vardı ki ṭaleb-i 
ṭuʿme içün pervāz itmekden ḳaldı. Nā-çār ol ṣabāḥ şāma dek  ve ol gün aḫşama 
dek2160 āşyānesinde ḳarārı iḫtiyār ḳıldı. Çün gice oldı ḥavṣalası ġıdādan ḫālī 
ve āteş-i cūʿ ile kānūn-ı derūnı mālī olup nefs-i sebaʿi ki nihād-ı bāzda merkūz 
idi, ḥarekete āġāz itdi. Kebg içün sīnesinde olan kīne-i dīrīneler ki mürūr-ı 
zemān ile cemʿ olmış idi, bāzı ḫışm-ālūd idüp her çend ki nāṣiḥ-i ḫıred-ṣūret 
ʿahd ü peymānı mınaṣṣa-i naẓarında cilveger ḳıldı, kūşe-i çeşm-i ḳabūl ile nigāh 
itmedi ve kebg ḳanın dökmege ve eti ile ḥavṣalasın pür itmege bahāne ṭaleb 
itdi. Kebg beşere-i bāzda āsā̱r-ı ġażab müşāhede ḳılup [B-115a] ʿayne’l-yaḳīn 
kendü helākine kemer-i kīni der-miyān itdügin bilüp dil-i pür-derd ü ġam-per-
verinden [Ü-101b] bir āh-ı serd idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Çü ʿāşıḳ mī-şodem güftem ki bordem gevher-i maḳṣūd
Ne-dānistem ki īn deryā çi mevc-i bī-kerān dārend2161

Ey dirīġ ki bidāyet-i ḥālden nihāyet-i kāra naẓar itmedüm ve nā-cins ile pey-
vend idüp gevher-i pend-i ekābiri ki buyurmışlardur: Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ki ez muṣāḥib-i nā-cins iḥtizāz kunīd2162

gūş-ı hūşuma bend itmedüm. Lā-cerem keştī-i ʿömrüm bu gird-āba düşmiş-
dür ki mellāḥ-ı tedbīr anuñ ḫalāṣından nā-ümmīd ve rişte-i ḥālüm bir vech 
ile münʿaḳid olmışdur ki ser-engüşt-i teʾemmül ile aña inḥilāl iḥtimāli ḫayāl-i 
baʿīddür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ne ez refīḳ vefā vü ne ḥayāt ümīd
Ne ez sipihr beşāret ne ez zemāne nüvīd2163

2160 Ve ol gün aḫşama dek] -Ü.
2161 Âşık  olduğumda saadet cevherini kazandığımı sandım. Bu aşk  denizinin ne kadar sonsuz dalgaları olduğunu 

anlamadım.
2162 Kötü niyetli arkadaşlardan uzak  durmak  gerek.
2163 Ne arkadaştan vefa, ne hayattan ümit, ne felekten müjde vardır.
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Bu nevʿ kelimāt-ı cān-güdāz ile niyāz idüp aġlar idi ve nālān u giryān āteş-i 
ḥasret-i yārān ile lāle gibi cigerin dāġlar idi. Bāz hem-çünān mıḫleb-i āzāra 
āteş-i ḫışm ile tāb ve minḳār-ı ḫūn-ḫvāra zehr-āb-ı ẓulm ile āb virüp sefk-i ḫūn-ı 
kebge bahāne arar idi. Kebg çün bāzuñ bu ḥālin müşāhede itdi farṭ-ı iḥtiyāṭı 
yirine getürüp şarṭ-ı edebi merʿī ṭutdı. Bāz gördi ki anuñ ḳatline bāʿis ̱nesne 
ḥādis ̱olmadı ve her çend ki ḳaṣd eyledi, helākin īcāb ider bahāne bulımadı. Bī-
ṭāḳat olup kebge bī-sebeb ġażab itdi ve ḳatline bu füsūn u fesāneyi [H-128b] 
bahāne idüp eyitdi: 

Revā mıdur ki ben tāb-ı āftābdan iltihāb u ıżṭırābda olup sen hevā-yı sāyede 
ārām u ḫvābda olasın. Kebg eyitdi:

Ey emīr-i cihān-gīr ḥāliyā ṭalīʿa-i şeb gelmiş ve ṭalābe-i rūz-ı ʿ ālem-efrūz2164 git-
mişdür ve aḳṣā-yı ḫāverāndan tā müntehā-yı ḳayrevān cümle cihānı ḥicāb-ı 
ẓulmet iḥāṭa itmişdür. Ol ḥażret nice tāb-ı āftābdan zaḥmetde, yā bu ḥaḳīr-i 
istiṭāʿat nice hevā-yı sāyede istirāḥatdedür. Bāz eyitdi:

Ey bī-edeb muḫālif söz söylersin he mi ve beni tekẕīb idüp benüm kelāmumı 
redd eylersin öyle mi? Cezā vü sezāñı saña göstereyüm didügi ve minḳār-ı 
ḫūn-ḫvār ile sīnesin çāk  idüp yidügi bir oldı. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki bilesin her kimse ki ḫilāf-ı cins ile münāsebet 
idüp mażarratından emīn olmaduġı şaḫṣ ile muṣāḥabet eyleye, ol kebg-i derī 
gibi rūz-ı ʿömri şām ve şeb-i eceli temām olup dāne-i ṣoḥbetine meyl itdügi 
sebebden2165 giriftār-ı dām-ı intiḳām ola. Ben daḫı hemān bu minvāl üzre saña 
bi’n-nevʿ muḫālifem ve saña ṭuʿme olduġum ecilden senden bi’ṭ-ṭabʿ ḫāʾifem. 
Pes senüñ ile benüm miyānumda ebvāb-ı mücāleset ne vech ile küşāde ve es-
bāb-ı muʾāneset ne ṭarīḳ ile āmāde ola? Zāġ eyitdi:

Ey Zīrek  sen de inṣāf ile söyle ve kendü ʿaḳluña rucūʿ idüp dīde-i teʾennī 
ile naẓar eyle ki saña īẕādan baña ne faʾide ḥāṣıl olur ve seni ekl itmekden 
ne menfaʿat-ı zāʾide vāṣıl [B-115b] olur? Bā-vücūd ki senüñ beḳā-yı ẕāt ve 
ḥuṣūl-i müvālātuñda baña niçe fevāʾid müyesser ve hezār menāfiʿ u maḳāṣıd 
muḳarrerdür. Hīç revā mıdur ki ben senden niçe menfaʿat umarken sen ben-
den mażarrat iḥtimālin viresin, yā cāʾiz midür ki ben senüñ ṭalebüñde rāh-ı 
dūr u dırāz ḳaṭʿ idem, sen benden ibā vü iʿtirāż buyurasın [Ü-102a] ve ḥaż-

2164 ʿĀlem-efrūz] ʿālem, B.
2165 Sebebden] cihetden, Ü.
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retüñde mültemesüm icābete maḳrūn2166 olmayup nāṣıye-i ümmīdüme dest-i 
redd urasın. Bu sīret-i ḫūb ve serīret-i maḥbūb ile saña lāʾiḳ mıdur ki benüm 
ḥaḳḳ-ı ʿazīmetümi żāyiʿ ḳılup bu ġarībi āstāne-i murād-baḫşuñdan nā-ümmīd 
ü bī-naṣīb ḳılasın. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Tīmār-ı ġarībān sebeb-i ẕikr-i cemīlest
Cānā meger īn ḳāʿide der-şehr-i şomā nīst2167

Yā bu aḫlāḳ-ı ḥamīde ve evṣāf-ı pesendīde muḳteżāsı bu mıdur ki ceyb-i 
[H-129a] duʿāmı fevāʾiḥ-i icābetüñ ile müncer ve meşām-ı recāmı rāyiḥa-i 
rūḥ-perver-i mülāṭafetüñ ile muʿaṭṭar ḳılmayasın. Mıṣrāʿ:

[Müfteʿilün / Mefāʿilün / Müfteʿilün / Mefāʿilün]

Ez tu ġarīb key buved resm-i ġarīb perverī2168

Mūş eyitdi: Ey zāġ her iki ḫaṣmuñ birbirine muʿādātı elbette yā ʿārıżīdür yā 
ẕātī. ʿAdāvet ki ʿārıżī ola aña zevāl iḥtimāli vardur ve bir ḥīle ile anuñ irtifāʿı-
na mecāl müyesserdür, ammā şöyle ki ʿadāvet aṣlī ve ḫuṣūmet cibillī ola, ʿa-
le’l-ḫuṣūṣ ki ʿadāvet-i ḳadīmeye ḫuṣūmet-i ḥādise̱ daḫı munżam olup sevābıḳ-ı 
muḫāṣamet levāḥıḳ-ı münāzaʿate iḳtirān bula. Hīç vech ile anuñ irtifāʿı dāʾire-i 
imkānda dāḫil olmaz ve zevāli ʿalā külli ḥāl muḥāl olup ḫaṣmiyyetüñ ikisi daḫı 
maʿdūm olmayınca anuñ ʿademi vücūd bulmaz. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Tā ser ne-reved ḫayāleş ez ser ne-reved2169

ʿAdāvet-i ẕātiye daḫı iki nevʿdür. Birisi bu ki ese̱r-i ḫuṣūmet ve żarar-ı ʿadāvet 
ḫaṣmından birine münḥaṣır olmaya. Belki gāh bundan müteżarrır ola ve gāh 
ol bundan müteʾass̱i̱r ola. Pīl ile şīr gibi ki miyānlarında bī-muḥārebe mülāḳāt 
cümle-i muḥālātdandur, ammā şöyle degüldür ki nuṣret hem-vāre bir cānibe 
muḳarrer olup hezīmet her kerre bir ṭarafa maḳṣūr ola. Belki baʿżı evḳātda 
şīr-i jiyān ẓafer bulur, baʿżı ezmānda pīl-i demān pīrūz olur ve bu nevʿ ʿadāvet 
ol mertebe müʾekked degüldür ki anuñ zaḫmı merhem-pezīr olmaya. Ol se-
bebden ki nesīm-i nuṣret her ḳanġı cihete ki tenessüm ide, her-āyine ol ṭarafa 
tesellī ḳılup teşeffī-i ṣudūr ḥāṣıl ola. İkinci nevʿ budur ki hemīşe mażarrat bir 

2166 İcābete maḳrūn] maḳbūl, Ü.
2167 Garibanların okşanması güzel bir zikirdir: Ey sevgili sizin şehrinizde böyle bir kural yok  mudur?
2168 Sen ne zaman bir garibi okşayacaksın?
2169 Baş gitmedikçe onun hayali de baştan gitmez.
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cānibe vāḳıʿ ve menfaʿat ṭaraf-ı āḫere rāciʿ ola. Mūş ile gürbe ve gūsfend ile 
gürg gibi ki dāʾim bir ṭaraf muẓaffer ü manṣūr ve zaḫmet-i hezīmet ṭaraf-ı āḫe-
re maḳṣūrdur, bu nevʿ ʿadāvet mürtefiʿ olmaḳ mümteniʿdür. Bu bir ʿuḳdedür 
ki yeteġayyerü’z-zemānü ve lā yeteġayyeruhū2170 ne gerdiş-i āsmān ile inḥilāl bulur ve 
ne iḫtilāf-ı zemān ile zevāl-peẕīr olur. Pes bir ḫaṣm ile ki ḳaṣd-ı cānda fermānı 
revān ola, bā-vücūd ki cānib-i āḫerden ne māżīde bir sābıḳa vāḳıʿ olup ne 
müstaḳbelde bir lāḥıḳa mülḥaḳ2171 ola, [B-116a] muṣādaḳat u muṣāḥabet ne 
ṭarīḳ ile mümkin olup mā-beynümüzde buʿde’l-maşrıḳayn var iken mülāḳāt u 
muvālāt ne keyfiyyet ile vuḳūʿ bula? Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān laḥẓa ki rūz u şeb be-hem peyvendend [H-129b] 
Bā rişte-i mihr sāye ber-hem bendend

Men bā tu nişīnīm ü der-ān ḥālet nīz2172

Erbāb-ı ḫıred temām ber-men ḫandend2173

Zāġ eyitdi: Ey Zīrek  bi-ḥamdili’llāh ki benüm senüñ ile ʿadāvetüm aṣlī ve 
miyānumuzda münāferet2174 ü muḫālefet cibillī degüldür. Eger ebnā-yı cinsü-
müñ senüñ ile bi’l-farż ʿadāveti varsa benüm āyīne-i ḳalbüm ġubār-ı ḫilāfdan 
pāk  ve āb-gīne-i ḫāṭırum eşiʿʿa-i lemʿa-i mihr ü maḥabbetüñ ile tāb-nākdür. 
Her-āyine çün ḳāʿide-i mine’l-ḳalbi ile’l-ḳalbi revzenetün2175 muḥaḳḳaḳ u muḳarrer-
dür [Ü-102b] ümmīd-vāram ki ol ḥażretüñ dil-i bī-ġılli benüm ṣıdḳ-ı ʿaḳīdet 
ve ḫulūṣ-ı ṭīnetüme şehādet ḳıla. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Tu me-pindār ki dil-ber ze dilet āgeh nīst2176

Mūş eyitdi: Ey zāġ sen ser-ḥadd-i mübālaġadan ṭaşra gidersin. Baña muṣā-
daḳat u muṣāḥabet teklīf idersin. Farażā ki ben kendü nefsüme cebr idem, sen 
daḫı bu müddeʿā üzre ṣabr idesin, yümkin ki ednā bahāne ile şīşe-i ʿahdi seng-i 
ġadr ile kesr idüp hemān ʿādet-i aṣlī ve ʿadāvet-i ẕātīye muʿāvedet ḳılasın. Māʾ-i 

2170 Zaman değişir, ama o değişmez.
2171 Mülḥaḳ] muḥtemel, B H.
2172 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
2173 Gece ve gündüzün birleştiği gibi (ay ve güneş de birlikte) sevgi bağı oluşturuyor. Seninle otururken bile akıllılar bana 

gülüyor.
2174 Münāferet] müfāreḳat, Ü.
2175 Kalpten kalbe yol vardır.
2176 Sevgilinin senin derdinden habersiz olduğunu sanma.
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rākid gibi ki müddet-i medīde bir yirde ṭursa egerçi ki baʿżı ʿavārıżı müteġayyir 
olur, ammā muḳteżā-yı ẕātī olan ṣıfātı bāḳī ḳalur. Mese̱lā āteş üzre ṣu dökseler 
söyündürür ve şuʿle-i nār gibi ki her bār ṣūret-i żararı ve şirret-i şereri fütūr 
bulsa ḫār u ḫāşāke yitişe göyündürür. Düşmenüñ muṣādaḳatine iʿtiḳād ve 
mār-ı efʿīnüñ mümāzecetine iʿtimād cāʾiz degüldür ve aʿdānuñ muḫālaṣatı ve 
peleng-i tīz-cengüñ muḫālaṭatını āzmāyiş muḳteżā-yı ʿ aḳl u temīz degüldür2177. 
Ḥükemā buyurmışlardur ki: Düşmenüñ ḳavl-i zūrı ile mesrūr ve daʿvā-yı 
maḥabbetiyle maġrūr olmamaḳ gerek  ve her bār ki iẓhār-ı ṣadāḳatde mübā-
laġa ḳılsa aña bāver ḳılmamaḳ gerek. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ümīd-i dūstī-i nev ze düşmenān-ı kühen
Çünān buved ki ṭaleb kerdenī gül ez külḫan2178

Her kimse ki ʿahd-i düşmene iʿtiḳād ve peymān u eymānına iʿtimād eyleye ve 
efsūn u efsānesin gūş-ı rıżā ile ıṣġā ve semʿ-i ḳabūl ile istimāʿ ḳıla ol vāḳıʿa-i düş-
vāra giriftār ola ki ol şütür-süvār olmışdur. Zāġ istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Mūş eyitdi: Bir şütür-süvār esṉā-yı seferde bir mevżiʿe yitişdi ki kār-
vānīler anda nüzūl itmişler idi. Nite ki dimişlerdür: Ḳonup göçdügi2179 men-
zilde ḳomaz mı kārbān āteş, anda āteş yaḳup ḳoyup gitmişler idi. Anlar raḫt-ı 
iḳāmeti götüricek  [H-130a] kārbān-ı ṣabā āmed-şüde āġāz ḳıldı ve mirvaḥa-i 
bād-ı seḥer-ḫīz ol āteşi tīz idüp andan müteṭāʾir olan şerāreler eṭrāf-ı beyābān-
da olan ḫār u ḫāşāke yitişüp ol nevāḥīde olan dıraḫtistān bi’l-külliye ṭutuşup 
ol ṣaḥrānuñ her kūşesinde bir lālezār be-dīdār oldı. Miyān-ı beyābānda meger 
bir mār-ı ʿaẓīm ve efʿī-i cesīm muḳīm idi. Āteş eṭrāfın dāʾire-i hāle ve şuʿle-i 
cevvāle [B-116b] gibi iḥāṭa idicek  ʿāciz ü fürūmende ḳalup hīç bir cānibe yol 
bulımadı ve her ṭarafa ki nigāh itdi, rāh-ı rehā görimedi. Az ḳaldı ki tāb-ı āteş 
ile māhī gibi tābede ḳavrula ve ṣarṣar-ı nār-ı bevār ile ḫırmen-i ḥayātı ṣavrula. 
Çün ol süvārı gördi tażarruʿ u zārīye āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çi şeved ger be-kerem merḥametī fermāyī
Girih ez kār-ı fürū-beste-i mā bü’gşāyī2180

2177 Ve aʿdānuñ muḫāliṣatı …ʿaḳl u temīz degüldür] -Ü.
2178 Eski düşmanlardan dostluk  beklemek  külhandan gül ummaya benzer.
2179 Göçdügi] düşdügi, B.
2180 Bize bir merhamet gösterip işimizden bir düğüm açsan ne olur?
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Yangın içinde mahsur kalan bir yılanı elindeki torbayla kurtaran deveci. TSMK, revan 843, v.187b.
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Süvārī ġāyet müşfiḳ ü raḥīm ve mihribān u kerīm idi. Çün māruñ istiġāse̱sin 
işitdi ve ḥarāret-i āteşden mā gibi ıżṭırābın ve nihāyet-i iltihābdan mū gibi pīç 
ü tābın müşāhede itdi kendü kendüye eyitdi:

Egerçi mār ḥayvān-ı ziyān-kār ve düşmen-i bed-kirdārdur, ammā ḥālen çün 
fürūmānde vü ʿācizdür aña merḥamet itmek  meẕheb-i mürüvvetde cāʾizdür. 
Evlā budur ki ḳullāb-ı himmet ile bu gird-āb-ı miḥnetden anı ṭaşra çekem ve 
bu toḫm-ı2181 ḫayrı ki müsm̱ir-i saʿādet-i dünyā ve müntic-i kerāmet-i uḫrādur, 
dīvān-ı ḥasenātum ẕemīninde ekem. Pes yanında olan tūbreyi elinde olan nī-
zenüñ ucına baġlayup [Ü-103a] mār ṭarafına uzatdı. Mār tūbre gibi ḥiṣār-ı 
ḥaṣīn ü üstüvārı göricek  bī-iḫtiyār kendüsin içine atdı. Süvār niyyet-i ḫayr ile 
ol maẓhar-ı şerri żarar-ı şerer-i nārdan ḫalāṣ itdi. Baʿdehū tūbreden çıḳarup 
baʿżı müʾess̱i̱r kelimāt ile naṣīḥate āġāz idüp eyitdi:

Ey mār bilür misin nice varṭa-i düşvārdan ḫalāṣ olduñ ve nice gird-āb-ı bevār-
dan necāt bulduñ? Vācibdür ki bu niʿmet şükrānesi bir kūşe iḫtiyār idüp min-
baʿd maḳām-ı āzār ve ṣaded-i ıżrārda olmayasın ki mūẕī dünyāda bed-nām ve 
āḫiretde düşmen-kāmdur ve raḥmet-i Ḥaḳ’dan dūr ve merḥamet-i ḫalḳdan 
maḥrūm u mehcūrdur. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-ters ez Ḫudā vü me-yāzār kes
Reh-i restgārī çünīnest ü bes2182

Mār eyitdi: Ey süvār bu sözden [H-130b] fāriġ ol ki ben senüñ bezm-i ʿīşuñı 
zaḫm-ı nīşüm ile telḫ itmeyem, bu maḳāmdan gitmeyem. Süvār eyitdi:

Ey mār bu ne güftār-ı nā-hencār olur. Ben saña şefḳat ü merḥamet bābında 
ḳuṣūr itmedüm ve seni miyān-ı āteşde ḳoyup nār u nūr itmedüm. Ben olma-
sam seyl-i fenā binā-yı bünyeñi yıḳar idi ve şuʿle-i āteş ḫāne-i ḥayātuñı bir 
demde2183 yaḳar idi. İḥsān izāsında eẕā sezā mıdur ve kerem cezāsında elem 
revā mıdur? Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ez cānib-i men ṭarḥ-ı vefādārī būd
Ez pīş-i tu āyīn-i cefā-kārī būd2184

2181 Toḫm-ı] -B H.
2182 Allah’tan kork, kimseyi incitme. Doğru yol budur.
2183 Bir demde] -B H.
2184 Ben hep vefa taraftarıydım. Sen ise hep cefa etmekle meşguldün.
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Mār eyitdi: Belī, sen insāniyyetde ḳuṣūr ḳomaduñ, ammā maḥallinde vāḳıʿ 
olmadı ve luṭf u iḥsānuñı dirīġ buyurmaduñ, līkin müstaḥaḳḳına vuṣūl bul-
madı. Sen bilürsin ki ben maẓhar-ı şer ve menbaʿ-ı zehr ve menşeʾ-i żararam. 
Cemīʿ-i cānverler benüm şerer-i şerrümden üşenür ve ḫuṣūṣan nevʿ-i beşer 
żarar-ı zehrümden ḳan ḳaşanur. Çün sen benüm gibi maẓhar-ı şerri el-vücūdu 
ḫayru maḥżin2185 feżāsında ḳoyup tengnā-yı ʿademe göndermedüñ [B-117a] 
buncılayın menşeʾ-i fesāduñ āteş-i ifsādını seyl-i demār ile söyündürüp kār u 
bār-ı vücūdını nār-ı bevār ile göyündürmedüñ. Her-āyine anuñ mükāfātında 
envāʿ-ı āfāt u maḫāfāta ḥāżır u muntaẓır olmaḳ gerek  ki şirrīrlere ḫayr itmek 
ḫayyirlere şer itmek  ile berāberdür. Belki bed-kārlara iḥsān nīk-kirdārlara 
isāʾetden bed-terdür. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çünān ki der-reviş-i şerʿ ü ʿaḳl memnūʿest
Bedī be-nisbet-i pākān u nīkūvān kerden

Be-cāy-ı ded ṣıfatānī ki merdüm āzārend
Be-hīç vech nikūyī ne-mī-tevān kerden2186

Bir daḫı bu ki ḳulne’hbiṭū baʿżuküm li-baʿżın ʿadüvv2187 naṣṣ-ı ṣarīḥi mūcebince 
sizüñ ile bizüm miyānumuzda ʿadāvet-i ḳadīmī ḳāʾimdür. Dūr-bīnlik  ü 
ʿāḳıbet-endīşlik  muḳteżāsı üzre düşmen maḳtūl ve ḫaṣm maḫẕūl olmaḳ daḫı 
lāzımdur ve be-ḥükm-i uḳtulü’l-esvedeyn2188 bizi ḳatl bi-ḥasebi’l-ʿaḳl ve’n-naḳl2189 siz 
ṭāʾifeye farż-ı ʿayndur. Çün bu bābda fermān-ı şerʿe ve muḳteżā-yı ʿaḳl u ṭabʿa 
muḫālif fiʿle irtikāb idüp zaḫm yirine raḥm, nīş maḥalline nūş erzānī gördüñ 
elbette saña zehr-i dehānumdan çāşnī ṭatdursam ve bün-i dendānumdan 
şarāb-ı lüʿāb2190 tecerruʿ itdürsem gerek, tā istimāʿ ḳılanlar bu fiʿl-i münkirde 
saña ittibāʿdan imtināʿ ḳılalar ve sāʾirlere daḫı tecrübe olup senden ʿibret ü 
naṣīḥat alalar. [Ü-103b] Süvār eyitdi:

Ey ḳahramān-ı sitem-kār bu ne efsānedür [H-131a] ki söylersin ve bu ne 
bahānedür ki eylersin. İnṣāf eyle iḥsān muḳābelesinde isāʾeti nice milletde revā 
görmişlerdür ve kerem mükāfātında ḫıyānete ḳanḳı şerīʿatde ruḫṣat virmişler-

2185 Varlık  katıksız iyiliktir.
2186 Şeriatte ve akılda iyilere kötülük  etmek  günahtır. Ancak  halka eziyet eden vahşi sıfatlı insanlara iyilik  haramdır.
2187 Biz de dedik  ki: Bazınız bazınıza düşman olmak  üzere yeryüzüne ininiz (Bakara 36).
2188 İki siyahı öldürün!
2189 Akıl ve nakile göre.
2190 Şarāb-ı lüʿāb] -Ü.
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dür? Ḫayr izāsında şerri hīç bir ʿāḳil maʿḳūl görmez ve nefʿ cezāsında żarrı 
kāfir ḳāżīsi daḫı buyurmaz. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Binā olalı bu deyr-i pür-āfāt
Yine iḥsāndur iḥsāna mükāfāt

Mār eyitdi: Ey süvār sen buña ne inkār idersin ki bu ʿādet-i insāndur ve sizüñ 
meẕhebüñüzde nīk  ü bed berāber ve isāʾet ü iḥsān yeksāndur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Görür iḥsān ider ʿiṣyān ʿacebdür
ʿAcebdür ʿādet-i insān ʿacebdür

Her dem merhem yirine nīş urursız ve nūş maḥalline nīş revā görürsiz. Ben bu 
daʿvāda yine sizüñ fetvāñuz ile ʿāmil oluram ve bu muʿāmelede sizden ne kīle 
ile aldum ise yine anuñla virürem. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Yek  laḥẓa be-ḫar ān ki fürūşī heme sāl2191

Her çend ki süvār zebān-ı muḥāvereyi ber-kār itdi, sivār-ı müsāʿade sāʿid-i 
māra ṭar gelüp eyitdi:

Ey süvār çāre-i kār hemān bu iki emrüñ birisin iḫtiyārdur. Evvelā zaḫmı saña 
mı urayum? Yoḫsa şütürüñden mi ibtidā ḳılayum? 

El-ḳıṣṣa süvār her bār ki ḥiṣār-ı inkāra teḥassun itdi, müfīd olımayup āḫir-i 
kār bu ʿahd üzre ḳarār itdiler ki mār şöyle ki daʿvāsını şühūd u ʿudūl ile isḇāt 
itmek  ile süvārı iskāt ide. Süvār anuñ zaḫmına cān u dilden ḫarīdār ola ve 
kendü helākini ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb [B-117b] iḫtiyār ḳıla. Pes mār eṭrāfa nigāh 
itdi. Nā-gāh gördi ki bir gāvmīş beyābānda gezer ve miyān-ı ṣaḥrāda2192 raʿy 
u çerā ider. Eyitdi:

Ey süvār gel bu müşkili bu selīmü’l-ḳalbden2193 istifsār idelüm. Pes mār u şü-
tür-süvār ittifāḳ ile gāvmīş ḳatına geldiler. Mār dehān-ı zehr-bār u helāhil-nisā̱-
rın açup eyitdi:

Ey gāvmīş rūzgārdur ki bu beyābān-ı cihānda geşt ü güẕār idersin. Cezā-yı 

2191 Yıllarca sattığını bir anda al.
2192 Ṣaḥrāda] çerāda, B.
2193 Selīmü’l-ḳalbden] selīmü’l-dilden, H Ü.
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iḥsān nedür? Ne derece bilürsin ve nice2194 işidürsin? Eyitdi:

Ādemīler meẕhebince ṣorarsañ mükāfāt-ı iḥsān isāʾet ve pādāş-ı inʿām ḫabāse̱t-
dür. Bu daʿvānuñ ṣıdḳına delāletde bu kifāyet itmez mi ki ben niçe müddetdür 
ki bunlardan birine ḫidmet idüp her sāl ṣaḥrā-yı vücūda ġazāl-ı çīn gibi bir 
gūsāle getürüp ḫāne-i ḫudāvendümi pür-şīr ü revġān ider idüm ve anuñ vech-i 
maʿāş ve cihet-i intihāşı benüm ẕimmetümde [H-131b] olup benüm ḥaḳḳ-ı 
ḫidmetümi bile ve şükr-i niʿmetümi ḳıla dir idüm. Çün pīr oldum netāyic-i beç-
çeden ḳaldum. Benüm taʿahhüd-i ḥālümi terk  idüp ḥuḳūḳ-ı māżiyeyi unutdı ve 
beni bu ṣaḥrāya ṣalıvirüp tek  ü tenhā ḳodı gitdi. Çün bu ʿalefzārda bir miḳdār 
otlayup bī-kār u kām-kār gezdüm bedenümde fi’l-cümle simen ü se̱men ẓāhir 
oldı. Bir gün ṣāḥibüm bu cānibden güẕer idüp dīde-i diḳḳat ile benüm ḥüsn-i 
ḥāl ü yāl ü bālüme naẓar itdi. Çün benüm żaḫāmet-i ten ü endāmumı gördi 
taʿaccüb idüp beşāşet-i temām ile döndi maḳāmına gitdi. [Ü-104a] Yarındası 
bir ḳaṣṣāb getürüp beni aña beyʿ itdi. Bu gün selḫ-ḫāneye iletüp beni ẕebḥ 
itmek  muḥaḳḳaḳdur. İnsān ṭāʾifesine iḥsānuñ mükāfātı budur ki beyān itdüm. 
Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḥāl-i men īnest yārān bā ki gūyem ḥāl-i ḫod2195

Mār eyitdi: İşte ḥikāyet-i ḥāl-i mükāfātı işitdüñ ve meẕheb-i ādemiyānda iḥsān 
muḳābelesinde isāʾet lāzım idügin istimāʿ itdüñ. Hemān bī-tevaḳḳuf zaḫma 
āmāde olup ʿahde vefā ve şarṭ-ı maʿhūdı edā itmek  gereksin. Süvār eyitdi:

Bizüm şerīʿatümüzde şāhid-i vāḥid ile ḥükm sā̱bit olmaz ve şehādet ḥadd-i 
niṣāba varmayınca ḳażā meżā bulmaz. Mār āfāḳa yine naẓar itdi. İttifāḳ gözi 
bir dıraḫta rāst geldi. Eyitdi:

Gel bu dıraḫtdan daḫı keyfiyyet-i ḥāl ṣoralum. Bu bābda ol daḫı ne dir göre-
lüm. Pes maʿiyyet ile ol aġaç dibine vardılar. Mār andan daḫı ṣordı ki mükāfāt-ı 
iḥsān nedür? Dıraḫt2196 eyitdi:

Meẕheb-i insānda cezā-yı2197 iḥsān isāʾetdür ve meşreb-i ādemiyānda pādāş-ı 
menfaʿat mażarratdur. Bu bürhān ile ki ben bu beyābānda bir dıraḫt-ı sāye-
dāram ve leyl ü nehār bir ayaġ üzre ṭurup āyende vü revendeye ḫidmetkāram. 

2194 Ne derece bilürsin ve nice] nice bilür, Ü.
2195 Dostlar benim halim budur. Bunu kime anlatayım.
2196 Dıraḫt] -H Ü.
2197 Cezā-yı] mükāfāt-ı, Ü.
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Benī insāndan hergiz germā-zede2198 vü dermānde ki bu beyābānda tāb-ı 
āftābdan cigeri biryān ola, gelür. Sāye-i devletümde2199 bir sāʿat āsūde vü rāḥat 
olur, çün şedāʾid-i rāhdan ferāġat ve nikābet-i hevādan ifāḳat bulur gözlerin 
açup zīr ü bālāma baḳar. Eydür ki: 

Bunuñ her şāḫından bu deñlü çūb deste ve bu ḳadar teber ṣapı ve özdekinden 
bu miḳdār taḥta ve andan bu ḳadar ḳapu çıḳar. Şöyle ki yanında teber bulına 
yā keser [B-118a] fi’l-ḥāl şāḫlarımuñ bir ḳaçın keser. Bunuñ birle ki bunlar 
benden ṣafā bulurlar, cefā ḳılurlar. Bā-vücūd [H-132a] ki benden rāḥat gö-
rürler, zaḥmet virürler. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Men der-endīşe ki çün ber-ser-i ū sāye kunem
Ū der-ān ġam ki çisān ber-kenedem ez bünyād2200

Mār eyitdi: Ey süvār şāhid emri daḫı ber-ṭaraf oldı. Şimdiden ṣoñra daḫı ne 
bahāne olur? Elbette şarṭ-ı maʿhūdı edā itmek  gerek  ve zaḫm-ı nīşeme rıżā 
virmek  gerek. Süvār taʿallül idüp eyitdi:

Taʿdīl-i şühūd lāzım idi, olınmadı ve bu bābda tezkiye vācib idi, bulınmadı. 
Nā-ḥaḳ yire ḳan dökmek  ʿadāletüñe lāʾiḳ degüldür ve bī-beyyine ḳażā rıżā-yı 
ḥaḳḳa muvāfıḳ degüldür. Bā-vücūd maʿlūmdur ki cān be-ġāyet ʿazīz ve mīve-i 
zindegānī leẕīẕdür. Ḳalbi taʿalluḳ-ı dünyādan ḳalʿ eylemek  ṣaʿb kār ve ḫilʿat-i 
ḥayātı bedenden ḫalʿ eylemek  emr-i düşvārdur, ammā min-baʿd şarṭumuz 
bunuñ üzerine olsun ki eger bu ḳażıyyeye bir güvāh daḫı bulına bī-mużāyaḳa 
ḳażāya rıżā virem ve şarṭ-ı maʿhūdı taḳdīm idüp bu belāya kendümi teslīm 
idem. 

Bu esṉāda ittifāḳ bir rūbāh ol nevāḥīde gezerken anları bu münāẓarada görüp 
müşkilleri ne ki diyüp cān u dilden2201 ḳulaḳ urup tafṣīl-i ḥāle vāḳıf olup ṭurdı. 
Çün mār anı gördi süvāra eyitdi:

Gel imdi ḳażıyyeyi bu rūbāhdan ṣoralum. Bu bābda ol daḫı ne cevāb [Ü-104b] 
virür görelüm. Süvār henūz tafṣīl-i ḥāli iʿlām ve cevāb u suʾāli temām itmedin 
rūbāh-ı pür-intibāh āvāz-ı bülend ile eyitdi:

2198 Germā-zede] her mānde, Ü.
2199 Devletümde] ḥimāyetümde, Ü.
2200 Ben, onun başına nasıl bir gölge düşürebilirim, diye düşünürken o, benim kökümü nasıl kazıyabileceğini düşünmek-

tedir.
2201 Cān u dilden] bāb-yāb ilerü varup bunlaruñ mübāḥase̱sine, Ü.
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Ey merdüm bilmez misin ki mükāfāt-ı nīk  bed ve cezā-yı iḥsān isāʾetdür, 
ammā sen mār ḥaḳḳında ne iḥsān itdüñ? Ola ki müsteḥaḳḳ-ı pādāş-ı isāʾet 
olasın. Süvār çün ḥaḳīḳat-i ḥāli ḥikāyet itdi rūbāh eyitdi:

Sen merd-i ʿāḳile beñzersin, niçün beyhūde söz söylersin ve ḥaḳḳ-ı ṣaḥīḥi setr 
idüp kiẕb-i ṣarīḥi2202 kendüñe nisbet eylersin? Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ze ʿāḳil key revā bāşed suḫanhā-yı ḫaṭā güften2203

Mār eyitdi: Belī süvār rāst söyler. İşte ol tūbre ki beni anuñla varṭa-i āteşden 
ḫalāṣ itdi. Rūbāh taʿaccüb ṣūretin gösterüp eyitdi:

Bu kelāma bāver nice mutaṣavverdür ki bu ḳadar cesāmet-i heykel ve żaḫā-
met-i peyker ile dübb-i ekbere beñzer bir ejder bu tūbre ki aña nisbet dāʾire-i 
ʿaynü’s-̱se̱vrden aṣġardur, ṣıġabilmek  nice mümkin ü müyesserdür? Mār eyitdi:

Bu mücmeli müşāhede ile beyān sehldür, bu daʿvāyı bürhān-ı ʿayān ile isḇāt 
āsāndur. Ve’l-ḥāṣıl [H-132b] eger iʿtimād itmezseñ işte ḫar işte nerdübān. 
Rūbāh eyitdi:

Eger bu ḳażıyyeyi ʿilme’l-yaḳīn bilem ve bu ṣūreti rūy-ı ʿayn ile müşāhede ḳı-
lam. Ümmīddür ki bu ʿuḳdeyi luṭf-ı ḥīle ile ḥal ve bu ḫuṣūmeti ekmel-i vücūh 
üzre faṣl ḳılam. 

Pes taṣdīḳ-ı daʿvā ve taḥḳīḳ-ı müddeʿā içün süvār tūbrenüñ aġzın açıvirdi. Mār 
daḫı kelām-ı rūbāh ile maġrūr olup tūbrenüñ içine girdi. Rūbāh [B-118b] 
çün anı gördi āheste süvāra didi ki:

Ey cevān çün düşmenüñ zindānda gördüñ ve ḫaṣmuñ ḫaṭar-ı cānda bulduñ 
furṣatı ġanīmet bil ve mecāl virme, emrini tedārük  ḳıl. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Düşmene ger furṣat el vire hemān
Ḳaydını gör bir nefes virme emān

Pes süvār tūbrenüñ aġzın muḥkem ṭutup seng-i ḫārāya şöyle urdı ki māruñ 
zehresi çāk  olup küşte-i zehr-i helāhil2204 oldı ve benī-ādem anuñ şerer-i şer-
rinden ve żarar-ı zehrinden ḳurtılup rūy-ı ʿālem anuñ ḫubs-̱i ḫabīsi̱nden pāk  ü 
pākīze oldı. Mıṣrāʿ:

2202 Ṣarīḥi] ẓāhiri, Ü.
2203 Hatalı sözler söylemek  akıllı insanlara yakışır mı?
2204 Helāhil] helāk, B Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Īn çinīn bed zindegānī küşte beh2205

Bu ḥikāyetüñ fāʾidesi budur ki ḫıredmende lāzımdur ki ṭarīḳ-i ḥazmi nā-merʿī 
ḳomaya ve ḫaṣm-ı fitne-engīzüñ rāy-ı firīb-āmīzine maġrūr olmaya ve hīç vech 
ile anuñ ahdine iʿtimādı ve ḳavline iʿtiḳād idüp2206 bāver ḳılmaya, tā anuñ 
dām-ı belāsında dermānde ḳalmaya. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ol ki ḳavl-i ḫaṣm ile maġrūr olur
Şemʿ-i ʿaḳlı tīre vü bī-nūr olur

Dost olmaḳ düşmene ol vaḳt olur
Kim ḳaralıḳ şeb yüzinden dūr olur

Zāġ eyitdi: Bu kelām-ı leʾālī-intiẓāmı ki ʿayn-ı ḥikāyet ve maḥż-ı naṣīḥatdür, 
ḳabūl-i sāmiʿa ile işitdüm ve bu cevāhir-i zevāhir-i meʾāsi̱ri ki maʿden-i ʿaḳl ve 
kān-ı ḫıredden müstaḫrecdür, āvīze-i gūş-ı hūş itdüm, ammā senüñ kerem-i 
ẕāt ve mekārim-i ṣıfātuña lāʾiḳ budur ki bu bābda der-i muvāfaḳatı fetḥ idüp 
derīçe-i muḫālefeti sedd idesin ve benüm kelāmuma bāver ḳılup aḥkām-ı 
vehmiyyeyi berāhīn-i ʿaḳliyye ile redd idesin ve ḥükemānuñ bu pendini ki 
buyurmışlardur: Leʾīmler muṣāḥabetinden firār idüp [Ü-105a] kerīmler 
mücālesetin iḫtiyār itmek  gerek, gūş-ı hūşuña bend idesin ki kerīm bir ṣāʿat 
muṣāḥabetde envāʿ-ı şefḳat ü mülāṭafet buyurur ve ruʿūnet ü ḫuşūnetden iḥ-
tirāz idüp bīgāneligi yegānelige mübeddel ḳılur, ammā leʾīm ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i 
ḳadīmden iġmāż idüp ednā [H-133a] bahāne ile yüz yıllıḳ dostdan iʿrāż ey-
ler. Bu ecildendür ki āzādelerüñ ṣadāḳati tīz ve ʿadāveti dīz vāḳıʿ olur. Kūze-i 
zerrīn gibi ki giç şikest olup tīz2207 ṣalāḥ bulur ve leʾīm-ṭabʿ u sifle-mizāclaruñ 
binā-yı ṣadāḳatleri serīʿu’l-inhidām olduġından ġayrı aṣlā ıṣlāḥ-peẕīr olmaz. 
Kūze-i sifālīn gibi ki tīz şikest olur ve hīç vech ile ṣalāḥ bulmaz. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yinilür bāġ-ı ḥikmetden yimişler
Bu maʿnāda be-ġāyet ḫoş dimişler

Mesṉevī:

2205 Böyle yaşamaktansa ölmek  daha iyidir.
2206 İʿtiḳād idüp] -H Ü.
2207 Ve ʿadāveti dīz vāḳıʿ olur. Kūze-i zerrīn gibi ki giç şikest olup tīz] -Ü.
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[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dūstī mī-bāyed ez īn gūne cüst
K’ān ebedü’d-dehr be-māned dürüst

Ḫāne k’esāseş buved ez ḫışt-ı ḫām
Pest şeved ez dü se bārān temām2208

Ey Zīrek  ben daḫı ol ḳabīledenem ki diyānetüme iʿtimād ḳılına ve ṣadāḳatüme 
iʿtiḳād olına, bā-vücūd ki bir ṣadīḳ-ı ṣādıḳa muḥtācam ve bir refīḳ-ı muvāfıḳa 
kim ṭoḳ ise ben açam. Bu recāda bu cenāba ilticā [B-119a] idüp hīç bir ṭarīḳ 
ile bu yoldan dönmezem ve bu duʿāda bu miḥrāba teveccüh idüp hīç bir vech 
ile bu ḳıbleden yüz döndürmezem ve aṣlā ṭaʿām ṭatmazam, tā beni niʿmet-i 
mülāḳāt-ı şerīfüñ ile müşerref itmeyesin ve ḳaṭʿā ārām itmezem, tā gūş-ı cānu-
mı dürer-i maḳālāt-ı laṭīfüñ ile muḳarraṭ u müşennef ḳılmayasın. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dāmen-i çün tu nigārī ze kef āsān ne-dehem
Ki be-ḫūnābe-i bisyār be-dest āmedeʾī2209

Mūş eyitdi: Senüñ müvālāt u mürāʿātuña cān ile ḫarīdāram ve ṣadīḳ-ı ṣādıḳ2210 
ve yār-ı muvāfıḳa iḥtiyācda ben daḫı sen ḳadar varam. Muʾānesetüñden bu 
ḳadar gürīzüm ve mücālesetüñden bu deñlü perhīzüm, ol ecildendür ki eger 
benüm ḥaḳḳumda mekr ü ġadr fikr idesin, ʿaḳl ḳatında ʿöẕrüm vāżıḥ ola ve tā 
dimeyesin ki bir süst-ʿinān dost buldum ve bir heyyin ü leyyin nerm-ḫilḳat ü 
żaʿīf-ḥaḳīḳat şaḫṣ ile āşnā oldum ve illā ol kelāmuñdan senüñ daʿvā-yı ṣadāḳat-
de ṣıdḳuñı bilmiş idüm ve senüñ ṣoḥbetüñe cān u dil ile māʾil olmış idüm. 
Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün der-īn dil berḳ-ı mihr-i dūst cest
Enderān dil dūstī mī-dān ki hest

Hīç ʿāşıḳ hod ne-bāşed vaṣl-cū
Ki ne maʿşūḳeş buved cūyā-yı ū2211

2208 Öyle bir dost edinmelisin ki sonsuza kadar dürüst kalabilsin. Evin temeli ham kerpiçten olursa az bir yağmurla çöker.
2209 Çok  emek  vererek  elde ettiğim için senin gibi bir sevgilinin eteğini kolay kolay bırakmam.
2210 Ṣadīḳ-ı ṣādıḳ] ṣıdḳ-ı ṣadīḳ B.
2211 Bu gönüle sevgilinin aşkı şimşek  gibi çaktıysa bil ki orada sevgilinin sevgisi vardır. Sevgilisinin kavuşma isteği 

olmayan âşık  vuslat istemez.
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Pes ṭaşra gelüp sūrāḫı ḳapusında ṭurdı. Zāġ ṣordı ki: 

Niçün ilerüce gelüp bu müştāḳ ile muʾāneset idüp şeref-i mücālesetüñ ile 
müşerref ḳılmazsın? Meger ḫāṭır-ı şerīfde henūz ḫelecān-ı ḫavf müşāhede 
[H-133b] idüp ḫafaḳān-ı bīm muʿāyene idersin. Mūş eyitdi:

Her gāh ki bir kimse kendü nefs-i nefīsin ṣadīḳ-ı ṣādıḳı yolına fidā ḳıla ve vaḳt-i 
mużāyaḳada naḳd-i cān-ı leẕīẕin yār-ı ʿazīzi içün deyn-i vācibü’l-edā bile, 
anuñ gibi ṣadīḳ muḥibb-i ṣādıḳ ve birāder-i muvāfıḳ dimege lāʾiḳ ve merāḳī-i 
ṣadāḳatde anuñ mertebesi ʿālī ve derecesi fāʾiḳdur ve eger hemān umūr-ı 
dünyeviyye bābında mülāṭafet buyurup māl ü menāl ile müvāsāt ḳıla, anuñ 
dostluġı mutavassıṭu’l-ḥāl ve ol maḳūle kimesnenüñ müntehā-yı muṣādaḳati 
[Ü-105b] ḥadd-i iʿtidāldür. Dimişlerdür ki: Ol kimesne ki dostına mürāʿāt-i 
vaḳt ve maṣlaḥat-ı ḥāl içün cāh u māl ile müvāsāt eyleye, şol ṣayyāda beñzer 
ki kendü sūdı içün dāne ṣaçar, perveriş-i ṭuyūr maḳṣūdı degüldür. Çün bu aṣl 
ṣadāḳat ġaraż-āmīzdür yümkin ki ʿāḳıbeti ʿadāvet-engīz ola. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her nefesī k’ān ġaraż-āmīz şod
Dūstī vü düşmenī engīz şod2212

Ammā şol kimesne ki cām-ı maḥabbeti şöyle nūş eyleye ki yāri kendü yolında 
varlıġın ferāmūş eyleye. İksīr-i ekber ve kibrīt-i aḥmerden ṣad2213 mertebe evlā 
ve meydān-ı maḥabbetde cān fidā ḳılmaḳ peydādur ki māl edā itmekden hezār 
bār aʿlādur. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Fāʿilün / Müstefʿilün / Faʿlün]

El-cūdu bi’n-nefsi aḳṣā ġāyeti’l-cūdi2214

Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Hest cevān-merd direm ṣad hezār
Kār çü bā cān fited āncāst kār2215

Pūşīde degüldür ki [B-119b] senüñ şarṭ-ı müvālātuñı ḳabūlde ve bāb-ı 
mülāḳātuña duḫūlde bunuñ birle ki baña ḫaṭar-ı cān vardur, zemīn-i dilümde 

2212 Garazın olduğu yerde dostluk  ve düşmanlık  birbirine karışır.
2213 Ṣad] yüz, Ü.
2214 Cömertliğin son noktası kendini feda etmektir.
2215 Parayla yiğitlik  yapan çoktur, ama (asıl yiğitlik  sevgili uğruna) candan geçmektir.
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binā-yı ṣadāḳatüñ bir derecede üstüvārdur ki ṭarīḳ-i yārīde beẕl-i nefs ve fidā-yı 
cān baña āsān kārdur. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ger resed kār be-cān ez ser-i cān ber-ḫīzem2216

Eger saña fi’l-cümle sūʾ-i ẓannum olaydı muṣāḥabetüñe māʾil olmazdum ve kū-
şe-i kāşānede oturup künc-i āşyāneden ḳadem bīrūn ḳılmazdum. Ḳalbüm senüñ 
muṣādaḳatüñe temām vāsı̱ḳ ve rūḥum senüñ muṣāḥabetüñe temām ʿāşıḳdur 
ve ṭaleb-i ṣoḥbetümde ṣıdḳ-ı niyyetüñ ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetüñ şāʾibe-i şübheden 
berī. Bu cümle ile benüm cānibümde olan ḫulūṣ u ḫuṣūṣuñ biñde biridür. Ey 
zāġ egerçi senüñ ile benüm miyānumda bünyād-ı ʿahd ü peymān pāydār ve 
bünyān-ı emn ü emān üstüvārdur, ammā senüñ benī-nevʿüñden baʿżı yārānuñ 
var ki benüm ile anlaruñ beyninde buġż u ḫuṣūmet dāʾim ve şaṭranc-ı ʿadāvet 
ḳāʾimdür. Muḥtemeldür ki anlaruñ birisi beni göricek  baña ḳaṣd [H-134a] ve 
nīşter-i çeng-i ḫūn-feşān ile reg-i şiryānumdan faṣd ideler. Zāġ eyitdi:

Benüm ile yārānum miyānında şarṭumuz budur ki benüm dostum ile dost ve 
düşmenüm ile düşmen olalar. Mūş eyitdi:

Belī her kimse ki dost-ı düşmen ile yār ve düşmen-i dosta hevādār ola, aḥibbā 
zümresinden merdūd ve aʿdā ʿidādından maʿdūddur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Rūy-ı dil ez dü ṭāʾife ber-dāşten nikūst
Ez dūstān-ı düşmen ü ez düşmenān-ı dūst2217

Bu ecildendür ki erbāb-ı ḥikmet aḥibbāyı üçe ḳısmet itmişlerdür. Dost-ı ḫāliṣ, 
dost-ı dost, düşmen-i düşmen. Düşmeni daḫı üçe taḳsīm eylemişlerdür. Düş-
men-i ẓāhir, düşmen-i dost, dost-ı düşmen. Bu bābda buyurmışlardur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ez düşmen-i ḫod çünān ne-tersem
K’ez düşmen-i yār u yār-ı düşmen2218

Zāġ eyitdi: Ey Zīrek  mażmūn-ı kelāmuñ maʿlūm oldı. Şöyle bil ki benüm ile 
senüñ miyānuñda erkān-ı meveddet bir mertebede müʾekked ve bünyān-ı 

2216 İş can vermeye gelince canla başla kabul ederim.
2217 Gönlü iki kısım insandan temizlemek  gerekir: Dost görünen düşmandan ve düşman görünen dostdan.
2218 Ben kendi düşmanımdan, dostun düşmanı ve düşman dosttan korktuğum kadar korkmuyorum.
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maḥabbet bir mesā̱bede müşeyyed olmışdur ki min-baʿd baña ol kimesne yār 
olur ki fi’l-ḥaḳīḳat saña yār ve benüm ile muṣādaḳata ol kimesne sezā-vār olur 
ki senüñ rıżāñı ṭaleb-kār ola. Her kimesne ki saña muḥibb ola, aña maḥabbet 
baña vācibdür. Egerçi ki baña aġyār ola ve ol kimesne ki saña ʿadū ola baña 
ʿadāvet lāzımdur. Egerçi ki baña ḫvīş ü tebār ola, Beyt:

[Müfteʿilün / Fāʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ber-ruḫ-ı her kes ki nīst dāġ-ı ġulāmī-i yār
Ger peder-i men buved düşmen ü aġyār ūst2219

Ḫulūṣ-ı maḥabbetüñde ṣıdḳ-ı niyyetüm ve ḫuṣūṣ-ı meveddetüñde ʿaḳd-i ʿazī-
metüm ol mesā̱bededür ki eger çeşm ü zebān ki dīdebān-ı ḳalʿa-i cān ve ter-
cemān-ı beyān-ı cenāndur, saña ḫāʾin ü muḥālif ü mübāyin görem, bir işāret 
ile ikisin daḫı sāḥil-i vücūddan gird-āb-ı ʿademe gönderem. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

ʿUżvī ze tu ger dūst şeved bā düşmen
Düşmen dü şümür tīġ dü keş zaḫm dü zen2220

Mūş bu kelimātuñ istimāʿından ḳavī-dil olup ilerü geldi ve zāġ ḥālin ve ḫāṭırın 
[B-120a] ṣordı. Ve’l-ḥāṣıl ol iki yār birbirin kenār idüp müşāhede-i cemāl ile 
ḫoş-ḥāl oldılar ve leyl ü nehār zebān-ı iştiyāḳı ber-kār idüp muṣāḥabete iştiġāl 
ḳıldılar. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Miyān bendīd ʿişret rā ki yārān der-kenār āmed2221

Çün mūş ber-mūcib-i ekrimū ażyāfeküm2222 veẓāʾif-i żiyāfeti taḳdīm ve merāsim-i 
tekrīm ü taʿẓīmi2223 tekmīl ü tetmīm itdi ve eyitdi:

Ey birāder eger raḫt-ı iḳāmeti mesken-i aṣlīden götürüp ehl [H-134b] ü ʿıyā-
lüñ bu menzile getüresin, ṭavḳ-ı minnetüñ tā ḳıyāmet gerdenüme2224 bend idüp 
ġubār-ı endūhı āyīne-i dilden götüresin. Zīrā bu buḳʿa ki bu miskīnüñ meske-
nidür, meʾvā-yı ḫoş ve mevżiʿ-i dil-keş ve mürtefaʿ-i feraḥ-baḫşdur. Zāġ eyitdi:

2219 Herkesin yüzünde dostun kölelik  damgası yoksa babam bile olsa düşmanımdır.
2220 Kendi vücudunun bir parçası bile eğer düşmanınla dost olursa düşmanı iki say, iki kılıç çek, ikisini de öldür.
2221 Arkadaşları geldi diye eğlence sofrası hazırladı.
2222 Misafirlerinize ikram edin.
2223 Tekrīm ü taʿẓīmi] taʿẓīm ü tebcīli, Ü.
2224 Gerdenüme] gerden-i cānuma, Ü.
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Bu meʾvānuñ āb u hevāsı ve füsḥat-i buḳʿa ve vüsʿat-i ruḳʿası bābında söz 
yoḳdur. Līkin şāriʿ-i ʿāmma ḳarīb vāḳıʿ olup tereddüd-i kārvān ve āmed-şüd-i 
müsāfirāndan ḥuṣūl-i żarar-ı enbūh muḥtemeldür ve vuṣūl-i āsīb-i mekrūh 
mütevaḳḳıʿdur, ammā fülān cāygāh ki taʿarruż-ı ebnāʾ-i sebīlden dūrdur, bir 
merġzārdur ki ġāyet-i ṣafāda nuḥūr-ı ḥūr gibi pür-nūr ve leṭāfet-i hevāda bāġ-ı 
İrem gibi maḳām-ı ḥużūr u ḥubūrdur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Leb-i cūyı ser-ā-ser sebze-i ter
Ṣabā būy-ı şükūfeyle muʿaṭṭar

Kenār-ı bāġ u rāġı sünbül ü gül
Miyān-ı sebzezārı pür-ḳaranfül

Ṭuʿme vü loḳma ol nevāḥīde vāfir ve dest-i āşūb-ı fitne ol ḥavālīden ḳāṣırdur. 
Bu cümleden ġayrı benüm aḥbābumdan bir keşef anda tavaṭṭun idüp ol maḳā-
ma şeref virmişdür. Eger raġbet buyurursañ ol menzil-i behişt-āyīne varalum 
ve baḳıyyetü’l-ʿömr ol merġzārda kāmrān u kām-kār rūzgār giçürelüm. Mūş 
eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Tā dāmen-i kefen ne-keşem zīr-i pāy-ı ḫāk
Bāver me-kun ki dest ze dāmen be-dāremet2225

Ey enīs-i dil-i nā-şādum ve celīs-i ḥücre-i fevāʾidüm şeref-i mücāveretüñden 
ġayrı ümmīdüm ve saʿādet-i muṣāḥabetüñden ġayrı murādum yoḳdur. Sen 
āftāb gibi her menzile ki gidesin, ben sāye gibi yanuñca yüz üzre yürürem ve 
āstīn-feşān her cānibe ki ḫırām idesin, ben dāmen gibi arduñca baş üzre süri-
nürem, tā girībān-ı cāme-i ḥayātum çeng-i hādimü’l-leẕẕāt ile çāk  ve çeşm-i 
cihān-bīnüm ṣarṣar-ı merg ü memāt ile pür-ḫāk  olmaya. Dest-i irādetüm dā-
men-i ṣoḥbetüñden ayrılmaya [Ü-106b] ve dīde-i dilüm müşāhede-i şāhid-i 
meyl ü maḥabbetüñden ırılmaya. Bu buḳʿada ki ḥāliyā sākinem, vaṭan-ı aṣlī 
ve masḳaṭ-ı reʾsüm degüldür. Belki taṣārīf-i rūzgār bu maḳāma beni bī-iḫtiyār 
getürmişdür. Benüm ser-güẕeştüm uzun ve ʿacāʾib ü ġarāʾibi ḥadd ü ʿadedden 
efzūndur. İnşāʾa’llāh ol zemān ki ḳarārgāh muḳarrer ola ve ḫāṭır-ı ʿāṭır şiddet-i 
müsāferet ve zaḫmet-i muhāceretden āsāyiş bula, taṣdīʿ cāʾiz olursa mihrden 
ẕerre ve baḥrdan ḳaṭre rivāyet olına. 

2225 Kefen eteğini toprağa sokmadan senin eteğini bırakacağımı sanma.
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Çün miyānlarında kelām bu maḳāmda temām oldı [H-135a] zāġ [B-120b] 
fi’l-ḥāl düm-i mūşa yapışup bāl-i ʿazīmet ile pervāza geldi ve maḳṣūd u maʿhū-
da müteveccih olup niçe zemān gitdükden ṣoñra2226 menzil-i maḳṣūda irdi. 
Seng-püşt meger ol merġzār miyānında olan çeşmenüñ ḥavālīsinde geşt ider 
idi. Çün ıraḳdan ṣūret-i zişt-i zāġ-ı ẓulmet-sirişti iḥsās itdi ters ü hirās aña ġālib 
olup fi’l-ḥāl ṣuya ṭaldı. Zāġ mūşı āheste hevādan indirüp seng-püşte āvāz eyle-
di. Seng-püşt ḳaʿr-ı ābdan ṣadā-yı āşnāyı işidüp şerāʾiṭ-ı istiḳbāli merʿī ṭutdı ve 
dīdār-ı yār-ı kirāmī ile şād ve zindān-ı hicrāndan āzād olup eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Baḫt-ı ber-geşte-i men bā-ser-i peymān āmed
Vaḳt-i şādīst künūn k’ān gül-i ḫandān āmed2227

Pes birbiri ile görüşdiler ve öpüşüp ḳocuşdılar ve ḫāṭırların ṣoruşdılar. Keşef 
istifsār itdi ki bu āna dek  ne ḥālde ve bu zemāna dek  ne iştiġālde idüñ? Zāġ 
ser-güẕeştin ve kebūterler bend-i dāma giriftār olduġın tā andan necāt bulınca 
ve mūş ile muṣāḥabet ü muṣādaḳat murād ḳılduġın tā mesken-i meʾlūfa vāṣıl 
olınca naḳīr ü ḳıṭmīr taḳrīr idüp kilk-i taʿbīr ile żamīr-i keşefe taḥrīr ü taṣvīr 
eyledi. Keşef çün ber-sebīl-i icmāl tafṣīl-i ḥāli maʿlūm itdi beşeresinde beşāşet-i 
tāze ve heşāşet-i bī-endāze ḥāṣıl olup eyitdi: 

Ey mūnis-i ḫāṭır-ı bī-ārām Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoş āmedī ve ʿaleyke’s-selāmu ve’l-ikrām2228

Bizüm baḥtımızuñ saʿādetidür ki sizüñ raḫtuñuzı bu cānibe çekdi ve ṭāliʿü-
müzüñ ḳuvvetidür ki kevkeb-i cemālüñüz āfāḳ-ı viṣālden ṭulūʿ itdi. Mūş daḫı 
lisān-ı iʿtiẕārı ber-kār idüp eyitdi:

Bu elṭāf-ı bī-nihāyetüñ maʿẕereti nice zebān-ı ḫāme ile taḳrīr olınmaḳ müyes-
ser ve bu iltifāt-ı bī-ḥadd ü bī-ġāyetüñ maḥmideti nice zebān-ı ḫāme ile taḥrīr 
olınmaḳ mutaṣavverdür. Biz tāb-ı āftāb-ı ḥavādisḏen sizüñ sāye-i ʿināyetüñüze 
penāh eyleyüp ṭururuz ve vuṣūl-i emānı vü emeli ḥuṣūl-i devlet-i viṣālüñüzde 
añlayup ṭururuz. Beyt:

2226 Zemān gitdükden ṣoñra] zemāndan, Ü.
2227 Benim ters dönmüş bahtım verilen bir sözün yerine getirilmesiyle düzeldi. Şimdi mutluluk  vaktidir ki o gülen gül 

geldi.
2228 Hoş geldin, sana selamlar ve ikramlar olsun.
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Karga, fare ve kaplumbağanın sohbeti. TSMK, revan 843, v.194b.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Īn ʿināyet ezelī būd ki men bürsīdem
V’īn hidāyet ebedī geşt ki rüʾyet dīdem2229

Çün şedāʾid-i seferden āsāyiş buldılar ve ol mesken-i meʾmende ġubār-ı aġyār 
ve çeşm-i zaḫm-ı rūzgārdan sālim ve muṣāḥabet-i yār ve muvāfaḳat-ı diyār ile 
ġānim [H-135b] olup rūz u şeb temāşā-yı cemāl ve şükr-i viṣāl ile [Ü-107a] 
muvāẓıb u müdāvim oldılar zāġ bir gün2230 mūşa müteveccih olup eyitdi:

Ey Zīrek  eger maṣlaḥat görürseñ vaʿde-i kerīmeyi incāza yitişdürüp ser-güẕeşti 
seng-püşt ḥużūrında ḥikāyet eyle, tā mā-beynümüzde ḳavāʿid-i muʾāneset 
istiḥkām bula ve ol nevādirüñ istimāʿı ile ehl-i meclise temām istirāḥat-ı mālā-
kelām ḥāṣıl ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Bü’gşā leb ü z’ān ḥadīs-̱i şīrīn
Kām-ı dil-i mā pür ez şekker kun2231

Mūş semʿan ve ṭāʿaten2232 diyüp bu suʾāle cevābda keşefe ḫiṭāb idüp eyitdi: Ey 
birāder [B-121a] benüm menşeʾ ü mevlidüm diyār-ı Hind’den bir şehrdür ki 
aña Mārūt dirler. Ben ol şehrde bir zāhidüñ zāviyesinde vaṭan ṭutmış idüm ve 
kūşe-i ṣavmaʿasında kendüm içün bir āşyāne düzüp dest-i irādet ile ol āstāne-
ye ilticā itmiş idüm. Benī-nevʿümden niçeler benüm dergāhuma mülāzemet 
iderler idi ve her gāh ḫidmet içün bārgāhuma gelüp giderler idi. Mürīd-i muʿ-
teḳidlerden bir merd-i ṣādıḳ her ṣabāḥ zāhid içün bir süfre ṭaʿām iḥżār iderler 
idi. Zāhid anuñ bir miḳdārın vaẓīfe-i çāşta ṣarf idüp bāḳīsin şām içün iddiḫār 
eyler idi. Ben dīde-i taraṣṣud ile gözedür idüm. Zāhid ḥücreden çıḳduġı gibi 
kendümi süfre içine atup murādum olduġı ḳadar içinde olan ṭaʿāmdan yir 
idüm. Bāḳīsin temām sāʾir yārānuma iḥsān u inʿām ider idüm. Zāhid her çend 
ki ḥīle ile beni ṣayd itmege ḳaṣd eyledi, kārger olmadı ve dām-ı mekr ile ḳayd 
u bend itmege fikr itdi, fāʾide bulmadı. 

İttifāḳ bir gice zāviye-i zāhide bir ʿazīz mihmān olup menzilini müşerref 
ḳıldı. Çün merāsim-i selām ve levāzım-ı iṭʿām u ikrām temām oldı māʾide-i 
pür-fāʾide-i kelām çekilüp simāṭ-ı muḥāvere ve süfre-i müsāmere miyāna geldi. 
Zāhid esṉā-yı kelāmda anuñ mevlid ü maḳṣūdın ṣordı ve sebeb-i irtikāb-ı sefer 

2229 Ulaştığım bu yardım ezelî, yüzünü gördüğüm bu hidâyet de ebedî oldu.
2230 Bir gün] -B H.
2231 O tatlı sözle dudağını aç (tatlı sözler söyle) ve bizim gönlümüz damağını şekerle doldur.
2232 İşittik  ve itaat ettik.
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ve mūcib-i ictināb-ı ḥużūr-ı ḥażarı2233 istifsār buyurdı. Mihmān bir merd idi 
cihān-āzmāy ve bir ferd idi ʿālem-peymāy. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sefer kerde der-baḥr u ber sālhā
Şode muṭṭaliʿ ber-besī ḥālhā2234

Zāhide cevābda gāh iḫtiṣār u īcāz ve gāh ıṭnāb-ı aṭnābı dırāz idüp ġarāʾib-i aḫ-
bār ve ʿacāʾib-i emṣārdan her nesne ki anuñ dīde-i meşhūdında irtisām bulmış 
idi, taʿbīr-i dil-peẕīr ile taḳrīr itdi. Zāhid [H-136a] esṉā-yı mükālemede gāh 
gāh ellerin birbirine urur idi. Yaʿnī bu ṣadā ile ol kūteh-āstīn ḥūze-i süfreyi ol 
dırāz-destlerden ḳorur idi. Mihmān bu ṣūretden ki bī-ḥürmetlik  ʿalāmeti idi, 
ziyāde münfaʿil ve bu ḥareketden ki dāʾire-i edebden be-ġāyet dūr idi, āteş-i 
ḫışmı müştaʿil olup eyitdi:

Ey zāhid ṣıfat-ı istihzā ve semt-i suḫriyyetden iḥtirāz saña ġāyet lāzım ve cād-
de-i cidden cānib-i hezle meyl kāffe-i ḫalḳa ʿumūman ve erbāb-ı tāc u ḫırḳaya 
ḫuṣūṣan ziyāde nā-mülāʾimdür. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-istihzā vü suḫriyye me-kun meyl
Ki ānhā lāʾiḳ-ı āzādegān nīst

Kesī k’ū hezl ü bāzī sāḫt pīşe
Ez ū bī-āb-rū ter der-cihān nīst2235

Zāhid eyitdi: Ḥāşā ki hergiz ḫār-ı hezl benüm dāmen-i ḥālüme āvīḫte ve ġu-
bār-ı istihzā hevā-yı [Ü-107b] ṣafā-yı dil-i bī-ġıllüme āmīḫte ola. Bu ḥareket 
ki benden müşāhede idersin, kişver-i süfreyi leşker-i fāreden ḥimāyet içündür 
ki benüm memleket-i niʿmetüme müstevlī olup ḫvān-ı ḫāneme dest-i taʿarrużı 
dırāz itmişlerdür. Anlaruñ ṭuġyānından ne süfrede ḫurde-i nān ḳurtılur ve ne 
ḫānede dāneden nişān bulınur. Beyt: [B-121b]

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ṣad hem-çü men be-cidd netüvānend menʿ kerd
Ān laḥẓaʾī ki dest be-yaġmā ber-āverend2236

2233 Ḥażarı] seferi, Ü.
2234 Karada ve denizde seferler yaptı. Pek  çok  durum hakkında bilgi sahibi oldu.
2235 Alaycılık  ve maskaralığa yönelme. Zira bu işler, kimseye minnet etmeyenler için değildir. Dünyada hezli ve şaklaban-

lığı kendisine hüner edinen kişiden daha yüzsüzü yoktur.
2236 Yağma vaktinde, benim gibi yüzlercesi yağmayı engelleyemez.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 585

www.tuba.gov.tr



Mihmān ṣordı ki anlaruñ cümlesi iḳdām u ḥamlede birbirine naẓīr midür? Yā 
baʿżı baʿżından cerī vü dilīr midür? Zāhid eyitdi:

Ey mihmān anlaruñ birisi pehlevān, belki cümleye sulṭān u ḳahramān menzi-
lesindedür. Rū-be-rū süfreye girüp içinde ne varsa ḳapar ve göz göre yüriyiş 
idüp nān u niʿmetden bulduġın çalar çarpar. Mihmān eyitdi:

Elbette anuñ sāʾirlerinden cürʾete bir ḥikmet ve iḳdāmda taḳaddümine bir ʿillet 
lāzımdur. Bunuñ miṣdāḳı hemān ol ḥikāyetdür ki ol şaḫṣ ol ʿavrete eyitdi: Kün-
cid-i muḳaşşer ile ġayr-ı muḳaşşeri misḻen be-misḻ ṣatmaġa elbette bir sebeb 
gerek. Zāhid eyitdi: Eger zaḫmet olmazsa buyuruñ ne keyfiyyet ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Mihmān eyitdi: Bu geldügüm rāhda2237 şebāngāh fülān kūyda bir 
āşnānuñ ḫānesine nüzūl itdüm. Ṭaʿām-ı şām yinüp vażīfe-i żiyāfet temām 
olduḳdan ṣoñra benümçün cāmeḫvāb döşediler, varup yatdum. Henūz ḫvāba 
varmadın merd-i āşnā ʿıyāli ḳatına gitdi ve ehli ile mükālemeye āġāz itdi. Be-
nüm ile anlaruñ miyānında ḥicāb hemān bir būriyā idi. Bu sebebden anlaruñ 
müfāvażaların işidür idüm ve mā-beynlerinde cārī olan güft ü gūnuñ cümlesini 
gūş ider idüm. Merd [H-136b] eyitdi:

Ey ḫātūn niyyetüm budur ki yarın bu obanuñ uluların daʿvet idüp bu mihmān-ı 
ʿazīz ḥużūrunda ki ʿālem-i ġaybdan bize bir hediyyedür, cemʿ idüp benüm 
ḥālüme lāʾiḳ ve anlaruñ şānına muvāfıḳ żiyāfet yaraġın görem. ʿAvret eyitdi:

Hey er ne ʿaceb söylersin? Senüñ ol ḳadar mālüñ yoḳdur ki meʾūnet-i ʿıyālüñe 
kifāyet ide ve bu manṣıb u cāh ve müknet ü destgāh ile ḫāṭıruña żiyāfet-i ʿām 
ḫayālin mi getirürsin ve dīk-i dimāġuñda iṭʿām u inʿām sevdā-yı ḫāmın mı 
pişürürsin? Heyhāt heyhāt. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Sevdā-yı ḫāmī puḫteʾī fikr-i muḥālī kerdeʾī2238

Gözüñ aç senden ṣoñra zen ü ferzendüñi ġayra muḥtāc itme ve bu gün ki 
cemʿe ḳādirsin, ferd içün ẕaḫīre müheyyā ḳılmadın gitme. Merd eyitdi: 

Ey ʿavret Beyt:
[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ne-dāşt çeşm-i baṣīret ki gird kerd ü ne-ḫord
Be-burd kūy-ı saʿādet ki ḫarc kerd ü be-dād2239

2237 Rāhda] yolda, Ü.
2238 Ham sevda pişirmişsin; olmayacak  şeyler düşünmüşsün.
2239 İleri görüşlü olmayan biriktirdi, yemedi. Harcayan ve paylaşan ise mutluluk  mahallesine ulaştı.

586 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Eger tevfīḳ muʿīn ve saʿādet ḳarīn olup bu niyyet ḳuvvetden fiʿle gelürse ne 
maḥall-i nedāmet ve ne maḳām-ı melāmetdür ki fi’l-ḥaḳīḳat ẕaḫīre-i āḫiretdür 
ve cemʿ-i mālüñ meʾāli vebāl ve iddiḫār u iḥtikāruñ encāmı ḍalāldur. Nite ki ol 
gürg-i ṭamaʿ-kāruñ ḥasb-i ḥāli aña dāldür. Zen suʾāl itdi ki: Nice olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Merd eyitdi: Rivāyet iderler ki bir ṣayyād var idi, hünermend ve ṣanʿat-ı 
ıṣṭıyādda2240 üstād-ı bī-mānend. Āhū bīm-i dāmından künāmından çıkmaz idi. 
Naḫçīr vehm-i sehminden ṣaḥrāya baḳmaz idi. Beyt: [B-122a] [Ü-108a]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dīdeverī pür-hüner ü tīz-hūş
Ḥīlegerī saḫt-dil ü saḫt-gūş2241

İttifāḳ bir gün dāmın bir kūh dāmeninde ḳurdı ve tīr ü kemān ile kendü kemīn-
gāhda oturdı. Nā-gāh bir ṣayd ol ḳayda bend ve bir şikār ol dāma giriftār oldı. 
Ṣayyād tīr-i pertāb gibi kemīnden çıḳup şitāb-ı temām ile dāma müteveccih olı-
caḳ āhū daḫı hevl-i cāndan ḳuvvet itdi ve dāmı ḳırup ṣaḥrā cānibin ṭutdı gitdi. 
Ṣayyād-ı ṣāḥib-tedbīr bunı göricek  bī-terāḫī vü teʾḫīr destinde olan kemānuñ 
şestinde olan tīri naḫcīr cānibine atdı. İttifāḳ peykān-ı tīr naḫcīr-i bī-çārenüñ 
pāyına rāst gelüp uvatdı. Ṣayyād daḫı yitişüp fi’l-ḥāl emrin temām itdi ve püş-
tine alup sürūr-ı mevfūr ve ḥubūr-ı nā-maḥṣūr ile yolına gitdi. Nā-gāh esṉā-yı 
rāhda bir gürāz-ı gümrāha dūş olup2242 ṣayyāduñ aña daḫı dīk-i ṭamaʿ u şerehi 
ḳaynadı ve çenginde olan ḫadeng-i elmās-rengi aña ḥavāle idüp taḳdīr-i İlāhī 
peykān-ı tīr şiryān-ı şikāf-ı ḫınzīrüñ [H-137a] kāf-ı nāfında oynadı. Ḫūk  daḫı 
elem-i zaḥm-ı tīr-i zehr-ābdan tīġ-ı nāb-ı tābdār ile şikem-i ṣayyādı çāk  idüp 
ikisi daḫı ṭarfatü’l-ʿaynda ālūde-i ḫūn u ḫāk  olup yirlü yirinde helāk  oldılar. 
Bu vāḳıʿa esṉāsında bir gürg-i gürisne ol mevżiʿe yitişüp gördi ki üç küşte, nice 
küşte her biri gürgüñ ṣaḥrā-yı ārzūsında bir püşte gerek. Bu ṣūretden ki henūz 
āyīne-i ḫayālinde semt-i irtisām bulmamış idi, ḥaẓẓ-ı temām itdi ve kesṟet-i 
niʿmet ve vefret-i ġanīmet ile müstaẓhir olup kendü kendüye eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ki besī rūzgār mī-bāyed
Ki çünīn niʿmetī be-dest āyed2243

2240 Iṣṭıyādda] ṣaydda, Ü.
2241 Çok  hünerli ve keskin zekalı bir bekçi. Keskin dilli ve keskin kulaklı bir hilekār.
2242 Dūş olup] rāst gelüp, H / ṭūş gelüp, Ü.
2243 Böylesi bir nimetin ele geçmesi için çok  zaman gerekir.
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Bu niʿmetüñ ḥaḳḳın bilmezsem kāfir-i niʿmetler defterinde merḳūm oluram ve 
isrāf idüp itlāf idersem ġaflet ü cehālet ile mevsūm oluram. Hengām-ı teʾem-
mül ü iʿtibār ve zemān-ı taṣarruf u iddiḫārdur. Ḥālā ṣalāḥ-ı ḥāl ü meʾāle enseb 
budur ki bu gün zih-i ārzūyı kemān-ı ḳanāʿate giçürüp zeh-i kemān-ı ṣayyād 
ile giçinem ve bu genc-i bī-renci miḥnet-i eyyām ve eyyām-ı miḥnet içün bir 
küncde defn idüp rūz-be-rūz tīr-i ārzūyı2244 hedef-i murāda yitişdürem ki ḥü-
kemā buyurmışlardur: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Me-ḫor cümle tersem ki dīr īstī
Be-pīrāne-ser bed buved nīstī 

Be-ḫor çīzī ez māl ü çīzī be-nih
Tamāmī be-yek-bār ez kef me-dih2245

Pes gürg ġāyet-i ḥırṣından zih-i kemānı dehānına alup dendān-ı şereh ile çig-
nemege āġāz ḳıldı2246. Nīş-i dendāndan kīş-i kemān ḳırılup bir kūşesi ḳuvvet-i 
ḍarb ile gürgüñ ḳalbine ṭoḳunup ol ded-i bī-ḫıred ol derdden ṭurduġı yirde serd 
oldı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ū nīz be-şod u ān heme nā-ḫorde be-mānd2247

Bu mese̱lüñ muḥaṣṣalı budur ki cemʿ-i māle ḥarīṣ u fermān-ı āz u āzūya muṭīʿ 
olup ẕaḫīre ḳomaġuñ [B-122b] ʿāḳıbeti vaḫīm ve ḫātimesi ʿaẕāb-ı elīmdür. 
Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ān çi dārī be-ḫor imrūz u ġam-ı dehr me-ḫor
Çün be-ferdā be-resī rūzī-i ferdā be-resed2248

Zihī şūr-baḫt u şūrīde-raḫt ol ṭāʾife ki ol ḥālde fikr-i meʾāli belki ḫayāl-i muḥāl 
ile cemʿ-i māl itdiler ve ʿāḳıbet-i kār ḥasret-i bisyār ve nedāmet-i bī-şümār ile 
ḳodılar gitdiler. Ḳıṭʿa: [Ü-108b]

2244 Kemān-ı ḳanāʿate giçürüp …rūz-be-rūz tīr-i ārzūyı] -H.
2245 Gençlik  döneminde sahip olduğun her şeyi tüketme. Çünkü yaşlılıkta yokluk  çekmek  zor olur. Malından birazını ye, 

birazını (bir kenara) koy. Bir seferde elindekinin hepsini verme.
2246 Āġāz ḳıldı] başladı, Ü.
2247 O her şeyini biriktirdi. Yiyemeden gitti.
2248 Birazcık  yemeğe sahipsen bugün ye ve dünya gamını çekme. Zira yarına ulaşırsan yarının rızkı da (sana) ulaşır.
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Dağ keçisini öldürdükten sonra karşısına çıkan bir domuzu da oklayan, 
bu sırada can havliyle üzerine saldıran domuz tarafından öldürülen avcı 
ve üç ölüyü de canına minnet bilen kurt. TSMK, revan 843, v.198a.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tā key ey ḫvāce cemʿ-i māl kunī
Ki be-merg ez tu bāz ḫvāhed mānd

Genc-i Ḳārūn eger ẕaḫīre nehī
Hem çünān ḥırṣ u āz ḫvāhed mānd

Ber-me-yefrūz āteşī ki ez ū
Be-tu sūz u güdāz ḫvāhed mānd2249 

Çün zen-i mīzbān bu kelimāt-ı ḥikmet-beyyinātı istimāʿ itdi ve mülhim-i saʿā-
detden müjde-i er-rızḳu ʿale’llāh2250 gūş-ı hūşına yitdi şevherine eyitdi:

Ey ʿazīz eṭfāl içün kīlārda bir miḳdār birinc ü küncid iddiḫār itmiş idüm. Ḥālā 
ẓāhir oldı ki cemʿ ü iddiḫār nā-mübārek  ü şūm ve erbāb-ı iḥtikār meyāmin-i 
tefvīż ü tevekkülden maḥrūm ve nāṣıye-i ḥāli [H-137b] raḳam-ı şeʾāmet ve 
simet-i şeḳāvet ile merḳūm u mevsūm imiş. Ṣabāḥ temām on kimesneye kifāyet 
ider ṭaʿām müheyyā ideyüm. Sen kimi dilerseñ daʿvet eyle ve mihmānuñ bā-
bında ḥaḳḳ-ı żiyāfeti riʿāyet eyle. El-ḥāṣıl zen ṣamīm-i dilden merdüñ naṣīḥati-
ne ḳāʾil olup çın seḥer ki sehm-i şuʿāʿ-ı maḫrūṭī cānib-i ufḳ-ı şarḳīye māʾil olup 
ve āb-ı çeşme-i āftāb ile āyīne-i dīdelerden ġubār-ı ḫvāb zāʾil oldı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Seḥergeh ki çün çeşme-i āftāb
Fürū şost ez dīdehā gerd-i ḫvāb2251

Zen küncidi muḳaşşer idüp yudı ve ḳurusun diyü āftāba ḳodı ve kendü kār-ı 
āḫere meşġūl oldı ve şevherine teʾkīd ü tehdīd eyledi ki küncidüñ temām ter-
ligi gidüp ḫuşk  olınca üstinde ḥāżır ola, tā mūr u ṭuyūr pāy-ı tārāc ve dest-i 
taʿarrużı dırāz itmeye, dīde-i ḥıfẓ u ḥirāset ile nāẓır ola. İttifāḳ şevherüñ kişver-i 
çeşmine leşker-i ḫvāb ġalebe idüp bu esṉāda bir kelb-i necis ü ḫasīs gelüp āb-ı 
dehān ve lüʿāb-ı zebān ile ol küncidi telvīs ̱ü tencīs eyledi. Zen çün bu ḥāli gördi 
andan ṭaʿām ittiḫāẕ itmekden iḥtirāz idüp götürüp bāzāra getürdi. Benüm daḫı 
bāzārda bir mühimm-i żarūrīm var idi, aña yitdüm ve anuñ ʿaḳabine düşüp 
gitdüm. Gördüm ki bir küncid-fürūşuñ dükkānına gelüp anı küncid-i ġayr-ı 
muḳaşşer ile berāber bāzār ider ve muḳābelede bir er ṭurup feryād ider ki:

2249 Ey efendi, daha ne zamana kadar mal biriktireceksin. Ölümden sonra senden geriye ne kalacak? Karun’un hazinesi 
kadarını zahire koyarsan, o kadar da hırsa sahip olacaksın. Seni yakıp yandıracak  olan ateşi alevlendirme.

2250 Rızık  Allah’tandır.
2251 Güneş çeşmesi, sabah vakti gözlerden uyku tozunu temizlediğinde,
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Kabuksuz susamı kabuklusu ile değiştiren kadın. TSMK, revan 843, v.199b.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 591

www.tuba.gov.tr



Ey zen elbette bu muʿāmelede bir nükte var ve bu mübādelede bir ḥīle muḳar-
rerdür ki muḳaşşeri ġayr-ı muḳaşşer ile ṣāʿan-be-ṣāʿ beyʿ idersin. 

Bu mese̱l mażmūnı mūcebince benüm daḫı hemān ḫāṭıruma bu ḫelecān ider 
ki ol mūş-ı çīrenüñ bu ḳadar cürʾet ü ḳudretine elbette bir ʿillet ü ḥikmet vā-
cibdür, ammā rāy-ı ġālib budur ki ḫānesinde bir miḳdār dīnārı vardur ki aña 
istiẓhār idüp bu mertebede şecāʿat ü cürʾet iẓhār ider. Eger nihāl-i ḥāli ḫazān-ı 
iflāsdan ḫālī olmasa [B-123a] şāḫsār-ı kirdārında bu leṭāfet ü ṭarāvet be-dīdār 
olmaz idi. Nite ki dimişlerdür: Bāzār-ı dünyāda ol kimse ki bī-dīnār u zerdür2252 
ol murġa beñzer ki bī-bāl ü perdür. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Bī-zer me-nişīn ki kār-ı zer dāred zer
Bīş ez heme iʿtibār-ı zer dāred zer

Gūyend ki iḫtiyār ez zer bihter
Me’şnev tu ki iḫtiyār-ı zer dāred zer2253

Ey birāder bu muḳarrerdür ki ol mūşuñ bu zūr u ḳuvvetine bāʿis ̱ zerdür. 
Hemān bīl ü teber getür ki sūrāḫını zīr ü zeber idelüm ve ser-encām-ı kār neye 
varur görelüm. 

Zāhid çün mihmānuñ bu iḳdām u ibrāmın gördi [Ü-109a] fi’l-ḥāl emrine 
imtisā̱l idüp bīl ü teber [H-138a] getürdi. Ben ol dem sūrāḫ-ı āḫerde bu 
mā-cerāyı ʿalā mā-cerā istimāʿ ider idüm. Vāḳıʿā āşyānemde zer-i sürḫ-i temām-
ʿayār hezār ʿaded dīnār var idi. Her zemān anuñ üzerinde ġalṭān ve temāşā-yı 
dil-küşāsı ile şād u ḫandān idüm. Ḳalbüm ṣamīm-i cāndan aña müteʿallıḳ ve 
cānum derūn-ı dilden aña müteşevviḳ ü müteʿaşşıḳ idi. Neẓẓāresi ile çeşmüme 
nūr-ı mevfūr ḥāṣıl ve mülāḥaẓası ile göñlüme sürūr-ı nā-maḥṣūr vāṣıl olur idi. 
Hemān-dem ki mihmān u mīzbān zemīni ḳazup pāyān-ı āşyāna irdiler ve 
ḫilāf-ı maʿhūd ol dīnār-ı maʿdūdı anda mevcūd bulup ne gördiler. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dürüstī çend ḫandān-ruḫ çü ḫūrşīd
Dıraḫşān ez ṣafā çün cām-ı Cemşīd

2252 Bī-dīnār u zerdür] bī-zerdür, Ü.
2253 Altınsız kalma ki altın işini altın görür. Altın, her şeyden daha çok  altın itibarı görür. Olgunluğun altından daha iyi 

olduğunu söylerlerse dinleme. Zira altın, altının olgunluğuna sahiptir.
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Vecīhī sürḫ-rūyī sikke dārī
ʿAzīzī ḳābilī sāḥib-ʿayārī

Gehī be’grifte ḫūbān rā ser ü dest
Demī sīmīn-berān rā kerde pā-best

Feraḫ-baḫş-ı derūnhā-yı perīşān
Kilīd-i ḳufl-ı müşkilhā-yı devrān2254

Mihmān zāhide eyitdi: Ol mūşuñ māye-i cürʾet ve pīrāye-i ḳuvveti bu idi. Zīrā 
ki zer meded-i rūḥ ve mādde-i fütūḥdur. Göresin ki min-baʿd kūşe-i ḥufreyi 
ḳoyup cānib-i süfreye gitmese gerek  ve zer acısından2255 nān degül cāndan 
bīzār olup ġāret-i niʿmete ḳaṭʿā cürʾet itmese gerek. Çün ben bu kelimātı işit-
düm fi’l-ḥāl kendü ẕātumda āsā̱r-ı ẕüll ü ḫasār ve żaʿf u inkisār ve ʿalāʾim-i iflās 
u iftiḳār müşāhede idüp żarūrī ol sūrāḫdan intiḳāl itdüm. Hemān ol zemānda 
ki bu belā-yı nā-gehānī bu bī-çāreye vāṣıl ve bu ḳażā-yı āsmānī bu ḥaḳīrüñ 
menziline nāzil oldı. Gördüm ki mūşlar miyānında benüm iʿtibārum inḥiṭāṭ-
peẕīr olup taʿẓīm-i sābıḳ ve ikrām-ı maʿhūdumda tefāvüt-i fāḥiş be-dīdār oldı 
ve yārānuñ çerāġ-ı mihr ü şefḳati bād-ı iʿrāż ile munṭafī olup āyīne-i inḳıyād u 
mutābeʿati çeşme-i ḫūrşīd gibi ṣāfī iken ġubār-ı firār ve jengār-ı inkār ile evkār 
oldı. Beyt2256:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Der-dil-i kes mihr ü vefāyī ne-mānd
Bāġ-ı merā mihr-giyāyī ne-mānd

Māye-i sad berg ü nevā būd zer
Zer be-şod ü berg ü nevāyī ne-mānd2257

Ol mūşlar ki ḳadīmü’z-zemāndan benüm rīze-ḫor-ı ḫvān-ı nānum ve ḫūşe-çīn-i 
ḫırmen-i iḥsānum idi ve bī-kesb ü kār baḳıyye-i iṭʿāmum ve loḳma-i süfre-i 
inʿāmum ile rūzgār giçürürler idi, hemān teveḳḳuʿ-ı niʿmet ve ṭamaʿ-ı daʿvet-i 
pā-bend ile muḳayyed imişler. Çün maḳṣūdları [H-138b] benden ḥāṣıl ve 
vaẓīfeleri bendeden vāṣıl olmadı [B-123b] ḫidmet-i mülāzemetden terk  ü ibā 

2254 Güneş gibi güler yüzlü birkaç olgun ve kâmil kişi Cemşid’in kadehi gibi saflıktan parlıyor. Güzel, kırmızı yüzlü, sik-
ke sahibi, değerli, yeterli ve ölçülü. Bazen güzellere yanaşmakta, bazen de gümüş göğüslülerin ayağına dolanmakta. 
Perişan gönüllere ferah bağışlayan, zamanın zorlukları kilidinin anahtarı.

2255 Zer acısından] nān cinsünden, H.
2256 Beyt] rubāʿi, B H.
2257 Kimsenin gönlünde sevgi ve vefa kalmadı. Bahçemizde muhabbet otu tükendi. Altın, yüz eğlencenin kaynağıydı. Altın 

gitti, eğlence de kalmadı.
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idüp beni tek  ü tenhā ḳodılar gitdiler ve midḥat ü maḥmidetümden vāz gelüp 
mesāvī vü ġıybetüme āġāz itdiler. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Kūrī-i men k’ez felek  āmed be-pīş
Çend ḫasān dīdem der-çeşm-i ḫvīş

K’ān heme būdend be-pehlū-yı men
Rīze-ḫor-ı men çü seg-i kūy-ı men2258

Mese̱l-i meşhūr ve elsine-i nāsda meẕkūrdur ki2259 men ḳalle dīnārahū ẕelle2260 miḳ-
dārahū2261, muḥaḳḳaḳ bildüm ki bāzār-ı rūzgārda bī-zerden bīzār ve māldāra 
hevādār olurlar imiş ve müflis-i tehī-destüñ tīr-i ḳaṣdı hedef-i murāda irmez 
imiş ve būstān-ı ḫayālinde [Ü-109b] biten nihāl-i ārzū maḳṣūd-ı se̱merin 
virmez imiş. Kelimāt-ı ekābirdendür: Her kimüñ ki birāderi olmaya, her yire 
ki vara2262, ġarīb ola ve ḫvīş ü ḳarīb fāʾide virmeye ve her kimüñ ki ferzendi 
olmaya, ṣaḥīfe-i rūzgārda ẕikr-i cemīli2263 bāḳī ḳalmaya ve her kimse ki müflis 
ü bī-devlet ola, dostlardan ḥürmet ü maḥabbet bulmaya. Belki tehī-dest olanla-
ruñ ḥaḳīḳatde dostı olmaya. Zīrā her kimse ki ḳāżiyü’l-ḥācāt iken muḥtāc ola, 
erbāb-ı iḥtiyācdan ol cemāʿat ki ʿıḳd-i S̱üreyyā gibi anuñ dergehinde müctemiʿ 
olup silk-i mülāzemetinde intiẓām bulalar, rişte-i cemʿiyyetleri infiṣām bulup 
ān-ı vāḥidde benātu’n-naʿş-vār tār-mār olalar. Bu ecilden ki sifle vü dūnlaruñ 
ṣadāḳati aġrāż-ı nefsānī ve menāfiʿ-i dünyeviyyeye maḳṣūr u mübtenīdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dem-i ẕevḳ u ṣafāda yār olurlar
Çü miḥnetde velī2264 bīzār olurlar

Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tā-ḥuṭāmī ki hest mī-nūşend
Hem çü zenbūr bā-tu mī-cūşend

2258 Felek  benim körlüğüme sebep oldu ve (bu kör) gözümde birkaç tane çöp gördüm. Onların hepsi benim yanımdaydılar 
ve köpek  gibi benim eşiğimde kırıntı yiyorlardı.

2259 Meşhūr ve elsine-i nāsda meẕkūrdur ki] meşhūrdur ki elsine-i nāsda meẕkūr, H.
2260 Ẕelle] delle, B H.
2261 Parası az olanın kudreti zelil olur.
2262 Yire ki vara] ḳande ki ola, Ü.
2263 Ẕikr-i cemīli] ẕikri, Ü.
2264 Miḥnetde velī] miḥnet vaḳti ola, B H.
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Bāz vaḳtī ki dih ḫarāb şeved
Kīse çün kāse-i rebāb şeved
Terk-i ṣoḥbet kunend ü dildārī
Dūstī hod ne-būd pindārī
Rāst gūyem segān-ı bāzārend
K’üstüḫvān ez tu dūstter dārend2265

Aḫbārda gelmişdür ki: Baʿżı erbāb-ı devletden istifsār itdiler ki ne miḳdār dos-
tuñ var? Eyitdi:

Evvel dostum var idügi2266 maʿlūm degül. Zīrā ki ḥāliyā2267 ḥālüm ḫoş ve 
mālüm çoḳ ve se̱rvet ü ḳudretüme niyāyet yoḳ. Bāzār-ı ṣoḥbetüm rāyicdür ki 
devletüm maḳṣad-ı erbāb-ı ḥavāʾicdür. Her eḥad beni mükerrem ü muḥterem 
görür ve baña maḥabbet ü meveddet lāfın urur. Eger ʿıyāẕen bi’llāh dīde-i 
iḳbālüm ḫāk-i idbār ile ṭola, dost düşmenden ol zemān mümtāz ola. Dostuñ 
ḥaḳīḳati zemān-ı nekbetde maʿlūm olur, [H-139a] yār aġyārdan vaḳt-i miḥ-
netde imtiyāz bulur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣafā vaḳtinde çoḳ bulur kişi yār
Velī yār ol durur k’ola vefādār

Ṣaḥāʾif-i leṭāʾif-i ḥükemāda mesṭūrdur ki efāżıl-ı rūzgārdan birisinden istifsār 
itdiler ki ḫalḳ fuḳarānuñ ṣoḥbetinden nefret itdüklerine ʿillet ve aġniyānuñ 
ḫidmetine raġbet itdüklerine ḥikmet nedür? Cevāb virdi ki:

Māl maḥbūbü’l-ḳulūbdür ve bāzār-ı dünyāda zer metāʿ-ı merġūbdur. Kimde 
ki māl iḥtimālin vireler, cān u dilden aña māʾil olup merāsim-i taʿẓīm ü tekrīm-
de şarṭ-ı mübālaġayı taḳdīm iderler. Çün kef-i desti [B-124a] pençe-i çenār 
gibi dirhem ü dīnārdan ḫālī göreler dāmen-i ṣoḥbetinden el çeküp pīrāmen-i 
ḫidmetine ḳadem baṣmazlar ve aña dīde-i ḥaḳāret ile naẓar idüp gözlerine 
göstermezler ve kirpiklerine aṣmazlar. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Çün gül be-çemen dāmen-i pür-zer be-nümūd2268

Bülbül be-hezār ṣavt destāneş sütūd

2265 (Dost bildiklerin) ekmeğin oldukça seninle yiyip içiyorlar, arı gibi coşuyorlar. Bir zaman (sonra) köy harap olup kesen 
rebâb kâsesi gibi (boş) kaldığında sohbet biter, gönüldaşlık  sona erer; dostluk, sadece bir zandan ibaret kalır. Bu 
söylediklerime inan, (o dost görünenler) kemiği senden üstün tutan sokak  köpekleri gibi olurlar.

2266 Var idügi] varduġı, H.
2267 Ḥāliyā] şimdi, Ü.
2268 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
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V’ān geh ki be-bād reft ber-kīş-i ki būd
Kes nām-ı vey ez zebān-ı bülbül ne-şenūd2269

İttifāḳ bu esṉāda mūşlardan bir āşnā ki benüm āstāneme mülāzemeti tebāşīr-i 
ṣubḥ-ı şādmānī ve benüm ile bir ān ṣoḥbeti ser-māye-i saʿādet-i cāvidānī bilür 
idi ve peyveste şarṭ-ı mihr ü vefā ve farṭ-ı ṣıdḳ u ṣafāyı bu beytüñ feḥvāsı ile 
beyān ü edā eyler idi. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Çünān der-ʿaşḳ yek  rūyem eger tīgem zenī ber-ser
Be-vaḳt-i imtihān bāşem çü şemʿ istāde pā-ber-cā2270

Bīgāne-vār öñümden giçüp benüm ile āşnālıḳ eylemedi [Ü-110a] ve benüm 
cānibüme iltifāt itmeyüp baña bir kelime söylemedi. Ben aña müteveccih olup 
eyitdüm:

Ey üstād-ı ṣanʿat-ı cevr ü bī-dād Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mī-revī iltifāt mī-ne-kunī
Serv hergiz çünīn ne-reft āzād2271

ne bād-ı ḳażā esdi ki gerd-i belāsı hevā-yı vālā-yı yārānı mükedder itdi ve ol 
daʿvā-yı maḥabbet ve devāʿī-i mihr ü şefḳatler ki benüm ḥaḳḳumda sizden 
ẓuhūra gelmişdür, nice oldı? Ol nereye gitdi? Mūş ṭāḳ-ı ebrūsını derhem ve 
ʿitāb-āmīz kelimāt ile verhem idüp eyitdi:

Ne ʿaceb ebleh imişsin hīç kimse kimseye beyhūde mülāzemet ider mi ve bī-se-
beb taʿab çeküp bī-fāʾide ḫidmetine gelüp gider mi? Ol dem ki dīnār u diremüñ 
var ve niʿam u keremüñ bisyār idi cümlemüz metāʿ-ı ḫidmetüñe ḫarīdār ve 
dükelümüz leyl ü nehār dergehüñde kemer-beste ḫidmetkār idi. Ol zemān 
niʿmet ü devlet ile sīr idüñ, şimdi aç ve melceʾ-i erbāb-ı iḥtiyāc iken ḥālā füls-i 
aḥmere muḥtāc olduñ ve ḥükemā buyurmışlardur ki: Merd-i muḥtāc nite ki 
leẕẕāt-ı dünyādan bī-behredür, muḥtemeldür ki [H-139b] derācāt-ı uḫrādan 
daḫı bī-behre vü2272 naṣīb ola. Kāde’l-faḳru en yekūne küfren2273 sebebi daḫı bu 

2269 Gül, altın dolu bir etekle bahçede göründüğünde bülbül binlerce nağme ile övgüye başladı. Rüzgarın onu ve yaprak-
larını ortadan kaldırmasıyla, gülün namını bülbülün dilinden işiten olmadı.

2270 Aşkla öyle bütünleştim ki imtihan vaktinde başımı kılıçla kessen dahi mum gibi ayakta kalırım.
2271 Gidiyorsun ve iltifat etmiyosun. Selvi bile asla bu kadar başına buyruk  hareket etmedi.
2272 Bī-behre vü] -H.
2273 Fakirlik  neredeyse küfür gibidir.
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ki şāyed ki kendünüñ ḳuvveti ve ʿıyālinüñ nafaḳası bābında mużṭarr2274 olup 
ṭarīḳ-i iktisābda bir fiʿl-i nā-meşrūʿa irtikāb ḳıla ve anuñ tebaʿası mūcib-i melāl2275 
ve nekāl-i āḫiret olup dünyāda ġıll-i ẕülle muḳayyed olduġı gibi ʿuḳbāda zin-
dān-ı şeḳāvetde müʾebbed ü muḫalled ḳala. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Çün kāfir-i dervīş ne dünyā vü ne dīn

Ḫasire’d-dünyā ve’l-āḫira. Ẕālike hüve’l-ḫusrānü’l-mübīn2276. Pes bu maḳūle kimes-
nenüñ ki idbārı aña iḳbāl ve iḳbāli andan idbār eyleye ve devlet ü dünyā-
dan maḥrūm olup saʿādet-i uḫrādan behremend olacaġı da maʿlūm olmaya, 
muṣāḥabetinden dūr olup mücālesetinden nüfūr ḳılınsa erbāb-ı ʿaḳl u ḫıred 
ḥużūrında maʿẕūrdur. Ben eyitdüm:

Niçün [B-124b] şöyle dirsin. Bilmez misin ki faḳīr bir pādşāhdur ki el-faḳru 
faḫrī2277 tācı anuñ farḳ-ı kerāmetine rāstdur. El-ġınāʾü dāʾün ve’l-faḳru şifāʾün2278 
devācı2279 anuñ ḳāmet-i şehāmetine bī-kem ü kāstdur. Şiʿr2280: 

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

El-cevherü faḳrun ve sive’l-faḳri ʿarażun 
El-faḳru şifāʾün ve sive’l-faḳri marażun2281 

Rütbet-i faḳrdan niçün iġmāz idüp ṣoḥbet-i faḳīrden ne sebeb ile iʿrāż idersin? 
Mūş cevāb virdi ki:

Heyhāt, heyhāt! Ol faḳr ki pesendīde-i evliyā ve sütūde-i aṣfiyā vü2282 enbiyā-
dur, iflās u iftiḳāruñ aña ne nisbeti vardur? Ol faḳr andan ʿibāretdür ki sālik-i 
ṭarīḳ-i ḥaḳīḳat naḳd-i dünyā ve ser-māye-i āḫiret sūdı sevdāsında olmaya ve 
terk-i ʿalāʾiḳ u ḫalāʾiḳı tāc-ı tārek  idinüp māsivāyı bi’l-külliye ferāmūş eyleye, 
tā sāḳī-i bāde-i kesṟetden vaḥdet cürʿasın nūş eyleye. Lā yaṣılü ile’l-külli illā men 

2274 Mużṭarr] mużṭarib, H.
2275 Melāl] vebāl, H Ü.
2276 Dünyada ve ahirette ziyana uğramıştır. İşte apaçık  ziyan budur (Hacc 11).
2277 Fakrım benim övüncümdür. 
2278 Zenginlik  bir hastalıktır fakirlik  ise şifadır.
2279 Devācı] dībācı H.
2280 Şiʿr] -B Ü.
2281 Cevher (var olan bir şeyin özü) fakirliktir. Fakirlikten başka her şey arazdır (kendi kendine var olmayıp görünmesi 

için bir asla, bir cevhere muhtaç olan şey); fakirlik  şifadır, onun dışındakiler hastalıktır.
2282 Aṣfiyā vü] -B H.
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inḳaṭaʿa ʿani’l-külli2283 ol faḳruñ maẓharı dervīş bu faḳruñ ṣāḥibi gedādur. Gedā-
lik  ile dervīşlik  miyānı beyne’l-arżı ve’s-semā2284dur. Dervīş oldur ki tārik-i dünyā 
ola, gedā oldur ki dünyā anı terk  eyleye. Erbāb-ı faḳr-ı ḥaḳīḳī buyurmışlardur 
ki el-faḳru kenzün min künūzi’llāhi teʿālā2285 [Ü-110b] zülāl-i ser-çeşme-i tevḥīd-
dür ki çihre-i nefs-i muḳaddesi ġubār-ı taʿalluḳdan taṭhīr ü tanẓīf ve ḫilʿat-i 
ḫizāne-i tefrīd ü tecrīddür ki gencūr-ı ḳudret ḳāmet-i rūḥ-ı muṭahharı anuñla 
tekrīm ü teşrīf ider. İksīr-i faḳr kīmyā-yı kün fe-yekūn2286dür ve sırr-ı faḳr dāʾire-i 
taḳrīr-i taʿbīrden bīrūndur. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Evvel ḳadem-i faḳr ser bāḫtenest2287

Ser ez heme aġyār be-perdāḫtenest

Çün bāḫte şod ser ü be-perdāḫte ser2288

Bī-derd-i serī kār-ı diger sāḫtenest2289

Ammā faḳr u iflās ki iḥtiyāc ile’n-nāsdan [H-140a] ʿ ibāretdür, cümle belālaruñ 
reʾsi ve cemīʿ-i ḳażālaruñ reʾīsidür ve mūcib-i ʿadāvet-i ḫalāʾiḳ ve müstevcib-i 
inkār-ı niʿmet-i ḫālıḳdur ve rāfiʿ-ı ḥicāb u ḥayā ve hādim-i binā-yı mürüvvet 
ü vefādur ve cāmiʿ-ı şerr ü āfet ve ḳāṭıʿ-ı ḥabl-i ḥamiyyet ve müstelzim-i ẕüll 
ü meskenet ve müstetbiʿ-ı hevān u meẕelletdür. Her kimse ki ʿillet-i iḥtiyāc ile 
ḫaste ve dām-ı iflās ile pā-beste ola, elbette rūy-ı ġayretden perde-i ḥayāyı refʿ 
idüp ṣafḥa-i ḥālinden el-ḥayāʾü mine’l-īmān2290 naḳşını münmaḥī vü mużmaḥil 
ḳıla2291 ve zindegānīsi münḳażī olup hemān rāḥat-ı sāḥat-i sīnesinden raḫt-ı 
iḳāmeti götürüp leşker-i ġam memleket-i nihādına müstevlī ola ve şemʿ-i ḥużū-
rı bī-nūr ve rüʾyet-i ṭarīḳ-i ḥaḳdan ṣad merḥale dūr olup muḳaddemāt-ı tedbīr-i 
nāfiʿ ve reʾy-i ṣāʾib anuñ bābında intāc-ı netāʾic-i menāfiʿden ḫāsir ü ḫāʾib-i 
vāḳıʿ ola ve ḫalḳuñ anuñ ḥaḳḳında ḥüsn-i ẓannı münʿakis ve bünyād-ı iʿtiḳād u 
iʿtimādı münderis olup diyānet ü emānet ile mevsūm u maʿlūm iken cināyet ü 

2283 Her şeyden vazgeçmeyen her şeye ulaşamaz.
2284 Yer ve gök  arası.
2285 Fakirlik  Allahü Teala’nın hazinelerinden bir hazinedir.
2286 “Ol” der ve oluverir (Bakara 117; Âl-i İmrân 47, 59; En’âm 73; Nahl 40; Meryem 35; Yâsin 82; Mü’min 68).
2287 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
2288 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefʿūlü / Feʿūl” şeklindedir.
2289 Fakrın ilk  adımı başını feda etmek, başkalarıyla alakayı kesmektir. Baş feda edildiği zaman alaka kesilir. Baş derdi 

olmamak  iş yapmak  demektir.
2290 Hayâ imandandır.
2291 Münmaḥī vü mużmaḥil ḳıla] münmaḥī ḳılavüz, H.
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ḫıyānet ile töhmet olına ve nā-gāh bir kimesneden bir ẓulm ve bir günāh ṣādır 
olsa cürm2292 aña ḥükm olınup cezm aña nisbet olına ve bi’l-cümle her ḫaṣlet 
ki tüvāngerlere sebeb-i medḥ ü maḥmidetdür ve müflislere mūcib-i ḳadḥ ü 
meẕemmetdür, mese̱lā eger bir faḳīr şecāʿat itse [B-125a] tehevvüre ḥaml 
iderler ve eger seḫāvet itse müsrif dirler ve eger ḥalīm olsa ʿāciz ü nā-tüvān 
dirler ve eger vaḳūr olsa keslān u girān-cān dirler ve eger belāġat iẓhār itse 
miksā̱r u mihẕār olur ve ger ṣamt u sükūt iḫtiyār itse ṣūret-i bī-cān ve naḳş-ı 
dīvār olur ve eger kūşe-i ḫamūlde münzevī olsa sefih ü cünūna nisbet olınur, 
eger ḫandān u küşāde-rūy olsa hezl ü hicviyāt ile töhmet olınur. Eger ṭaʿām u 
libāsda fi’l-cümle tekellüf gösterse gāv-ı ten-perver ve eger loḳma vü ḫırḳa ile 
ḳanāʿat ḳılsa ḫar-ı lāġar dirler ve eger bir maḳāmda iḳāmet itse ḫām-ı nā-puḫte 
dirler ve eger müsāferet ü muhāceret ḳılsa ser-geşte vü baḫt-ber-geşte dirler ve 
eger tecerrüd iḫtiyār itse tārik-i sünnet olur ve eger teʾehhül ü tezevvüc eylese 
bed-nefs ü bende-i şehvet olur. Ve’l-ḥāṣıl merd-i muḥtāc ebnā-yı zemān ḳatın-
da ve hem-cins miyānında2293 merdūd u bī-ḥürmet olur. Eger bu ḥāl ile andan 
şāʾibe-i ṭamaʿ daḫı tevehhüm olına, ḳulūbda aña ʿadāvet peydā olup cemīʿ-i 
aḥibbāsı aña inkār iderler ve cümle-i aṣḥābı andan bīzār olup muṣāḥabetinden 
ʿār iderler ki ḥırṣ u ṭamaʿ mūris-̱i ẕillet ve ferāġat ü ḳanāʿat bāʾis-̱i ʿizzetdür, 
[Ü-111a] men ṭamiʿa ẕelle ve men ḳaneʿa şebeʿa2294 Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ḫvārī ze ṭamaʿ ḫīzed ü ʿizzet ze ḳanāʿat2295 [H-140b]

Çün ol mūşdan bu faṣl-ı pür-aṣlı gūş itdüm, eyitdüm2296: Rāst söylersin işidür 
idüm eydürler idi ki: 

Derd-i bī-dermān ve miḥnet-i hicrān ve firḳat-i yārān ve ġurbet-i evṭān zaḥ-
met-i fāḳa ile yeksāndur. Belki bunlar andan daḫı āsāndur. Ḥāliyā muʿāyene 
ḳıldum ki bu kelām menbaʿ-ı ḥikmetden müteraşşiḥ olmış ve bu maʿnā erbāb-ı 
dirāyet ve aṣḥāb-ı tecrübetden ẓuhūra gelmiş imiş. Rubāʿī:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze-iḫtiyāc beter der-cihān belāyī nīst
Be-hīç vech tehī-dest rā nevāyī nīst

2292 Cürm] ʿazm, B H.
2293 Ve hem-cins miyānında] -H Ü.
2294 Açgözlülük  yapan zelil olur, kanaat gösteren doyar.
2295 Rezillik  açgözlülükle, yücelik  kanaatle elde edilir.
2296 Eyitdüm] -B.
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Kesī ki geşt dileş mübtelā-yı renc-i ṭamaʿ
Be-gū be-mīr ki īn derd rā devāyī nīst2297

Mażarrat-ı żarūret ve kesṟet-i żarar-ı ḳılletde bu kifāyet ider ki kişi kendü aḳrān 
u emsā̱linden suʾāl itmek  lāzım gelür. Belki erẕāle ʿarż-ı iḥtiyāc u ibtiẕāl itmek 
vācib olur. İnsāna bu nevʿ ḥayāt ile memāt yeksāndur ki dehān-ı māra parmaḳ 
baṣmaḳ ve şīr-i gürisneden loḳma ḳapmaḳ ve peleng-i ḫışm-ālūd ile hem-kāse 
ve neheng-i zehr-endūd ile hem-kūşe olmaḳ edānīden suʾāl ve erẕāle iḥtiyāc u 
ibtiẕālden āsāndur. Bu ecilden buyurmışlardur ki: Rāḥat-ı nevāl ẕillet-i suʾāle 
degmez ve ḥalāvet-i ʿamel merāret-i ʿazlden bedel olmaz. Bu iki beyt ki baʿżı 
ekābirüñ envār-ı ḫāṭır-ı veḳḳādından lāmiʿ ve bu kelimāt-ı ḥikmet-nikātı ev-
cez-i ʿibārāt ile cāmiʿdur. Rubāʿī:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çehār çīz ki aṣl-ı menāfiʿest ü menāl
Ne-yerzed ū be-çehār-ı diger be-āḫir-i ḥāl

Beḳā be-telḫī-i merg ü ʿamel be-ḥaclet-i ʿazl
Güneh be-şerm ü nedāmet ʿaṭā be-ẕüll-i suʾāl2298

Pes ol mūş ile münāẓaradan fāriġ olup yine der-i sūrāḫa geldüm. Gördüm ki ol 
dīnārları mihmān u zāhid vāḥiden baʿde vāḥid ṣaydılar ve bir bisāṭ basṭ idüp 
üzerine yaydılar ve bir zemān anlaruñ şekl-i tābān ve şaʿşaʿa-i lemeʿānından 
[B-125b] ḥayrān oldılar ḳaldılar. Baʿdehū münāṣafe ṭarīḳı ile ḳısmet idüp 
ḥiṣṣeli ḥiṣṣelerin aldılar. Ben göñlümden eyitdüm: 

El-ḳassāmu fi’n-nār2299. Çün zāhid ḥiṣṣesin der-kīse idüp bālīni altına ḳodı ḳal-
bümde ḫannās-ı ḥırṣ u āz vesveseye āġāz itdi ki eger bu dīnārlardan bir miḳdār 
elüme gire bir kerre daḫı nesīm-i fütūḥ ve şemīm-i ḳuvvet-i rūḥ meşām-ı dil-i 
maḥzūn ve ḫāṭır-ı mecrūḥuma ire ve aṣḥāb u aḥbāb yine ḫidmetüme şitāb 
idüp meclis ārāste ve ṣoḥbet pīrāste ola. Bu fikri muḳarrer idüp ol ḳadar ṣabr 
itdüm ki yatdılar, ḫvāba vardılar. Ben daḫı hemān dāmen-i ʿazmi ber-miyān 
idüp āheste āheste bālīn-i zāhid cānibine revān oldum. Meger mihmān-ı mek-
kār-ı kār-dīde vü dīde-kār ol maḥalde peydā olup [H-141a] benüm aḥvālümi 

2297 Dünyada ihtiyaç içinde olmaktan beter bir bela yoktur. Eli boşa hiçbir şekilde azık  gelmez. Gönlü açgözlülük 
sıkıntısına uğramış kimseye de ki “Öl! Zira bu derde çare yoktur”.

2298 Mal ve menfaatlerin aslı dört şeydir. Bu dört şey, son anda diğer dört şeye yakışmaz. Bekâ ölümün acılığına, amel 
azledilmenin utancına, günah utanç ve pişmanlığa, ihsan soru sorulmanın getirdiği yüke.

2299 Bölen, taksim eden kimse ateştedir.
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tecessüsde çeşmi çār imiş. Nā-gāh ayaġuma bir çomaḳ urdı ki rencden ṭāḳa-
tüm ṭāḳ oldı. Bir zemān bī-hūş olup anda yatdum. Baʿdehū ʿaḳlum başuma 
gelüp pāy-keşān üftān u ḫīzān sūrāḫa gitdüm. Anda ol ḳadar tevaḳḳuf itdüm 
ki ol zaḫmuñ zaḥmeti fi’l-cümle sākin oldı. Ḫāṭıruma hemān ol ḫāṭıra-i sābıḳa 
ḫuṭūr eyledi. Fi’l-ḥāl sūrāḫdan çıḳup yine ol cānibe müteveccih oldum. Mih-
mān bu nevbet ḫūb ṭutdı. [Ü-111b] Başuma bir deste çūb urdı ki bir zemān 
serāsime oldum ve cān hevlinden kendümi sūrāḫ ṭarafına atdum. Anda niçe 
zemān bī-ḫūd u lā-yaʿḳıl yatdum. Baʿde zemān ʿaḳlum başuma gelüp kendümi 
tedārük  itdüm. Çün ol telḫ zaḫmlardan çāşnī ṭatmışdum cānum acısından 
ḥalāvet-i māli merāret-i faḳr u ibtiẕāli unutdum ve eyitdüm: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çirā nāled kesī ez teng-destī
Çi niʿmet bihterest ez ten-dürüstī2300

Ve ʿayne’l-yaḳīn bildüm ki cümle belālaruñ2301 mebādı ve dükeli ve cefālaruñ 
menşeʾi ḥırṣ u ṭamaʿ imiş, tā murġ dāneye ṭamaʿ ḳılmadı, ḥalḳın ḥalḳa-i dāma 
giriftār bulmadı ve tā ādemī ḳabā-yı ʿabā-yı ḥırṣı egnine almadı, libās-ı ʿizzeti 
pelās-ı ẕillete mübeddel2302 olmadı. ʿAzīzlerüñ āyīne-i çihre-i ḥürmetin tīre 
iden jeng-i ṭamaʿdur ve ekābirüñ2303 miḳdār-ı vezn-i ʿizzetin miʿyār-ı iʿtibārda 
sebük  ḳılan seng-i ṭamaʿdur. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ey birāder ṭamaʿ me-kun ki ṭamaʿ
Ādemī rā ḫarāb sāzed ü ḫār

Dü suḫan bi’şnev er hemī ḫvāhī
Ki şevī ez ḥayāt ber-ḫūrdār

Pāy der-dāmen-i ḳanāʿat keş
Ṭamaʿ ez māl-i merdümān ber-dār2304

ʿAcebdür ol kimselerüñ ḥāli ki kesṟet-i mālde ferāġ-ı bāl ve rifāġ-ı ḥāl ḫayāl 
iderler, bundan ġāfillerdür ki selāmet vaḥdetde ve āsāyiş ḳılletdedür ve cemʿ-i 

2300 Bir kimse eli dar olmaktan niçin şikayet eder? Sağlıklı olmaktan daha iyi hangi nimet vardır?
2301 Cümle belālaruñ] -B Ü.
2302 Mübeddel] -B.
2303 Ekābirüñ] ulularuñ, Ü.
2304 Ey kardeş, açgözlülük  yapma. Zira açgözlülük  insanı perişan ve hakir yapar. Hayatta selamet sahibi olmak  isti-

yorsan söz söylenirken dinle. Ayağını kanaat eteğine çek  ve insanların malına tamah etmeyi bırak.
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dünyāda devlet ü ʿizzet gümān iderler2305 ve bunı bilmezler ki ʿizzet ü ḥürmet 
ḳanāʿatdedür. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿİzzet ān yāft ki ber-kend dil ez mihr-i cihān
Rāḥat ān dīd k’ezū dest-i ṭamaʿ bāz keşīd2306

Pes bu ḥādise̱den benüm ḥālüm bir mertebeye vardı ki nihāl-i ṭamaʿı zemīn-i 
dilümden bi’l-külliyet [B-126a] ḳalʿ idüp libās-ı şerehi ḳāmet-i ṭabʿumdan 
bi-temāmihī ḫalʿ itdüm ve ḳażā-yı Ḫudā’ya rıżā virdüm ve tūşe-i ḳanāʿat ile kū-
şe-i ferāġatde münzevī oldum. Fermān-ı ḳahramān-ı rūzgāra kendümi teslīm 
itdüm ve zebān-ı fikret ve lisān-ı ʿibret ile [H-141b] kendü kendüme eyitdüm:

Dünyā-yı ġaddār ve rūzgār-ı nā-pāydār bu vaḳāyiʿ u nevāʾibüñ żımnında ken-
dü ḫesāyis ü ḫaṣāyiṣ ve meʿāyib ü naḳāyıṣın iẓhār ider. Ġāyeti bu ki dīde-i ʿ ibret 
perde-i ġaflet ile maḥcūb u mestūrdur ve anuñ pīrāmen-i rüʾyet-i ʿuyūbından 
dūrdur ve illā niçe der-i2307 devlet vardur ki kitābesinde anuñ nişāne-i ḥīle vü 
mekr yazılmış ola veyā niçe ḳaṣr-ı ʿ izzet var ki bīḫ u bünyādı teber-i ḳaṣd u ġadr 
ile ḳazılmış ola veyā niçe nāzenīne ḫilʿat giyürdi ki ʿāḳıbet dest-i taʿabbud ile 
ḫalʿ ve niçe zemīnde nihāl ü devlet dikdi ki āḫir pençe-i şikence ile ḳalʿ itmedi. 
Kime ḫvān-ı niʿmet inʿām itdi ki cām-ı intiḳām ile ḫūnın içmedi. Kime ḫāne-i 
devlet bünyād itdi ki ḫarāb-ābād-ı miḥnetden aña hezār raḫne açmadı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Var mı bir ḫāṭır ki çarḫuñ anda bārı olmaya
Ḳanı bir ruḫ kim ḥavādisḏen ġubārı olmaya

Ḳıṭʿa: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Zen-i nā-ḥıfāẓest dünyā-yı dūn
Ki hergiz ez ū şevherī ber-ne-ḫord

Ki ber-pāye-i taḫt-ı ū pā nihād
Ki ez dest-i ū tīġ ber-ser ne-ḫord2308

2305 İderler] eylerler H.
2306 Gönlünü dünya sevgisinden koparan yücelik  buldu. Açgözlülükten elini eteğini çeken rahatlık  gördü.
2307 Der-i] kāşāne-i, Ü.
2308 Bu alçak  dünya şefkatsiz bir kadın gibidir. Zira hiçbir koca asla ondan nasip almadı. Onun tahtını ayaklar altına 

alan kişi, onun elinden başına kılıç yemekten kaçamadı.

602 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Bu künc-i sipenc aña deger mi ki anuñ çün bu ḳadar ġam u renc çekeler veyā 
zemīn-i dilde toḫm-ı ġam-ı būd u nā-būdın ve ġuṣṣa-i ziyān u sūdın ekeler 
Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Denī ān ḳadr ne-dāred ki ber-ū reşk  bürend [Ü-112a]
Yā vücūd u ʿademeş rā ġam-ı bīhūde ḫorend2309

bu efkārdan ṣoñra sevdā-yı dīnārdan firār ve ḫāne-i zāhidden kenār idüp 
Muṭavvaḳa-nām ḥamāmeler içinde be-nām bir kebūter dostum var idi. 
Anuñ mihr ü maḥabbeti vesīlesi ile benüm ile zāġ miyānında muṣāḥabet ü 
muṣādaḳat ḥāṣıl ve zāġ daḫı baña ḥażretüñüñ luṭf u mürüvvetin ḥikāyet idüp 
nesīm-i şemāʾilüñ anuñ būstān-ı mufāvażasından meşām-ı sāmiʿama vāṣıl oldı 
ve senüñ meḥāsin-i ẕāt ve mekārim-i ṣıfātuñ ẕikri ber-mūcib-i el-üẕünü taʿşaḳu 
ḳable’l-ʿayni2310 aḥyānen bizi ḳulaḳdan ʿ āşıḳ eyleyüp2311 muḳteżī-yi irādet ve mü-
teḳāżī-i ṣadāḳat olup anuñ murāfaḳat u muvāfaḳatı ile bi-ḥamdili’llāh ki şeref-i 
ḫidmetüñüz ile müşerref olduḳ. Ümmīddür ki şeref-i2312 muṣādaḳatüñüz ile 
müstaʿid olam ve şurṭa-i muṣāḥabetüñüz ile varṭa-i kürbet-i ġurbet ve ẕillet-i 
ʿuzletden necāt bulup sāye-i devletüñüzde ferāġ-ı bāl ve rifāġ-ı ḥāl ile āsāyiş 
buluruz ki2313 vaḥşet-i vaḥdet ṣaʿb kār ve belā-yı celā emr-i düşvārdur. Cihān-
da mücāleset-i iḫvān gibi rāḥat-ı rūḥ-ı revān ve hicrān-ı yārān gibi mūris-̱i 
ġumūm u aḥzān bir nesne daḫı var mıdur2314? Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Vuṣlat-ı dost rāḥat-ı dildür
Firḳat-i dost zehr-i ḳātildür

Eş-şükrüli’llāh2315 ki naḫl-i devlet ḫār-ı dil-āzār-ı nekbetden ḳurtılup şeb-i tī-
re-rūy-ı miḥnet ṣubḥ-ı rūşen-rāy-ı rāḥata mübeddel oldı. Beyt2316:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Rūz-ı hicrān u şeb-i firḳat-i yār āḫir şod [B-126b] 
Zedeem fāl ü güzeşt aḫter ü kār āḫir şod

2309 Alçak  kimse kendisine kıskançlık  duyulacak  kadar kıymete sahip değildir. Onun varlığına da yokluğuna da kimse 
üzülmez.

2310 Bazen kulak  gözden önce âşık  olur..
2311 Ber-mūcib-i el-üẕine naḳşı ḳable’l-ʿayni eḥyānen bizi ḳulaḳdan ʿāşıḳ eyleyüp] -B H.
2312 Bi-ḥamdili’llāh ki şeref-i …ümmīddür ki şeref-i] geldüm ki senüñ saʿādet-i, B H.
2313 Bulup sāye-i devletiñüzde firāġ-ı bāl ve rifāġ-ı ḥāl ile āsāyiş buluruz ki] bulam ki, B H.
2314 Bir nesne daḫı var mıdur] ne vardur, B H.
2315 Şükür Allah’adır.
2316 Beyt] Rubāʿī, B Ü.
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Ṣubḥ-ı ümmīd ki şod muʿtekif-i perde-i ġayb
Gū burūn āy ki kār-ı şeb-i tār āḫir şod2317 [H-142a]

Budur benüm ser-güẕeştüm ki bi’t-temām ḫāk-i pāyuña iʿlām itdüm ve ḥāliyā 
senüñ civāruña ilticā idüp şeref-i muṣāḥabete ḥüsn-i ḳabūl recā ider idüm. 
Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ez tu zībed ki merā ez meded-i ṣayḳal-ı luṭf
Jeng-i endūh ze āyīne-i dil bü’zdāyī2318

Seng-püşt çün bu fuṣūli bī-ḳuṣūr istimāʿ itdi basṭ-ı mülāṭafet ve ṭarḥ-ı mülāye-
mete āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-ḫāneʾī ki çünīn mīhmān fürūd āyed
Hümā-yı Sidre der-ān āşiyān fürūd āyed2319

Nice saʿādetdür ki senüñ şeref-i mücāveretüñ ile berāber ola ve nice devletdür 
ki senüñ behcet-i muḥāveretüñ ile muḳābele ḳıla. Nite ki sen benüm imdād u 
dādumdan istimdād idüp benüm ile muṣāḥabet ü münāsebete ümmīd-vārsın. 
Ben daḫı senüñ murāfaḳat u muvāfaḳatuñ ile istiẓhār idüp ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb 
muḫālaṣat u muṣādaḳatuña minnetdār ve tā çerāġ-ı rūḥum şuʿle-i ḥayāt ile 
fürūḫte ola, pervāne-vār şemʿ-i cemālüñ ʿaşḳına giriftāram. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Çün ẕerre be-ḫūrşīd-i ruḫet mihr be-bestem
Ger tīġ zenī ez tu ne-ḫvāhīm burīden2320

Bu faṣl-ı pür-aṣlda ki taḳrīr buyurduñ, envāʿ-ı tecārib ve mevāʿiẓ-i ʿacāʾib 
mündericdür. Bu tecārib ḥükmi ile ʿāḳile münāsib budur ki ḥuṭām-ı dünyā-
dan kifāyet-i ḳalīl ile iktifā idüp ol ḳadar ḳudret ile ki ġayra ġaraż-ı iḥtiyācdan 
muġnī ola, ḳanāʿat eyleye. Her kimse ki kūşe vü tūşeden ḳadr-i kifāyet ile 
ḳāniʿ olmayup ziyādeye ṭamaʿ ḳıla ve dāʾire-i inṣāfdan ṭaşra çıḳup bādiye-i 
ḥırṣ u şerehde ser-gerdān ola, ol gürbe-i ḥarīṣ gibi pāymāl-i nevāʾib-i devrān 

2317 Subh-ı ümmīd ki şod… kār-ı şeb-i tār āhir şod] -H.
 Ayrılık  günü ve sevgiliden ayrılık  gecesi tamamlandı. Fal açtım, yıldız kaydı ve iş tamamlandı. Ümit sabahı gayb 

perdesinin arkasında bekleyene de ki: “Dışarı çık, zira karanlık  gece son buldu.”
2318 Lutfunun saykalı yardımıyla gam pasının gönül aynasından silinmesi senden bana bir süstür.
2319 Bir eve böylesi bir misafir geldiği zaman Sidre’ye konmuş Hüma kuşu (artık) o evin üzerinde yuva yapar.
2320 Yüzünün güneşine zerre misali muhabbetle bağlandım. Kılıçla kessen dahi senden ayrılmam.
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olup [Ü-112b] ʿ ibret-nümā-yı cihān u cihāniyān ola. Mūş istifsār itdi ki: Nice 
olmışdur ol?

Ḥikāyet: Keşef eyitdi: Rivāyet iderler ki2321 bir şaḫsuñ bir gürbesi var idi. Her 
gün ṭuʿme vü loḳmadan ol miḳdār vaẓīfe ki anuñ āteş-i cūʿın teskīn ider idi, 
aña muḳarrer ḳılmış idi, ammā ġāyet-i ḥırṣından ki ol ḫām-ṭamaʿuñ nihādında 
ġālib ve vaẓīfe-i muḳarreresine ḳanāʿat itmeyüp ziyādeye ṭālib idi. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿAzīz-i men der-i dervīşī vü ḳanāʿat zen
Ki ḫvārī ez ṭamaʿ u ʿizzet ez ḳanāʿat zād2322

İttifāḳ bir gün bir kebūter ḫāne ḥavālisinden giçerken kebūterlerüñ ṣadā-yı 
dil-āvīz ve naġamāt-ı ṭarab-engīzi gürbenüñ ʿırḳ-ı iştihāsın ḥarekete getürüp 
bī-iḫtiyār kendüsin ol burca pertāb itdi. Ol menzilüñ nigehbānı ol burcuñ 
ḥārisi ki ol meydānuñ fārisi belki Ebu’l-fevāris’i idi, fi’l-hāl kemend-i ḥīle ile 
anı ṭutup ḫār-ı vücūdın gülşen-i ḥayātdan külḫan-ı helāke [H-142b] yitürdi 
ve andan sābıḳ ki kebūterlerüñ maġz-ı ser ve laḥm-ı terinden dimāġ-ı iştihāsını 
muʿaṭṭar ide, başın teninden üzüp postın bedeninden yüzüp ḫas u ḫāşāk  ile pür 
idüp kebūter-ḫāne ḳapusında [B-127a] berdār itdi. İttifāḳ ṣāḥibi ol mevżiʿden 
mürūr iderken gürbesin ol ḥālde gördi ve eyitdi:

Ey şūḫ-çeşm ü ḥarīṣ eger ol miḳdār loḳma ile ki saña rūzmerre vāṣıl olur idi, 
ḳanāʿat ideydüñ postuñ bedenüñden yüzmezler idi ve kāh ile pür idüp seni 
ʿibret-nümā-yı devrān itmezler idi. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḳanāʿat kun ey nefs bā-endekī
Ki ez ḥırṣ ḫvārī resed bī-şekī

Ne-dānist Ḳārūn-ı niʿmet-perest
Ki genc-i ḳanāʿat be-künc enderest

Kuned merd rā nefs-i emmāre ḫvār
Eger ḫūşmendī ʿazīzeş me-dār

Reved dām murġ-ı hevā rā temām
Neyendāḫt coz ḥırṣ-ı ḫorden be-dām

2321 Rivāyet iderler ki] -B H.
2322 Azizim, dervişlik  ve kanaat kapısını çal. Zira alçaklık  açgözlülükten, yücelik  ise kanaattan doğdu.
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Pelengī ki gerden keşed ez vuḥūş
Be-dām üfted ez ḥırṣ-ı ḫorden çü mūş2323

Bu mese̱lüñ fāʾidesi oldur ki sen ol ḳadar ḳuvvet ile ki anuñla sedd-i ramaḳ ḥāṣıl 
ola ve ol sūrāḫ ile ki şedāʾid-i germā vü sermā aña penāh olına, ḳanāʿat ḳılup 
māl-i żāyiʿ içün ġam-nāk  ü endūh-nāk  olmayasın. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ġam me-ḫor cān-ı men er fevt şodet māl ü menāl
Şād mī-bāş ki īn mürde neyerzed şīven2324

Şöyle bil ki ādemüñ şerefi hüner ü kemāldür, māl ü cemāl degüldür. Kimüñ 
ki gerden-i ḥāli gevher-i hüner ile ārāste ola, faḳīr ü endek  biżāʿat olmaġ ile 
miyān-ı ḫalḳda şānı ḥaḳīr ü mühān olmaz. Şīr gibi ki bā-vücūd zencīr ile 
muḳayyeddür, şevket ü mehābetine noḳṣān gelmez ve anuñ ki çihre-i ḫāli 
zīver-i hüner ü kemālden ḫālī ola, ne ḳadar māldār olursa ʿuḳalā ḳatında ẕelīl 
ü bī-miḳdār olur. Seg gibi ki her çend zer ü zīver ile ve cüll-i aṭlas ve ṭavḳ-ı 
mücevher ile ārāste ola, erbāb-ı iʿtibār ḳatında mühān u ḫvār olur. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ān ki be-zindān-ı cehālet gümest
Hest gedā gerçi zereş ṣad ḫumest

Merd ki ez ʿilm tüvānger buved
Key nazareş ber-zer ü gevher buved2325

Bundan ġayrı keder-i kürbet-i ġurbeti sāḥa-i dilüñden gider ve muhāceret-i vaṭan 
[Ü-113a] ve mufāraḳat-ı meskene iʿtibār itme ki ʿāḳil her yirde hüner ü fażl ile 
ferzāne ve cāhil masḳaṭ-ı reʾsinde ʿillet-i cehl ile ġarīb ü bīgānedür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ṣāḥib-hüner be-hīç mekānī ġarīb nīst2326

Ve cemʿ-i māl itdüm idi maʿrıż-ı tefriḳaya düşdi diyü melūl olma ki dün-

2323 Ey nefs, birazcık  kanaat göster. Zira hırstan alçaklık  gelir. Mala mülke tapan Karun asıl hazinesinin kanaat 
olduğunu bilmedi. Nefs-i emmâre insanı alçak  yapar. Eğer aklın varsa onu yüceltme. Heves kuşu sadece tuzağa 
yakalanır. Hırslı olmak  tuzağa düşürmekten başka bir şey yapmaz. Hayvanlara hesap soran vahşi kaplan, hırslı 
olmak  yüzünden fare gibi tuzağa düşer.

2324 Ey canım, mal ve mülkün yitirilmesinden gam çekme. Mutlu ol ki bu, bu ölünün arkasından matem tutmaya değmez.
2325 Cahillik  zindanında kaybolmuş kişi, yüz küp altına sahip olsa da dilencidir. İlmiyle zengin olan kimsenin her bakışı 

altın ve inci olur.
2326 Hüner sahibi hiçbir yerde garip kalmaz.
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yānuñ māl ü menāli ḥayyiz-i zevāldür ve iḳbāl ü idbārı her ḥālde inḳılāb u 
intiḳāldedür. Ḥükemā buyurmışlardur ki: Altı nesneden se̱bāt [H-143a] u 
beḳā tevaḳḳuʿ itmek  cāʾiz degüldür. Evvel sāye-i ebr ki bir laḥẓada zāʾil olur. 
İkinci maḥabbet-i erbāb-ı ġaraż ki ednā bahāne ile şuʿle-i berḳ gibi nāçīz ü 
mużmeḥil olur. Üçünci ʿaşḳ-ı zenān ki cüzʾī sebeb ile sükūn bulur. Dördünci 
ser-māye-i cemāl ki ne ḳadar kemāl bulursa āḫir-i kār keʾen lem yekün2327 olur. 
Beşinci sitāyiş-i durūġ ki anuñ fürūġı olmaz. Altıncı māl-i dünyā ki bir ʿarūs-ı 
bī-vefā bir cev-fürūş-ı gendüm-nümādur ve bir metāʿdur ki ʿāḳıbet fersūde-i 
dest-i fenādur. Beyt: [B-127b] 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-zīb ü zīnet-i māl ü menāl-i dünyā-yı dūn
Me-bāş ġırre ki bā-kes vefā ne-ḫvāhed kerd2328

Merd-i ḫıredmende lāʾiḳ budur ki ne kesṟet-i māl ile şād u feraḥ-nāk  ve ne 
ḳalb-i ḥāl ile ġam-gīn ü endūh-nāk  ola. Himmet-i ʿālī ḳatında ḥāṣıl-ı kāʾināt 
çün bir berg-i gāha degmez pes ʿāḳil olan ṭaleb-i ḥuṣūlinde ḫırmen-i ʿömr-i 
ʿazīzini bād-ı hevāya virmez ve fikr-i būd u nā-būdından çendān ġam u ġuṣṣa 
yimez. Anlar ki li-keylā teʾsev ʿalā mā fāteküm ve lā tefraḥū bi-mā ātāküm2329 sırrını 
ʿayn-ı yaḳīn ile gördiler. Semend-i himmetlerin sāḥat-i meydān-ı ḳanāʿate 
sürdiler ve metāʿ-ı ḥayātların se̱men-i ḳaṭʿ-ı ʿalāʾiḳ ve naḳd-ı terk-i ḫalāʾiḳa 
ṣatdılar ṣavdılar. Ne vücūd-ı dirhem ü dīnār ve dünyā-yı müsteʿār ile iftiḫār 
u istiẓhār itdiler, ne ʿademiyle teʾessüf ü melālet ve telehhüf ü şeʾāmet iẓhār 
itdiler. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne ḫoş ʿāḳil durur şol kişi bāri
Ki ḥāl-i dehre ḳılmaz iʿtibārı

Görüp bu çarḫ-ı gerdūn inḳılābın2330

Zemānuñ inḳıżā vü ıżṭırābın

Ne iḳbālinden olur tünd ü ser-keş
Ne idbārından urur cāna āteş

Ḥaḳīḳatde māle ol kimesne mālik  olur ki meʾāl-i ḥālin fikr idüp mālin ḫayrāt 

2327 Sanki yokmuş gibi.
2328 Alçak  dünyanın mal ve mülkünün verdiği süsle gururlanma. Zira bunlar hiç kimseye vefa göstermeyecektir.
2329 Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmaYâsinız diye (böyle yaptık.) (Hadid 23).
2330 İnḳılābın] iʿtibārın, Ü.
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u ḥasenāta ṣarf eyleye ve metāʿ-ı dünyānuñ ol kimse ḳıymetin bilür ki sülūk-ı 
rāh-ı āḫiret içün zād u ẕaḫīre müheyyā ḳıla ve kirdār-ı nīk  ve aʿmāl-i pesendīde 
bir māldür ki aña zevāl mümkin degüldür2331 ve ḥavādis-̱i rūzgār ve taṣārīf-i 
leyl ü nehār aña dest-i taṣarrufın dırāz itmek  mümteniʿdür. Fāʾide-i ḥuṭām-ı 
dünyā sefer-i āḫiret içün tehniʾe-i zād ve sülūk-ı ṭarīḳ-i muʿtāda taḥṣīl-i esbāb-ı 
istiʿdāddur ki nā-gāh be-ḥükm-i fe-eḫaẕnāhüm baġteten2332 peyk-i ecel gelür, emān 
virmez ve istirdād-ı vedīʿat-i rūḥ içün bir ān zemān virmez. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bāz kun ez ḫāb-ı nāz ān nergis-i raʿnā ki ʿömr
Mī-reved çün devr-i gül tā çeşm berhem mī-zenī2333

Ey Zīrek  egerçi kim benüm pend ü naṣīḥatümden bī-niyāz ve ḫayrı şerden ve 
nefʿi żardan temīzde mümtāzsın, ammā dilerem ki veẓāʾif-i ḥaḳḳ-ı uḫuvvet ve 
şarṭ-ı maḥabbeti edā idüp seni aḫlāḳ-ı ḥamīde ve evṣāf-ı pesendīdeye taḥrīk 
[H-143b] itmekle gūş-ı hūşuñı taʿrīk  eyleyem, tā dāmen-i ḥālüñ levs-̱i taʿal-
luḳdan pāk  ve āyīne-i ḫāṭıruñ naḳş-ı teşvīşden ṣāfī vü tāb-nāk  ola. Bilmiş ol ki 
min-baʿd benüm ṣādıḳ yārüm ve muvāfıḳ birāderümsin. [Ü-113b] Ol senüñ 
ḥaḳḳuñda müyesser olan müvāsāt ve mutaṣavver olan muṣāfāt u muvālāt bī-
ḳuṣūr ẓuhūr bulsa gerek  ve egerçi farż-ı muḥāldür, senüñ cānibüñden āsā̱r-ı 
iʿrāż u inḳıbāż muʿāyene olsa benüm ṭarafumdan şevāhid-i iḫlāṣ u iḫtiṣāṣdan 
ġayrı nesne müşāhede olmasa gerek. Beyt: 

[Müfteʿilün / Fāʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Gerçi tu terkem kunī terk-i tu ne’tvān girift
V’erçi dilem be’şkenī ʿahd-i tu ne’tvān şikest2334 [B-128a]

Çün keşef kelāmın temām itdi zāġ mūş bābında anuñ bu mülāṭafetinden ḳal-
bine rāḥat-ı tāze ve neşāṭ-ı2335 bī-endāze ḥāṣıl olup eyitdi:

Ey birāder ʿömrüñ mezīd olsun ki müddet-i behcet ü sürūrumı mezīd itdüñ ve 
mekārim-i ṣıfātuñdan bir şemme iẓhār idüp ve meḥāsin-i ẕātuñdan bir ẕerre 
āşkār ḳılduñ. Mıṣrāʿ:

2331 Mümkin degüldür] muḥāldür, Ü.
2332 Ansızın tutup yakaladık  (A’raf 95). 
2333 O güzel nergis naz uykusundan uyansın. Zira ömür, gül zamanı gibi göz açıp kapayıncaya kadar geçer gider.
2334 Sen beni terk  etsen de seni terk  etmek  mümkün değil. Sen gönlümü kırsan da sana verilen ahdi kırmak  mümkün 

değil.
2335 Neşāṭ-ı] bisāṭ-ı, Ü.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Īn heme evvel-i āsār-ı cihān-efrūzest2336

Aṣdaḳ-ı aṣdıḳā ve aḫlaṣ-ı aḥibbā oldur ki her gāh ki hevā-ḫvāhlar dergāh-ı ḥimā-
yetine penāh iderler, anlara ʿayn-ı ʿināyet ile nigāh idüp mesʾūllerini ḳabūlde 
mechūdını mebẕūl ḳıla ve ḥācetlerini revāyı cānına minnet bile ki her kimse 
ki dostundan bir murādın dirīġ eyleye, vācibdür ki ol dost andan müfāraḳata 
saʿy-ı belīġ eyleye ki ol dostluġa lāʾiḳ ve güftārı kirdārına muvāfıḳ degüldür. 

Aḫbārda gelmişdür ki bir ʿazīzi aṣḥābdan birisi bir gice ziyārete gelüp daḳḳ-ı 
bāb itdi. Ol ʿazīz anuñ kim idüġin bilüp āyā anuñ nā-gāh gelmesine ne bāʿis ̱
ve bī-gāh bu ḥareketi īcāb ider ne ḥādis ̱oldı diyü dūr u dırāz endīşelere düşdi. 
Āḫirü’l-emr bir kīse zer ve bir tīġ-ı pür-gevher ve bir cāriye-i ḫāne-perver bile-
sine alup ḳapuyı açdı ve dostı ile muṣāfaḥa idüp öpdi ḳocdı ve baʿdehū eyitdi:

Senüñ bu bī-vaḳt gelmeñe üç ḥikmet fikr itdüm. Birisi bu ki iḥtimāl virdüm ki 
saña bir ḥāl olup māle muḥtāc olasın. İkinci şāyed ki bir ʿ adüvvüñ ola saña ḳaṣd 
ide. Sen anuñ defʿine meded ṭaleb ḳılasın. Üçünci muḥtemeldür ki tenhālıḳdan 
baʿżı mühimmātuñ mühmel ḳala. Anuñ itmāmıçün ḫādim-i maṣlaḥat-güẕār 
iltimās idesin. Aña bināʾen bu üç emre münāsib esbābı müheyyā itdüm. Eger 
murād māl ise işte kīse-i dīnār, eger meded gerek  ise işte şemşīr-i ābdār ve ger 
ḫādim lāzım ise işte cāriye-i ḫidmetkār. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-her çi ḥükm kunī nāfizest fermānet2337

Ol dostı aña minnetler idüp ʿözrler [H-144a] diledi ve bu ḥüsn-i muʿāmeleye 
bünyād-ı iʿtiḳād u iʿtimādı muḥkem ve ḳavāʿid-i taʿalluḳ u irtibāṭı mübrem ü 
müstaḥkem oldı. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Çü kār-ı tu ez ḥaḳ ber-āmed çünān kun
Ki yār-ı tu rā ez tu kārī ber-āyed

Naẓar ber-murādāt-ı yārān hemān bih
Ki bī-zaḥmet ü intiẓārī ber-āyed2338

2336 Bunlar hep dünyayı aydınlatan eserlerin ilkidir.
2337 Her ne buyurursan buyruğun geçerlidir.
2338 Allah senin işini yapmana yardım ettiyse sen de dostunun işini çözmeye çalış. Dostların isteklerini beklentisiz olarak 

yapmak  iyidir. 
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Bir kerīm ki gird-āb-ı miḥnete düşse yine erbāb-ı kerem aña dest-gīr olur. Nite 
ki bir pīl ḫalāya düşse yine benī-nevʿi muʿāveneti ile ḫalāṣ bulur. Pes dil-i der-
yā-misā̱le mūşuñ taʿahhüd-i ḥālinden şāʾibe-i melāle yol virmemek  gerek  ve 
nāmūs-ı mürüvvete nāẓır olup anuñ zaḥmetin ḫāṭır-ı ʿāṭıra getürmemek  gerek 
ki ʿāḳil oldur ki kesb-i şeref içün rāḥat u ferāġati ber-ṭaraf ide ve [Ü-114a] 
rūzgārda nām-ı nīk  ve ẕikr-i cemīl yādgār ḳoya gide. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cihān çü geşt be-kām-ı tu nām-ı nīk  endūz
Ki ġayr-ı nām-ı nikū nīst ḥāṣılī ze cihān2339 [B-128b]

Her ġanī ki ḫvān-ı niʿmetde ehl-i faḳr ve erbāb-ı ḥācātuñ şirketi olmaya, tüvān-
gerler ʿidādından maḥsūb degüldür ve ol kimse ki ḥālet-i ḥayātında bed-nām u 
düşmen-gām ola, nāmı cerīde-i aḥibbāda mektūb degüldür. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Saʿdiyā merd-i nikū-nām ne-mīred hergiz
Mürde ānest ki nāmeş be-nikūyī ne-berend2340

Zāġ bu fesāneyi tekellüm ve bu terāneyi terennüm iderken nā-gāh gördiler ki 
bir āhū tīr-i pertāb gibi sürʿat-i şitāb ile gelür. ʿAḳabince ṣayyād olmaḳ iḥtimā-
lin virüp fi’l-ḥāl keşef ṣuya batdı, zāġ bir dıraḫta çıḳdı, mūş daḫı bir sūrāḫa 
girdi. Āhū kenār-ı āba gelüp tersān u hirāsān ṭurdı. Zāġ her cānibe naẓar ḳıldı, 
gelür gider görimedi. Seng-püşte āvāz itdi, tā ṣudan ṭaşra geldi. Mūş daḫı ḥāżır 
oldı. Seng-püşt gördi ki āhū ḥayrān ṭurur gitmez, ol ṣuya muttaṣıl baḳar ammā 
içmez. Seng-püşt eyitdi:

Eger teşne iseñ iç, ḫavf eyleme hīç. Āhū daḫı ḳarīb gelicek  gördi ki āşnādur, 
istiḳbāl idüp merḥabā itdi ve istifsār-ı ḥāl idüp eyitdi2341: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ey yār-ı kirāmī ze kucā āmedeʾī
Bīgāne me-bāş k’āşinā āmedeʾī2342

Beyt:

2339 Dünya geçip gitmekteyken senin isteğin iyi ad bırakmak  olsun. Zira dünyanın hasılı iyi ad bırakmaktan başka bir 
şey değildir.

2340 Ey Sa‘dī, iyi ad bırakmış insan asla ölmez. Adı iyilikle yad edilmeyenler asıl ölülerdir.
2341 Ve istifsār-ı ḥāl idüp eyitdi] -Ü.
2342 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Ey cömert dost, nereden gelmişsin? Kendini yabancı hissetme, zira tanıdık  bir yere geldin.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Senden ayru düşeli çoḳ demdür 
Gözlerüm ḥasretüñle pür-nemdür

Āhū eyitdi: Ey birāder ḫayli zemāndur ki bu beyābānda gezer idüm ve ebnā-yı 
cinsümden ayrılup tek  ü tenhā ṣaḥrāda raʿy u çerā ider idüm. Şimdiye dek 
ne bīm-i dām-ı ṣayyāddan ḫāṭırumda gerd, ne vehm-i sehm-i tīr-endāzdan 
derūnumda derd var idi. Ḥāliyā gördüm ki bir pīr-i bā-tezvīr kemān u tīr ile 
baña kemīn itmiş, gūyā ki beni ṣayd içün başsız bir ata yemīn itmiş2343. Nā-gāh 
anuñ şest-i ḥīlesine pā-best olam [H-144b] diyü ḳaçup2344 bu cānibe geldüm. 
Seng-püşt eyitdi:

Ḫavf itme ki hergiz ṣayyādlaruñ dīde-i dāmı bu ḥavālīyi görmemişdür ve bun-
dan gitme ki tīr-endāzlaruñ tīr-i ḳasdı daḫı bu nevāḥīye irmemişdür. Şöyle 
ki bizüm ṣoḥbetümüze raġbet ḳılasın, sāʾir yārān silkinde münselik  olasın ve 
bizüm ḫāne-i muṣāḥabetümüze ki üç şaḫs üzre iken çihārüm olup şeref-i muʾā-
nesetümüz birle iḫtiṣāṣ bulasın. Ekābir buyurmışlardur ki: Her çend ki aṣḥāb u 
aḥbāb ziyāde ola, ebvāb-ı ẕevḳ u sürūr küşāde ola ve esbāb-ı ʿīş ü ḥużūr āmāde 
ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Her cā ki resm-i mihr ü vefā bīşter buved
Cemʿiyyet-i ḥuẓūr-ı ṣafā bīşter buved2345

Dimişlerdür ki dostuñ biñini bir bilmek  gerek  ve düşmenüñ ḳalīlin kesī̱r ʿadd 
eylemek  gerek. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dūstī rā hezār kes şāyed
Düşmenī rā yekī buved bisyār2346

Mūş daḫı maḥalle münāsib bir ḥikāyet eyledi. Zāġ daḫı muḳteżā-yı maḳāma 
mülāʾim bir dāstān söyledi. Āhū gördi ki yārān-ı laṭīf-ṭabʿ u pākīze-meşreb 
muṣāḥiblerdür. Dil ü cāndan muṣāḥabetlerine rāġıb ve ṣamīm-i cenāndan 
şeref-i [B-129a] mücālesetlerine ṭālib oldı. Mıṣrāʿ:

2343 Yemīn itmiş] and içmiş, Ü.
2344 Diyü ḳaçup] diyüp, B.
2345 Sevgi ve vefa geleneğinin yaygın olduğu yerde gönül ehli olanların da sayısı çoktur.
2346 Dostlukta bin kişi azken, düşmanlıkta bir kişi bile çoktur.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Bā-yār-ı muvāfıḳ āşnāyī ḫoşter2347

Pes ol merġzāruñ bir kenārında maḳām iḫtiyār ḳıldı. Yārān vaṣıyyet ü naṣīḥat 
itdiler ki zīnhār bu nevāḥīden ki bizüm ḥavza-i ḥimāyetümüzdedür, ḳadem 
bīrūn itme ve bu ser-çeşme ḥavālīsinden ki [Ü-114b] ḥiṣār-ı emn ü emāndur, 
ṭaşra gitme. Āhū şarṭ-ı mezbūra ḳāʾil ve mūcib-i vaṣıyyet ile ʿāmil olup dāʾim 
mā-beynlerinde meclis-i muṣāḥabet ḳāʾim olur idi ve bir mevżiʿ-i dil-keş ve 
mecmaʿ-ı feraḥ-baḫşda her vaḳt cemʿiyyet eylerler idi ve müdāʿabe vü mülāʿa-
be ile ḥikāyet ü ser-güẕeşt söylerler idi.

Bir gün ittifāḳ zāġ u mūş u keşef maḳām-ı maʿhūda geldiler. Āhū gelmedi. 
Niçe zemān intiẓārdan ṣoñra ol kenārı aradılar bulımadılar ve şāne-i cüst ü 
cū ile eṭrāf-ı merġzārı gīsū-yı nigār gibi ṭaradılar, bir ḫaber bilimediler. Bu 
ḥāl anlara mūcib-i melāl ü infiʿāl oldı ve firḳat-i yār-ı ġam-küsārdan dīde-i 
eşk-bārları ḫūn-ı ḥasret ile māl-ā-māl oldı2348. Zāġdan iltimās itdiler ki pervāza 
gelüp dīde-i tecessüs ile cevānib-i ṣaḥrāya nāẓır ve aḥvāl-i ġāʾibden ḫaber bilüp 
yine maḳām-ı maʿhūda ḥāżır ola. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣabā ze menzil-i cānān güẕer dirīġ me-dār
V’ez ū be-ʿāşık-ı miskīn ḫaber dirīġ me-dār2349

Zāġ per ü bāl-i istiʿcāl ile pervāza āġāz itdi. Evc-i hevādan eṭrāf-ı ṣaḥrāya naẓar 
itdi. Āhū-yı miskīni bir feżāda [H-145a] beste-i bend-i ḳażā görüp yārāna 
ḫaber itdi. Seng-püşt mūşa eyitdi:

Bu vāḳıʿanuñ defʿi senüñ himmet ü muʿāvenetüñe vā-beste ve bu ġāʾilenüñ 
defʿinde seng-i ġayretden rişte-i ümmīd güsistedür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Fāʿ]

Bi’ştāb ki vaḳt-i kārhā der-güẕerest2350

Mūş zāġı rehber idüp gitdi ve āhūyı dāma mübtelā görüp eyitdi: 

Ey yār-ı ʿazīz bu ʿaḳl u ẕekā ile bu zindān-ı belāya ne sebeb ile girdüñ ve bu 
kiyāset ü ferāset ile dām-ı ḥīleye nice oldı ki boyun virdüñ? Āhū cevāb virdi ki:

2347 Uygun dostla yakın olmak  ne güzel!
2348 Ve firḳat-i yār-ı ġam-küsārdan dīde-i eşk-bārları ḫūn-ı ḥasretle māl-ā-māl oldı] -B.
2349 Ey sabah yeli, sevgilinin bulunduğu yerde esmeyi unutma ve miskin âşıktan ona haber götürmeyi esirgeme.
2350 Acele et, zira iş zamanı geçiyor.
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Karga, fare, güvercin ve ceylan: Karga ve fare sohbet ederken ceylanın 
bir köşede ayakları bağlı yatması. TSMK, revan 843, v.210a.
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Taḳdīr-i İlāhī’ye tedbīr neyi müfīd olur ve ḳażā-yı Rabbānīye ẕihn ü ẕekā ne 
çāre ḳılur? Beyābān-ı taḳdīrden ser-menzil-i tedbīre yol uzundur ve feżā-yı 
ḳażā tā ser-ḥadd-i rıżā ṣaḥrā-yı emelden efzūndur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Mā ez burūn-ı der-şode maġrūr-ı ṣad firīb
Tā ḫod derūn-ı perde çi tedbīr mī-kuned2351

Mūş eyitdi: Rāst söylersin ki dimişlerdür: Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sevḳ ide çünki bir işi taḳdīr
Anı ʿavḳ idebilemez tedbīr

Pes āhūnuñ bendin kesmege meşġūl oldı. Bu esṉāda seng-püşt daḫı yitişdi. 
Āhūnuñ bu ḥālinden melāl ü infiʿāl iẓhār itdi. Āhū eyitdi:

Ey yār-ı ġam-küsār senüñ bu maḳāma gelmeñ benüm bu vāḳıʿamdan düşvār-
dur ki eger ṣayyād nā-gehān gele ve mūş benüm bendlerümi kesmiş ola ben 
ayaġum ḳuvveti ile baş ḳurtaruram. Zāġ daḫı per ü bāl ile ḫalāṣ olur. Mūş daḫı 
bir künc-i sūrāḫda kendüyi pinhān ider, ammā senüñ ne iḳāmet idüp anuñla 
muḳāvemete ṭāḳatüñ [B-129b] ve ne bāl ü per açup uçmaġa ve ne bir ṭarafa 
çıḳup ḳaçmaġa ḳudretüñ vardur. Bu tekellüfden anda tevaḳḳuf enseb ve bu 
şitābdan teʾennī ṣavb-ı ṣavāba aḳreb idi. Seng-püşt eyitdi:

Ey refīḳ-ı şefīḳ teʾennī vü tevaḳḳufa nice ṭarīḳ müyesserdür ki bir ʿ ömr ki firḳat-i 
aḥbāb ile giçe, anda ne leẕẕet ve bir ḥayāt ki ḥasret-i aṣḥāb ile nihāyet bula, 
anda ne rāḥat mutaṣavverdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Baña sensüz ne cān gerek  ne cihān [Ü-115a]

Tende ṣıḥḥat olur mı olmasa cān

Ben bu ḥareketde maʿẕūram ki senüñ şevḳ-ı dīdāruñ beni bī-iḫtiyār bu menzile 
getürdi ve ārzū-yı cemālüñ sāḥat-i sīneden raḫt-ı ṣabr u sükūnı götürdi. Bu 
ḳadar mufāraḳat ile ki lāzım geldi ve bu deñlü mübāʿadet ile ki żarūret iḳtiżā 
ḳıldı, binā-yı ṣabr cānib-i inhidāma māʾil olup refīḳ-ı taḥammül ṭarīḳ-i inʿidā-
ma sālik  oldı. Beyt:

2351 Biz perdenin önündekiler, gördüğümüz aldatmacalara inanıyor ve mağrur oluyoruz. Perdenin arkasındaki (kişi) 
gerçekte neler yapıyor bilmiyoruz. 
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿAlima’llāh ki merā ez tu şekībāyī nīst
Tāḳat-i rūz-ı firāḳ u şeb-i tenhāyī nīst2352 [H-145b]

Ey birāder mużṭarib olma ki muʿāvenet-i yārān ile ʿan-ḳarīb bu ʿuḳde küşāyiş 
bulur ve ferāġat-i temām ile maḳām-ı maʿhūd cānibine ḫırām müyesser olur, 
ammā ʿalā külli ḥāl levāzım-ı şükr-güzārī lāzım ve mūcib-i sipāsdārī vācibdür. 
ʿAle’l-ḫuṣūṣ ki cismüñe zaḫm ve cānuña ziyān irmedi ve çeşm-i cihān-bīnüñ 
henūz dīdār-ı ṣayyād-ı cellādı görmedi. 

Bu eṣnāda ittifāḳ ṣayyād ıraḳdan ẓāhir oldı. Mūş meger dāmı kesmekden 
fāriġ olmış idi. Āhū hevl-i cāndan bir cānibe ṣıçrayup ḳaçdı. Zāġ daḫı pervāz 
idüp bir ṭarafa uçdı. Mūş kendüsin bir sūrāḫda pinhān ḳıldı. Keşef-i bī-çāre 
hemān mekānında ḳaldı. Ṣayyād gelüp dāmı kesilmiş buldı. Engüşt-i ḥayreti 
dendān-ı taʿaccüb ile ıṣırup müteḥayyir ü mütefekkir oldı ki āyā bu dāma bu 
bendi kim giçmiş ve āhūya bu hevādārlıḳ kimüñ meded-kārlıġı ile vücūda 
gelmiş ola. Bu eṣnāda çep ü rāsta nigāh itdi. Nā-gāh naẓarı seng-püşte rāst 
gelüp eyitdi:

Egerçi ki bu metāʿ-ı ḥaḳīr ile āhū-yı ceste ve dām-ı güsistenüñ elemi telāfī vü 
tedārük  olınmaz. Bā-vücūd ki bu ḥaḳīr bu maʿṣıyyet töhmetinden maʿṣūmdur, 
ammā nice itmek  gerek  tehī-dest dönüp gitmek  ṣayyādlar meẕhebinde nā-mü-
bārek  ü şūmdur. Żarūrī anı ṭutdı anı tūbresine atdı ve püştine alup meʾvāsına 
gitdi. Ṣayyād gidicek2353 yārān ḥāżır olup keşefi ġāʾib buldılar. Bildiler ki ol 
yār-ı hevādārları bend-i ṣayyāda giriftār olmışdur. Nāle-i ṣafīri felek-esī̱re ve 
feryād-ı āteş-teʾsī̱ri küre-i zemherīre yitürüp mātem ü nevḥalar itdi ve giryān u 
ġırīvān dil-i ḥazīn ve nāle vü enīn ile eyitdiler: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Rūzī ki çeşm-i mā ze cemālet cüdā buved
Çendān ki çeşm kār kuned eşk-i mā buved2354

Nice derd ü miḥnetdür ki ḥasret-i dīdār-ı dildār ile berāber ola ve nice āteş-i 
muṣībetdür ki [B-130a] ḥurḳat-ı firḳat-i yār-ı vefādār ile muḳābele ḳıla. Ol 
kimse ki bir yār dīdārından dūr veyā bir gül-ʿiẕār viṣālinden maḥrūm u mehcūr 

2352 Allah biliyor ki bende sana karşı sabır yoktur. Yalnızlık  gecesine ve ayrılık  gününe kuvvet yoktur.
2353 Gidicek] ġāʾib olduġı gibi, Ü.
2354 Gözümüz, senin yüzünü görmekten ayrı kaldığı günde her ne kadar çalışsa da (açık  olsa da) ortaya koyduğu sadece 

gözyaşıdır.
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ola, bilür ki ser-geştegān-ı bādiye-i firāḳuñ pāy-ı ḥayreti gilde ve tenhā-nişīnān-ı 
zāviye-i iştiyāḳuñ derd-i ḥasreti dildedür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilātün]

Tu rā ki derd ne-bāşed ze ḥāl-i mā çi tefāvüt
Tu ḳadr-i teşne çi dānī ki ber-kenāre-i cūyī2355

Yārānuñ her birisi bu ḥāle muvāfıḳ bir dāstān rivāyet eylediler ve muḳteżā-yı 
maḳāma lāʾiḳ bir şūr-engīz ü derd-āmīz mese̱l ü ḥikāyet söylediler. Cümlesinüñ 
mażmūn-ı kelām ve fezleke-i merāmı bu maʿnāyı müteżammin idi ki Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dil ne-dāred bī-leb-i şīrīn-i cānān lezzetī
Bī-ʿazīzān nīst ʿömr-i nāzenīn rā ʿizzetī2356 [Ü-115b]

Āḫirü’l-emr āhū zāġa eyitdi: Ey birāder egerçi bizüm kelimātumuz ġāyet-i 
belāġatde ve erācīz [H-146a] ü ḥikāyātumuz nihāyet-i feṣāḥatdedür, ammā 
seng-püşte andan ne fāʾide ʿāʾiddür ve nüzūl-i nāzileden ṣoñra nāle vü zārī ve 
girye-i sūgvārī derd-i serden ġayrı neyi müfīddür? Şarṭ-ı ḥüsn-i ʿahd ü ḥaḳīḳate 
evfaḳ ve riʿāyet-i ḥuḳūḳ-ı uḫuvvet ü ṣadāḳate elyaḳ budur ki üçümüz daḫı el 
bir idevüz ve keşef içün müteżammin-i ḫalāṣ ve mütekeffil-i necāt olur tedbīr 
idevüz. Ekābir buyurmışlardur ki: Üç ṭāʾifenüñ ḥāli üç vaḳtde maʿlūm olur. 
Ehl-i şecāʿatüñ iḳdāmı hengām-ı muḳābelede ve erbāb-ı emānetüñ diyāneti 
evḳāt-i muʿāmelede ve aḥibbānuñ ʿahd ü ḥaḳīḳati zemān-ı miḥnet ve evān-ı 
nekbetde. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Merā yār bāyed der-eyyām-ı ġam
Be-şādī ne-bāşed merā yār kem2357

Mūş eyitdi: Ey āhū bu kāra benüm ḫāṭıruma bu çāre ḫuṭūr ider ki sen bāl-i 
istiʿcāl ile uçasın. Bir cānibden ṣayyāduñ öñine giçesin ve kendüñi żaʿīf ü ḫaste 
ve mecrūḥ u şikeste ṣūretinde gösteresin. Zāġ daḫı senüñ gāh gāh arḳaña ḳona 
ve gāh gözüñe ḳaṣd ider gibi başuñ üstine döne. Lā-muḥāle çün çeşm-i ṣayyād 
saña rāst gelüp senüñ bu ḥālüñi göre ve zāġ ile muʿāmeleñi bu minvāl üzre 
müşāhede ḳıla seni ṣayda ḳaṣd idüp dām u raḫtı ve tūbresi ile seng-püşti bıraġa. 

2355 Sen ki derde sahip değilsin, bizim halimizi nereden bileceksin? Bir ırmak  kenarındasın, susuzluğun ne demek  oldu-
ğunu nereden bileceksin?

2356 Gönül, sevgilinin tatlı dudağı olmadan lezzet almaz. Nazlı ömür, yüceltici şeyler olmadan yücelik  bulmaz.
2357 Bana dost sıkıntılı günlerimde gerekir. Mutlulukta zaten dostum az olmaz.
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Seni ṭutmaġa müteveccih ola. Her gāh ki saña yaḳın gele, lengān lengān öñin-
ce yürüyesin, ammā bir mertebede ki rişte-i tamaʿın senden ḳaṭʿ itmeye ve seni 
ṭutmaḳdan nā-ümmīd olup ḳoyup gitmeye. Bu üslūb üzre bir sāʿat arduñca 
tekāpūya meşġūl ḳıl. Ammā zīnhār ki ḥarekāt u sekenātuñda ṭarīḳ-i iʿtidāli 
merʿī ṭutup ne bi’l-külliye ḳaçup git ve ne ṭurup kendüñi teslīm it. Şāyed ki 
ben bu esṉāda seng-püşti ḫalāṣ idüp ḳaçuram ve mekmen-i belādan meʾmen-i 
ṣafāya giçürem. 

Yārān anuñ rāyına āferīn oḳıdılar ve āhū vü zāġ vażʿ-ı maʿhūd üzre ṣayyāda gö-
rindiler. Ṣayyād-ı ḫām-ṭamaʿ çün āhūyı gördi ki üftān u ḫīzān gider [B-130b] 
ve zāġ anuñ üstinde pervāz idüp çeşmine ḳaṣd ider āhūyı ṭutmaġı muḳarrer itdi 
ve tūbreyi püştinden ḳoyup ʿaḳabine düşdi gitdi. Mūş fi’l-ḥāl gelüp tūbrenüñ 
bendini kesüp seng-püşti ḫalāṣ itdi. Baʿde zemān ṣayyād āhūyı cüst ü cūydan ve 
ʿaḳabince tek  ü pūydan ʿāciz olup andan yeʾs idüp tūbresine geldi, seng-püşti 
bulımadı. Tūbreyi kesilmiş görüp her bārī ki eṭrāfı aradı, nām u nişān bilimedi. 
Ḥayret aña ġalebe itdi ve zebān-ı [H-146b] ʿibret ile kendü kendüye eyitdi:

Ḥālāt-ı ʿacībe müşāhede itdüm ki hīç aḥad aña bāver ḳılmaz ve aḥvāl-i ġarībe 
muʿāyene ḳıldum ki bir ferd ḥikmetin bilmez. Ol āhū bendin kesmek  baʿdehū 
kendüsin bīmār ṣūretinde göstermek  ve zāġ anuñ üstine çıḳmaḳ ve tūbreyi 
kesüp seng-püşt ḳaçmaḳ bu ḥarekātuñ mücmeli ve bu müşkilātuñ teʾvīli ne ola 
dirken ḫavf u ḫaşyet ve vaḥşet ü dehşet aña ġālib olup eyitdi:

Ġālibā bu maḳām perīler cāygāhı ve ġūller ḫvābgāhıdur. Lāzım oldı ki bu 
mevżiʿden gidem [Ü-116a] ve min-baʿd bu ṣaḥrānuñ vuḥūşından rişte-i ṭa-
maʿı ḳaṭʿ idem. Pes ṣayyād-ı āvāre dām-ı güsīḫte ve tūbre-i ṣad-pāreyi götürüp 
ḳaçdı ve neẕrler idüp andlar içdi ki eger ṣıḥḥat ile ol beyābāndan kenār-ı selā-
mete yitişe, bir daḫı baḳıyyetü’l-ʿömr ol ṣaḥrānuñ ḫayālin pīrāmen-i ḫāṭırına 
getürmeye ve sāʾir ṣayyādlara daḫı şefḳat ü naṣīḥat idüp ol eṭrāfı ṭavāf ve ol 
deşti geştden menʿ eyleye. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

K’āncā hemīşe bād be-destest dām rā2358

Çün ṣayyād gitdi yārān yine bir yire cemʿ oldılar2359 ve fāriġ u emīn ve mesrūr 
u muṭmeʾin meskenlerine rucūʿ ḳıldılar ve bundan ṣoñra anlaruñ ne dest-i āfet 

2358 Orada daima tuzak  hazırdır.
2359 Cemʿ oldılar] geldiler, B H.
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dāmen-i rūzgārlarına yitişdi ve ne nāḫun-ı maḫāfet ruḫsāre-i ḥāllerini ḫırāş 
itdi ve yümn-i vifāḳ ve ḥüsn-i ittifāḳları ile ʿaḳd-i muʿāşeretleri intiẓām u ittisāḳ 
buldı2360 ve bereket-i muʿāvenet ü murāfaḳatları ile ʿaḳd-i muṣāḥabet ü muṣā-
daḳatları mübrem ü müstaḥkem oldı. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Rişte tā tenhāst ān rā zūd zālī bü’gsiled
Çün dü tā şod ʿāciz āyed ez güsisten zāl der

Gül ki tenhā būyī āḫir ḫuşk  gerded z’ān dimāġ
V’er şeker tenhā ḫorī hem germ gerdāned ciger

Z’īn dü tenhā hīç ḳuvvet nāyed ender cān u dil
Ḳuvvet-i cān rā vü dil rā gül-şeker beh gül-şeker2361

Budur ol destānuñ dāstānı zemān-ı devlet ü nekbetde farṭ-ı maḥabbet ü me-
veddetden dem urdılar ve vaḳt-i rāḥat u miḥnetde ḳadem-i ṣıdḳ u iḫlāṣ üzre 
ṭurdılar. Çün eyyām-ı nüzūl-i nevāzilde pāy-ı muṣādaḳatleri mütezelzil ve 
hengām-ı ḥulūl-ı nevāʾibde ḥāl-i muḫālaṣatları mutaḥavvil olmadı lā-cerem 
meyāmin-i muʿāżadet ü muẓāharetleri ile bu deñlü varṭāt-ı hāʾileden necāt 
buldılar ve ʿaḳabāt u āfātı verāʾ-i ẓahrlarında ḳoyup serīr-i muʿāşeretde sürūr-ı 
mevfūr ile sākin ve mesned-i refāhiyyetde ḥużūr-ı nā-maḥṣūr ile mütemekkin 
oldılar. ʿĀḳil-i kāmil ve hūşmend-i fāżıla [H-147a] lāzımdur ki bu ḥikāyāt-ı 
ʿacībeye ʿaḳl-ı ṣāʾib ve fikr-i [B-131a] sā̱ḳıb ile teʾemmüli ẕimmetine farż u 
vācib bile ki ḥayvānāt-ı żaʿīfenüñ yümn-i muvāfaḳat u murāfaḳatından bu 
ḳadar se̱merāt-ı sütūde ve netāʾic-i pesendīde ḥāṣıl olıcaḳ eger ṭāʾife-i ʿuḳalā ki 
ḫulāṣa-i ʿālemiyān ve naḳḳāde-i ādemiyāndur, ḫāne-i muṣāḥabetlerin bu ṭarz 
üzre ābād idüp esās-ı muṣādaḳatların bu ṭarḥ üzre bünyād ideler. Peydādur ki 
anuñ fevāʾiḥ-i fevāʾidi meşām-ı ḫāṣ u ʿāma nice vāṣıl ola ve āsā̱r-ı menāfiʿı ṣa-
faḥāt-ı kirdārlarında nice lāʾiḥ olup meyāmin-i berekātı rūzgār-ı ṣıġār u kibāra 
nice ḥāṣıl ola. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki ḥaḳ-ı ṣoḥbet-i yārān şināḫt
ʿÖmr coz ender reh-i īşān ne-bāḫt

2360 Buldı] üzre oldı, B.
2361 İp tek  olduktan sonra onu bir kocakarı dahi çabucak  çözebilir. Ancak  iki kat olduktan sonra kocakarı onu çözmekten 

aciz kalır. Gülü yalnız koklarsan burunda (kokusu) kurur. Şekeri de tek  başına yersen ciğerini hararetlendirir. Can 
ve gönüle bu iki yalnızdan kuvvet gelmez. Can ve gönlün kuvveti gülşeker üstüne gülşekerdir.
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Yār çü der-kār ne-bāşed gamest
Kār ki bī-yār ber-āyed kemest

Ṣoḥbet-i ān kes ki be-ṣıdḳ u ṣafāst
Dāmen-i ū gīr k’ez ehl-i vefāst

Meyl-i kesī kun ki vefāyet kuned
Cān hedef-i tīr-i belāyet kuned

Behr-i çünān dūst ki cānī buved
Dūstī-i cān ze girānī buved2362

2362 Dostlarla sohbetin hakkını bilen, ömründe onların yolundan başkasına gitmez. Dost iş başında olmazsa gamdır. 
Dostsuz yapılan iş ise eksiktir. Sohbeti doğruluk  ve safa olanın eteğine yapış ki vefa ehli odur. Sana vefa gösterip 
canını sana gelen bela okuna hedef koyana yönel. Canını düşünen dostla can dostluğu yapmak  ağır iştir.
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BĀB-I ÇİHĀRÜM AʿDĀNUÑ İẒHĀR-I TAʿALLUḲ 
U TEMELLUḲINA İʿTİMĀD İTMEYÜP HER 
ZEMĀNDA KEMĪN-İ MEKR Ü KEYDİNDEN2363 EMĪN 
OLMAḲ CĀʾİZ DEGÜL İDÜGİN BEYĀN İDER2364

Rāy Dābşelīm Birehmen’e eyitdi: Ey ḥakīm şecere-i vifāḳ ne se̱mere virür ve 
muḳaddime-i ittifāḳ neyi müntic olur bildüm [Ü-116b] ve ol dostlaruñ dāstānın 
ki ṣadāḳatlerinde ṣādıḳ ve murāfaḳatlarında muvāfıḳ olalar, gūş-ı iẕʿān ile istimāʿ 
ḳıldum ve ʿayn-ı īḳān ile gördüm ve bürhān-ı ʿayān ile muṭṭaliʿ oldum. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kimüñ kim yārı var anda ġam olmaz
Anuñ kim yārı yoḳdur ḫurrem olmaz

Ḥāliyā pīr-i rūşen-żamīrden mütevaḳḳıʿdur ki ʿibāret-i dil-peẕīr ile taḳrīr ü taʿ-
bīr buyura ol düşmenüñ mese̱lin ki lābesine iʿtimād ve daʿvā-yı iḫlāṣ ve iẓhār-ı 
iḫtiṣāṣına iʿtiḳād cāʾiz olmaya ki vaṣıyyet-i çihārümde buyrulmış idi ki ʿāḳil-i 
ḥāzım kemāl-i tenebbüh ü teyaḳḳuẓ üzre olup lāzımdur ki ʿalā külli ḥāl ḫaṣm-ı 
bed-sigālden ṣadāḳat iḥtimālin virmeye ki hīç vech ile düşmenden ṣadāḳat 
gelmez ve düşmen ne ḳadar mülāyemet ü mülāṭafet gösterse dost olmaz. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ze düşmen dūstī cüsten çünānest
Ki yek  cā cemʿ kerden āb u āteş2365

2363 Keydinden] kīninden, Ü.
2364 Beyān ider] bildirür, H.
2365 Düşmandan dostluk  beklemek  su ve ateşin bir araya gelmesine benzer.
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Bīdpāy eyitdi: Belī merd-i ḫıredmend ü hūş-yār türrehāt-ı düşmene iltifāt itme-
yüp metāʿ-ı tezvīr ü şaʿbedesine ḫarīdār olmaz ki [H-147b] düşmen-i ḥīle-kār 
kendü kendünüñ ṣalāḥ-ı ḥāli içün kemāl-i maḥabbet ü meveddet iẓhār idüp 
ẓāhirin ḫilāf-ı bāṭın ile ārāste ḳılur ve daḳāʾiḳ-ı zerḳ ve leṭāʾif-i ḥīleyi pīş-nihād 
idüp anuñ żımnında küllī fikrler ve ʿaẓīm mekrler taʿbiye eyler. Pes ʿāḳil-i ḥā-
zıma lāzımdur ki her bār ki düşmenden ziyāde temelluḳ u taʿalluḳ göre, sūʾ-i 
iʿtiḳādı aña daḫı ziyāde ola ve ḫaṣm her çend ki daʿvā-yı mülāyemetden dem 
ura, ṭarīḳ-i muḫālefetde daḫı sā̱bit-ḳadem ṭura. Zīrā ki eger raḫne-i ḥīlesin 
sed ve ġāʾile-i ḫudʿasın [B-131b] yine aña red itmeyüp bu bābda ġaflet revā 
göre düşmen-i bed-sigāl ki müteraṣṣıd-ı aḥvāldür, nā-gāh kemīn idüp tīr-i ḳaṣdı 
hedef-i murāda yitişdüre. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mekr-i düşmenden ṣaḳın olma emīn
Ġadr idüp nā-geh saña eyler kemīn

Her kimse ki vaḳt-i furṣatda tedārüki fevt ide, nādim ola, ammā ḥasret ü nedāmet 
fāʾide virmeye ve her çend ki leyte ve leʿalle2366 ile taʿallül ide2367, sūdmend olmaya 
ve aña ol belā yitişe ki zāġdan būma yitişdi. Rāy istifsār itdi ki nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Rivāyet iderler ki baʿżı vilāyet-i Çīn’de bir kūh-ı 
pür-şükūh var idi ki ġāyet-i rifʿat ü menāʿatından2368 tīr-i şuʿāʿ-ı baṣarī kemān-ı 
kemerine çıḳınca çoḳ2369 zaḥmet çeker idi ve dīdebān u hem-kūşe bām-ı rifʿa-
tine nerdübān-ı ḫayāl ile çıḳar idi. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kesī ne-dīde firāzeş meger be-çeşm-i ẓamīr
Kesī ne-refte nişībeş meger be-pāy-ı gümān2370

Ol kūh-ı bülendde bir dıraḫt-ı Sidre-mānend bitmiş idi ki aṣlı taḥt-ı se̱rāda 
sā̱bit ve ferʿi fevḳ-ı semāya yitmiş idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ser-efrāz olmış idi şöyle şāḫı
Ki giçmiş idi bu fīrūze kāḫı

2366 Keşke.
2367 İde] idesin, H / eyleye, Ü.
2368 Menāʿatından] münāzaʿatından, H.
2369 Çoḳ] ḫayli, Ü.
2370 Kalp gözü açık  olmayan kimse ona tırmanan kimseyi görmemiş. Ona tırmananın inişi ise hayalden ibarettir. (öyle-

sine yüksek  bir dağ ki ona kimse tırmanamaz, tırmansa da inemez.) 
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Libās-ı Ḫıżr-veş ḫażrā hemīşe
Yimemiş dehr elinden zaḫm-ı tīşe

Ne urmış ayaġına balta devrān
Ne dökmiş berg-i şāḫın yire dihḳān 

Ol dıraḫtuñ kāḫ-ı şāḫında ġayr-ı mütenāhī āşyāne-i zāġ var idi ve ol zāġlaruñ 
Pīrūz-nām bir melik-i be-nāmı var idi ki cümlesi anuñ fermānına rām idi. Bir 
gice şāh-ı būmān ki aña Şeb-āheng dirler idi, ol ʿadāvet-i [Ü-117a] ḳadīmī 
sebebi ile ki zāġ ile būmlar miyānında ḳāʾim idi, leşker-i cerrār ve sipāh-ı ḫūn-
ḫvār ile zāġları şebī-ḫūn idüp kişver-i leşkerlerin ḫarāb ve ḫāne vü āşyānelerin2371 
yebāb itdi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-bāzū-yı merdī ber-āverde dest
Ser-i düşmenān kerde çün ḫāk-i pest2372 [H-148a]

Ol şeb-i tārīk  ü tārda ṣad hezār zāġ-ı siyeh-kirdār āteş-i bevār ve nār-ı kārzār-
da biryān oldı ve feḥvā-yı vaḳtulūhum ḥaysü̱ vecedtümūhum2373 maṣdūka-i ḥālleri 
olup çeşm-i devrān ebr-i bahār gibi anlaruñ ḥāl-i zārına giryān oldı. Melik-i 
būm merdüm-i Rūm gibi muẓaffer ü manṣūr ve müreffeh ü mesrūr ol rezm-
den rucūʿ ḳıldı. Çün bāz-ı bülend-pervāz-ı ṣubḥ bāl ü per açup ve ġurāb-ı 
siyeh-rūy-ı şeb āşyāne-i ġurūba uçup ḫayl-i nücūm leşker-i būm gibi zāviye-i 
ḫafāda mütevārī oldı Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Tīġ keşīd aḫter-i ʿālem-fürūz
Lenger-i şeb geşt hezīmet ze rūz2374

Pīrūz cemīʿ-i leşkerin cemʿ itdi ve ḥikāyet-i hücūm-ı sipāh-ı būmı der-miyān 
idüp eyitdi:

Būmlaruñ şebī-ḫūnın gördüñüz mi ve cürʾet ü şecāʿatlerin müşāhede ḳıldıñuz 
mı? Āşyānelerüñüzde küşteler püşte püşte [B-132a] niçeñüz daḫı ḫaste vü 
bāl-şikeste vü nīm-küştedür. Bundan daḫı düşvār budur ki bu bed-kirdārlar 
kendülerin cürʾet ü ḳuvvetlerin bildiler ve bu ṭāʾife ile çeng-i ceng urmaġa 

2371 Āşyānelerin] āşyānelerin ḫarāb u, Ü.
2372 Mertlik  kuvvetiyle galip geldi. Düşmanların başını ayaklar altındaki toprağa çevirdi.
2373 Artık  onları her nerede bulursanız tutunuz ve öldürünüz (Nisa 89).
2374 Dünyayı aydınlatan yıldız kılıç çekti ve gece demiri gündüz karşısında hezimete uğradı.
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ḳudretlerin maʿlūm ḳıldılar ve bizüm mesken ü meʾvāmuza vāḳıf ve ḫāne 
vü2375 āşyānlerümüze muṭṭaliʿ oldılar. Ẓāhir budur ki çün bu kerīh-peyker ü 
ḳabīḥ-manẓarlar bu ḳadar nuṣret ü ẓafer buldılar cürʾet ü iḳdāmları ziyāde 
olup daḫı dilīr oldılar. Şöyle añlanur ki tevaḳḳuf itmeyüp bir kerre daḫı aḳ-
dām-ı iḳdām üzre geleler ve bu defʿa var ḳuvvetlerin bāzūya getürüp dest-
bürd-i ʿaẓīm göstereler. Bu vech ile ki bīmārān-ı zaḥmet-i hezīmete evvelki 
şerbetden içüreler, yümkin ki eger bir nevbet daḫı vażʿ-ı sābıḳ üzre şebī-ḫūn 
ideler. Bizüm leşkerümüzden birisin zinde ḳomayup tīġ-ı helākden giçüreler. 
Bu emrde müşāveretde mübālaġa lāzımdur ve bu ġāʾilenüñ defʿinde tedbīr-i 
münāsib ne ise fikr eylemek  vācibdür. Naẓm:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Henūz evvelīn ḥamle-i düşmenest
Diger bāzeş āġāz-ı mekr ü fenest

Ger īn seyl rā reh ne-bended kesī
Ḫarābī be-dīd āyed ez vey besī

Reh-i fitne imrūz muḥkem be-gīr
Ki ferdā ne-bāşed tedārük-pezīr2376

Çün Pīrūz kelāmın temām itdi beş nefer zāġ miyān-ı leşkerden melik  ḥużūrına 
gelüp merāsim-i duʿā ve levāzım-ı se̱nāyı edā itdiler. Bunlar meger bu ṭāʾife 
miyānında fażīlet-i rāy ve meziyyet-i ʿaḳl ile maʿrūf u mevṣūf ve rezānet-i fehm 
ve metānet-i fikr ile meşhūr u meẕkūr idiler. Her ne emre ki işāret buyursalar 
esrār-ı fevz ü necāt anda [H-148b] vāżıḥ ve her ne rāyı istiṣvāb itseler āsā̱r-ı 
ḫayr u ṣalāḥ anda lāʾiḥ idi. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-reʾy-i rūşen ü fikr-i ṣavāb burdendī
Ze rūy-ı āyine-i rūzgār jeng-i ḫalel

Be-ʿaḳl-ı kāmil ü tedbīr-i rāst kerdendī
Hezār müşkil-i devrān be-nīm sāʿat ḥall2377

Zāġlar cemīʿ-i umūrlarında anlaruñ tedbīrlerine iʿtimād iderler idi ve defʿ-i 

2375 Ḫāne vü] -B.
2376 Henüz düşmanın ilk  atağıdır. Diğer oyun hile ve kurnaz tekniklerin başlangıcıdır. Bir kimse bu selin yolunu bağla-

mazsa, ondan birçok  haraplıklar meydana gelir. Bugün fitne yolunu sıkıca bağla ki yarına hazır olasın.
2377 Aydın fikirler ve doğru düşünceyle zamanın aynasının yüzündeki tozu silerler. Olgun akıl ve doğru tedbirle âlemin 

binlerce zorluğunu yarım saatte hallederler.
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Yüce bir ağaçta yuva yapan kargalar. TSMK, revan 843, v.214b.
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nevāʾibde [Ü-117b] anlaruñ rāy-ı iṣābet-peẕīrlerine istiẓhār u iʿtiżād gösterür-
ler idi. Melik  daḫı anlaruñ fikrini metīn ṭutup ebvāb-ı müşkilāt-ı mühimmāt-ı 
mülki anlaruñ kilīd-i endīşe-i ṣavāb-endīşi ile fetḥ eyler idi. Çün Pīrūz anları 
gördi her birisini ʿavāṭıf-ı melikāne ile nevāziş ḳılup şānlarına lāʾiḳ ḫilʿat ü 
inʿām ve iḥsān u ikrām buyurdı ve eyitdi:

Bu gün zemān-ı imtiḥān-ı ẕihn ü ʿaḳl ve evān-ı tecrübe-i fehm ü fażldur. 
Her gevheri ki dürc-i żamīrüñüzde maḫzūn ḳılmış olasız, rişte-i beyāna çe-
küp ṭabaḳ-ı ʿarża ḳoymaḳ gereksiz ve her naḳd ki dārü’ḍ-ḍarb-ı ḳalbüñüzde 
temām-ʿayār bulasız, sikke-ḫāne-i imtiḥānda bāzār-ı ẓuhūr u ʿayāna getürmek 
gereksiz. Zāġlar daḫı bāb-ı medḥ ü se̱nāyı fetḥ idüp eyitdiler: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Şehā ol hemīşe penāh-ı cihān
S̱enā-ḫvānuñ olsun zemīn ü zemān

Rāy-ı ʿālī bu bābda her ne buyurursa ṣavb-ı ṣavāba aḳreb ve ʿālem-i ġaybdan 
żamīr-i münīre [B-132b] her ne lāʾiḥ olursa evlā vü enseb oldur. Biz ben-
deler bu ʿaḳl-ı ḳāṣır ile ne fikr idevüz ki andan evlā mirʾāt-ı ḫāṭır-ı pādşāhīde 
hüveydā olmaya ve bu çākerler kilk-i tedbīr ile ṣafḥa-i żamīrde ne taḥrīr ideler 
ki andan aʿlā levḥ-i dāniş-i şāhen-şāhīde irtisām bulmaya, ammā be-ḥükm-i 
el-meʾmūru maʿẕūrun2378 mażmūnı mūcebince2379 emr-i mezbūrda miḳdār-ı vusʿ-ı 
maḳdūrumuz mebẕūl olınmaḳ lāzımdur. Egerçi ki ḫāṭır-ı pādşāhī ki mişkāt-ı 
vāridāt-ı2380 İlāhī’dür, meknūn-ı żamīr-i ḳāṣır ve maḫzūn-ı bāṭın u ẓāhirümüze 
ʿārif ü ʿālimdür. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ān çi mī-gūyīm nezd-i rāy-ı ʿālī rūşenest2381

Melik  birisine ḫiṭāb idüp eyitdi: Sen bu bābda ne dirsin ve bu ʿuḳdenüñ ḥallin-
de ne fikr idersin? Cevāb virüp eyitdi:

Ey melik  ol vezīr-i müşīrler ki bizden sābıḳ şīr-i tedbīre zencīr-i tesḫīr urmışlar-
dur, bu maḳūle vaḳāyiʿuñ ḥudūsı̱ndan bu mekr ü ḥīleyi maʿḳūl görmişlerdür. 
Çün bir kimesne ki düşmen-i ḳavī ile muḳāvemetden ʿāciz ola, her-āyine lā-

2378 Emir alan mazurdur.
2379 Mażmūnı mūcebince] -B H.
2380 Vāridāt-ı] envār-ı, Ü.
2381 Söylediklerimiz ileri görüşlüler katında belirgindir.
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zımdur ki vaṭan-ı meʾlūf ve mesken-i meşʿūfın celā2382 ḳıla belki māl ü menālüñ 
ve ehl ü ʿıyālüñ2383 terkin ura ki muḳātelede niçe ḫaṭar u maḫāfet [H-149a] 
ve muḳābelede niçe żarar u āfet vardur. Ḫuṣūṣan ki ḫaṣmdan bir defʿa gūş-māl 
bulmış ve ġanīmet yirine hezīmet görmiş ola. Her kimse ki tehevvür-i temām ile 
ḥarbe-i ḥarbi niyām-ı intiḳāmdan çıḳarup bir düşmen ile ki şerbet-i ḍarbından 
bir kerre çāşnī ṭatmış ve şarāb-ı ḥarbından bir defʿa cürʿa içmiş ola, muḥārebe 
dāʿiyesin ḳıla. Bī-iştibāh güẕergāh-ı seylde yatmış, belki deryā-yı Nīl’e kendüsin 
atmış gibidür. Kişi kendünüñ ḳuvvet ü zūrına inanmaḳ ve pençe-i bāzūsına ṭa-
yanmaḳ meydān-ı rezmde ṭarīḳ-i ḥazmdan dūrdur ki tīġ u ḫançer her ṭarafdan 
kesmek  ve rīḥ-i ẓafer iki cānibden esmek  müyesserdür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḥaẕer kun ze peykār-ı kemter kesī
Ki ez ḳaṭre seylāb dīdem besī2384

Melik  çün anuñ kelāmın istimāʿ itdi andan iʿrāż idüp zāġ-ı āḫere eyitdi: Bu 
ḫuṣūṣda sen ne dirsin ve bu emrde ne tedbīr idersin? Eyitdi:

Ey rāy vezīr-i sābıḳ benüm tedbīrüme muvāfıḳ, belki ol fikr ehl-i ʿaḳla lāʾiḳ 
degüldür. [Ü-118a] Zīrā ki ḥamle-i ūlā ve ṣavlet-i nuḫust ile bu ḳadar ẕillet 
ü ḥakāreti ḳabūl itmek  ġayretsüzlik  ʿalāmeti ve ḥamiyyetsüzlik  emāretidür. 
Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ne-şāyed şīr-merdān rā be-her zaḫmī ze cā reften2385

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İşitmedi cevān u görmedi pīr
Ki būm-ı şūm ala2386 zāġdan yir

Belki ṣavb-ı ṣavāba bu aḳrebdür ki ḥarbe-i ḥarbeye ṭayanup ṭuravüz ve şevk-i 
şevketi tīz ve çengāl-i cidāli ḫūn-rīz idüp būm-ı şūm ile cenge çeng uravüz. 
Mesṉevī:

2382 Celā] cüdā, B H.
2383 Ve ehl ü ʿıyālüñ] -H.
2384 Kötü kimsenin okundan sakın. Zira çok  defa damladan sel olduğunu gördüm.
2385 Her yarada kıyamet koparmak  cesur olanlara yakışmaz.
2386 Būm-ı şūm ala] ala būm u şūm, H.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger ber-ne-yārīm tīġ ez niyām
Be-merdī ze mā ber-ne-yārend nām

Be-hod neng rā reh-nümūnī kunīm
Ki pīş-i zebūnān zebūnī kunīm

Eger yār bāşed cihān-āferīn
Be-tīġ ez ʿadū bāz ḫvāhīm kīn2387

Dest-i ʿişret ile muḫaddere-i memleketi ol şehriyār-ı kām-kār der-āġūş ider ki 
[B-133a] āb-ı şemşīr-i āteş-bār ile nām-ı ḫaṣm-ı bed-kirdārı ṣafḥa-i rūzgārdan 
yuya ve leb-i murād ile sāġar-ı ṣafāyı ol tācdār-ı nāmdār nūş ider ki sifāl-i 
temennā-yı düşmen-i bed-sigāli seng-i bevār u demār2388 ile ṣıya. Ḥālā maṣ-
laḥat-ı vaḳt budur ki ḳaravul naṣb idüp eṭrāfa dīdebān gönderevüz ve ceng ü 
cidāle esbāb-ı rezm ile ḥāżır ve ḥarb u ḳıtāle dīde-i ḥazm ile nāẓır olup eger 
düşmen-i bed-gümān kemān gibi bir cānibe egilürse biz tīr gibi rāst varavüz ve 
nīze gibi ṭoġrı ṭuravüz ve meydān-ı kārzārda pāydār olup merdānelik  göstere-
vüz [H-149b] ki ehl-i cihāna dāstān-ı Rüstem ve destān-ı Sām u Nerīmān’ı 
unutduravüz, tā çihre-i ʿarūs-ı nāmūs ġubār-ı ʿārdan pāk  ve ʿarṣa-i ceng-i nām 
u neng içün āmīḫte-i ḫūn u ḫāk  ola. Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-nām-ı nikū ger küşendem revāst2389

Mülūk-ı nāmdāra lāzımdur ki hengām-ı kārzārda ʿ avāḳıb-ı kāra ol ḳadar iʿtibār 
ḳılmaya ve rūz-ı ceng ve vaḳt-i nām u nengde māl ü cāna çendān nigerān 
olmaya. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez ser güzeşte pāy be-meydān nih ü be-bīn
Gūy-ı murād der-ḫam-ı çevgān-ı ārzū

Ḫvāhī ki baḫt rūy nümāyed be-kām-ı dil
Bāyed şoden be-maʿreke bā-ḫaṣm rū-be-rū2390

2387 Eğer kılıcı kınından çıkarmazsak  adımız mertlikle anılmaz. Alçakların yanında alçaklık  ederek  hakareti ve rezilliği 
kendimize yakıştırmış oluyoruz. Eğer Allah yardımcı olursa düşmandan yine kılıçla öcümüzü alırız.

2388 U demār ile] -B H.
2389 İyi adla öldürülsem de layıktır.
2390 Başından vazgeçerek  ayağını meydana koy ve istek  topunu arzu çevganının ucunda gör. Talihin gönlünce gitmesini 

istiyorsan savaş meydanında düşmanla yüz yüze olmalısın.
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Melik  rūy-ı teveccühi birine daḫı tevcīh idüp eyitdi: Bu suʾālde senüñ cevābuñ 
ve bu mühimde senüñ tedbīr-i bā-ṣavābuñ nedür? Vezīr-i āḫer eyitdi:

Ey melik-i kām-yāb bu bābda rāy-ı ḥaḳīr istiṣvāb itdügi budur ki ṣāḥib-i vuḳūf 
ilçiler gönderevüz ve düşmenüñ tefaḥḥuṣ-ı ḥāli ve tecessüs-i mā-fi’l-bālinden 
mübālaġa idüp muṣālaḥaya meylleri var mıdur görevüz. Eger bizden bāc u 
ḫarāc ile rāżī olurlarsa ve mülāṭafetümüzi ḥüsn-i ḳabūl ile ṭelaḳḳī ḳılurlarsa biz 
daḫı be-ḥükm-i eṣ-ṣulḥu ḫayrun2391 feḥvāsı üzerine2392 ḳavāʿid-i kārumuzı esās-ı 
ṣulḥ üzre ḳoyup maḳdūr-ı vaḳt olduġı miḳdār ḫarāca iltizām idevüz ve şirret-i 
kārzār ve zaḥmet-i şebī-ḫūnlarından emīn olup kendü diyārumuzda āsāyiş ü 
ārām idevüz. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Olınca ṣulḥ müyesser ʿadū ile ʿāḳil
Reh-i vifāḳı ḳılup terk  ider mi hergiz ceng

ʿAdū-yı kelb ile olsa mecāl-i ṣulḥ muḥāl
Anuñ suʾāline olur cevāb-ı şāfī seng

Mülūkuñ ārā-yı rāst ve tedbīr-i dürüstinden birisi budur ki çün düşmenüñ şev-
ket-i ẓāhiresi [Ü-118b] ve ḳudret-i ḳāhiresin göre ve memālike fesād u istīlāsı 
münteşir olup raʿiyyet maʿrıż-ı helāke ve varṭa-i telefe düşmek  iḥtimālin vire 
ḥīle naḳşın gösterüp kaʿbeteyn-i ḫaṣmı rıfḳ u luṭf ile āzmāyiş2393 ḳıla ve māl ü 
menāli siper-i milk  ü kişver ve viḳāye-i raʿiyyet ü leşker idüp şeş-der-i belādan 
bu ḥüsn-i tedbīr ile rehā bula. Zīrā ki miyān-ı bisāṭ-ı tecebbür ü temerrüdde2394 
oturup naḳş-ı ḫaṣmı ʿayāna gelmişken dāv dimek  ve meydān-ı sitīz ü ʿinādda 
ṭurup düşmen-i ġālibe ke-ḥareketi’l-meẕbūḥi2395 ḥamle idüp ḫāv dimek  ṣavb-ı 
ṣavābdan münḥarif ve semt-i istiḳāmetden dūrdur2396 ve muḳteżā-yı ʿaḳla 
muḫālif ve pīrāye-i tecrübeden mehcūrdur. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zemāne bā-tu ne-sāzed tu bā-zemāne be-sāz2397

2391 Anlaşmak  hayırlı olanıdır (Nisâ 128).
2392 Feḥvāsı üzerine] -B H.
2393 Āzmāyiş] māliş, H Ü.
2394 Temerrüdde] tekebbürde, Ü.
2395 Boğazlanan (bir haynanın) hareketleri gibi.
2396 Dūrdur] dūr B.
2397 Zamane sana uymuyorsa sen zamaneye uy.
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Melik  zāġ-ı āḫere müteveccih olup eyitdi: Ey vezīr [B-133b] bu bābda sen ne 
dirsin ve bu maṣlaḥatda sen ne2398 tedbīr idersin [H-150a] ve bu beyābān-ı 
bī-pāyāndan nice şāh-rāha gidersin? Eyitdi:

Ey melik  vedāʿ-ı vaṭan ve terk-i diyār renc-i ġurbet ve belā-yı celā benüm 
rāyumda hezār bār evlādur. Andan ki şīşe-i nāmūs-ı ḳadīmi zemīn-i meẕellete 
uravüz ve ol düşmene ki hemīşe bize taẓarruʿ u teẕellülde ola, tevāżuʿ göstere-
vüz. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Hīç olur mı bāz-ı cerre ola tīhūya şikār2399

Kim görüpdür şīr-i şerze ola āhūya şikār

Farażā ki biz teḳabbül-i bāc ve taḥammül-i ḫarāca iltizām gösterevüz, būmlar 
bizüm maġlūbiyyetümüze cāzim olsalar ve bizi ḳalʿ ü istīṣāli ẕimmetlerine 
lāzım ḳılsalar gerek. Erbāb-ı tecrübe dimişlerdür ki düşmen ile müdārāyı ol 
ḳadar murāʿāt itmek  gerek  ki ḥācetüñ andan revā ola. Bu bābı ol ḳadar fetḥ 
itmek  gerek  ki mertebe-i ifrāṭa yitişe ki seni ẕelīl ü ḥaḳīr ve düşmenüñi cerī 
vü dilīr ider. Anlar bizden cüzʾī cizye ile ḳanāʿat itmek  ḫayli tekellüfdür. Pes 
bizüm derdümüze dermān u devā ṣabr u tevaḳḳufdur. Şöyle ki żarūret iḳtiżā 
ide muḥārebe daḫı cāʾizdür. Zīrā ki zaḥmet-i ceng ġayret-i nām u nengden 
ehvendür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mürde būden be-zīr-i seng ender
Bih ki zinde be-zīr-i neng ender2400

Melik  beşinci vezīre ki Kārşinās dirler idi, eyitdi: Senüñ fikr-i kişver-küşāña 
temām-iʿtiḳādum ve rāy-ı ʿālem-ārāña ḳavī iʿtimādum vardur. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-mażīḳ-i ʿaḳdhā-yı çarḫ-ı dīn ü mülk  rā
Hem çü reʾy-i ṣāʾibet müşkil-küşāyī kes ne-dīd

Coz be-tedbīr-i hümāyūnet murādī kes ne-yāft
Coz be-yümn-i himmetet ferr-i hümāyī kes ne-dīd2401

2398 Dirsin ve bu maṣlaḥatda sen ne] -B H.
2399 Şikār] muṭīʿ, Ü.
2400 Taş altında ölü olmak  alçaklık  ve rezillikten iyidir.
2401 Din ve memleketin karışık  düğümlerini çözmede senin isabetli görüşün gibi zorluk  gidericiyi kimse görmedi. Kutlu 
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Sen bu emrde ne fikr üzre ḳarār idüp ceng ü ṣulḥ ve celā-yı vaṭandan ḳanḳısın 
iḫtiyār idersin? Kārşinās eyitdi:

Ey melik  maḳṭūʿ u meczūmdur ki būm ṭāʾifesi ile muḳābele şūmdur. Evlā 
budur ki tā żarūret iḳtiżā itmeye anlar ile muḥārebeden ibā idevüz. Zīrā ki 
biz anlaruñ cenginde zebūn anlar bizümle cengde dilīr ve hem ḳuvvetleri 
bizden efzūn ve hem ʿadedleri bizden kesī̱rdür. Kişi ne ḳadar ki ḳavī ola, ḫaṣ-
mını zebūn ʿadd itmemek  gerek  ki mūcib-i ġurūr u maġrūr hemīşe maġāk-i 
helāke ḳarīb ve sāḥat-i necātdan dūrdur. Egerçi ki būmlaruñ ḥīle vü ḫudʿaları 
çoḳdur, ammā ḥālā ḥareket-i nuḫustı iʿāde itmek  iḥtimāli yoḳdur. Ol ecilden 
ki ol ḳavm ṣāḥib-i ḥazmdur [Ü-19a] ḥāzım ʿalā külli ḥāl düşmenüñ ḥīle vü 
mekrine cāzimdür ve kemīn-i ġadrinden emīn degüldür. Zīrā miyānlarında 
mesāfe-i ḳarīb olsa muḥtemeldür ki furṣat gözede ve eger baʿīd ise cāʾizdür 
ki ılġar ide. Muḳābele ḳılsa yümkin ki kemīn itmiş ola, muṣālaḥa itse şāyed ki 
sīnesinde ġadr toḫmın ekmiş ola, bu bürhān [H-150b] mūcebince2402 ḥālā 
anlaruñ [B-134a] cānibinden çeng-i ʿuḳde2403 tevaḳḳufdadur. Farażā ki an-
laruñ ḳalblerinde dāʿiye-i ḥarb mütemekkin ola, bize anlar ile muḥārebe cāʾiz 
degüldür. Erbāb-ı ʿaḳl u temīz mümkin olduḳça cengden perhīz itmişlerdür. 
Zīrā ki naḳd-i ḥayāt ser-māye-i bāzār-ı kārzārdur. Bir metāʿdur ki çārsū-yı 
rūzgārda misḻi bulınmaz ve şarāb-ı şemşīr-i ābdār bir şerbet-i nā-ḫoş-güvārdur 
ki bedele mā-yeteḥallel2404 vāḳıʿ olmaz. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger pīl-zūrī vü ger şīr-çeng
Be-nezdīk-i men ṣulḥ bihter ze ceng2405

Melik  eyitdi: Anlar ile muḳābele vü muḳātele cāʾiz olmayıcaḳ bu ġāʾilenüñ 
defʿinde ne muʿāmele revā görürsin? Eyitdi:

Bu emrüñ ġavrinde tefekkür-i vāfī ve aṣl u faṣlında teʾemmül-i kāfī vācibdür 
ki mülūka fikr-i sā̱ḳıb ve rāy-ı ṣāʾib ve tedbīr-i rāst ve teʾemmül-i dürüst ile 
ol maḳāṣıd u meṭālib müyesser olur ki ḫazāʾin-i bisyār ve leşker-i cerrār-ı bī-
şümār ile müteḥaṣṣıl olmaz. Beyt:

önleminden başka kimse bir istekte bulunmadı. Himmetinin bereketi dışında kimse hüma parlaklığı görmedi.
2402 Mūcebince] mūcebince ceng, B.
2403 Çeng-i ʿuḳde] ʿuḳde B.
2404 Değişmeye dönüşmesine ihtiyaç vardır (Gıdaların enerjiye dönüşmesine). 
2405 Fil kuvvetine de aslan pençesine de sahip olsan bence barış savaştan daha iyidir.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 631

www.tuba.gov.tr



[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-şemşīrī yekī tā ṣad tüvān küşt
Be-reʾyī leşkerī rā bi’şkenī püşt2406

Bu maḳṣada şāh-rāh-ı aṣl rāy-ı rūşen-i pādşāhdur. Müşāvere-i vezīr-i ṣāḥib-i 
tedbīr anuñ zīyāde tenvīrine ve se̱mere-i fevāʾidinüñ teksī̱r ü tevfīrine bāʿisḏür. 
Biḥār gibi ki meded-i mevād-ı enhārdan ḥāṣıl ve ʿaded-i ḳaṭarāt-ı emṭārdan 
aña fāʾide vāṣıl olur ve li-hāẕā her ṣāḥib-i devlet ki maḳbūlü’l-ḳavl ve emā-
net-güzār nāṣiḥlerüñ rāy-ı iṣābet-şiʿārları ile ʿāmil olmaya, az zemānda sāʿid-i 
baḫtı sivār-ı müsāʿade-i saʿādetden mehcūr ve her ṭālib-i ṣaʿādet ki meyāmin-i 
ʿaḳl ve bereket-i idrākden behremend olup istimāʿ-ı aḳvāl-i erbāb-ı ʿaḳlı ḥasb-i 
ḥāli2407 ve şiʿār-ı rūzgārı2408 ḳıla, iḳbāl aña ḳarīn ve idbār dāʾire-i devletinden2409 
dūr ola. El-ḥāletü hāẕihī bi-ḥamdi’llāh2410 ki melik  kemāl-i ʿaḳl ile ārāste ve pīrā-
ye-i ḥüsn-i tedbīr ile pīrāstedür. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey der-penāh-ı ʿaḳl-ı tu mülk-i hünerverī
Vey pertevī ze reʾy-i tu ḫūrşīd-i ḫāverī

Tedbīr-i ṣāʾib-i tu be-endīşe-i ṣavāb
Temhīd dāde ḳāʿide-i dād-güsterī

Fikr-i merā çi vaḳʿ buved pīş-i reʾy-i tu
Ḫar-mühre rā çi ḳadr be-nezdīk-i cevherī2411

Ammā çün melik  beni bu mühimde ʿizz-i müşāveret ile muʿazzez ḳıldı ve bu 
emrüñ itmāmında ben bendenüñ luṭf-ı tedbīr ve ḥüsn-i ihtimāmına iʿtimād 
buyurdı dilerem ki bu bābda ḫāṭır-ı fātır ve żamīr-i ḳāṣıruma lāʾiḥ olanı 
baʿżını dīvān-ı ʿālīde ve baʿżını ḥücre-i ḫāliyede semʿ-i şerīfe yitişdürem. Ben 
bende nite ki cengi tecvīẕ itmezem, tevāżuʿ u teẕellüli de cāʾiz görmezem ve 
be-ḥükm-i en-nāru ve le’l-ʿāru2412 bir bölük  muḥtāc u aca ʿarż-ı iḥtiyāc idüp ve 

2406 Kılıçla bir veya yüz kişiyi öldürürsün, oysa ki akıl ve düşünceyle tüm ordunun sırtını yere getirirsin.
2407 Ḥāli] ḥāl, H.
2408 Rūzgārı] rūzgār, H.
2409 Devletinden] devletden H.
2410 Şu anda Allah’a şükürler olsun.
2411 Ey hünerlilik  mülkünün aklına sığındığı ve ey Doğu güneşi akıl ve görüşünden sadece bir alev olan! Senin isabetli 

önlemin doğru düşünceyle birlikte adalet kuralını sağlamlaştırdı. Senin görüşünün karşısında benim düşüncemin ne 
önemi olabilir ki! Eşek  boncuğunun inci yanında ne kıymeti var?

2412 Utanılacak  duruma düşmektense ateşi tercih ederim.
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taḥammül-i ḫarāca ki bizüm [H-151a] eslāf u ābāmuz andan ibā itmişlerdür, 
boyun virmezem. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫaṣm rā gerden nehem bī-iʿtibārī āvered
Mürden evlāter ki der-bī-iʿtibārī zīsten2413

Merd-i bülend-himmet ʿömr-i ṭavīli devām-ı tām [B-134b] ve beḳā-yı ẕikr-i 
cemīl içün ister ve illā neʿūẕü bi’llāh [Ü-119b] ʿömr-i kesī̱r ki ẕillet ile giçe, 
ʿömr-i Nūḥ daḫı olursa ʿömr-i ḳaṣīr andan vücūh ile mercūḥdur, belki memāt 
ol aṣl ḥayātdan hezār bār rāciḥ en-nāru ve le’l-ʿāru ve’l-meniyyetü ve le’d-deniyyetü2414 
dimişlerdür ki mülūka iẓhār-ı ʿ acz ġayr-ı cāʾizdür ki iẓhār-ı ʿ acz kār-ı ʿ acāʾizdür. 
Her kimse ki düşmene tevāżuʿ ḳılup zebūnluḳ göstere aña ebvāb-ı belā küşāde 
olup teʾeẕẕī vü tażarrurı daḫı ziyāde ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Himmet bülend dār u zebūnī me-kun ki çarḫ
Her cā zebūnterīst ber-ū çīreter şeved2415

Bāḳī fuṣūle ḫalvet gerekdür ki rāy-ı mülk-ārāy melike merfūʿ ḳılına, el-ḥikmetü 
ʿarūsun türīdü’l-beyte ḫāliyen2416. Ḥużżār-ı meclisden birisi eyitdi:

Ey Kārşinās fāʾide-i müşāvere oldur ki ʿuḳalā cemʿ olup muḳteżā-yı ʿaḳlları 
üzre naḳl-i kelāmı nuḳl-i meclis ideler ki şāyed birinüñ tīr-i tedbīri hedef-i 
ṣavāba rāst gele ki ekābir buyurmışlardur ki: S̱emere-i müşāvere ʿuḳūlüñ baʿ-
de’l-muḥāvere bir emr üzre ictimāʿı ve ʿuḳalānuñ ārā-yı müteḫālifeden bir rāy 
üzre ittifāḳ u ictimāʿıdur. Her mühimme ki cemāʿat-i ʿuḳalā cemʿ olup şürūʿ 
ḳıla, anuñ müdāḫili ve muḫārici aḥsen-i vech üzre melḥūẓ olup ʿāḳıbeti fevz 
ü necāḥa ve ḫātimesi ḫayr u ṣalāḥa muvāṣıl ola. Nite ki ḥükemādan baʿżıları 
dimişlerdür ki2417: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Me-kun tekye ber-genc ü tīġ u sipāh
Ze ferzānegān reʾy ü tedbīr ḫvāh

2413 Düşmana boyun eğmek  itibarsızlık  getirir. İtibarsız yaşamaktansa ölmek  daha iyidir.
2414 Utanılacak  durumu değil ateşi tercih et; aşağılık  bir durumu değil ölümü tercih et.
2415 Himmet etmeye gayret et ve alçaklık  yapma. Zira felek  alçaklığın olduğu her yerde daha da beceriklidir.
2416 Hikmet bir gelin gibidir. Evi boş ister.
2417 Ḥükemādan baʿżıları dimişlerdür ki] ḥakīm eydür, B H.
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Şeved reʾy-i nīkū tu rā dest-gīr
Be-cāyī ki zāyiʿ buved tīġ u tīr2418

Pes kelāmı ḫalvete ḥavāle itmekde ne maṣlaḥat var ola? Kārşinās eyitdi: 

Her müsteşār müʾtemen degüldür ve esrār-ı mülkī mühimmāt-ı ʿörfī ve muʿā-
melāt-ı resmī gibi degüldür ki her dānā vü nā-dānla der-miyān itmek  cāʾiz ola. 
Erbāb-ı dāniş buyurmışlardur ki: Esrār-ı mülūka fāş olmaġa bāʿis ̱yā vezīrlerüñ 
tehāvün ü taḳṣīri veyā rasūl ü cāsūslaruñ tezvīr ü teşhīridür. Muḥtemeldür 
ki bu maḥalde bir cāsūs bulunup gūş-ı tecessüs ile bizüm aḳvālümüze ḥāżır 
ve dīde-i taraṣṣud ile bizüm aḥvālümüze nāẓır ola ve gördügin ve işitdügin 
fi’l-ḥāl ḫaṣm-ı bed-sigāle iblāġ u īṣāl ḳıla. Anlar daḫı sāḥa-i ḥāl ve ʿarṣa-i meʾāl-
lerin ḫāşāk-i mekrden cārūb-ı fikr ile pāk  idüp raḫne-i fitneyi seng-i ḥīle ile 
[H-151b] sedd ve tīr-i tedbīrümüz nişāne-i ārzūya varmadın yine bize redd 
iderler. Farażā ki meclisde cānib-i düşmenden cāsūs olmaya, şāyed ki ḥużżār-ı 
meclisden birisinüñ bir enīs ü celīsi olup bu müşāverede vāḳıʿ olan esrārı istif-
sār idüp bu arada cārī olan ārādan ḫaberdār ola ve az zemānda esrār-ı mülk 
rūzgār-ı efvāh olınsa da intişār u iştihār bula ve dost u düşmen miyānında 
şāyiʿ olup iẓhār-ı esrāruñ żarar u fesādı mizāc-ı melik  ü mülke sārī ola. Bu 
ecildendür ki isrār-ı esrārda mübālaġayı ḥadden giçürmişlerdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Nice zībā dimiş ol merd-i huş-yār
Gerekse ser ṣaḳın sırr itme iẓhār [B-135a]

Kitmān-ı esrāra sāʾir nāsdan mülūkuñ iḥtiyācı evferdür2419. Zīrā ki tedbīr-i 
mülke her nā-kes ü ebter vāḳıf olıcaḳ melike iḫtilāl-i2420 küllī ṭārī olmaḳ iḥtimāli 
ekse̱r belki muḳarrerdür. Beyt: [Ü-120a]

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger coz tu dāned ki reʾy-i tu çīst
Bedān reʾy ü dāniş be-bāyed girīst2421

Çoḳ olmışdur ki tāc u efser belki kāse-i ser ifşā-yı sırr sebebiyle yoḳ olmışdur. 
Beyt:

2418 Asker, kılıç ve hazineye güvenme. Bilgili kimselerden görüş ve akıl al. Kılıç ve okun olmadığı yerde iyi düşünce senin 
elinden tutar.

2419 Evferdür] vāfirdür, Ü.
2420 İḫtilāl-i] ḫalel-i, Ü.
2421 Eğer senin ne düşündüğünü senden başkası bilirse o düşünce ve bilgi sebebiyle ağlaman gerekir.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Niçesin keşf-i sır serden çıḳardı
Niçe serdārı efserden çıḳardı

Nite ki şāh-ı Keşmīr vezīrine mā-fi’ż-żamīrin iẓhār itdüġi sebebden az vaḳtde 
evc-i devletden ḥażīż-i ẕillete hubūt u nüzūl belki sitāre-i ʿömri ufḳ-ı fenā vü 
fevāta ġurūb u ufūl itdi. Pīrūz istifsār itdi ki nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kārşinās eyitdi: Şehr-i Keşmīr’de bir pādşāh var idi ki ligām-ı tesḫīri 
gām-ı tevsen-i ḫınk-i felege urmış idi ve pençe-i tedbīr ile sāʿid-i rūzgār-ı zūr-kā-
rı burmış idi. Bīm-i şemşīr-i āteş-teʾsī̱r ü āb-taṣvīrinden bāduñ ne zehresi var 
idi ki semt-i rāstdan inḥirāf ideydi ve vehm-i sinān-ı cān-sitān-ı berḳ-nişān u 
ṣāʿiḳa-feşānından ābuñ ne ḳudreti var idi ki rūy-ı ḫākde egri gideydi. Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cihān rā ḫilʿat-i emn ān çünān dād
Ki ḫalḳ ez neng-i ʿuryānī şod āzād

Ze ʿadleş cān-ı maẓlūmān seḥergāh
Ferāmūş kerde tīr-endāzī-i āh2422

Bu pādşāh-ı felek-destgāhuñ ḥarīm-i ḥürmet ve perde-i ʿişretinde bir maḥbū-
besi var idi ki zülf-i şeb-rengi daʿvā-yı ṭūlda şeb-i yeldāya iṭāle ider idi ve rūy-ı 
tābān ve mihr-i lemeʿānı meh-i çārda şebe ṭoġ ya ṭoġdum dir idi. Zāhid-i ḳāʾi-
mü’l-leyl anuñ cemāl-i bā-kemālin ʿālem-i misā̱lde görse kendüden gider idi 
ve ṣūfī-i şeb-ḫīz anuñ ṣūret-i bī-misā̱lin mirʾāt-ı ḫayālde müşāhede itse ṣubḥ-ı 
pāk-dāmen gibi girībān-ı ḫırḳa-i perhīzi [H-152a] çāk  ideydi. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dürr-i manẓūm esīr-i dendānı
Cāna zindān idi zenaḫdānı

Zülf-i pür-çīni reşk-i müşk-i Ḫıṭā
Ḫāl-i miskīni ḥabbetü’s-sevdā

Meliküñ ol nigāra ol ḳadar taʿalluḳ u taʿaşşuḳı var idi ki müşāhede-i cemālin 
ḥāṣıl-ı ḥayāt-ı fānī ve temāşā-yı zülf ü ḫālin ser-māye-i ʿ ömr ü zindegānī bilür idi. 
Her zemān cāẕibe-i ʿaşḳ-ı cānān gevher-i cān-ı meliki silk-i mesleke çeker idi ve 
dāne-i ḫāl-i dil-ārām zemīn-i dilinde mihr ü maḥabbet toḫmın eker idi. Ṭurre-i 

2422 Dünyaya emniyet elbisesi öyle bir verildi ki halk  çıplaklık  utancından kurtuldu. Senin adaletin sayesinde, mazlum-
ların canı seher vakti âh okunu (feleğe) göndermeyi unuttu.
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ṭarrārı naḳd-i şekīb ü ṣabrı ceyb-i dilinden ḳapar idi ve ġamze-i ʿayyārı delle-i 
muḥtāle gibi ḫāne-i derūnından metāʿ-ı ṣabr u sükūnı çalar çarpar idi. Beyt:

[Müfteʿilün / Mefāʿilün / Müfteʿilün / Mefāʿilün]

Men ne be-iḫtiyār-ı ḫod mī-revem ez ḳafā-yı ū
Gīsū-yı çün kemend-i ū mī-beredem keşān keşān2423

Ol şūḫ-ı fitne-engīz çün murġ-ı dil-i şāhı muḳayyed-i dām-ı zülf-i dil-āvīzi gör-
di kemān-ebrūyı bünāgūşına dek  çeküp ḫadeng-i ġamzeyi hedef-i sīne-i şāha 
peyveste urdı ve sāʿat-be-sāʿat şīrīn ʿişveler ve rengīn kirişmeler ile pāy-ı diline 
bend üzre [B-135b] bend urdı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Resm-i ʿāşıḳ-küşī vü şīve-i şehr-āşūbī
Cāmeʾī būd ki ber-ḳāmet-i ū dūḫte būd2424

İstiġnā-yı ḥüsn muḳteżāsı üzre mücerred ʿaşḳ-ı şāh ile ḳanāʿat itmeyüp eṭrāf 
u cevānib ve aḳārib ü ecānibden bulduġın zencīr-i tesḫīre çekmek  diler idi ve 
zülfi kemendini gerden-i şūrīdegān-ı beyābān-ı hevese bend idüp ʿaşḳ nihālini 
teşnegān-ı zülāl-i viṣālin dili2425 bāġında dikmek  diler idi. Āḫir-i kār maḥ-
remān-ı bārgāh-ı pādşāhdan bir serv-reftār u şekker-güftār cevān-ı ṭannāz ile 
[Ü-120b] ki ḫaṭṭ-ı sebzi Ḫıżr gibi leb-i āb-ı ḥayātda perveriş bulmış ve sebze-i 
ḫaṭṭı çemen-i cinān gibi kenār-ı cūy-bār-ı Kevs̱er’de perverde olmış, Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gerd-i laʿl-i dür-feşānında yazılmış sebz-ḫaṭ
Ḫālden ol ḫaṭ ḥavālīsini zeyn itmiş nuḳaṭ

ʿaşḳ-bāzlıġa āġāz itdi. Cevān daḫı ġalebāt-ı ʿ aşḳ ve ceẕebāt-ı şevḳa düşüp ve sūz 
u güdāz mihr ü maḥabbet āteşine ṭutuşup bir mertebeye varmış idi ki cerīde-i 
ḥālinde defter-i ṣabrdan bir raḳam ve ṣafḥa-i cemālinde ese̱r-i ḥayātdan bir 
ramaḳ ḳalmış idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki bā-ʿaşḳ āşnā şod zaḥmet-i cān ber-ne-yāft
Derd-perverd-i maḥabbet bār-ı dermān ber-ne-yāft2426

2423 Ben kendi isteğimle onun peşinden gitmiyordum. Onun kemende benzeyen saçı beni çeke çeke götürmektedir.
2424 Âşık  öldürme âdeti ve şehir karıştırıcılık  üslubu onun üzerine dikilmiş bir elbiseydi.
2425 Dili] göñli, Ü.
2426 Aşkla tanışan her kişi can zahmetinden kurtuldu. Sevgi yüzünden dertlenenler derman yükünden kurtuldu.
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Muttaṣıl ʿāşıḳ u maʿşūḳ miyānında çeşm ü ebrū ile suʾāl ü cevāb ve ġamz ü 
işāret ile ḫiṭāb u ʿitāb olur idi. Bir gün pādşāh ʿīş ü ʿişret ḳurup cānān daḫı 
māh gibi muḳābelede oturup civārında pāy-ı ḫidmet üzre ṭurup müşterī gibi 
berḳ urup el-ḳıṣṣa ebvāb-ı muʿāşeret her cihetden küşāde ve esbāb-ı [H-152b] 
muvāṣalat her nevʿden āmāde idi ve pādşāh cemāl-i dil-ārāy-ı cānāna dīde-i 
dil ü cān ile nigāh idüp ṣafḥa-i ruḫsārında raḳam-ı fī aḥseni taḳvīm2427 muṭālaʿa 
eyler idi. Nigār anuñ bu naẓẓāresinden ġāfil ve cām-ı müdām-ı ʿaşḳ-ı cevān ile 
mest-i lā-yaʿḳıl iken nā-gāh cevāna nigāh idüp leb-i şīrīninden bir tebessüm ile 
dāmen-i rūzgārı pür-şehd ü şekker itdi. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-zen yek  ḫande vü dāmān-ı ʿīşem pür-şeker gerdān2428

Cevān daḫı muḳābelesinde kūşe-i çeşm-i cādūsından bir kirişme ile ʿāleme 
hezār şūr u şer bıraḳdı. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Nergis-i bā-zinde-i ū nīm-nāz
Nīmī ez ū ġamze diger nīm nāz2429

Pādşāh çün bu ḥālden āgāh olup āteş-i ġayret göñlinde müştaʿil ü mültehib 
oldı ve miyānlarında ʿ alāḳa-i muʿāşaḳa var idügin bilüp derūn-ı dilden münfaʿil 
ü mużṭarib oldı ve ṣoḥbet-i dil-ārāmdan bi’l-külliye el çeküp sevdā-yı ʿ aşḳından 
ferāġat itdi ve lisān-ı ḥāl ile eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Vāz geldüm ey ṣanem saña hevādār olmadan
Gül yüzüñ çün her seḥer bülbül gibi zār olmadan

Ben elüm çekdüm ġam-ı sevdā-yı zülfüñden senüñ
Çünki sen el çekmedüñ aġyārla yār olmadan

Pes kendü ile fikr idüp eyitdi: Bu bābda [B-136a] şitāb meẓheb-i ḫıredde 
ṣavb-ı ṣavābdan münḥarifdür ve bu iki şūr-baḫtı siyāsetde istiʿcāl dūr-bīn ü 
ʿāḳıbet-endīşlige muḫālif. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣabr bihter merd rā ez her çi hest2430

2427 En güzel bir biçimde (Tīn 4).
2428 Tek  bir gülücük  at ve eğlence eteğimi şekerle doldur.
2429 Onun nergisi (gözü) yarı açık  ve nazlı. (O gözlerin) yarısı gamzedir, yarısıysa naz.
2430 İnsan için sabır her şeyden daha iyidir.
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Pes ṭarīḳ-i luṭfı ḳoyup mażīḳ-ı ʿunfa gitmedi ve maḥabbeti2431 hemān ol minvāl 
üzre ki ṭarḥ olınmış idi, ḥıfẓ idüp taġyīr-i vażʿ itmedi. Egerçi ki ol şeb-i tārda 
neşve-i ḳahve-i ḫoş-güvār ve envār-ı miṣbāḥ-ı dīdār-ı dildār ile çihresi gül gül 
olmış idi, ammā ḳalbi pervāne-vār iltihāb-ı āteş-i ıżṭırābdan temām yanmış kül 
olmış idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Pādşāhī ʿāşıḳ u ser-mest z’ān sān dilberī
Çün tevāned dīd ū rā mültefit bā-dīgerī2432

El-ḳıṣṣa çün tebāşīr-i ṣubḥ ẓāhir oldı ve Cemşīd-i ḫūrşīd ʿalem-i sefīd-i nuṣ-
ret-teʾyīdi ḳubbe-i fīrūze-reng-i felege yitürdi ve Ḫüsrev-i seyyāregān sāyebān-ı 
ẓalāmı eyvān-ı sipihr-i mīnā-fāmdan götürdi Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

ʿArūs-ı āftāb-ı ḫūb-dīdār
Bu nīlī perdeden oldı be-dīdār

pādşāh-ı nīk-baḫt ḥükūmet üzre gelüp ṣadā-yı ṣalā-yı ʿadl ü dād ile [Ü-121a] 
dād-ḫvāhları bend-i sitem ve ḳayd-ı bī-dāddan āzād eyledi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şeh ki ʿadl ile āşnā ola ol
Sāye-i raḥmet-i Ḫudā ola ol

Faṣl-ı ḫuṣūmet-i [H-153a] nāsdan ve defʿ-i ġavġā-yı ʿām u ḫāṣdan ḫalāṣ olı-
caḳ ol vezīr ile ki medār-ı umūr-ı memleket ve müsteşār-ı aḥvāl-i salṭanat idi, 
ḫalvet idüp cellād-ı ḫışm mübālaġa ḳıldı ki ḥāl-i şebāneyi vezīr-i ṣāḥib-i tedbīr 
ile miyāna getüre ve anuñ müşāvereti ile ol teşnegān-ı beyābān-ı ʿaşḳa şerbet-i 
siyāset içüre. Fermān-fermā-yı ʿaḳl eyitdi: 

Zinhār sırruñı aña iẓhār itme ve her ne ḥükmi ki rāyuñ iḳtiżā ide, imżāya 
yitür. ʿĀḳıbet cānib-i ḫışm u ġażab ġālib olup vezīrine mā-fi’ż-żamīrin iẓhār 
ve ol bābda anuñ müşāveresi ile istiẓhār itdi. Vezīr daḫı tīr-i tedbīri anlaruñ 
hedef-i tedmīrine ṭoġrultdı. Bu fikr-i rāy-ı pādşāha muvāfıḳ gelüp ol iki şaḫṣuñ 
bünyād-ı ḥayātınuñ hedmine taṣmīm ü ʿazm itdi ve muḳarrer oldı ki her birisi 
şerbet-i zehr-ālūd ile sāḥa-i vücūdın gird-āb-ı ʿademe ṣalalar ve bir vech ile ki 
vezīr ü şāhdan ġayrı kimesne āgāh olmaya, emrlerin temām ve māh-ı ʿömrle-

2431 Maḥabbeti] ṣoḥbeti, H.
2432 Öylesi bir güzele padişah dahi âşık  ve hayrandır. Onu gördükten sonra başkasına iltifat etmek  nasıl mümkün olsun?
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rin mübtelā-yı şerār-ı ḥımām ḳılalar, tā perde-i feżāḥat derīde ve rişte-i nām u 
nāmūsı bürīde olmaya. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kārhā-yı īn çünīn ān bih ki pinhānī buved
Āşkārā ger kunī āḫir peşīmānī buved2433

Çün müşāvere emri temām oldı vezīr pādşāha vedāʿ idüp evine geldi. Duḫteri-
ni ziyāde melūl u münfaʿil buldı. Keyfiyyet-i ḥālden suʾāl idicek  şöyle maʿlūm 
ḳıldı ki ḳızı meger ḥarem-i pādşāha varmış. Bānū-yı serāy cānibinden envāʿ-ı 
ihānetler görmiş ve aḳrān u emsā̱li miyānında böyle ḫvār olmaḳdan ḫaclet ü 
ʿār müteṭarriḳ olmış. Vezīr çün bu ḫaberi işitdi baḥr-ı ġayreti cūş idüp şarṭ-ı 
iḥtiyāṭı ferāmūş itdi ve duḫterinüñ [B-136b] ḫāṭırın murāʿāt2434 içün eyitdi:

Ey ciger-kūşem iñen bī-ḥużūr olma ki ol şūr-baḫtuñ ʿan-ḳarīb çerāġ-ı ʿömri 
mürde ve gül-i ḥayātı pejmürde olup nām u nişānı ṣafḥa-i cihān-ı fānīden 
sütürde olsa gerek. 

Duḫter bu emri taḥḳīḳ ve bu ḫaberi taṣdīḳ içün keyfiyyet-i ḥālden suʾālde 
ḥadd-i iʿtidālden tecāvüz idicek  vezīr anuñla sulṭān miyānında cārī olan 
mā-cerādan bir şemme beyān idüp bu sırrı iḫfāda ʿaẓīm mübālaġa ḳıldı. Duḫ-
ter çün bu beşāreti işitdi beşāşet-i temām ile pederi ḥużūrında ḳıyām idüp 
kendü maḳāmına ḫırām itdi. İttifāḳ bu esṉāda ḫuddām-ı ḥarem-i pādşāhdan 
birisi vażʿ-ı sābıḳdan iʿtiẕāra geldi. Çün [H-153b] muḳaddemāt-ı ʿöẕri temhīd 
itdi duḫter-i vezīr eyitdi:

Maʿlūm-ı ṣaġīr ü kebīrdür ki bu maḳūle cerāʾimden iʿtiẕār ʿöẕr degüldür, belki 
taʿzīrdür, ammā ġam degüldür ki anuñ māh-ı ʿömri ʿan-ḳarīb temām olsa ge-
rek  ve itdügi fiʿlüñ cezā vü sezāsın bulsa gerek. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Nezdīk  şod ki dūr şeved düşmen ez naẓar2435

Ḫādim-i ḥarem duḫter-i vezīrden çün bu ḫaberi işitdi behcet ü beşāşet iẓhār 
idüp eyitdi: Bu ne fāl-i feraḥ-fezā ve ne müjde-i teraḥ-zidādur ki Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Semāʿa girdi cān u dil

2433 Böylesi işlerin gizli kalması daha iyidir. Eğer açıkça ortaya koyarsan sonunda pişmanlık  çekersin.
2434 Murāʿāt] riʿāyet, Ü.
2435 Düşman gözden kaybolmaya başladı. 
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Çün anı istimāʿ itdi2436 eyā bu ḫaber-i ḫayr ne vaḳt ḥayyiz-i vücūda gele ki ol men-
baʿ-ı şerrüñ şerer-i żararından emīn olavüz ve bu vāḳıʿa ne zemānda vuḳūʿ bula ki 
ol bī-raḥmuñ pençe-i şikencesinden necāt2437 bulavüz. Duḫter eyitdi: [Ü-121b]

Eger iḫfā-yı rāza ḳudretüñ ve taḥammül-i bār-ı esrāra ṭāḳatüñ var ise saña 
ḥaḳīḳat-i ḥāli ḥikāyet ve ḳıṣṣa-i ḳażıyye-i meẕkūreyi bī-ḳuṣūr rivāyet eyleyem. 
Ḫādim daḫı bend-i sevgend ile rişte-i ʿahdini peyvend idüp eymān-ı ġılāẓ u 
şidād ile2438 müʾekked ḳılup duḫter-i vezīrden mā-fi’ż-żamīrin bu tezvīr ile 
ḫamīrden ḳıl çeker gibi çekdi ve ʿale’l-fevr bānū-yı serāya varup ʿale’t-temām 
keyfiyyet-i ḥāli iʿlām itdi2439. Ḫātūn ḥaḳīḳat-i vāḳıʿaya vāḳıf olıcaḳ hemān 
ol sāʿat cevānı ḫalvete daʿvet idüp bu sırrı aña iẓhār idüp2440 bu sırdan anı 
ḫaberdār eyledi ve zen ü cevān ehl-i ṭuġyāndan cemʿ-i kesī̱r ile ittifāḳ idüp 
ʿiṣyān itdiler ve nā-gāh pādşāh ġāfil ve şarāb-ı ḫvāb ile lā-yaʿḳıl iken sefīne-i 
ḥıyānetin ġarḳ-āb-ı helāke atdılar. Sırrını vezīre iẓhār itmek  ile serden ayrıldı 
ve manṣıb-ı kāmrānīden belki mesned-i zindegānīden ḳafes-i ʿanā ve maḥbes-i 
fevāt u fenāya giriftār oldı.

Bu mese̱lüñ fāʾidesi budur ki egerçi mülūka vüzerā ile ṭarīḳ-i müşāvereye sülūk 
lābüd ve anlaruñ rāy-ı ʿālem-ārāsından fāʾidemend olmaḳ lāzımdur, ammā es-
rārlarına aġyār muṭṭaliʿ olmamaḳ daḫı vācibdür. Zīrā ki her gāh pādşāh bā-vü-
cūd ki ferr-i Yezdānī ve teʾyīd-i Rabbānī ile mümtāz ve himmet-i bülend ve 
ʿazīmet-i ercümend ile sāʾirlerden ser-efrāzdur, kendü sırrını setr2441 idemeye. 
Sāʾirler ki pāye vü rütbetde nāḳıṣ ve ʿaḳl u dirāyetde ḳāṣırlardur muḥāfaẓaya 
nice ḳādirlerdür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün tu ne’tvānī ki rāz-ı ḫvīş rā pinhān kunī
Nīk  mī-dānī ki ān rā dīgerān ifşā kunend2442 [B-137a]

Kārşinās çün bu ḥikāyet-i pür-leṭāfeti bu feṣāḥat ü belāġat ile rivāyet ḳıldı ve 
bu dürr-i bī-hemtāyı elmās-ı ʿibārāt-ı ġarāʾib ile deldi ḥużżār-ı meclisden birisi 
daḫı zebān-ı iʿtirāżı dırāz idüp eyitdi: [H-154a]

2436 Çün anı istimāʿ itdi] -H Ü.
2437 Necāt] ḫalāṣ, Ü.
2438 Peyvend idüp eymān-ı ġılāẓ u şidād ile] -B H.
2439 Keyfiyyet-i ḥāli iʿlām itdi] eyitdi, B / tafṣīl-i ḥāli iʿlām itdi, H.
2440 Bu sırrı aña iẓhār idüp] -Ü.
2441 Setr] ketm, Ü.
2442 Kendi sırrını saklayamıyorsan iyi bil ki onu başkaları etrafa yayar.
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Senüñ kelāmuñdan lāzım gelür ki ḫalḳ-ı ʿālem bisāṭ-ı müşāvereyi düreler ve 
esb-i murādların meydān-ı rāy u rüʾyetleri üzre süreler. Ḥāl bu ki terk-i müşā-
vere muḳteżā-yı ḥikmetden dūr ve meẕheb-i şerʿ ü ʿaḳlda menhī vü maḥẓūr-
dur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Binā-yı ʿaḳl-ı ḫod er ber-müşāveret ne-nihī
Ne ḥaḳḳ-ı şerʿ güzārī ne dād-ı ʿaḳl dihī2443

Kāffe-i enām ʿumūman ve selāṭīn-i ʿiẓām ḫuṣūṣan sevāniḥ-i umūr ve meṣā-
liḥ-ı cumhūrda terk-i müşāverede ne vech ile maʿẕūrlardur ki peyġamber 
ʿaleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām2444 ki nāmūs-ı ekberdür, be-ḥükm-i ve şāvirhüm fi’l-emri2445 
ḫuddām-ı ʿatebe-i nübüvvet meşveret ile meʾmūrdur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şod peyember be-meşveret meʾmūr
Tu çirā z’īn ṭarīḳ bāşī dūr2446

Kārşinās eyitdi: Ṣadr-ı ṣuffe-i risālet seddine südde-i nübüvvet meşveret ile 
meʾmūr olduġına bāʿis ̱ ol degüldür ki anuñ raḫne-i rāyın ġayrılaruñ ḥüsn-i 
tedbīri sed ve deryā-yı ḫāṭır-ı feyyāżına sāʾirlerüñ enhār-ı efkārı meded eyleye. 
Zīrā ki żamīr-i münīr-i ṣāḥib-eyālet-i velāyet ü risālet2447 ʿaleyhi mine’t-taḥiy-
yāti ekmelühā2448 ki maṭlaʿ-ı envār-ı in hüve illā vaḥyün yūḥādur2449, bir āyīne-i 
cihān-nümādur ki ṣūret-i ḥaḳāʾiḳ-ı eşyā anda vāżıḥ u hüveydādur. Belki bāʿis-̱i 
tebyīn-i menāfiʿ-i müşāvere ve taʿyīn-i fevāʾid-i muḥāveredür, tā ʿālemiyān bu 
ḫaṣlet-i pesendīde ile müteḥallī olup se̱merātından behremend olalar ve nūr-ı 
çerāġ-ı meded-i rūġan ile tezāyüd-peẕīr olduġı gibi ʿuḳūl-i ḳāṣıraların ġayruñ 
meded-i tedbīri ile tenvīr idüp ḫod-rāylik  ve ḫod-pesendlik  [Ü-122a] ẓulumā-
tından ḳurtılalar. Ol benüm kelāmumdan bu lāzım gelmedi ki terk-i müşāveret 
elbette ki vācib ola, belki muḳaddemāt-ı mezbūre muḳteżāsı budur ki her fikr 
ki pūte-i müşāverede ḫalāṣ bula ve her emr ki miḥekk-i ārāda temām-ʿayār 
gele, ḫizāne-i dilde mektūm ve ḫıtām-ı sırr-ı iḫfā ile maḫtūm ḳılına ki kitmān-ı 

2443 Eğer kendi akıl binanı danışmayla desteklemezsen ne şeriatin hakkını ortaya koyarsın ne de aklının vergisini verirsin.
2444 ʿAleyhi’ṣ-ṣalātü ve’s-selām] -H Ü.
2445 İşini onlara danış (Âl-i İmrân 159).
2446 Peygamber istişareye memur edildi. Sen neden bu yoldan uzak  olasın?
2447 Risālet] nübüvvet H.
2448 Bütün selamlar ona olsun.
2449 Bu (Kur’an) vahyedilmiş bir şeyden başkası değildir (Necm 4).
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esrār fevāʾid-i bisyārı müteżammindür. Cümleden biri buña tecrübe ile maʿlūm 
olmışdur. Her mühimmüñ kitmānında ihtimām olına, ḥuṣūle vuṣūli ḳarīb olup 
tīz itmām olına ki mażmūn-ı isteʿīnū ʿalā ḥavāʾiciküm bi’l-kitmāni2450 bu maʿnānuñ 
iṣbātında2451 bürhān-ı vāżıḥu’l-beyāndur. Bir daḫı bu ki eger tedbīre muvāfıḳ 
taḳdīr olmayup mā-fi’ż-żamīr ḳuvvetden fiʿle gelmeye. Bārī bāʿis-̱i şemātet-i 
aʿdā ve mūris-̱i ḫacālet-i aḥibbā olmaya. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Z’ān ki vaṣl-ı tu müyesser ne-şeved çendān nīst
Ki refīḳān ze ser-i ṭaʿn zebān bü’gşāyend2452 [H-154b]

Fīrūz eyitdi: Ey vezīr-i nāṣiḥ senüñ tedbīr-i umūrda iṣābetüñ ve taʿmīr-i sü̱ġūr-
da ḥüsn-i kifāyetüñ żamīr-i münīrüme vāżıḥ ve bu arada müctemiʿ olan vüzerā 
vü ümerānuñ cümlesinüñ ārāsından senüñ rāyuñ nāṣiḥ ü rāciḥdür. Pend ü 
naṣīḥat yüzinden ve edā-yı ḥuḳūḳ-ı niʿmet [B-137b] cihetinden ḫāṭıruña lāʾiḥ 
olanı iẓhār eylemek  vācibdür ki iẓhār-ı ḥaḳda taḳṣīr ḳāṣırlara münāsibdür. 
Kārşinās ḫidmet itdi ve zebān-ı medḥ ile eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ey āftāb-ı rāyuñ mihr-i münīrden aʿlem
V’ey bedr-i ḳadr-i şānuñ māh-ı felekden aʿẓam

Her ḫidmetkāra vācibdür ki çün maḫdūmı bir emr üzre ʿāzim ola, ol bābda 
anuñ rāyında vech-i ṣavāb ne ise tenbīh itmegi ẕimmetine lāzım bile. Eger 
anuñ ʿazmin ḫaṭāya muḳterin bula, rıfḳ u luṭf ile anuñ fesādın rūşen ü mübīn 
ḳıla, tā rūy-ı rāy ve vech-i tedbīrinde tebāşīr-i istiḳāmet lāʾiḥ olmaya, ıṣlāḥına 
iʿtirāż u2453 taʿarrużından iʿrāż ḳılmaya. Her müşīr ki edā-yı ḥuḳūḳ-ı velī-niʿ-
metinde taḳṣīr idüp ḥaḳḳ-ı müşāvereyi merʿī ṭutmaya ve şerāʾiṭ-ı emāneti ve 
levāzım-ı istiḳāmeti kemā hüve ḥaḳḳuhā riʿāyet itmeye, anı ṣadīḳ-ı ṣādıḳ ḫayāl 
itmemek  gerek, belki anı düşmen-i münāfıḳ ʿadd idüp anuñla müşāvere ṭarīḳı-
na gitmemek  gerek. Her gāh ki pādşāh kendü esrārını isrārda muṣırr ola ve bir 
vezīr-i kāfī ve bir müşīr-i emīn ü muʿtemed bula ve nīgū-kārlara iḥsān u luṭfı 
şehriyārlik  şerīʿatinde vācib bile ve bed-kirdārlara teʿdīb ü ʿunfi cihāndārlik 
ṭarīḳında lāzım añlaya. Ġālib budur ki mülki pāydār ve devleti ber-ḳarār olup 

2450 İhtiyaçlarınıza karşı yardımı gizlilik  içerisinde isteyin.
2451 İṣbātında] ebyātında, Ü.
2452 Sana kavuşmak  asla mümkün olmayacağı için dostlar kınama için ağız açıyorlar.
2453 İʿtirāż u] -B H.
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ʿināyet-i Rabbānī aña muʿīn ü nāṣır ve dest-i ḳażā-yı āsmānī dāmen-i devletin-
den kūtāh u ḳāṣır ola. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tā tevānī be-dīn ü dād girāy
Tā buved mülk  ez īn dü pāye be-pāy

ʿĀlem āsūde kun be-niʿmet ü cūd
Tā tu hoş bāşī vü Ḫudā ḫoşnūd2454

Fīrūz istifsār itdi ki: Mülūk  esrārını kimlerden isrār ve kimlere iẓhār itmek 
gerek? Kārşinās eyitdi:

Esrār-ı mülūkuñ merātibi mütefāvitdür. Baʿżı rāz olur ki pādşāh kendü daḫı 
aña maḥrem olmaz. Yaʿnī muḥāfaẓada ol mesā̱bede mübālaġa vācibdür ki 
ġayrılar degül gūyā kendü daḫı aña maḥrem degüldür. Baʿżı ekābir bu maʿnā-
da buyurmışlardur: Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ān çi nā-güftenīst der-dil-i ḫvīş
Dār pinhān be-dān mesābe ki dil

Egereş müddetī zemān ṭalebed
Ne-tevāned ki sāzedeş ḥāṣıl2455

Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gerekdür bir ola serdāra sırdār [Ü-122b]

İki olsa iderler sırrı iẓhār [H-155a]

Ḥakīm eydür ki iki leb durur ol
Ki yoḳdur ẕerre andan giçmege yol

Baʿżı daḫı olur ki iki kimesneye nisbet rütbet-i maḥremiyyet müyesserdür. 
Baʿżına daḫı üç şaḫṣa belki daḫı ziyādeye vuḳūfa ruḫṣat virürler, ammā ol sır 
ki būmlar ḥaḳḳında ḫāṭır-ı fāṭıra ḫelecān ider, iki şaḫṣdan ġayrıya ḳābiliyyet-i 
maḥremiyyet müyesser degüldür. Beyt:

2454 Elinden geldiği kadar din ve adaleti gözet ki memleket bu iki paye sayesinde ayakta durur. Bağış ve cömertlik 
sayesinde âlemi huzura kavuştur. Böylece hem sen mutlu olursun, hem de Allah senden hoşnut kalır.

2455 Söylenmeyecek  sözü, kalbinin göğsünde gizli olduğu şekilde sakla. Eğer (o söz) gönülden çıkmak  isterse de bunu 
yapamaz.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İkiden ki tecāvüz ide bir sır
Düşüp dillere ol vird ola āḫir

Fīrūz çün bu kelāmı işitdi ḫalvet-ḫāneye müteveccih olup vezīr-i Kārşinās’ı 
daʿvet itdi ve āġāz-ı kelām idüp eyitdi:

Evvel bizümle būmlar miyānında ne ḥādis ̱oldı ki bu deñlü buġż u ʿ adāvet bāʾis ̱
oldı. Kārşinās eyitdi:

Ḳadīmü’l-eyyāmda bizüm ṭāʾifemüzden būmlar [B-138a] ḥaḳḳında baʿżı 
kelimāt ṣādır olup ol sebebden ebvāb-ı ʿadāveti fetḥ ve bisāṭ-ı ḫuṣūmeti ṭarḥ 
idüp ilā hāẕe’l-ān kīne-i dīrīne sāḥa-i sīnelerinde dāʾim ve mādde-i nizāʿ u cidāl 
miyānumuzda ḳāʾimdür. Melik  eyitdi: Ne keyfiyyet ile vāḳıʿ olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kārşinās eyitdi: Rivāyet iderler ki Süleymān Nebī ʿaleyhi’s-selāmdan 
ṣoñra envāʿ-ı ṭuyūr-ı muḫtelifetü’ṭ-ṭıbāʿ ulī ecniḥatin mesṉā ve sü̱lāse̱ ve rubāʿ2456 it-
tifāḳ u ictimāʿ idüp eyitdiler ki:

Bize bir emīr ü muḳtedā ve bir kebīr ü pīşvā lāzımdur ki sevāniḥ-i umūrda 
aña iḳtidā ve meṣāliḥ-i cumhūrda aña ilticā idevüz ve bir ḫaṣm ẓāhir olsa aña 
istiẓhār idüp anuñ defʿine dürişürüz ve bāzār-ı kārzārda anı püşt ü penāh idüp 
alışa ve virüşevüz. Pes her nevʿ emāret ḳurʿasın ṭuyūrdan bir cinsüñ nāmına 
atdı ve āḫir anuñ buṭlānına ḥüccet ü bürhān iḳāmet itdi, tā nevbet būma yitdi. 
Bir ṭāʾifenüñ rāyı buña muḳarrer oldı ki anı emīr ideler ve ʿimāret-i ḫarāb-ā-
bād-ı emāreti anuñla taʿmīr ideler. Bu tedbīri redd ü ḳabūlde çoḳ güft ü gū 
oldı ve bu emre ḳīl ü kāl ser-ḥadd-i iʿtidālden tecāvüz idüp miyānlarında āteş-i 
cidāl ve şuʿle-i nizāʿ iştiʿāl ü irtifāʿ buldı. Āḫir-i kār ḳażıyye bunuñ üzerine ḳarār 
buldı ki bir kimesne ki bu mecmaʿda dāḫil olmaya ve ṭaraf-ı ḥaḳdan cānib-i 
bāṭıla māʾil olmaya, ḥükm idüp her ne ḥükm iderse ḳāʾil olalar, ḳażāsını kilk-i 
rıżā ile imżā idüp ol ḥākim-i ʿādilüñ fermānı ile ʿāmil olalar. Bu esṉāda ittifāḳ 
ıraḳdan bir zāġ peydā oldı. Eyitdiler: 

İşte bu sāde-dil bu meclisde ḥāżır2457 degül ve nihāl-i ḥāli cānib-i taʿaṣṣuba 
māʾil degüldür. Bunuñ ile bu emri müşāvere maʿḳūl ve bu bābda anuñ tedbīri 
[H-155b] erbāb-ı ḫıred ḳatında maḳbūldür. Bā-vücūd bu daḫı hem-cinsü-
müzdür, tā eṣnāf-ı ṭuyūr temām emr-i mezbūrda müttefiḳu’l-kelām olmayalar, 

2456 …ikişer, üçer ve dörder kanat sahibi… (Fatır 1).
2457 Ḥāżır] dāḫil, H.
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Hz. Süleyman zamanında kuşların kendilerine hükümdar 
seçmek için toplanmaları. TSMK, revan 843, v.225b.
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icmāʿ ḥāṣıl olmaz ve bī-icmāʿ mādde-i nizāʿ indifāʿ ve rişte-i ḫuṣūmet inḳıṭāʿ 
bulmaz. Būmlar müfāveżede iken zāġ geldi. Ṣūret-i ḥāli bir bir ṣafḥa-i żamīri-
ne kilk-i taḳrīr ile taḥrīr idüp bu bābda andan tedbīr-i ṣavāb iltimās itdiler. Zāġ 
teʾemmül-i müstevfādan ṣoñra eyitdi:

Bu fikr ziyāde fāsid ve bu bāzār be-ġāyet kāsiddür. Būm-ı şūmuñ manṣıb-ı 
emārete ne liyāḳati vardur ve ol dīv-dīdār u Ehremen-kirdār rütbe-i [Ü-123a] 
eyālete neden sezā-vārdur? Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ey meges ʿarṣa-i Sīmurġ ne cevlāngeh-i tost
ʿIrż-ı ḫod mī-berī vü zaḥmet-i mā mī-dārī2458

Bāz-ı tīz-tāz-ı bülend-pervāz ki nesr-i ṭāʾirānuñ zaḫm-ı çengālinden iḥtirāz 
idüp āşyān-ı āsmānda pinhāndur, ḳaʿr-ı zemīne mi giçdi? Ṭāvūs-ı zībā-heyʾet 
ü raʿnā-ṣūret ki ṣaḥn-ı būstān anuñ zīb-i cemāl ve zīnet-i per ü bālinden ki 
ġayret-i bāġ-ı cināndur, nişīmen-i fenāya mı uçdı? Hümā-yı hümāyūn-fāl ki 
sāye-i per ü bāli farḳ-ı ferḳad-sāy-ı selāṭīn-i kām-kāra tāc-ı iftiḫārdur, evc-i ās-
māna mı ʿurūc itdi? ʿUḳāb-ı pür-şükūh ki ʿaḳabāt-ı kūh, ṣademāt bāl-i iḳbāl ve 
cenāh-ı necāḥından pür-ṣadādur, ʿAnḳā gibi āşyāne-i ʿademe mi gitdi? Farażā 
ki cumhūr-ı ṭuyūr-ı [B-138b] nāmdār bi-esrihā münḳariż olsa ve żaʿīf-ḥāl ü 
şikeste-bālleri ḳalsa maʿḳūl budur ki bu ṭāʾife pādşāhsuzlıġı ḳabūl idüp ʿār-ı 
mutābaʿat-ı būm ve şenār-ı muṭāveʿat-i murġ-ı şūmı nāṣıye-i ḥāllerine merḳūm 
ḳılmayalar. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kes ne-yāyed be-zīr-i sāye-i būm
Ver hümāy ez cihān şeved maʿdūm2459

Bā-vücūd ki manẓarı kerīh ve maḫberi ḳabīḥ ve ṭabʿı saḳīm ve fikri ġayr-ı 
ṣaḥīḥdür. Bunuñ birle ki derūnı ḫışm u ġażab ile meşḥūn ve ṣıfat-ı tekebbür ü 
tecebbüri ḥadden bīrūndur ve bu cümle ʿuyūb ile cemāl-i rūz-ı cihān-efrūzdan 
ki ve ceʿalna’n-nehāra maʿāşā2460 ḥükmi mūcebince ser-māye-i bāzār-ı maʿīşetdür, 
maḥcūb ḳalmışdur ve nūr-ı āftāb-ı ʿālem-tābdan ki ve ceʿalnā sirācen vehhācā2461 

2458 Ey sinek, Simurg’un mekanı senin gezineceğin yer değildir. Kendi onurunla oynayıp bize de zahmet çektiriyorsun.
2459 Beyt: Kes neyāyed… şeved maʿdūm] -Ü.
 Hüma cihandan yok  olsa da kimse baykuş gölgesinin altına gelmez.
2460 Gündüzü de bir geçim vakti yaptık  (Nebe 11).
2461 Ve çok  parıldayan bir kandil kıldık  (Nebe 13).
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pervānesi ile çerāġ-ı encümen-i cihān ve şemʿ-i şebistān-ı mekān-ı kevn ü 
mekāndur, maḥrūm u mehcūr olmışdur. Cümleden bu düşvārdur ki ḥiddet ü 
ḫiffet ṭabʿına ġālib ve tehettük  ü ṭayş ʿaḳlını sālibdür. Bu endīşe-i nā-ṣavābdan 
vāz gelüñ ve binā-yı umūruñuzı esās-ı ḥikmet üzre ḳıluñ ve mühimmātuñu-
zı ḳānūn-ı ʿaḳla taṭbīḳ ve her ḳażıyyeyi rāy-ı ṣāʾib ile taḥḳīḳ eyleñ, tā dāʾimā 
müreffehü’l-ḥāl ü fāriġu’l-bāl olasız ve ṭaʿn-ı ḥussād [H-156a] ve şemātet-i 
aʿdādan rehā bulasız. Evvelā size vācib olan budur ki bir emīr taʿyīn idesiz ki 
ʿaḳl u kiyāseti bī-naẓīr ve fikr ü ferāseti iṣābet-peẕīr ola, tā her mühim ki ʿarṣa-i 
vücūda gele ve her ṣūret ki mınaṣṣa-i ẓuhūrda cilve ḳıla, ẕihn-i sā̱ḳıbla aña 
ḫavż idüp rāy-ı ṣāʾib ile anda kifāyet göstere. Ol ḫargūş gibi ki māh cānibinden 
rasūlüm diyü luṭf-ı ḥīle ile bir ġāʾile-i hāʾileyi kendü ḳabīlesinden defʿ eyledi. 
Cumhūr-ı ṭuyūr istifsār itdiler ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Zāġ eyitdi: Rivāyet iderler ki cezāʾir-i Zīr-bād’dan pīller vilāyetinde 
bir yıl ittifāḳ bārān olmayup māder-i seḥāb-ı midrār, pistān-ı raḥmetden kām-ı 
teşne-lebān-ı eṭfāl-i mehd-i ḫāke idrār eylemedi. Ḫarāret-i hevā-yı germden 
çeşmeler saḫt-diller çeşmi gibi bī-nem ve iltihāb-i meşʿale-i āftābdan ḫūşe-i 
fülfül ve gülbün-i ḳaranfül ve ṭurra-i sünbül zülf-i nigār gibi pür-pīç ü ḫam 
ve ʿuyūnuñ gözleri ṣoġulup enhāruñ lebleri yarılup deñizlerüñ dilleri ṭutılup 
ebkem oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣusuzlıḳdan ḳurıdı şöyle ʿālem
Ki gözden ġayrı yirde ḳalmadı nem

Pīller āteş-i ʿaṭaşdan yanup yaḳılup meliklerine [Ü-123b] gelüp nāliş itdiler. 
Melikleri emr eyledi ki tecessüs-i āb içün her cānibe şitāb ideler ve bu bābda 
şerāʾiṭ-ı tefaḥḥuṣı yirine getürüp serāb gibi eṭrāf-ı beyābānı ṭavāf ideler. Pīller 
ber-mūcib-i fermān derd-i ʿaṭaşa dermān arayı ol beyābān-ı bī-pāyānı devrān 
idüp nā-gāh bir ser-çeşmeye rāst geldiler ki lisān-ı Tāzīde aña ʿayne’l-ḳamer ve 
zebān-ı Fārsīde çeşme-i māh dirler idi. Çāhı ġāyet jerf ve ābı ziyāde şigerf idi. 
Melik-i pīlān ʿāmme-i ḫadem ve kāffe-i ḥaşem ile ol çeşme cānibine devān u 
revān oldılar. Meger ol çeşme ḥavālīsinde vuḥūşdan bī-nihāye ḫargūş tavaṭṭun 
[B-139a] itmiş idi, ḫvāb-ı ġafletde bī-hūş yaturlar idi. Lā-cerem ḫargūşlar 
pīllerüñ cūş ū hurūşından serāsime vü medhūş olup ekse̱rīnüñ seri pīllerüñ 
pāy-ı sa̱ḳīli ile şöyle gūş-māl buldı ki min-baʿd menzil-i ḥayātda iḳāmete me-
cāli olmadı ve şöyle pāy-māl oldılar ki bir daḫı ṣaḥrā-yı vücūda rucūʿı iḥtimāli 
ḳalmadı. Beyt:
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Āheste rān be-cānib-i meydān ki mī-şeved
Serhā be-zīr-i sümm-i semend-i tu pāy-māl2462

El-ḳıṣṣa pīllerüñ bir ḥamlesi ile ekse̱ri küşte ve baʿżı ḫaste vü pā-şikeste ve 
baḳıyyesi serāsime vü ser-geşte oldı. Mıṣrāʿ: [H-156b]

[Feʿilātü / Fāʿilātün / Feʿilātü / Fāʿilātün]

Ki ziyed eger bedīn sān dü se bār ḫvāhī āmed2463

Yarındası pīllerüñ nehīb-i dem ve ḍarb-ı ḳademinden cān ḳurtaranlar üftān u 
ḫayrān melikleri ḳatına varup nafīr ü feryād-ı āteş-teʾsī̱ri felek-esī̱re yitişdürüp ol 
ḫilḳat-zişt ü ẓulmet-siriştlerüñ taġallüb ü taʿaddīsinden taẓallüm idüp eyitdiler:

Ẓıllu’llāhi fi’l-arżeyn2464 ol pādşāh-ı ʿadl-āyīne dimek  olur ki maẓlūmlara penāh 
olup ẓālimleri tebāh idüp üftādelere dest-gīr ve cülūs-ı taḫt u serīr ol emīr-i 
büzürgvāra lāʾiḳ u sezā-vārdur ki bī-keslere kes ve dād-ḫvāhlara feryād-res ve 
bī-çārelere ẓahīr ola. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ez ān āmedī ber-ser-i īn serīr
Ki üftādegān rā şevī dest-gīr2465

Sen de eger bize şāh iseñ dādumuzı bu ẓālimlerden almaḳ ve bize püşt ü 
penāh iseñ anlaruñ ẓulm ü bī-dādların üstümüzden ırmaḳ gereksin ki bir 
hücūm ile ekse̱rümüzi helāk  itdiler. Eger bir ḥamle daḫı iderlerse bu bir ḳaç 
ḫaste vü şikeste ve ser-geşte vü nīm-küşte ki anlaruñ ṣadmet-i pā ve ḫorṭūm-ı 
ejder-sīmālarından rehā bulmışlardur, pāy-māl olup āġuşte-i ḫūn u ḫāk  olmaḳ 
muḳarrerdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Yek  bār ruḫ nümūdī vü dil reft ü ʿaḳl u hūş
Īn bār cān be-ber ki metāʿ-ı diger ne-mānd2466

Melik  eyitdi: Bu emri cüzʾī farż itmemek  gerek  ve anda serserī ḫavż itme-
mek  gerek. Ṣavāb budur ki bizüm çeşmümüzde ehl-i ferāset ve ṣaḥib-i kiyāset 

2462 Atını meydana doğru yavaş sür. Zira başlar senin atının tırnağı altında ezilirler.
2463 Bu şekilde iki üç kere gelirsen kim yaşayabilir ki?
2464 Yeryüzünde Allah’ın gölgesi.
2465 Düşmüşlerin elini tut diye tahttasın.
2466 Bir kere yüz gösterince gönül, akıl ve fikir gitti. Bu kez canı götür ki başka verecek  bir şey kalmadı.
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müdrik  ü mütedārik  kim var ise ʿizz-i ḥużūrumda ḥāżır olalar ve bu bābda 
müşāvere olınup bu ḫuṣūṣa dīde-i icmāʿ u ictimāʿ ile nāẓır olalar ki bī-meşveret 
erbāb-ı ḥazm bir emre ḳaṣd ve bir mühimme ʿazm muḳbiller ḳatında nā-maḳ-
būl ve ʿāḳiller rāyında ḫilāf-ı maʿḳūldür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki rā dānişest bisyārī
Ne-kuned bī-müşāveret kārī2467 [Ü-124a]

Bunlaruñ miyānında meger bir ḫargūş-ı tīz-hūş var idi ki aña Bihrūz dirler idi. 
Cümlesi anuñ vüfūr-ı ʿaḳl ve kemāl-i fehmine muʿteḳid ve yümn-i rāy ve ḥüsn-i 
tedbīrine muʿtemedler idi. Çün bu mühimmüñ itmāmında meliküñ bu ḳadar 
ihtimāmın gördi aḳdām-ı iḳdām üzre ḳıyām itdi ve ilerü gelüp cevāhir-i medḥ ü 
se̱nāya silk-i edāda intiẓām virüp ʿ ibāret-i faṣīḥ ile fetḥ-i kelām idüp eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Şāhā ġam-ı raʿiyyet-i bī-çāre mī-ḫorī 
Īnest resm-i ḳāʿide-i dād-güsterī [B-139b]

Ez ḥāl-i bī-kesān-ı cihān luṭf vā me-dār
K’ez tāc u taḫt u devlet ü iḳbāl ber-ḫorī2468

Eger melik  maṣlaḥat buyurursa ben bendesini [H-157a] pīllere risālete gön-
dersün ve bir emīn naṣb idüp baña hem-rāh itsün, tā benüm fiʿlümi ve ḳavlümi 
görsün işitsün. Ümmīddür ki meliküñ yümn-i himmeti ile bu ġāʾileyi üstümüz-
den refʿ idüp ḥüsn-i rāy ü rüʾyetümle bu sitem-kārlaruñ ẓalām-ı ẓulmetlerin bir 
ḥīle ile defʿ idem. Melik  eyitdi: 

Benüm senüñ ṣıdḳ u emānetüñde ve dīn ü diyānetüñde ve ʿaḳl u dirāyetüñde ve 
farṭ-ı kifāyetüñde şāʾibe-i şekk  ve şemme-i şübhem yoḳdur ki senüñ güftār u kir-
dāruñı kerrāt ile tecrübe itmişem ve ṣıdḳ u emānetüñi defaʿātle görmiş işitmişem2469 
ve rāy-ı ṣavāb-nümāy ve fikr-i müşkil-küşāyuñ ile2470 niçe niçe iş itmişem. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sikke-i kār-ı tu z’īn bes k’āzmūdem bārhā
Ber-meḥekk-i imtiḥān naḳd-i tu bī-ġış yāftem2471

2467 Çok  bilgili olan kimse danışmadan iş yapmaz.
2468 Ey padişah, çaresiz halkın gamını çekiyorsun. Zaten adaletli olmanın kuralı da budur. Dünyadaki kimsesizlerin 

hâline merhameti esirgeme, ta ki taç, taht, devlet ve talih sahibi kalasın. 
2469 Ve ṣıdḳ u emānetüñi defaʿātle görmiş işitmişem] -Ü.
2470 Müşkil-küşāyuñ ile] mesḻe-güşāyuñ ile, B.
2471 Senin işin sikkesini defalarca denediğim için o parayı imtihan mihenginde hilesiz buldum.
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Hemān yümn-i bereket ile ḥareket idüp ol nesne ki maṣlaḥat-ı vaḳt ve muḳ-
teżā-yı maḳām ve münāṣib-i ḥāldür, itmāmında ihtimām itmek  gereksin. 
Bilürsin ki pādşāhuñ rasūli anuñ tercemānı, belki gūyā zebānıdur ve ol ecilden 
dimişlerdür ki her pādşāhuñ ʿunvān-nāme-i kirdārı ve mażmūn-ı meknūn-ı 
esrārı rasūlinüñ güftār u reftārından maʿlūm olmaḳ müyesserdür. Zīrā ki eger 
andan bir hüner ü fażīlet ẓāhir olsa ve efʿāl-i pesendīde ve aḳvāl-i sütūde ṣudūr 
bulsa pādşāhuñ ḥüsn-i iḫtiyārı ve kemāl-i merd-şināslıġına istidlāl ḳılurlar. Şöyle 
ki andan ḫaṭā vü ḫabṭ ve sehv ü ġalaṭ cihetinden bir nādire ṣādır olsa pādşāha 
sebeb-i sūʾ-i ẓan ve bāʿis-̱i daḫl ü ṭaʿn olup bed-sigāller ġıybet ü meẕemmetine 
mecāl bulurlar. ʿUlemā-yı ḥikmet-intisāb bu bābda bī-ḥadd ü bī-ḥisāb teʾkīdāt 
idüp buyurmışlardur ki: Ol kimesne ki bir cānibe rasūl gönderile lāzımdur 
ki ol ḳavmüñ ʿāḳili ve aḳvālde cümlesinüñ faṣīḥi ve efʿālde cemīʿinüñ kāmili 
ola. Mülūk-ı sālife ekse̱r risālete ḥükemā-yı fażīlet-perver iḫtiyār iderler idi. 
Belki baʿżı mülūk  ʿ aḳl u fażllarına ziyāde iʿtimād itmegin ṭarīḳ-i risālete bi’ẕ-ẕāt 
kendüler giderler idi2472. Bu bābı evvelā ḳarʿ iden ve ḫilʿat-i ḫilāfeti egninden 
ḫalʿ idüp risālete bi-nefsihī giden ḥakīm-i ḫāfıḳeyn İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn idi 
ki eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hizebrānī ki şīrān rā şikārend
Peyām-ı ḫod be-pāy-ı ḫod güẕārend2473 

Baʿżı efāżıl-ı feżāʾil-ḫaṣāʾil irsāl-i resāʾil ḥaḳḳında buyurmışdur: Li’llāhi der-
rü’l-ḳāʾil2474. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Firistāde bāyed ki dānā buved
Be-güften dilīr ü tevānā buved 

Ez ū her çi pursend gūyed cevāb
Be-nevʿī ki bāşed tarīḳ-ı ṣavāb

Suḫanhā-yı ḫvīş āşkārā kuned
Bedān sān ki meclis teḳāżā kuned

Besā kes ki ez yek  ḥadīs-̱i dürüşt [H-157b]

Be-hem zed cihānī vü ḫalḳī be-küşt

2472 Belki baʿżı mülūk  ʿaḳl … bi’ẕ-ẕāt kendüler giderler idi] -Ü.
2473 Aslan avlayan korkusuz savaşçı, kendi haberini kendi götürür.
2474 Söyleyene maşallah.
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Yekī dīger ez güfte-i dil-pesend
Miyān-ı dü żıd ṭarḥ-ı yārī fekend2475

Bihrūz eyitdi: Ey [B-140a] melik  egerçi benüm niṣāb-ı maʿrifet-i risāletden 
fi’l-cümle naṣībüm vardur, ammā eger pādşāh-ı cihān-penāh ihtimām buyurup 
[Ü-124b] dürc-i ḥikmetden bir niçe cevāhir-i fāḫire silk-i iʿlām u ifhāmda in-
tiẓām buyura, ben de anı āvīze-i gūş-ı cān ve ḳılāde-i gerden-i iẕʿān ve pīrāye-i 
tāc-ı iftiḫār ve ser-māye-i bāzār-ı istiẓhār idinüp cemīʿ-i aḥvāl ü aṭvār ve efʿāl ü 
kirdārumda düstūru’l-ʿamel ḳılam ve ol ḳānūn-ı ḳāʾideye iḳtidāyı ẕimmetüme 
farż-ı ʿayn ve deyn-i vācibü’l-edā bilem. Melik  eyitdi: 

Ey Bihrūz ehemm-i ādāb-ı risālet ve etemm-i esbāb-ı sefāret oldur ki tīġ-ı ze-
bān şemşīr-i ābdār gibi tünd ü tīz ü burrān ola, ammā bu cümle ile lemʿa-i rıfḳ 
u mülāṭafetden ḫālī olmayup cevher-i luṭf u mülāyemet ṣafaḥāt-ı ḥālinde lāʾiḥ 
u nümāyān ola. Her kelām ki maṭlaʿı ḫavf u ʿ unfı īhām ḳıla, vācibdür ki maḳṭaʿı 
rıfḳ u luṭf üzre itmām olına. Her maḳālüñ ki fātiḥası teskīn-i nāʾire-i ġayret içün 
kelimāt-ı heybet-āmīz ile iftitāḥ ḳılına, lāzımdur ki ḫātimesi ifāde-i üns ü ülfet 
içün kelām-ı dil-āvīz ü maḥabbet-engīz ile iḫtimām olına. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Leṭāʾif-i suḫan ez sīne toḫm-ı kīn be-bered
Zebān-ı rıfḳ ze ebrū-yı ḫışm çīn be-bered2476

Ḥāṣıl-ı kelām lāzımdur ki kelām-ı rasūl ḳāʿide-i ʿunf ü luṭf ve ḫışm u ḥilm ve 
ḳahr u mihr ve ʿinād u inḳıyād üzre mebnī ola ve basṭ u ḳabż ve ibrām u naḳż 
ve vaʿd u vaʿīd ve bīm ü ümmīd ve aḫẕ u iʿṭā ve ıżḥāk  ü ibkā ve terġīb ü ter-
hīb ve termīm ü taḫrīb maʿnāların müşʿir ü münbī ola, tā cihāndārlıḳ nāmūsı 
ve şehriyārlik  şükūhı merʿī ḳılına. Hem aʿdānuñ daḫı mā-fi’ż-żamīri ve ḥāl ü 
meʾāl-i tedbīr ü tezvīri istiʿlām olına, ammā senüñ gibi müşīr ü ʿāḳil ve ḥakīm 
ü kāmile ki ʿaḳl-ı mū-şikāf ile her müşkilüñ daḳāʾiḳ u ḥaḳāʾiḳına vāṣıldur, bāb-ı 
risāletde vaṣıyyet itmek  hemān taḥṣīl-i ḥāṣıldur. Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Fe-ersil ḥakīmen ve lā-tūṣihī2477

2475 Elçi bilgili olmalı. Söylediğinde cesaretli ve kuvvetli olmalıdır. Ona her ne sorulursa doğru yolu gösterici türde cevap 
vermeli. Meclise karışıklık  düştüğünde kendi sözlerini açığa çıkarmalı (söz söylemeli). Birçok  kimse tek  bir kaba 
sözle cihanı birbirine düşürdü, halkı kırdı geçirdi. Bir başkası gönül alıcı bir sözle iki zıt ve düşmanı arkadaş etti.

2476 Sözün yumuşaklığı göğüsten kin tohumunu giderir. Yumuşak  dilli olmak  öfkeyle çatılan bir kaşın çatıklığını giderir.
2477 Bir hekim gönder, vasiyet etme.
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Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bulur bu maṣlaḥat ḫayr ile encām 
Olur puḫte senüñ rāyuñla bu ḫām

Risālet ḫidmetine sen yararsın
Ki sözde diḳḳat itseñ ḳıl yararsın

Ḫoş añlarsın maḥallin her kelāmuñ
Bilürsin muḳteżāsın her maḳāmuñ

Eger sen bu işe iḳdām idesin
Yaḳīnüm var k’anı itmām idesin

Pes Bihrūz şerāʾiṭ-ı ḫidmeti edā idüp bārgāh-ı meliki vedāʿ itdi ve tā ol zemāna 
dek  tevaḳḳuf itdi ki ġurāb-ı şeb libās-ı [H-158a] ʿabbāsī geyüp perde-i ẓalāmı 
ṭāḳ-ı sipihr-i mīnā-fām öñine çekdi ve baʿde zemān ḫvān-sālār-ı ḳudret ṭabaḳ-ı 
sīmīn-i māhı muzaʿfer-i nūr u fer ile pür idüp üstine ġubār-ı müşk-i ezfer ve 
rīze-i ʿūd u ʿanber ekdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Çün nāfe küşād gīsū-yı şām
Meh cilve-künān ber-āmed ez bām2478

Ol hengāmda ki merkez-i tedvīr-i māh dāʾire-i nıṣf-ı nehāra müsāmit olup 
şuʿāʿ-ı neyyir-i aṣfer [B-140b] bisāṭ-ı basīṭ-ı aġbere münteşir oldı ve rūy-ı 
ġabrā zāviye-i fuḳarā gibi anuñ2479 şemʿ-i cemʿ-i cemāl-i cihān-ārāsı ile ḥüsn ü 
bahā ve nūr u żiyā buldı, Mıṣrāʿ

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫāne-i dervīş rā şemʿī ḫoş ez mehtāb nīst2480

Bihrūz yanar od ve aḳar ṣu ve eser yil gibi gitdi ve ṭarfatü’l-ʿaynda fīller cezī-
resine yitüp ol ser-keşlerüñ menziline ḳudūm itdi, ammā bu ʿazmde ḳadem-i 
ḥazm üzre ṭurup ḫāṭırına bu maʿnā ḫuṭūr itdi ki: 

Bu sitem-kārlardan baña bīm-i cān ve ḫaṭar u żarar vardur. [Ü-125a] Egerçi 
anlar cānibinden ḳaṣd maʿlūm degüldür, ammā şarṭ-ı ḥazm-i metīn ve muḳ-

2478 Kara saç misk  sürününce ay cilve yaparak  damın üstünde göründü.
2479 Fuḳarā gibi anuñ] ʿumrānuñ H / fuḳarānuñ Ü.
2480 Dervişin evinde bir mum ay ışığından daha iyidir.
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teżā-yı ʿaḳl-ı dūr-bīn oldur ki cebbārlar ile iḫtilāṭ olınmayup anlar ile mülāḳāt-
dan iḥtiyāṭ olına. Ol sebebden ki bunlar ġāyet-i kibr ü naḫvet ve nihāyet-i 
ḫeyulā vü ʿaẓametlerinden fuḳarā vü żuʿafā cāniblerinden pervā yimezler. 
Eger ṣad hezār dermānde vü zār anlaruñ zīr-i pāy-ı taġallübinde ḫāksār olsa, 
bu reh-güẕārdan çihre-i ceberrūtlarına ġubār ḳondurmazlar. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tu rā ze ḥāl-i perīşān-ı mā çi ġam dāred
Eger çerāġ be-mīred ṣabā çi ġam dāred2481

Ṣavāb budur ki mümkin olduḳça anlar ile mülāḳātdan ibā eyleyem ve ḫidmet-i 
risāleti mesāfe-i baʿīdden edā idüp anlar ile ıraḳdan merḥabā idem. Eger tīr-i 
tezvīr ve kelimāt-ı dil-peẕīrüm anlaruñ ḳalb-i ṣulbinde teʾsī̱r iderse fe-bihā ve 
illā bārī ol bed-liḳālaruñ pençe-i ḳahrından rehā bulup selāmet yaḳasın ṭutam 
gidem. Pes bir mevżiʿ-i menīʿa çıḳdı ve melik-i pīlāna mesāfe-i dūr u dırāzdan 
āvāz idüp eyitdi:

Ey şāh-ı gerden-keşān āgāh ol ki ben rasūl-i nūru’llāham2482, yaʿnī sefīr-i2483 
ḥażret-i māh-ı āsmān-penāham. İlçiye zevāl yoḳ ve merāret-i kelāmī ve 
ḫuşūnet-i peyāmī cihetinden münāḳaşa vü suʾāl yoḳ. Mā ʿ ale’r-rasūli ille’l-belāġ2484 
kelām-ı rasūl her çend ki dürüşt ü bī-muḥābā ola, semʿ-i ḳabūl ile ıṣġā vācibdür 
ki peyġām-ı mülūkda ziyāde naḳṣ ile taṣarruf nā-münāsibdür. Pes sen bilürsin 
ki māh-ı cihān-peymā mīr-i bāzār-ı şeb ve nāʾib-i şehriyār-ı rūz-ı ʿālem-efrūz-
dur, dergāh-ı felek-iştibāhında pīlān-ı ḳavī-heykelüñ peşşe ḳadar miḳdārı ve 
Sīmurġ-ı kūh-peykerüñ [H-158b] meges deñlü iʿtibārı yoḳdur. Her kimse ki 
emrine muḫālefet idüp ḥükmine muṭāveʿat itmeye ve peyġāmını gūş-ı hūş ile 
işitmeyüp fermān-ı vācibü’l-iẕʿānı mūcebince iş itmeye, kendü eli ile ayaġına 
tīşe urmış olur ve bend-i belāya boyun virüp tīr-i ḳażāya gögüs gerüp tīġ-ı 
ʿanāya ḳarşu ṭurmış olur. Melik-i pīlān bu kelām-ı mehībden tersān u hirāsān 
ve bir peşşe gibi lerzān olup istifsār itdi ki:

Mażmūn-ı risālet ve mūcib-i fermān nedür? Bihrūz eyitdi:

Māh-ı cihān-efrūz buyurdı ki her kimse ki kendünüñ ḳudret ü ḳuvvetine ve 
saṭvet ü ṣavletine iʿtimād ḳıla ve ḫışm u tehevvürine ve kibr ü tecebbürine 

2481 Bizim perişanlığımız sizin umurunuzda mı?
2482 Rasūl-i nūru’llāham] rasūlu’llāham, Ü.
2483 Sefīr-i] peyġamber-i, H.
2484 Peygamberin üzerine tebliğden başka yoktur (Ma’ide 99).
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maġrūr ola ve zīr-destān-ı reʿāyā ve żuʿafā-yı berāyā dest-i ẓulm ü siteminde 
maġlūb u maḳhūr ola, ʿāḳıbet varṭa-i belā ve maġāk-i ʿanāya düşe ve mūr-ı āfet 
ü ḫalel aña zenbūr-ı ʿasel gibi üşe. Mesṉevī: [B-141a] 

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Toḫm-ı tekebbür me-feşān sīne rā
Cāy menih der-dil-i ḫod kīne rā

Çend nihī ber-feres-i cevr-i zīn
Tīz merān k’īn be-nümāyed çünīn

Nāgehet īn āb ze ser bü’gzered
Nāvek-i çarḫet ze siper bü’gzered2485

Sen bu zūr u ġurūr ile kendüñi efżal-i behāʾim ẓann idüp ḳuvvet-i şevketüñi ki 
ṣaded-i zevālde ve maʿrıż-ı intiḳāldedür, dāʾim ü ḳāʾim ḫayāl idersin. Ġaleyān-ı 
dīk-i tūgyānuñ ve se̱verān-ı ġubār-ı ʿiṣyānuñ şimdi bir mertebeye vardı ki be-
nüm çeşmesāruma ḳaṣd ider olduñ ve leşker-i Ehremen-dīdāruñı ol perīler 
cilvegāhına alup gider olduñ [Ü-125b] ve ṣūret-i zişt ve ẓulmet-i siriştüñüz 
ile ol ābı mükedder ve ḫāşāk-i cism-i nā-pāküñüz ile ol meşrebi mülevves ̱eyle-
diñüz. Āyā sen bilmez misin ki eger ʿuḳāb-ı tīz-per ol çeşme bālāsından2486 giçe 
ṣāʿiḳa-i ġayret per ü bālin yaḳmaḳ muḳarrerdür ve eger ʿaynü’s-̱se̱vr merġzār-ı 
sipihrde dīde-i taṣarruf ile aña baḳsa simāk-ı rāmiḥ sinān-ı saṭvet ile gözin 
çıḳarmaḳ muḥaḳḳaḳdur. Mesṉevī: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dīv k’āncā resīd ser be-nihed
Murġ k’āncā perīd per be-nihed 

Ne-reved coz be-bedraḳa bīrūn
Ez hevā vü zemīn-i ū gerdūn2487

Ben kemāl-i şefḳatümden saña tenbīhi vācib gördüm ve ḥāmil-i aʿbāʾ-i risāleti 
ḥużūruña gönderdüm. Şöyle buyurdum ki eger maḳām-ı iṭāʿatde ḳāʾim olup 
ol itdügüñ cerāʾime nādim olasın ve şimdiye degin vāḳıʿ olan ḳabāʾiḥ-ı efʿāl ve 
maʿāyib-i aḥvālüñe iʿtirāf idüp mażīḳ-ı ḫilāfdan ṭarīḳ-i tevbe vü inṣāfa gelesin. 

2485 Göğsüne kibir tohumunu saçma. Kendi gönlünde kine yer verme. Eyerin altında bile zorlanan atın üzerine fazla yük 
koyarsan atı hızlı sürme. (Yoksa) Ansızın gelen sel seni yutar ve feleğin oku da seni deler geçer.

2486 Bālāsından] üstinde, Ü.
2487 Dev oraya varırsa başını bırakır. Kuş oraya uçarsa kanadını bırakır. Felek  onun havası ve zemininden bir kılavuz 

olmaksızın dışarı çıkmaz.
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[H-159a] Cenāb-ı ʿizzet-meʾābumdan ḫilʿat-i ʿafv ve kerāmet-i ṣafḥ ile iḫtiṣāṣ 
bulasın ve eger ḫayşūm-ı meyşūmuñ fevāʾid-i istişmām ve fevāʾiḥ-ı neṣāʾiḥdan 
maḥrūm olup kelām-ı cevāhir-i intiẓāmumı ʿınde ḥuṣūli’l-vuṣūl2488 āvīze-i gūş-ı 
ḳabūl itmeyesin, āgāh ol ki fi’l-ḥāl tīr-i şihāb ve kemān-ı hilāl ve siper-i hāle 
ve rücūm-ı nücūm ve simāk-i rāmiḥ ve mevākib-i kevākib ile bir leşker-i ʿaẓīm 
cemʿ idüp bir şebī-ḫūn iderem ki ol deşt ü hāmūnı cūy-ı ḫūnuñ ile Ceyḥūn 
iderem. Eger bu ḳażıyyede tereddüdüñ var ise bir ān tevaḳḳuf itmeyüp gele-
sin ki ben çeşmede ḥāżıram ve ḫayr u şerden senüñ cānibüñden bir ḫabere 
muntaẓıram, tā ʿayn-ı yaḳīn ile cemāl-i cihān-ārāmı göresin ve kendüñi ne 
çenberde ḥallāc idügin bilüp raḫt-ı iḳāmeti ol çeşme ḥavālīsinden götüresin. 

Melik-i pīlān bu ḫaberi ziyāde istiġrāb idüp şitāb-ı temām ile ol çeşme cānibine 
revān oldı. Hemān ki geldi, ṣafḥa-i çeşmeye baḳup ṣūret-i māhı āyīne-i ābda 
kemā-hiye müşāhede ḳıldı. Bihrūz eyitdi:

Ey melik  bu çeşmeden ābdest al ve inābet ü ʿibādete meşġūl ol. Bāşed ki māh 
maḳām-ı teraḥḥuma gele ve tevbe vü inābetüñi semʿ-i ḳabūl ile ıṣġā ḳıla. 

Hemān-dem pīl ḫorṭūm-ı ṭavīlin uzatdı ve āsīb-i nefesi āba yitişüp āb serāb 
gibi ıżṭırāb idicek  ḫayāl itdi ki māhı ıġżāb itdi. [B-141b] Rasūl-i māha āvāz-ı 
bülend ile ḫiṭāb idüp eyitdi:

Ey rasūl beñzer ki māh-ı cihān-tābı bu ḥareketüm ıġżāb itdi ki2489 hücūm-ı 
ḫorṭūmumdan cünbiş idüp ıżṭırāb eyledi. Bihrūz eyitdi:

Belī tevbe vü inābete müsāraʿat itmek  gerek, tā nāʾire-i ġażabı sākin ola ve 
ḥareket ü ıżṭırābı gidüp ḳarārgāhında mütemekkin ola. 

Fīl fermān-ı māha iṭāʿat idüp itdügi günāha istiġfār u inābet itdi ve ʿahd idüp 
şarṭ eyledi ki min-baʿd ol maḳāma ḫırām ve leşkerin ol ser-çeşme ḥavālīsinden 
sürmeyince ārām eylemeye. Bihrūz fi’l-ḥāl bu ḥaber-i meserret-ese̱ri melikleri-
ne īṣāl idüp ḫargūşları āminü’l-ḥāl ü fāriġu’l-bāl ḳıldı ve bu luṭf-ı ḥīle ve ḥüsn-i 
tedbīr ile ol belā-yı sipāhı anlardan refʿ ü defʿ eyledi. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki sizüñ miyānuñuzda bir pīr-i rūşen-żamīr 
[Ü-126a] ve müşīr-i ṣaḥib-tedbīrden lāzım u2490 lābüddür ki itmām-ı mehām-
da anuñ ḥüsn-i ihtimāmına mürācaʿat olına ve defʿ-i aʿdā vü ḳahr-ı ḫuṣamāda 

2488 Kavuştuğunda ya da elde ettiğinde.
2489 Rasūl-i māha āvāz-ı … bu ḥareketüm ıġżāb itdi ki] -Ü.
2490 Lāzım u] -H Ü.
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anuñ rāy-ı müşkül-güşāsı ile iktifā ḳılına. [H-159b] Eger bu bābda sizüñ bir 
iḫtiyār maṣlaḥat-güẕār-ı emīn veyā bir muʿtemed-i2491 müsteşāruñuz olaydı 
hīç revā göre miydi ki ṭuġrā-yı şāhī būm-ı şūm nāmına merḳūm olaydı ve 
sizi anuñ şeʾāmetinden ve salṭanat-ı murġāna ve ḥükūmet-i taḫt-ı Süleymān’a 
ʿadem-i liyāḳatinden āgāh ḳılaydı, bā-vücūd bu ḳadar ḫiṣāl-i nā-maḥmūde ile 
mevṣūf ve mekr ü mekīdet ile meʾnūs u meʾlūf ve ġadr ü ḫadīʿat ile meşhūr u 
maʿrūfdur. Pādşāhlara ḥīle vü ġadr ve ḫudʿa vü mekr gibi ʿayb mutaṣavver 
degüldür. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki bīgāne şod ze mihr ü vefā
Der-dileş būy-ı āşnāyī nīst

Sīneʾī rā ki tīre geşt ze ġadr
Ender ū hīç rūşenāyī nīst

Bī-vefāyī me-kun ki merdüm rā
Hīç ʿaybī çü bī-vefāyī nīst2492

Selāṭīn-i cihān sāye-i raḥmāndur. Anlaruñ āftāb-ı ʿadāleti ufḳ-ı ẓuhūrdan ṭulūʿ 
itmeyicek  ʿarṣa-i ʿālem münevver ve mihād-ı emn ü emānda āsāyiş-i ālemiyān 
ve ārāmiş-i ādemiyān anlaruñ ẓılāl-i naṣafet ü iḥsānlarından ġayrıda mümkin 
ü müyesser olmaz. Belki be-ḥükm-i ve bi’l-ʿadli ḳāmeti’s-semāvāt2493 ḫayme-i ās-
mān sütūn-ı ʿadl-i selāṭīnden ġayrı ile ḳarār ḳılmaz. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

ʿAdl erne mühendisī nümūdī
Īn günbed-i ābgūn ne-būdī2494

Çün intiẓām-ı ḥāl-i sükkān-ı ḫıṭṭa-i zemīn selāṭīn-i ʿadl-āyīnüñ vücūd-ı pür-cū-
dına menūṭ ve aṭnāb-ı āsmān evtād-ı dād u iḥsān-ı vülāt-ı cihān ve mülūk-ı 
zemāna muḳayyed ü merbūṭdur ve aḥkām-ı ḥükkām miyān-ı dil ü cān-ı āde-
miyānda nāfiẕ ü cārī ve fermān-ı selāṭīn ḳażā-yı nāzil gibi mecārī-i nüfūs-ı 
ʿālemiyānda sāʾir ü sārīdür lā-cerem pādşāh-ı rūzgār olana vācibdür ki vefādār 
u ʿadālet-şiʿār olup maẓlūmlara feryād-res ve ẓālimlere cefā-kār ola. Āyīne-i 

2491 Veyā bir muʿtemed-i] -H Ü.
2492 Sevgi ve vefaya yabancı olan kimsenin gönlünde dostluk  kokusu yoktur. Zulümle kararan bir göğüste hiçbir parlaklık 

yoktur. Vefasızlık  yapma. Zira insan için vefasızlık  gibi başka bir ayıp yoktur.
2493 Gökler adalet üzerinde ayakta durur.
2494 Adalet mühendislik  göstermeseydi bu mavi gökkubbe olmazdı.
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sīnesin [B-142a] jengār-ı kīneden muṣaffā ve levḥ-i ḫāṭırın levḥa-i mihr ü 
luṭf ile mücellā ḳıla. Şol reʿāyā ki bir ḥākim-i mekkār u ġaddār ve bir ẓālim-i 
ḳahhār u ḫūn-ḫvāruñ kemend-i fermānına giriftār ola, bī-şekk  aña ol belā yitişe 
ki ol gürbe-i rūzedārdan ol kebg ü tīhūya yitişdi. Ṭuyūr bi-esrihā ṣordılar ki: 
Ne vech ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Zāġ eyitdi: Ben bir kūh dāmeninde bir dıraḫt üzre āşyāne ṭutmış 
idüm. Civārumda bir kebg-i ḫoş-reftār var idi. Ḳurb-ı civār ḥükmiyle miyā-
numuzda binā-yı mihr ü maḥabbet üstüvār idi. Baña muttaṣıl anuñ dīdārı 
ile ṣafā vü sürūr ḥāṣıl olup ṣadā-yı güftār [H-160a] ve temāşā-yı reftār ile 
ḥużūr-ı mevfūr ve ḥubūr-ı nā-maḥṣūr vāṣıl olur idi. Nā-gāh ol kebg ġaybet 
idüp nā-bedīd oldı ve müddet-i ġaybeti medīd olup yine ʿavdet iḥtimāli baʿīd 
oldı. El-ḥāṣıl temādī-i zemān ġaybetinden gümān itdüm ki ol bī-çāre merġzār-ı 
fenādan kūhsār-ı beḳāya gitdi. Müddet-i mütemādīden ṣoñra gördüm ki bir 
tīhū gelüp anuñ meskeninde ḳarār itdi. Çün muʿāvedet-i kebg-i nā-bedīdden 
ḳaṭʿ-ı ümmīd itmişdüm iġmāz itdüm ve tīhū ile beyhūde mücādeleyi revā gör-
meyüp eyitdüm: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çünīnest resm-i sipencī-serāy
Yekī çün reved dīger āyed be-cāy2495 [Ü-126b]

Bu ḥāl üzre niçe zemān giçdi ve felek  dūlābı niçe kerre devrin temām itdi. Bir 
gün gördüm ki kebg-i derī geldi. Çün ḫānesinde bīgāne gördi ḫuṣūmete āġāz 
idüp tīhūya eyitdi:

Yā-hū sen benüm āşyānumda n’eylersin? Kendü vīrānuñ başuña mı yıḳıldı? 
Baña niçün ẓulm eylersin? Tīz ḫānemi baña revān eyle. Eger dilerseñ māniʿ 
degülüz sen de bu ḥavālīde āşyāne eyle. Tīhū cevāb virdi ki:

Ḥālā ḫāne benüm taṣarrufumdadur. Ẕü’l-yed benüm, eger ḥaḳḳuñ var ise 
beyyine iḳāmet eyleyüp iṣbāt eyle2496. Kebg eyitdi:

Senüñ yedüñ yed-i ġaṣb u taġallübdür. Benüm yedüm senden sābıḳdur. Pes bu 
ḫāne senden ise baña lāʾiḳdur. 

El-ḳıṣṣa ḳażıyyeleri nizāʿ-ı küllīye müʾeddī ve muttaṣıl miyānlarında āteş-i 
münāzaʿa müştaʿil olup müddet-i mücādele mütemādī oldı. Her çend ki ben 

2495 Bu dünya konağının adeti şöyledir: Birisi gittiğinde diğeri gelir.
2496 Eger ḥaḳḳuñ var ise beynehū iḳāmet eyleyüp iṣbāt eyle] -Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 659

www.tuba.gov.tr



ṭarīḳ-i muṣālaḥaya irşād itdüm, müfīd olmadı. Āḫir-i kār bunuñ üzerine ḳarār 
itdiler ki bir ḥākim-i ʿ ādile mürāfaʿa ḳılalar, tā iki cānibüñ kelāmını gūş-ı teʾennī 
ile istimāʿ ḳıla ve bī-meyl ü muḥābā muḳteża-yı şerʿ ü şerīf üzre ḳażā buyurup 
münāzaʿaları inḳıṭāʿ bula. Kebg eyitdi:

Bu nevāḥīde bir gürbe-i zāhid-i rūzedār ve ʿābid-i kem-āzār vardur ki her rūz 
tā şām ṣāʾim ve her şeb tā seḥer ḳāʾimdür, ol zemāndan ki nevbet-i Cemşīd-i 
zerrīn-serīr-i Ḫūrşīd ve’s-semāʾe beneynāhā2497 eyvānı pişegāhında çalına, tā ol 
evāna dek  ki bisāṭ-ı müşgīn-şiʿār-ı sulṭān-ı şām ve’l-arża feraşnāhā2498 dīvān-ı 
meydānına ṣalına. Nefs-i nefīsine pūte-i riyāżetde āteş-i cūʿ u ʿaṭaş ile tāb virür. 
Ol sāʿatden ki mevākib-i kevākib ve sipāh-ı nücūm-ı se̱vāḳıb miżmār-ı sipihr 
ve meydān-ı āsmānda cevlān u devrān [B-142b] ḳıla, ol vaḳte dek  ki çihre-i 
ṣubḥ-ı ʿālem-ārā maṭlaʿ-ı ufḳdan fürūzān olup āsā̱r-ı ṭalīʿa-i [H-160b] āftāb-ı 
ʿālem-tāb2499 sākinān-ı ḫıṭṭa-i zemīne nümāyān ola, şemʿ-vār ḳadem-i ʿibādāt 
üzre ḳarār ḳılup ve sūziş-i ʿ aşḳ ve şuʿle-i şevḳ ile yanup yaḳılup sebzezār-ı ruḫsā-
rına bārān-ı eşk  ile āb virür idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Olup maḥfūẓ cān āsāyişinden 
Elin yumış cihān ālāyişinden

Urup iki cihāna püşt ü pāyı
Gidermiş ḫāṭırından māsivāyı

Ol ṣāʾimü’d-dehrüñ meded-i ʿīş ve mādde-i ifṭārı āb u maḳṣūrdur ve sefk-i 
dem ve hetk-i ḥürmet-i ẕimem sāḥa-i bāb-ı diyānet-meʾābından dūrdur. ʿİlm-i 
şerīʿāt ve fenn-i ṭarīḳat ehlinüñ kāmili ve ʿulūm-ı ʿaḳliyye ve fünūn-ı naḳliyye 
bi-esrihā bi’l-fiʿlidür. ʿİlm-i ṣünnet ü ḥadīs̱de Ebū Hüreyre’nüñ tilmīẕi ve bāb-ı 
kerāmetde Mıṣr vilāyetinüñ ʿazīzidür ve maḥkeme-i dehrde andan aʿdel bir 
ḳāżī daḫı müyesser ve bilād-ı Māverāʾü’n-nehr’de andan evlā bir vālī daḫı 
mutaṣavver degüldür. Ṣavāb budur ki bu bābda aña mürācaʿat idevüz ve 
ḳażıyyemüz fayṣal bulunsun diyü anuñ cenāb-ı şerīʿat-meʾābına gidevüz. 

Pes anuñ ḳażāsına ikisi daḫı rıżā virüp baʿde’t-terāżī ḥāne-i ḳāżī cānibine revān 
oldılar. Ben de anlarla bile gitdüm, tā gürbe-i rūzedārı ki nevādir-i rūzgārdan 
olsa gerek, görem ve beyne’l-ḫaṣmeyn muḥākemede ʿadl ü inṣāfını muʿāyene 

2497 Ve göğü bir kuvvetle bina ettik  (Zâriyat 47).
2498 Yeri de döşedik  (Zâriyat 48).
2499 ʿĀlem-tāb] cihān-tāb, H Ü.
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vü müşāhede ḳılam. Hemān ki ṣāʾimü’d-dehrüñ2500 çeşmi2501 anlara rāst geldi. 
[Ü-127a] Ayaġ üzre gelüp miḥrāba müteveccih oldı ve refʿ-i yed ve tekbīr-i 
bülend idüp veẓāʾif-i nemāz u niyāza ḳıyām ve dūr u dırāz-ı ṣalāta şürūʿ idüp 
taʿdīl-i erkān ve ḫużūʿ u ḫuşūʿda temām ihtimām itdi. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Kilīd-i der-i dūzaḫest ān nemāz
Ki der-çeşm-i merdüm güzārī dırāz

Çü der-ḫufye bed bāşī vü ḫāksār
Çi sūd āb-ı nāmūs ber-rūy-ı kār2502

Kebg ü tīhū çün anı bu ḥāl üzre gördiler taʿaccüb idüp bir zemān tevaḳḳuf 
gösterdiler. Rūzgār her bār ki lisān-ı ḥāl ile bu mıṣraʿı

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ġırre meşev ki gürbe-i ʿābid nemāz kerd2503

tekrār eyledi, istimāʿından imtināʿ eylediler. Çün nemāzdan fāriġ oldı derd-
mendāne ṣenā ve müstemendāne duʿā idüp iltimās itdiler ki miyānlarında 
ḥükm olup ḳażıyyelerin göre, ḫuṣūmetlerin kemāl-i ʿadl üzre faṣl idüp pāyāna 
yitişdüre. Bir niçe zemān ol cānibden gāh iḳdām u gāh iḥcām ve bunlar ṭara-
fından ilḥāḥ u ibrāmda ihtimām temām olduḳdan ṣoñra buyurdı ki keyfiyyet-i 
vāḳıʿayı ʿalā mā hüve’l-vāḳıʿ taḳrīr ve ṣūret-i [H-161a] ḳażıyyeyi ʿale’t-tafṣīl 
taṣvīr ideler. Kebg ḥaḳīḳat-i daʿvā ve ṣūret-i müddeʿāsın ʿarṣa-i ʿarża yitişdiri-
cek  gürbe eyitdi:

Ey cevān pīrlik  zemānı yitmiş ve ḳuvā-yı bāṭınī muḫtell olup ḥavās-ı ẓāhirī 
gitmişdür ve meşʿaledār-ı2504 sipihr-i ġaddār şerer-i [B-143a] āsā̱r-ı żaʿf u 
ḫarefi benüm fırḳama nisā̱r itmişdür ve dest-bürd-i ḫazān rūzgār-ı cefā-kārdan 
nihāl-i būstān-ı ḥayātum ẕübūl bulmışdur2505 ve şeb-i şebāb ki ser-ā-ser ḳuv-
vet ü tāb idi, ṣubḥ-ı şībe ki müstecmiʿ-i cemīʿ-i ʿuyūbdur, mübeddel olmışdur. 
Mesṉevī:

2500 Ṣāʾimü’d-dehrüñ] gürbenüñ, Ü.
2501 Çeşmi] gözi, Ü.
2502 İnsanların gözünün önünde (insanlar görsün diye) uzun tuttuğun namaz cehennem kapısının anahtarıdır. Gizlice 

kötü ve perişan olduktan sonra halka namuslu görünsen ne fayda?
2503 Gururlanma ki ibadet eden kedi namaz kıldı.
2504 Meşʿaledār-ı] şuʿledār-ı, B.
2505 Ẕübūl bulmışdur] zebūn olmışdur, H.
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[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Āh kim eyyām-ı cevānī giçüp
Mevsim-i āmāl ü emānī giçüp

Dāʿiye ki oldı nedāmet-füzūn
Żaʿf u ḫarefden beden oldı zebūn

Ne ḳadar zaḥmet ise daḫı ḳarīb gelüñüz ve ṣavt-ı bülend ile tekellüm idüp 
daʿvāñuzı kelimāt-ı faṣīḥ ile taḳrīr idüp mādde-i nizāʿuñuzı ʿibāret-i vāżıḥa ile 
taḥrīr ü taʿbīr ḳıluñuz, tā ben daḫı müddeʿāñuzı gūş-ı hūş ile istimāʿ idüp cevābını 
iḥāṭa ḳılam ve ḥaḳīḳat-i ḥāle ıṭṭılāʿ ḥāṣıl idüp muḳteżā-yı ʿadl üzre ḳażıyyeñüzi 
faṣla ḳādir olam, ammā çün bu bābda benüm cenāb-ı diyānet-meʾābuma ilticā 
itdiñüz lāzımdur ki faṣl-ı ḥuṣūmetden sābıḳ sizi dostāne naṣīḥatüm ile nevāziş 
buyuram ve bir mevʿiẓet ile ki maṣlaḥat-ı dīn ü dünyāñuzı müteżammin ola, 
teẕkīr ü tenbīhi dirīġ itmeyem. Eger benüm kelām-ı nāsīḥat-encāmumı gūş-ı 
iẕʿān ile ıṣġā idüp ḥüsn-i ḳabūl ile telaḳḳī buyurasız, anuñ se̱merātı dünyā vü 
ʿuḳbāda size vāṣıl olup ʿācilen ve ācilen fevāʾidini göresiz. Eger semʿ-i ḳabūl ile 
istimāʿ itmeyüp mūcib-i mażmūn ile ʿ amelden imtināʿ idesiz ben bārī meẕheb-i 
dīn ü mürüvvetde maʿẕūr olup töhmet-i ḳuṣūr u taḳṣīrden dūr oluram. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Men ān çi şarṭ-ı naṣīḥat buved be-cāy ārem
Eger kabūl kunī v’er hem tu mī-dānī2506

Ṣavāb budur ki her birüñüz ṭaleb-i ḥaḳda ṭarīḳ-i inṣāfdan inḥirāf itmeyüp 
māl ü menāl ki maʿrıż-ı fenā ve ṣaded-i zevāldür, meftūn olmayasız ve ṭarīḳ-i 
bāṭıldan ḥāṣıl olan ḥuṭām-ı dünyā-yı fānī ile nefsüñüzi se̱vāb-ı bāḳī ve naʿīm-i 
muḳīmden maḥrūm u maġbūn ḳılmayasız. Kebg eyitdi:

Ey ḥakīm-i ʿ ādil eger ḫalḳuñ himmeti ṭaleb-i ḥaḳda semt-i istiḳāmete [Ü-127b] 
māʾil olaydı ve ṣıġār u kibār ṣıfat-ı diyānet ü ṣıyāneti kendüye şiʿār u disā̱r ḳılay-
dı tenfīẕ-i aḥkām ve taṣdiʿ-i2507 ḥükkāma iḥtiyāc olmaz idi ve resm-i murāfaʿa 
vü müdāfaʿa [H-161b] ve teklīf ü taḥlīf ṣafḥa-i ʿālemden maḥv olup isḇāt-ı 
ḥuḳūḳ ve iḳāmet-i şüḥūda kimesne muḥtāc olmaz idi. Çün ḫuṣamādan her 
birinüñ baṣar-ı baṣīreti remed-i ġaraża mübtelādur ṣūret-i ḥaḳḳı ʿayn-ı inṣāf ile 
muʿāyene idemeyüp lā-cerem bir kimesnenüñ naẓar-ı iʿtibārına ki dīde-i ḫāṭırı 

2506 Ben öğüt vermenin şartını yerine getiriyorum, ister kabul et ister etme.
2507 Taṣdiʿ-i] taṣrīḥ-i, B.
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kuḥlü’l-cevāhir-i ṣadāḳat ile pür-nūr ve ġubār-ı ġaraż pīrāmen-i āyīne-i dil-i 
bī-ġıllinden dūr ola, iltifāt göstereler2508, tā cemāl-i ṣavābdan niḳāb-ı ḫafāyı gö-
türüp şāhid-i müşāhede-i ṣūret-i ḥaḳḳı mınaṣṣa-i dīde-i dillerinde cilveger ḳıla. 
Ḳużāt bābında bu maʿnāyı baʿżı si̱ḳāt ḥikāyet resminde ebyāt-ı Fārisiyle isḇāt 
itmişdür. Gürbe-i rūzedār istifsār itdi ki: [B-143b] Nice rivāyet olınmışdur ol?

Ḥikāyet: Kebg-i derī ol dürer-i ġureri zebān-ı Derīden lisān-ı Türkī ile terce-
me silkine naẓm idüp eyitdi. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳāżī olmış durmaz aġlar bir ʿazīz
Görüp anı didi bir ehl-i temīz

Bu ne vaḳt-i girye vü feryāddur 
Vaḳt-i şādī vü mübārek-bāddur 

Didi niçün aġlamasun bir kişi 
Cehl ile icrā-yı ḥükm ola işi

Ḫaṣmlar ḫod ḳıṣṣaya ʿālim durur
Anda kim maẓlūm kim ẓālim durur

Cāhil iken ḳāżī ḥükmi her zemān
Olur ʿālimler miyānında revān

Didi gerçi ḫaṣmlar dānā durur
Gözleri ʿilletle nā-bīnā durur

Cāhil iken sen çü yoḳdur ʿilletüñ
Şemʿ-i cemʿisin ḳużāt-ı milletüñ

Çün ġaraż ola hüner mestūr olur
Ẓulmet-i ʿilletle dil bī-nūr olur

Ol iki ʿālim ġarażla kūrdur
ʿAyn-ı ʿilmi nūr-ı ḥaḳdan dūrdur

Çün dilüñden derd-i ʿillet dūr ola
Rüʾyet-i ḥaḳda gözüñ pür-nūr ola

Sen ki rüşvet almaduñ bīnendesin
Çün ṭamaʿ itdüñ esīr ü bendesin

2508 İltifāt göstereler] iftiḳārları żarūrīdür, Ü.
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Ḳāżī rüşvetden idicek  iḥtirāz
Ḥaḳḳa bāṭıldan viriser imtiyāz

Bi-ḥamdili’llāh ki jengār-ı ġaraż āyīne-i dil-i bī-ġıllüñi tīre ḳılmamışdur ve 
şuʿāʿ-ı şuʿle-i rüşvet ile dīde-i diyānetüñ ḫīre olmamışdur. ʿİlm-i şerīʿatde 
Nuʿmān-ı zemān ve ʿadl ü istiḳāmetde Şüreyḥ-i devrānsın ve zühd ü diyā-
netde ʿIṣāmī-meşreb ve ṣalāḥ u ʿibādetde Besṭāmī-meẕhebsin. Bu bürhān ile 
müberhen ü muḥaḳḳaḳ ve bu beyyine ile mübeyyen ü muṣaddaḳ-ı Baġdā-
dī’dür2509 ki imżā-yı ḳażā ve iẓhār-ı ḥaḳda saʿy-ı belīġuñ dirīġ buyurmayup 
ḥükm-i vācibü’l-ittibāʿ-ı şerʿden imtināʿ ideni ʿuḳābeyn-i ʿiḳāba giriftār ḳılmaḳ 
muḥaḳḳaḳdur. Mıṣrāʿ:[H-162a]

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her ki gerden keşed ez ḥükm-i tu ser ber-dāreş2510

Gürbe eyitdi: Belī rāst söylersin, ammā size daḫı vācibdür ki nihāl-i ġarażı 
zemīn-i dilüñüzden ḳalʿ idesiz ve muḥaḳḳaḳ bilesiz ki ṣāḥib-i ḥaḳ ḥaḳīḳatde ġā-
lib-i muṭlaḳdur. Egerçi ki ẓāhiren müddeʿāsı sü̱būt bulup murādı ḥāṣıl olmazsa 
ve ṭālib-i bāṭıl bi-ḥasebi’l-maʿnā maġlūb olmaḳ muḥaḳḳaḳdur. Her çend ki 
ṣūretā gerden-i tezvīri zīver-i ḳabūlden ʿāṭıl olmazsa inne’l-bāṭıla kāne zehūḳā2511. 
Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ger imrūz ber-men devānī semend
Be-ferdā çi sān bü’gsilānī kemend

Be-ṣūret taġallüb kunī bü’gzerī
Be-maʿnī nigeh kun ki bes ebterī2512

Benüm size naṣīḥatüm budur ki kirdār-ı nīki ẕaḫīre-i āḫiret ḳılup dün-
yā-yı ġaddār ve ʿömr-i nā-pāydār ki ebr-i tābistān ve nüzhet-i gülistān gibi 
serīʿu’z-zevāldür, beḳā iḥtimālin virmeyesiz ve ḫāṣ u ʿām ehl-i ʿālemi ve ḳarīb ü 
baʿīd benī-ādemi nefs-i ʿ azīzüñüz gibi bilüp kendü ḥaḳḳuñuzda cāʾiz [Ü-128a] 
görmedügüñüzi anlaruñ bābında revā görmeyesiz. Mıṣrāʿ:

2509 Miṣdaḳ-ı Baġdādī’dür] miṣdaḳdur, B H.
2510 Senin hükmüne âsî olan herkesin kellesini al.
2511 Şüphe yok  ki bâtıl yıkılmaya mahkumdur (İsrâ 81).
2512 Bugün benim üzerime bir at salarsan, yarın onu nasıl dizginleyeceksin? Görünüşte galip gelmiş, geçip gitmişsin, ama 

gönül gözüyle bak  ki ne kadar alçaksın!
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ber-kesī me’psend ān ç’ez ḫvīş āyed nā-pesend2513

Gürbe-i rūzedār bu nemaṭ üzre zebān-ı vaʿẓ u naṣīḥati ber-kār idüp ġāyet-i 
riḳḳatinden bir ān mavladı [B-144a] ve bir zemān aġladı ve ʿaḳd-i neffāsā̱t-ı 
füsūn u fesāne ile göñüllerin aldı ve dillerin baġladı, tā ol iki sāde-dil anuñ 
mücāleseti ile muʾāneset idüp muṣāḥabete māʾil oldılar ve eymen ü muṭmaʾin 
bī-teveḳḳuf u bī-tekellül ḳatına geldiler. Gürbe-i rūzedār çün ol iki şikārı dām-ı 
ḥīleye giriftār idüp iki nigārı gibi kenārına çekdi hemān bī-iḫtiyār bir ḥamle 
ile ikisin daḫı ṭutup ṣavm-ı ṣad-sālesin anlaruñ şerbet-i ḫūn-ı ābdār ve niʿmet-i 
gūşt-ı ḫoş-güvārı ile ifṭār itdi. Muḳaddemāt-ı rūze vü nemāz ve ṣalāḥ-ı perhīz 
ü iḥtirāz, nefs-i ḫabīsi̱ vü ṭabʿ-ı ḫasīsi muḳteżāsı üzre bu netīceyi müntic oldı. 
Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ey niçe ādemī var ehl-i nemāz
Ṣūretā ṣūfī ṭaylesānı dırāz

Ẓāhiren ṭāʿate muvāfıḳdur
Līk  bāṭındaki münāfıḳdur

Seri2514 üstinde tācı ḳubbe ḳadar
Bitmez īmān dilinde ḥabbe ḳadar

Ṭaylesānı lisān-ı kiẕb-i durūġ
Yoḳ derūnında ẕerre deñlü fürūġ

Eline ʿāṣīlıḳ ʿaṣā olmış
Boynı üzre ridā riyā olmış

Ḫalḳ içinde ṣalāḥı ad eyler
Furṣat el virse çoḳ fesād eyler

Bu mese̱li getürdüm, tā maʿlūm ola ki [H-162b] ġaddār-ı bed-sīrete iʿtimād 
ve anuñ rıfḳ u taḳrīri ile ṣıdḳ-ı żamīrine iʿtiḳād cāʾiz degüldür. Būm-ı şūm-ı 
ġadr-pīşe vü mekr-endīşenüñ de ḥāli hemān bu minvāl üzredür. Anuñ meʿāyib 
ü misā̱libinden biñde biri ki silk-i taʿbīr ve rişte-i taḳrīrde muntaẓım oldı, ʿum-
māna nisbet ḳaṭre ve gerdūna nisbet ẕerredür. Beyt:

2513 Kendine reva görmediğini başkasına da reva görme.
2514 Seri] farḳı, H Ü.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger ṣad hezār ḳarn kunem vaṣf bī-şekī
Ez ṣad hezār güfte ne-yāyed meger yekī2515

Mebādā ki siz bu emr-i ḫaṭīrı anuñ ẕimmet-i bī-himmetine ḥavāle idüp serīr-i 
salṭanatda anuñ emrine muṭīʿ olup2516 anı emīr idesiz. Her gāh ki emr-i şāhī 
anuñ tārek-i nā-mübārekine müyesser ola, bī-şübhe sipihr-i sitīze-kār seng-i id-
bār ile anı sengsār ve her zemān ki pāye-i taḫt-ı Süleymān anuñ ḳadem-i şūmı 
ile hemsār ola, felek-esī̱r ġāyet-i teʾess̱ü̱rinden anuñ farḳına āteş-i bevār nisā̱r 
itse gerek. Çün anuñ ṭīneti nā-pāk  ve cevheri nā-ḳābildür size anı terbiyetde 
zaḥmet-i2517 beyhūdeden ġayrı ne fāʾide ḥāṣıldur? Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Gevher-i pāk  gerekdür ki ola ḳābil-i feyż
Yoḫsa her seng ü ḫaref laʿl-i Bedeḫşān olmaz

Ṭuyūr zāġdan kelimāt-ı mezbūrı istimāʿ idicek  bi’l-külliye ol fikrden nüfūr 
idüp ittifāḳ ile ḥükm-i sābıḳı nesḫ ve ʿaḳd-i bīʿati fesḫ eylediler. Ol ḫāksār-ı 
tebeh-i rūzgār mühmel ü2518 bī-iʿtibār verāʾ-i dīvār-ı idbārda müteḥayyir ḳaldı 
ve aḳrānı miyānında böyle ḫvār olduġından nār-ı ʿāra yandı yaḳıldı ve zāġa 
zebān-ı melāmeti dırāz idüp eyitdi:

Ey siyāh-rūy-ı bī-şerm ve ey cefā-ḫūy-ı bī-āzerm ḥicāb-ı ḥayāyı yüzüñden gö-
türüp baña bu ḥaḳāreti revā gördüñ ve beni ḳadḥ ü meẕemmetde saʿy-ı belīġuñ 
dirīġ itmeyüp2519 sikke-i şeʾāmet ü ḫabāse̱t ve denāʾat ü ḫasāseti benüm nāmu-
ma urduñ. Miyānumuzda bir vaḥşet ġubārın ḳoparduñ ki ṣad hezār [B-144b] 
ḳarnda anuñ defʿi müyesser olmasa gerek  ve bir fitne āteşin yalıñlandurduñ ki 
āb-ı deryā-yı heft-iḳlīm ile [Ü-128b] teskīn bulmasa gerek. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilātün]

Reved dil ü ne-reved ṣūret-i cefā-yı tu ez dil2520

Āyā benüm cānibümden ne sābıḳa iḳtiżā itdi ki bu ḳadar mihr ü maḥabbeti 
revā gördüñ veyā ne lāḥıḳa muḳteżāsıdur ki bu deñlü luṭf u mekremet sezā 

2515 Yüz bin asır boyunca seni vasfetmeye çalışsam söyleyeceklerim hep aynı olacaktır. 
2516 Anuñ emrine muṭīʿ olup] -Ü.
2517 Zaḥmet-i] -B.
2518 Mühmel ü] ve mihmān-ı H / mihmān u, Ü.
2519 Dirīġ itmeyüp] ẓuhūra getürüp, Ü.
2520 Gönül gider, senin cefânın eseri gönülden gitmez.
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buyurduñ. Şöyle bil ki bir dıraḫtı ḳaṭʿ itseler anuñ bīḫından bir şāḫ çıḳup 
ḳarār-ı aṣlīye yitse olur, velīkin devḥa-i maḥabbet erre-i cefā ile kesilse muṭlaḳā 
anuñ aṣlından nihāl-i vefā beste olmaz ve cerāḥat-i ṣamṣām merhem-i dārū ile 
itmām bulsa olur, ammā cerāḥat-i kelām hīç bir merhem ile iltiyām bulmaz. 
Şiʿr2521: [H-163a] 

[Müfāʿaltün / Müfāʿaletün / Feʿūlün]

Cirāḥātü’s-sināni2522 lehe’ltiyāmun 
Ve lā yültāmu mā ceraḥa’l-lisānu2523

Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cerāḥatī ki be-tīġ-ı zebān resed be-dilī
Be-hīç merhem-i rāḥat nikū ne-ḫvāhed şod

Miyāne-i tu vü ān k’ez zebān zedī zaḫmeş
Be-ġayr-ı soḥbet-i seng ü sebū ne-ḫvāhed şod2524

Peykān-ı tīr ḥüsn-i tedbīr ile siper-i sīneden çıḳmaḳ mümkin, ammā ḫadeng-i 
kelām ki kemān-ı zebāndan küşād bula, iḫrāc olınmaḳ mümteniʿdür. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Tīrī ki ū zed ber-dilem peykān ne-mī-āyed birūn2525

Her dıraḫt-ı mażarrat ne ḳadar şāmiḫ olursa bir ḥīle ile ḳalʿ olınmaḳ müyes-
serdür, ammā nihāl-i kīne ki zemīn-i sīnede rāsiḫ ola, bir çāre ile ḳamʿ olınmaḳ 
mutaṣavver degüldür. Mese̱lā āteş egerçi sūzendedür, şerer-i żararı reşḥa-i āb 
ile ḳābil-i zevāldür, līkin şuʿle-i ḥıḳdi cemīʿ-i miyāh-ı bihār ve süyūl-i enhār 
ile ıṭfā muḥāldür ve zehr-i helāhil egerçi semm-i ḳātildür, mażarratı tiryāk 
ile bedenden zevāle ḳābildür, velī zehr-i kīne bir tiryāk  ile sīneden mündefiʿ 
olmaḳ mümteniʿdür. Min-baʿd benüm nevʿüm ile senüñ cemʿüñ miyānında 
bir dıraḫt-ı ʿadāvet bitmişdür ki bīḫı ḳaʿr-ı s̱erāya ve şāḫı pençe-i S̱üreyyā’ya 
yitmişdür. Ḳıṭʿa:

2521 Şiʿr] beyt, Ü / -B.
2522 Cirāḥātü’s-sināni] Cirāḥātü’l-lisāni, B.
2523 Kargı yarası kapanır ama dilin açtığı yara kapanmaz.
2524 Dil kılıcıyla yaralanan gönül hiçbir merhemle şifa bulmaz. Dili yüzünden yaralandığın kimseyle senin arandaki 

samimiyet, taş ve testinin arkadaşlığının ötesine geçmeyecektir.
2525 Onun gönlüme attığı okun temreni dışarı çıkmaz.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nihāl-i kīne ki der-sīnehā nişānde şode
Muḳarrerest ü muʿayyen ki ber çi ḫvāhed dād

Dıraḫt-ı ḥıḳd bedān gūne mīveʾī dāred
Ki ṭaʿm-ı ān be-meẕāḳ-ı dil-i kesī me-risād2526

Būm-ı şūm zāġı taʿzīr ü taʿyīrde faṣl-ı merḳūmı kilk-i taʿbīr ile ṣaḥīfe-i taḳrīre 
taḥrīr itdi ve āzürde-ḥāl ü şikest-bāl melūl u maḫẕūl döndi gitdi ve zāġ itdügi 
vaṣfa nedāmet ve kendü nefsini melāmet idüp eyitdi:

ʿAceb cāhilāne vażʿ ve ʿ āmiyāne ḥareket itdüm ve kendü ḳavm ü ḳabīlemüz içün 
aʿdā-yı sitīze-rūy ve ḫuṣamā-yı ceng-cūy peydā ḳıldum. Benüm ṭuyūra naṣīḥat 
ne maṣlaḥata yarar idi? Bu ṭāʾifede mihterler var idi ki eñ ednā2527 kihteri bu 
cürʾete benden bihter ve bu suḫan-güẕārlıġa benden sezā-vār idi. Maḳṭūʿ u 
meczūmdur ki meʿāyib-i būm-ı şūm naḳīr ü ḳıṭmīr anlara mekşūf u maʿlūm-
dur. Bu emrüñ āġāz u encāmın benden laṭīf bilmişlerdür ve bu mühimmüñ 
medḫal ü maḫrecin benden daḳīḳ taṣavvur ḳılmışlardur2528. Līkin muḳteżā-yı 
ʿaḳl-ı kāmil üzre mülāḥaẓa-i ḥāl ü meʾālde cānib-i teʾennī vü teʾemmüle māʾil 
olup men ṣamate necā2529 [B-145a] mażmūnı ile ʿāmil olmışlardur. Ālet-i zebān 
tīġ-ı bürrān şeklinde āferīde olduġına ḥikmet oldur ki anuñla bāz ile ʿamel 
olınmaya ki tīġ-bāzlıḳ hengāme-bāzlara lāʾiḳ ve tīġ-ı zebānı niyām-ı kāmdan 
bilā-żarūret iḫrāc itmek  ser-bāzlıḳ ve gerden-perdāzlıḳdur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dil ucından aḳıtdı şemʿ yaşın [H-163b]

Dil ucından benefşe virdi başın

Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün zebān şīve-i suḫan verzed
Çi ʿaceb cān ze bīm eger lerzed

Tīġ rā çün be-ḳaṣd-ı cān kerdend
Rāst ber-ṣūret-i zebān kerdend2530

2526 Gönüllerde dikilen kin fidanının ne meyve vereceği aşikardır. Kin ağacının meyvesinin tadı kimsenin ağzına ulaşmasın!
2527 Ednā] -B Ü.
2528 Ve bu mühimmüñ medḫal ü maḫrecin benden daḳīḳ taṣavvur ḳılmışlardur.] -Ü.
2529 Susan kurtulur.
2530 Dil söz söylemeye başladığında can korkudan titrerse buna şaşılmaz. Kılıç cana kastettiğinde dil şeklinde gözükse 

uygundur.
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Nite ki merdān-ı dil-āver zebān-ı tīġı meydān-ı kārzārda istiʿmāl ve merdān-ı 
zebān-āver daḫı tīġ-ı zebānı [Ü-129a] hengām-ı kārda iʿmāl itmek  gerek. 
Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her suḫan vaḳtī vü her güfte zemānī dāred2531

Müşkil budur ki bu kelimāt-ı müvāceheden vāḳıʿ oldı ve leyse’l-ḫaberu ke’l-muʿā-
yene2532. Lā-cerem sīnesinde ḥıḳd ü kīne ziyāde cāy-gīr olur ki tīr-i taḳrīr rū-be-
rū olıcaḳ ziyāde teʾsī̱r ḳılur. Dimişlerdür ki: ʿĀḳil her çend ki zūr u ḳuvvetine 
iʿtimād ḳıla, lāʾiḳ budur ki iftitāḥ-ı bāb-ı ḫuṣūmete ve iḳtidāḥ-ı izdiyād-ı ʿadā-
vete bādī olmaya ve ḥiddet ü şevketine ifkār idüp silsile-i muḫālefeti taḥrīki 
revā görmeye ki her kimse ki farażā envāʿ-ı nūş-dārū ve eṣnāf-ı tiryāḳāta ḳādir 
ola, maʿḳūl degüldür ki ol ümmīd ile andan tecerrüʿ-i semm-i ḳātil ve zehr-i 
helāhile iḳdām u cürʾet ṣādır ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Her çend ki tiryāk  be-destest tu rā
Zinhār ki tu zehr-i helāhil ne-ḫorī2533

Muḥaḳḳıḳlar bunuñ üzerine müttefiḳlerdür ki ʿāḳilüñ fiʿlinüñ ese̱ri ḳavli üzeri-
ne rāciḥ ve kirdārınuñ meziyyeti güftārı üzerine vāżıḥ olmaḳ gerek, tā ʿ avāḳıb-ı 
umūrı ḳarīn-i rüşd ü ṣalāḥ ve ḫavātīm-i aḥvāli muḳterin-i fevz ü necāḥ ola. Ol 
kimesnenüñ ki ḳavli fiʿline ġālib olup kemāl-i himmetin ve gerden-i taḳrīrin 
ḥüsn-i edā ve luṭf-ı taʿbīr ile taḥsīne ve çihre-i ʿibāretin ḥilye-i feṣāḥat ve zīver-i 
belāġat ile tezyīne maṣrūf ḳıla, az zemānda ḳavl-i bī-ʿameli ḥasret ü nedāmete 
müfżī ve güftār-ı bī-kirdārı ḥayret ve melāmeti muḳteżī ola. Ben ol rāciḥ-ḳavl 
ü ḳāṣır-fiʿlem ki bu emrüñ fātiḥasından ḫātimesine naẓar itmedüm ve bu ṭarīḳa 
teʾennī vü teʾemmül refīḳiyle gitmedüm. Eger benüm farḳ-ı şānum efser-i idrāk 
ile müzeyyen olup ḫizāne-i bī-kerāne-i ḫıredden behremend olaydum evvelā 
bu ḫuṣūṣı ʿuḳalā ile müşāvere eyler idüm. Baʿdehū tekellüme āġāz idüp ber-
faṣl-ı kelām-ı pākīze vü bī-ʿayb ki şāʾibe-i şekk  ü reybden münezzeh ola, pūte-i 
ḳalbde ḳāl idüp söyler idüm: Beyt:

2531 Her sözün bir yeri, her sohbetin bir zamanı vardır.
2532 Duymak, gözle görmek  gibi olmaz.
2533 Panzehir elinde olsa bile sakın ola ki zehir yemeyesin.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Suḫan rā saḫt nā-sencīde güftem
Dür-i nā-süftenī īn būd süftem2534

Çün bī-işāret-i nāṣiḥān-ı ʿāḳil ve müşāveret-i ʿuḳalāʾ-i kāmil bu emre meşġūl 
oldum2535 ve bedīhet bu kelimāt-ı beyhūde vü vaḥşet-āmīz ü ḫuṣūmet-engīzi 
der-miyān itdüm ʿaceb degüldür ki esrārumuza senden maḥsūb olup bed-ḫūy 
u sitīze-rūy u muḥāl-gūyluġa [B-145b] mensūb olam. Emsā̱lde gelmişdür ki 
el-miksā̱rü mihẕārun2536 [H-164a] yaʿnī bisyār gūy beyhūde gūy olur. Bā-vücūd 
ki ẓāhir-i efrād-ı insānī sāʾir-i envāʿ-ı ḥayvāndan lisān ile mümtāz ve beyān 
ile ser-efrāzdur. Erbāb-ı ʿaḳl u ḫıred kelām-ı bedi merātib ile sükūt-ı derden 
ednā ve zebān-besteleri derecāt ile beyhūde-gūylardan aʿlā ʿadd itmişlerdür. 
Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Behāyim ḫamūşend ü gūyā beşer
Zebān-beste bihter ki gūyā beşer

Çü merdüm suḫan güft bāyed be-hūş
V’egerne şoden çün behāyim ḫamūş2537

Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kişi ḫoşdur dilin kendüde ṭutmaḳ
Yumup aġzını bildüġin unutmaḳ

Olursa ġonce gibi yüz dehānı
Gerek  sūsen gibi ebkem zebānı

El-ḳıṣṣa zāġ bu nedāmetden bir zemān ṭabṭāb u ıżṭırāb itdi ve kendü kendüye 
bu nevʿ ḫiṭāblar ile ʿitāb iderek  uçdı gitdi. 

Ey melik  būmlarla bizüm miyānumuzda muḳaddemāt-ı muʿādāt budur ki 
silk-i taḳrīrde muntaẓam ve kilk-i taʿbīr ile ṣafḥa-i żamīr-i münīre mürtesem 
oldı. Melik  eyitdi:

2534 Sözü hiç tartmadan söyledim. Delinmeyecek  bu inciyi deldim.
2535 Meşġūl oldum] şürūʿ ḳıldum, Ü.
2536 Çok  konuşmak  saçmalamaya yol açar.
2537 Hayvanlar suskun, insanlar ise konuşuyor. Suskun insan konuşan insandan daha iyidir. İnsan söz söylerken aklı 

başında olmalıdır. Aksi takdirde hayvanlar gibi susmalıdır.
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Ey Kārşinās kelām-ı ʿibret-encāmuñı temām işitdüm ve anuñ żımnında mün-
deric olan ferāʾid-i fevāʾidi āvīze-i gūş-ı hūş itdüm. ʿUḳalā ile muṣāḥabet ve 
ḥükemā ile [Ü-129b] müşāveret ʿalāmet-i ḥuṣūl-i selāmet-i eydī ve emāret-i 
vuṣūl-i saʿādet-i sermedīdür dirler idi. ʿİlme’l-yaḳīn bildüm ve ʿayne’l-yaḳīn 
müşāhede ḳıldum. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣoḥbet-i aḫyārdur mānend-i müşk
Kim nesīminden irür cāna ese̱r

Fiʿli anlaruñ delīl-i maʿrifet
Sözleridür rehber-i fażl u hüner

Baʿde-mā ki ḫāne-i dil ü cān bu kelām-ı rūşen-beyānuñ ki şemʿ-i cemʿ-ārā-yı 
ḫalvet-nişīnān-ı ṣavāmiʿ-i ḳuds olmaġa erzānīdür, pertev-i envār ile münevver 
oldı. Bizüm leşkerümüzüñ tedārükinde ki pervāne-vār sūḫte-i şuʿle-i2538 bevār 
oldılar, ne fikr olındı ve defʿ-i ʿār ve aḫẕ-i2539 sā̱r ve ıṭfāʾ-i şerer-i żarar-eşrār 
içün ne tedbīr ḳılındı? Beyt: 

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Tedbīr-i tu āncā ki mühim perdāzed
Ṣad kār-ı fürū beste be-yek  dem sāzed2540

Kārşinās zebān-ı şükr ü sipās ile eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā iḳbāl ü devlet bendeñ olsun
Hemīşe düşmenüñ efgendeñ olsun

Ol rāylar ki vüzerā-yı dīvān-ārāy ʿarṣa-i ʿarża inhā itdiler, ceng ü ṣulḥ ve firār 
u ḳarār ve ḳabūl-i bāc ve iltizām-ı ḫarācdan hīç birisi benüm ḳatumda maḳbūl 
ve benüm rāyumda maʿḳūl degüldür. Ümmīdvāram ki ol medābīrüñ tedmīri2541 
bābında bir ḥīle tedbīr eyleyem ki bize bu şiddetden ferec-i temām ve ol mek-
kār-ı sitem-kārlardan aḫẕ-i intiḳām müyesser ola ki çoḳ kimesneler ḥabl-i ḥīle-
ye temessük  ile [H-164b] murādlarına vāṣıl olmışlardur ve ol umūr-ı ʿiẓāma 
ki mükābere ile itmāmı müyesser olmaya, mekr ü firīb ile çāre bulmışlardur. 

2538 Şuʿle-i] meşʿale, H / nār-ı, Ü.
2539 Aḫẕ-ı] ṭaleb-i, H Ü.
2540 Senin tedbirin dikkat gösterdiği vakit çözülemeyecek  gibi görünen yüzlerce iş bir anda çözülür.
2541 Tedmīri] tedbīri H.
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Nite ki vilāyet-i Gürgān’uñ ʿayyārları ol zāhidüñ ḳurbān içün iḫtiyār2542 itdügi 
gūsfendini ḥīle ile elinden almışlardur. Melik  istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kārşinās eyitdi: Rivāyet iderler ki vilāyet-i Gürgān’da bir zāhid 
[B-146a] ḳurbān içün bir ḳoyun alup boynına resen ṭaḳup ṣavmaʿasına 
giderken yolda ṭarrārlardan bir niçe ayyār ol gūsfendi görüp ḳuvvet-i sebuʿī 
ki nihādlarında merkūz idi, ḥarekete gelüp zāhidüñ peyine2543 düşdiler. Çün 
ḳādir olımadılar ki gürg-vār çeng-i ceng ile ve peleng-misā̱l pençe-i ḳahr ile 
ol şikārı çār u nā-çār elinden alalar lā-cerem rūbāh-vār temelluḳ u tabaṣbuṣ 
iẓhār idüp fikr itdiler ki zāhide ḫvāb-ı ḫargūş vireler. Pes bu bābda her biri 
dāstān-ı ḥīleden bir faṣl ve kitāb-ı ḫudʿadan bir ḳāʿide ve bir aṣl iḫtiyār idüp 
ḳaṣd itdiler ki zāhid-i sāde-ḫāṭır u ṣāfī-ḳalbüñ tevsen-i ʿaḳlın tāziyāne-i mekr ile 
rām ve rızḳ-ı ḥelālin dām-ı zerḳ ile kendüye ḥarām ideler. Bu niyyet ile her biri 
vāḥiden baʿde vāḥid zāhidüñ yolına gelüp birisi eyitdi:

Ey şeyḫ bu segi n’eylersin? Ve biri daḫı eyitdi:

Ey zāhid-i pāk-dāmen ṣaḳın ḫırḳañı telvīs ̱eylersin. Üçüncisi eyitdi:

Bu kelbi ki yidersin, beñzer ki şikāra gidersin. Biri daḫı eyitdi:

Ey üstād bu kelb-i muʿallemi ḳande bulduñ? Biri daḫı eyitdi:

Ey ṣayyād bu tāzīyi2544 kimden alduñ? Biri daḫı eyitdi:

Bu kelb ile bu şeyḫ beñzer ki şehrüñ pāspānıdur. Biri daḫı eyitdi:

Bu seg-i şikārī ancaḳ ġālibā bu şaḫṣ pādşāhuñ sekbānıdur. 

El-ḳıṣṣa ʿayyārlaruñ cümlesi bu kelimede müttefiḳ olup her ṭarafdan her biri 
bir ḥarf atup zāhid-i bī-çāreyi bu ṭaʿne ṭaşına nişāne eylediler ve bu nemaṭ2545 
üzre her biri bir efsūn oḳuyup [Ü-130a] bu nesaḳ2546 üzre bir efsāne söyledi-
ler. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Çeşmeş be-ʿişve reh zede leb ḫvānde efsūnī diger
Dil mī-berend ez ʿāşıḳān her yek  be-ḳānūnī diger2547

2542 İḫtiyār] ṭayyār, H Ü.
2543 Peyine] ardına, Ü.
2544 Tāzīyi] tāzīyi ḳande bulduñ ve] Ü.
2545 Nemaṭ] üslūb, Ü.
2546 Nesaḳ] ṭarīḳ, Ü.
2547 Gözü işveyle yol kesti, dudak  ve gülücükse diğer bir büyü. Âşıkların her biri (bunlara) başka başka âdetlerle gönül-

lerini kaptırıyorlar.
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Ṣūfī-i ṣāfī-żamīr çün bu cemʿ-i kesī̱rüñ bu kelimede ittifāḳın müşāhede itdi 
ḫāṭırında ol gūsfendüñ seg olmasında şek2548 ẓāhir olup kendü kendüye eyitdi:

Mebādā ki bunı ṣatan kimesne seḥḥār olup siḥr ile gözümi baġlayup bir bend 
ile segi baña gūsfend ṣūretinde göstermiş ola. Evlā budur ki bundan vāz gelem 
ve bāyiʿuñ peyine düşüp naḳd itdügüm se̱meni girü alam. [H-165a]

Bunı didi ve ġāyet-i belāhetinden elinde olan gūsfendi ṣalıvirdi ve bāyiʿuñ ṭale-
bi içün yola girdi. Ṭarrārlar çün zāhidüñ gitdügin gördiler ḳurdlar gibi ḳoyunı 
götürdiler.

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki bize de ḥabl-i ḥīleye temessük  vācibdür, tā 
düşmenümüze ġālib olavüz ve bir mekre teşebbüs ̱gerek  ki maṭlūbumuza ẓafer 
bulavüz. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün be-ḳuvvet ḥarīf-i ḫaṣm neʾī
Ḥīle vü mekr rā ze dest menih

Ki be-ḥīlet kemān-ı ḳuvvet rā
Mī-tüvānī ki bü’gsilānī zih2549

Fīrūz eyitdi: Sen bu suʾāle ne cevāb fikr idüp bu bābda ne ṣavāb gördüñ? ʿArẓ 
eyle görelüm ve miʿyār-ı ʿaḳlda temām-ʿayār vāḳıʿ olursa binā-yı kārumuzda 
düstūru’l-ʿamel ḳılalum. Kārşinās eyitdi:

Çün bir nefsüñ [B-146b] helākini ki cemʿ-i kesī̱rüñ beḳāsını mutażammin ola, 
bi-ḥasebi’l-ʿaḳl cāʾiz görmişlerdür ve nefʿ-i ʿām içün żarar-ı ḫāṣṣa erbāb-ı şerʿ 
ü naḳl fetvā virmişlerdür bunı ṣavāb gördüm ki ben bende veẓāʾif-i ḥuḳūḳ-ı 
niʿmet-i bī-nehāyet-i meliki edā idem ve nefsümi ıṣlāḥ-ı meṣāliḥ-ı mülk  ü melik 
içün fidā idem. Pes melik  gerekdür ki dīvān-ı aʿlāda cemīʿ-i erkān u aʿyān 
ve cümle2550 ḫadem ü ḥaşem miyānında baña ḫışm idüp buyura, tā benüm 
per ü bālümi yolalar ve zaḫm-zede vü ḫūn-ālūde bir dıraḫt altında ki bizüm 
kāḫlarumuz anuñ şāḫları üstindedür, bıraġalar ve melik  temām leşkeri ile bu 
maḳāmdan gide ve fülān mevżiʿe varup anda tevaḳḳuf ide, tā ben dām-ı ḥīleyi 
anlaruñ kemīninde ḳurup ve ḥüsn-i fikr ve luṭf-ı mekr ile pençe-i ḳahrlarından 
ḳurtulup gelem ve ṣalāḥ-ı vaḳt her ne ise ʿarṣa-i ʿizz-i ḥużūra2551 ʿarża ḳılam. 

2548 Şek] şübhesi, B.
2549 Kuvvette düşmanına denk  değilsen hile ve kurnazlığı elden bırakma. Zira hile sayesinde kuvvet yayını yay kirişiyle 

koparabilirsin.
2550 Cümle] temām, B H.
2551 ʿİzz-i ḥużūra] ʿizze, H Ü.
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Melik  anuñ rāyına āferīn oḳıdı ve hemān-dem ṭāḳ-ı ebrūsın derhem ve 
kelimāt-ı fuḥş ile verhem iderek  ḳahr-ālūd ḫalvetden ṭaşra geldi. Temām 
ḥaşem ü ḫadem muntaẓır idiler ki şāh u vezīrüñ bu müşāverelerinden ne se̱-
mere ḥāṣıl ola ve maḫfī muḥāverelerinden ne netīce ẓuhūra gele. Çün meliki 
ḫışm-ālūd u pür-ġażab gördiler cümlesi başların aşaġa idüp ṭurdılar. Melik 
buyurdı, tā Kārşinās’uñ per ü bālin yoldılar ve ser ü tenin ḫūn-ālūde ḳılup 
ol dıraḫtdan aşaġa atdılar ve melik  cemīʿ-i leşkeri ile ol maḳām-ı maʿhūda ve 
mevżiʿ-i muḳarrere ʿazīmet itdiler. Çün bu emrüñ itmāmı2552 bu mertebeye 
irdi ġurāb-ı ġurūb-ı mihr āşyāne-i ufḳ-ı sipihrden pervāza geldi ve kevākib-i 
se̱vābit [H-165b] ü seyyāre hevā-yı feżā-yı āsmānda şeb-pere gibi ṭayerāna 
āġāz ḳıldılar. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü dürdi rūz-ı rūşen kār u bārı
Semenzār oldı çarḫuñ sebzezārı

Görüp āsā̱r-ı leyl olmış hüveydā
Felek  ḳıldı hezerān şemʿ peydā

Dīk-i ṭuġyān yine şāh-ı [Ü-130b] būmānuñ kānūn-ı dimāġında ġaleyān idüp 
ḫavāṣṣ u erkān u aʿyānına eyitdi:

Çün bize zāġlaruñ kişverine ıṭṭılāʿ müyesser oldı ve ese̱r-i tīġ-ı ḳahrumuzdan 
leşkerlerinüñ ekse̱ri bī-pā vü bī-ser ve bāḳīsi bī-bāl ü bī-per ve ḫāne vü āşyā-
neleri zīr ü zeber ve ser-ā-ser nişīmenleri2553 ḫāke berāber oldı muḳarrerdür ki 
eger bu defʿa daḫı kerre-i evvelī gibi leşker-i ẓafer-rehber ile şebī-ḫūn idüp kerr 
ü ferr idevüz, manṣūr u muẓaffer olup baḳıyyetü’s-süyūfuñ2554 bi’t-temām tīġ-ı 
intiḳām ile rūz-ı ḥayātın şām idüp ḫastegān-ı ʿillet-i hezīmete yārān-ı güẕeşte 
nūş itdügi şerbetden içürevüz. Düşmen maḫẕūl u muḳahhar olup biz şād u 
mesrūr kūşe-i kāşānelerümüzde ḥużūr u ḥubūr ile rūzgār giçürevüz. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Pes ez merg-i ʿadū ḫoş mī-tüvān zīst2555

Çün şāh-ı şām tāc-ı ẓalāmı ber-ser ve devāc-ı Nīlī-fāmı der-ber idüp leşker-i 
bī-şümār-ı aḫter ile kişver-i rubʿ-ı meskūnı müsaḫḫar ḳıldı ve emīr-i sipāh-ı Zen-

2552 İtmāmı] nihāyeti, Ü.
2553 Ve ser-ā-ser nişīmenleri] -B Ü.
2554 Baḳıyyetü’s-seyfüñ] baḳıyyetü’s-süyūfuñ, B.
2555 Düşmanın ölümünden sonra rahat yaşayabilirsin.
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gībār ḫayl-i Rūmī-tebār-ı Tātār’a ılġār içün ʿalem-i ʿAbbāsī2556 ḳaldurdı Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü ḫūrşīd-i tābende şod nā-bedīd
Şeb-i tīre ber-çarḫ leşker keşīd2557

Melik-i [B-147a] būmān dīvān idüp temām-ı ḫayl ü ḥaşemine ḳıṣṣa-i ḳaṣd-ı 
şebī-ḫūnı der-miyān itdi. Cümlesi bu ʿazīmet üzre yek-cihet olup hemān ol 
zemān bir leşker-i bī-meyl ü bī-emān ve bī-ḥadd ü bī-kerān zāġlaruñ mekānı 
cānibine seyl gibi revān oldılar. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gürūhī rezm-cūy u fitne-engīz
Heme pür-kīne vü bī-bāk  ü ḫūn-rīz

Be-kīn ḫvāhī miyān rā teng beste
Dil-i çün seng rā der-ceng beste2558

Çün leşker-i būm ol merzbūma ḳudūm itdiler ne zāġlardan ese̱r buldılar ve 
ne ḥāllerinden ḫaber bildiler. Lā-cerem mużṭarib olup ol eṭrāfı ṭavāf eylediler. 
Kārşinās zīr-i dıraḫtda anlaruñ aḥvālin görüp aḳvālin diñler idi ve zār zār aġ-
lar ve ḥazīn ḥazīn iñler idi. Nā-gāh bir būm anuñ āvāzın işidüp melike ḫaber 
virdi. Melik  bir ḳaç būm ile ki muḳarreb-i dergāh ve maḥrem-i esrār-ı şāh 
idiler, anuñ yatduġı yire gelüp anı ol ḥālde gördiler. Sen kimsin diyü ṣordılar. 
Kārşinās kendü ḥasebin ve nesebin [H-166a] bildürdi ve manṣıb-ı vezāret ve 
rütbe-i ṣadāretin beyān ḳıldı. Melik  eyitdi:

Belī seni bilürem ve ḫayli zemāndur ki aḥvālin işidürem. İmdi bize ḫaber vir 
ki zāġlar ḳande gitdiler ve bu gitmelerinde ne ḥīle ḳaṣd itdiler. Cevāb virdi ki:

Ey melik  benüm ḥālüm anlaruñ maḥrem-i sırrı degül idügine delīl yitmez mi 
ve per ü bālüm bu töhmetden beraʾetüme delāletde kifāyet itmez mi? Melik 
eyitdi:

Sen melik-i zāġānuñ kātimü’s-sırr vezīri ve cümle tedbīrinde müsteşār u müşīri 
iken ne ḫıyānet sebebi ile saña bu cezāyı sezā gördiler ve nice günāh eyledüñ ki 
per ü bālüñ yolup tenüñe bu ḳadar zaḫm urdılar. Kārşinās eyitdi:

2556 ʿAlem-i ʿAbbāsī] ʿAbbāsī ʿalemler H.
2557 Parlak  güneş kaybolduğunda karanlık  gece feleğe asker çıkardı.
2558 Savaş çıkarıcı ve fitneci bir topluluk, tamamı kinle dolu ve kan dökücü. Öç almak  için her tarafı kuşatmışlar ve 

kalpleri acımasızlıkta taş gibidir.
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Maḫdūmum benüm ḥaḳḳumda bed-gümān olup ḥasūdlar ḳadḥ ü vaḳīʿate me-
cāl buldılar ve baña bu ʿuḳūbeti revā görüp bunca zemāndan berü ḫıdemāt-ı 
mebrūre ve mesāʿī-i meşkūrem bi’l-külliye żāyiʿ olup hebāʾen mensū̱rā2559 oldı. 
Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Bī-müzd būd u minnet her ḫidmetī ki kerdem
Yā Rab me-bād kes rā maḥdūm-ı bī-ʿināyet2560 [Ü-131a]

Melik  eyitdi: Ne sebeb ḥādis̱ oldı ki sūʾ-i ẓanna bāʿis̱ oldı. Kārşinās eyitdi:

Siz şebī-ḫūn itdükden ṣoñra Fīrūz vezīrlerin cemʿ idüp bir bir tedbīrlerin söy-
letdi. Cümlesi meliki ceng ü muḥābereye taḥrīk  idüp āteş-i şiḳāḳı tīz itmege 
ittifāḳ itdi. Çün nevbet baña geldi melik  buyurdı ki:

Sen bu nār-ı ʿārı nice āb-ı tedbīr ile söyündürmege fikr eyledüñ ve ḫānmān-ı 
ḫaṣm-ı ġaddārı nice āteş-i tedmīr ile göyündürmege tedārük  ḳılduñ? Ben de 
eyitdüm: 

Ey melik  bize leşker-i būm ile ṭāḳat-i muḳāvemet nice müyesserdür ki anlaruñ 
ḳudret ü ḳuvvetleri bizüm ṣavlet ü saṭvetümüzden efzūn ve hengām-ı cengde 
cürʾet ü iḳdāmları ve merkez-i maʿrekede ḳuṭb-āsā ḳıyāmları dāʾire-i taʿbīr ü 
taḳrīrden bīrūndur. ʿAle’l-ḫuṣūṣ ki tevsen-i devlet melik-i būmānuñ rān-ı iḳti-
dār ve ʿinān-ı iḫtiyārında ẕelūl ü zebūndur. Ṣāḥib-devlet-i ḳāhire ile [B-147b] 
mücādele lāfın urmaḳ ʿ alāmet-i sefāḥet ve ḫudāvend-i baḫt-ı rūz-efzūn ile sitīze 
maḳāmında ṭurmaḳ nişāne-i şeḳāvetdür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sitīzendegī bā-ḫudāvend-i baḫt
Sitīzende rā ser büred çün dıraḫt2561

Ṣalāḥ budur ki rasūl gönderevüz. Şöyle ki bād-ı naḫvet ile āteş-i cengi tīz 
ideler. Biz ḫānmānlarumuzı ʿūd gibi tefriḳa odına [H-166b] urup dūd gibi 
zevāyā-yı cihānda perīşān olavüz. Eger gūş-ı vifāḳdan penbe-i şiḳāḳı iḫrāc ve 
ʿaşş-i dimāġlarından dīv-i ḫilāfı izʿāc idüp cānib-i ṣulḥa meyl ideler, ibḳā-yı 
taḫt u tāc içün bāc u ḫarācdan her ne teklīf iderlerse bī-tevaḳḳuf taḳabbül idüp 
cānumuza minnet bilevüz. Beyt:

2559 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
2560 Yaptığım her hizmet karşılıksız ve mükafatsızdı. Ey Rabbim! Kimseyi lütufsuz kimsenin hizmetçisi eyleme.
2561 Padişah ile düşmanlık  etmek  düşmanlık  edenin kellesinin gitmesine yol açar.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü ser bāyedet ser metāb ez ḫarāc
V’egerne ne ser bā-tu māned ne tāc2562

Melik  çün benüm kelāmumı işitdi be-ḥükm-i el-ḥaḳḳu murrun2563 kām-ı ārzūsına 
ḫoş gelmeyüp eyitdi:

Bu ne sözdür ki söylersin ve ne bī-edebāne cürʾetdür ki eylersin. Būm didügüñ 
ne şūmdur ki anuñ ḳudūm-ı hücūmı ile beni taḫvīf eylersin ve benüm leşkerümi 
anuñ ḥaşemi muḳābelesinde gözüñe göstermeyüp taḫfīf eylersin. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger düşmen ez tīg dāred sitīz
Merā hem zebān-ı sinān hest tīz

Çü men ārzū-yı neberd āverem
Dil-i düşmenān rā be-derd āverem2564

Ben bir defʿa daḫı naṣīḥat dehānın açdum ve hevādārlıḳ ve ḥaḳ-güzārlıḳ yüzin-
den pend ü naṣīḥat ü2565 mevʿiẓet cevāhirin ḫāk-i pāyına ṣaçdum ve eyitdüm:

Ey melik  cādde-i ṣavābı ḳoyup cānib-i ḫaṭāya gitme ve hevā-yı nefse uyup 
bī-teʾennī vü teʾemmül bir emre şürūʿ itme. Hemīşe temelluḳ u tevāżuʿı nefsüñe 
pīşe ve zūr u ḳuvvetüñe maġrūr olma ve ʿ adūdan endīşe ḳıl. Tevsen-i tünd-gām 
ʿinān-ı luṭf ile rām ve ṣayd-ı ser-keş mülāyemet ü mülāṭafet ile giriftār-ı ḳayd-ı 
dām olur. Beyt:

[Müstefʿilün / Feʿūlün / Müstefʿilün / Feʿūlün]

Āsāyiş-i dü gītī tefsīr-i īn dü ḥarfest [Ü-131b]

Bā-dūstān telattuf bā-düşmenān müdārā2566

Bu ḥālüñ ḫāricde misā̱li ol bād-ı tünd ü saḫtdur ki giyāh-ı żaʿīf luṭf u mülāye-
meti sebebi ile ṣadmet-i ṣarṣar-ı ḳahrından selāmet bulur ve dıraḫt-ı saḫt ʿunf ü 
ḫuşūneti eclinden aṣlından perākende olur. Beyt2567:

2562 Haraç vermen gerekiyorsa kabul et. Yoksa ne baş kalır ne de tac.
2563 Gerçek  acıdır.
2564 Düşman savaşta kılıca sahipse ben de keskin bir mızrağa sahibim. Ben savaş istediğimde düşmanların gönlüne korku 

salarım.
2565 Naṣīḥat ü] -H Ü.
2566 İki cihan saadeti şu iki kuralın doğru uygulanmasıyla yakalanır: Dostlarınla iyi geçin, düşmanlarınla iyi geçinir gibi ol.
2567 Āsāyiş-i dü gītī tefsīr-i īn… perākende olur. Beyt] -H.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun sitīze ki çarḫ ez sitīze-kārī-i ḫvīş
Reh-i sitīz be-bended sitīze-kārān rā2568

Erkān u aʿyānından benüm aḳrānum olanlar furṣat bulup beni cināyet-i ḫıyā-
net ile müttehem ḳılup müttefiḳu’l-kelime eyitdiler ki sen būmlar ṭarafına meyl 
idersin ve kendü cinsüñ ve velī-niʿmetüñ cānibin ḳoyup ne söylersüñ, ʿadū ṭa-
rafından söylersin. Melik  erbāb-ı ḥasedüñ ḳavli ile nāṣıye-i pend ü naṣīḥatüme 
dest-i redd urdı ve baña ḫışm idüp bu ʿaẕāb ile ki görürsin, ʿiḳāb buyurdı, 
ammā şöyle fehm eyledüm ki żamīrlerinde sizüñ ile ceng-i ʿaẓīm itmek  muż-
merdür ve ḫayāllerinde sizüñ ile cidāl ü ḳıtāle belki bi’l-külliye aṣluñuzı istīṣāle 
ḳaṣd eylemek  muḳarrerdür. Şāh-ı būm çün Kārşinās’uñ mażmūn-ı kelāmın 
maʿlūm itdi [B-148a] vezīrlerinden birine suʾāl eyledi ki: 

Sen bu zāġuñ ḥaḳīḳat-i ḥālini ve ḥaḳḳiyyet-i maḳālini nice añlarsın? Eyitdi:

Anuñ emrinde [H-167a] bir ān tevaḳḳuf itmeyüp hemān ḳaydın görmek 
gerek  ve bu dīv-i vārūnuñ ser-i pür-rīvin ki bād-ḫāne-i nīreng ü füsūndur, 
tīġ-ı āb-ı ḫūn-ālūd ile2569 teninden ayırup heykel-i naḥs2570 ve cüss̱e̱-i necis ve 
kālbüd-i bedini ʿarṣa-i ḫākden maġāk-i helāke göndermek  gerek  ve niʿmet-i 
furṣat-ı ḳatlin ki andan ziyāde ġanīmet müyesser degüldür, rāḥat-ı ʿuẓmā ve 
menfaʿat-i kübrā ve vesīle-i ḥuṣūl-i emānī ve ser-māye-i sürūr u şādmānī bilmek 
gerek. Ben bu ḫākister içinde bir aḫker ve bu aḫker-i nīm-füsürde żımnında bir 
şerer müşāhede iderem ki eger müştaʿil olursa hezār āb-ı tedbīr ile anuñ ıṭfāsı 
müyesser degüldür. Şiʿr2571: 

[Müfāʿaltün / Müfāʿaletün / Feʿūlün]

Erā taḥte’r-ramādi vamīża cemrin 
Ve yūşikü en yekūne lehū żırāmu2572

Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Neʿūẕü bi’llāh ez īn āteş er ber-āyed dūd2573

2568 Kavga etme, zira felek  kendi kavgacılığı yüzünden kavgacıların yolunu kapatır.
2569 Ḫūn-ālūd] şekl ve āteş-i fiʿl, H Ü.
2570 Heykel-i naḥs] -Ü.
2571 Şiʿr] beyt Ü / -B.
2572 Külün altında bir kıvılcım görüyorum ki tutuştu tutuşacak.
2573 Allah korusun eğer bu ateşten duman çıkarsa.
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Her kimse ki furṣatı ġanīmet bilmeye, ġalib budur ki ol ḳudret bir daḫı eline 
girmeye ve baʿdehū nedāmet ü melāmet fāʾide virmeye. Her kimse ki ʿadūsın 
żaʿīf ü tenhā bula, evlā budur ki anuñ tedārükin ḳılup andan ḫalāṣ olmaḳ ar-
dınca ola. Zīrā ki ḫaṣm ol varṭadan rehā bulıcaḳ muḥtemeldür ki ḳuvvet bulup 
tīġ-ı kīn ile kemīninde olan intiḳāmın ala. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Düşmen çü ze tu be-cest tu ez vey ne-cehī
V’er bend-i tu çün rest tu ez vey ne-rehī2574

Ḫvāhī ki emān bāşedet ez āfet-i ū2575

Der-dest-i tu çün füted emāneş ne-dihī2576

Zinhār melik  anuñ güftār-ı bī-hencārına iltifāt u iʿtibār itmesün ve efsūn-ı 
cān-güdāzın semʿ-i ḳabūl ile işitmeyüp [Ü-132a] mūcibi ile iş2577 itmesün ki 
neṣāʾiḥ-ı ḥükemāda gelmişdür ki: Dost-ı nā-mücerrebe iʿtimād itme. Bu ḳande 
ḳaldı ki ḳavl-i düşmen-i mekkār u kīne-cūya iʿtiḳād idesin. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Der-īn zemāne ki ber-dūst iʿtimādī nīst
Çigūne ġırre tüvān şod be-güfte-i düşmen2578

Kārşinās çün bu kelimātı işitdi derd-i dil ile nāliş itdi ve eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Baña yitmez mi bu cānumdaki rīş
Ki urursın daḫı rīş üstine rīş

Bu kelām melik-i būmānuñ ḳalbinde teʾsī̱r-i temām idüp ol vezīrden iʿrāż itdi 
ve birine daḫı iltifāt idüp eyitdi:

Bu ḥuṣūṣda sen ne dirsin ve bu bābda sen ne tedbīr ṣavāb idersin? Eyitdi:

Ben anuñ helākini cāʾiz görmezem ki ṣāḥib-i mürüvvet ḫaṣmını żaʿīf ü bī-ṭāḳat 
göricek  merhem-i merḥamet ile anuñ derdine devā ve cerāḥatine şifā virmek 
gerek  ve mekārim-i evṣāfuñ anuñ ḥaḳḳında iẓhār idüp merāsim-i iḥsānuñ 

2574 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
2575 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
2576 Düşman senden kaçarsa sen ondan kaçamazsın. Düşman senin tuzağından kurtulursa sen ondan kurtulamazsın. 

Onun afetinden (tehlikesinden) güvende olmak  istiyorsan eline düştüğünde aman vermemelisin.
2577 İş] ʿamel, H.
2578 Dosta dahi güvenin olmadığı şu zamanda düşmanın sözüyle nasıl rahat olunabilir ki!
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anuñ bābında mebẕūl buyurmaḳ gerek. [H-167b] Meşhūrdur ki ḳaçanı ḳov-
mamaḳ ve emān dileyene ḳıymamaḳ gerek  ve pāy-māl ü üftādelere dest-gīr 
olmaḳ gerek. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Reh-i nīk-merdān-ı āsūde gīr 
Çü istādeʾī dest-i üftāde gīr2579

Baʿżı umūr olur ki kişi kendü düşmenine daḫı müşfiḳ ü mihribān olur. Nite ki 
[B-148b] ḫavf-ı düzd ol zen-i bāzirgānı şevherine mihribān ḳılmışdur. Melik 
istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Bir bāzirgān var idi, be-ġāyet māldār idi, ammā bed-sī-
ret ü zişt-ṣūretligi hezār māli ḳadar var idi. Bu cümle ile pīr ü girān-cān ve 
baḫīl ü nā-mihribān idi. Kıtʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü dīv-i dūzaḫ ez ʿifrīt-rūyī
Çü zāġ-ı külḫan ez bīhūde-gūyī 
Ez īn sengīn-dil ü pūlād-cānī
Çü hicrān dil-güdāzī cān-sitānī2580

Bu merd-i zişt-ṭalʿatuñ bir zībā-ṣūret ü pākīze-sīret ʿavreti var idi ki bedr-i 
münīr pertev-i lemʿa-i ruḫsār-ı ḫūrşīd-naẓarı ile şeb-i tīreyi rūz-ı rūşen ḳılur 
idi ve çerāġ-ı cihān-tāb-ı āftāb ki ḳandīl-i ṭāḳına revāḳ āsmāndur, şuʿle-i şemʿ-i 
rūy-ı dil-ārāsı yanında2581 maḥv olur idi. Zebān-ı zemān ol cān-ı cihānuñ şerḥ-i 
cemālinde bu beyt ile mütekellim idi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Māh-ı ṭalʿat nigār u Zühre-cebīn
Ḥüsninüñ ṣāniʿına yüz taḥsīn

Ve hezār destān-ı ḫayāl-i būstān beyān-ı ḥasb-i ḥālinde bu ṣavt ile müterennim 
idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Naẓīrin görmemişdür kimse aṣlā
Ne yaratmış teʿāla’llāh teʿālā

2579 Doğru ve iyi olanların yolunu tut. Madem ayaktasın düşmüşlerin elini tut.
2580 (O) ifrite benzer bir yüze sahip olduğu için cehennemde şeytan gibi, boş boş konuştuğu için hamamdaki karga gibidir. 

(O) taş gibi gönlü ve katı yüreğiyle tıpkı ayrılığın (âşığa verdiği ıztırap) gibi gönülleri eritiyor, canları alıyor.
2581 Yanında] ḳatında, B.
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Bāzirgān hezār cān u dil ile anuñ vaṣlına müteşevviḳ ü ṭālib [Ü-132b] ol ṣad 
hezār menzil anuñ mücāveretinden müteneffir ü hārib olup ne anuñ efsānesi 
ile şīfte ve ne efsūnı ile firīfte olur idi. Dāʾimā cevr ü cefāda ve hem-vāre nefret 
ü ibāda idi, ammā şevherine her dem anuñ cefāsı vefā-yı cedīde bāʿis ̱ve her 
laḥẓa anuñ ḳahrından mihr-i tāze ḥādis ̱olur idi. Mıṣrāʿ:

[Müfteʿilün / Mefāʿilün / Müfteʿilün / Mefāʿilün]

Mihr füzūn ne-mī-şeved tā tu be-kīn ne-mī-şevī2582

Ne bī-tefriḳa-i ḫāṭır dest-i ārzū ile sünbül-i zülfine vāṣıl olabilür idi ve ne bī-
ḫār-ı ḫār-ı miḥnet gülistān-ı rūyından gül-i būse alabilür idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Men bende-i ān rūy ki dīden ne-güzārend
Dīvāne-i zülfī ki keşīden ne-güzārend2583

İttifāḳ bir gice anuñ evine bir uġrı girdi. Ol zemānda meger bāzirgān ḫvāba 
varmış idi, zen bīdār idi. Düzdüñ ḥareketin iḥsās idicek  ḫavf u hirās aña ġālib 
olup ʿizz ü nāzı ferāmūş ve nā-çār şevherin kenār idüp ḫvāh u nā-ḫvāh der-āġūş 
itdi. Bāzirgān uyandı. Devlet-i bīdārı kenārında gördi. Kemāl-i sürūrından cūş 
u ḫurūş idüp eyitdi: Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Meger bīdār şod baḫtem ki ān rūyī ki der-ḫvābem
Ne-būd ümmīd-i bīniş dīde-i bīdār mī-āyed2584 [H-168a]

Āyā bu ne şefḳatdür ki perde-i ġaybdan benüm ḥaḳḳumda ẓuhūra geldi veyā 
bu bende ne ḫidmet ile bu devlete lāʾiḳ ve bu saʿādete sezā-vār oldı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Mihrī ki ne-būdet ez kucā peydā şod2585

Çün eṭrāfına naẓar itdi düzdi miyān-ı ḫānede görüp eyitdi: Ey merd-i mübā-
rek-ḳadem ü meymūn-fāl māl ü menālüm saña anañ südi gibi ḥelāl olsun. Hīç 
tekellüf çekme, istedügüñ2586 ḳadar al. Bereket-i ḳademüñ ile bu cefā-keş ü 
bī-vefā [B-149a] baña müşfiḳ u mihribān oldı.

2582 Sen kinlenmediğin sürece sevgi de artmıyor!
2583 Ben, görmemin yasak  olduğu yüzün ve çekmemin haram olduğu saçın kölesiyim.
2584 Bahtım uyanmış olacak  ki rüyamda dahi görmeye ümidimin olmadığı o yüzü karşımda görüyorum.
2585 Olmayan sevgi nereden ortaya çıktı.
2586 İstedügüñ] ala bildügüñ, Ü.
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Eve hırsız girdiğini gören çirkin tüccarın güzel karısının 
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Bu mese̱lüñ fāʾidesi oldur ki baʿżı maḳām olur ki kişi intiḳām ḳaṣd itdügi kimes-
neye daḫı luṭf u iḥsān erzānī görür. Ḥālā bu zāġuñ daḫı ḥāli hemān bu minvāl 
üzredür. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Raḥm kun çün ḥāl-i vey dīdī ki cāy-ı raḥmetest2587

Melik  üçünci vezīrden ṣordı ki senüñ rāyuñ bu emrde neye müncer2588 olmış-
dur? Eyitdi: 

Evlā budur ki melik  andan libās-ı ḥayātı ḫalʿ itmeye, belki ḫilʿat-i emān ile 
maḫṣūṣ ḳılup [Ü-133a] āsā̱r-ı terbiyet ü ʿ āṭıfetin anuñ bābında iẓhār eyleye, tā 
ol daḫı anuñ mükāfātında ḫıdemāt-ı pesendīdeyi dirīġ ṭutmaya. Belki elinden 
geldükçe zebān-ı muḫālaṣat u münāṣaḥatı ber-kār idüp maḳdūr-ı miḳdārını 
ṭarīḳ-i muvāfaḳatında īsā̱r u nisā̱r2589 eyleye. Bir daḫı bu ki ʿuḳalā cemʿiyyet-i 
aʿdāyı perīşān itmege saʿy iderler ve mecmaʿlarına seng-i tefriḳa atup mümkin 
olduḳça miyānlarında muḫālefet ilḳā itmege ḳaṣd eylerler ki iḫtilāf-ı kelime-i 
aʿdā mūcib-i ītilāf-ı dil ve intiẓām-ı ḥāl-i evliyādur. Nite ki düzd ü dīv miyā-
nında iḫtilāf sebeb-i cemʿiyyet-i ḫāṭır-ı zāhid oldı. Melik  istifsār itdi ki: Ne 
keyfiyyet ile vāḳıʿ olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Rivāyet iderler ki bir zāhid-i pāk-ṭīnet ve ʿābid-i pākī-
ze-sīret Baġdād nevāḥīsinde bir mevżiʿde ṣavmaʿa ṭutmış ve evḳāt-ı ṣubḥ u 
şāmda ʿibādet-i cenāb-ı melik-i ʿallāma celle ve ʿalā2590 iştiġāl itmiş idi. Çün 
taʿalluḳāt-ı ḥıṭām-ı dünyā-yı fānīden el çekmiş idi ve ṣafḥa-i çihre-i rūzgārda 
ve kaʿbeteyn-i siyāh ve sefīd-i leyl ü nehārda ġadr ü bī-vefālıḳ naḳşın muʿāyene 
itmiş idi bilürdi ki nūş-ı meserret bī-nīş-i mażarrat müyesser olmaz ve naḳd-i 
genc bī-derd ü renc muḥaṣṣal olmaz. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Yek  gül-i bī-ḫār der-īn bāġ nīst
Lāle-i ū bī-eser-i dāġ nīst

Tīġ zened ber-tu vü gūyī ḫorest
Zerd kuned rūyet ü gūyī zerest2591

2587 Onun hâlini görünce merhamet et. Zira merhametin zamanı gelmiştir.
2588 Müncer] mübaḫḫar, Ü.
2589 İdüp maḳdūr-ı miḳdārını ṭarīḳ-ı muvāfaḳatında īsā̱r u nisā̱r] -B H.
2590 Onun yüceliği artsın.
2591 Bu bahçede dikensiz gül ve dağsız lale yoktur. Sana kılıç vurana “ne hoş” dersin. Yüzün (gamdan) sararır gider, 

buna da “altın” dersin.
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Ferāġat zāviyesinde ḳanāʿat girībānına baş çekmiş ve nihāl-i tevekküli zemīn-i 
derūnında [H-168b] dikmiş ve toḫm-ı taḥammüli mezraʿa-ı dilinde ekmiş idi. 
Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Mā tarḫ-ı ḳanāʿat ü rıżā efkendīm
V’ez dūst be-herçi mī-resed ḫursendīm2592

El-ḳıṣṣa mürīd-i ṣādıḳlarından birisi dervīşüñ faḳr u fāḳadan teşvīşine muṭṭaliʿ 
olup meded-i maʿāşıçün bir gāv-ı mīş-ferbih ki kām-ı ārüz ve şīr-i şekker-āmīz 
ile çerb ü şīrīn olur idi, ber-sebīl-i neẕr zāhidüñ ṣavmaʿasına iletdi. İttifāḳ bir 
düzd bu ḥāli müşāhede itdi ve ḳuvvet-i ṭāmiʿası heyecān idüp ṣavmaʿa-i zāhide 
müteveccih oldı. [Ü-133b] Nā-gāh bir dīv-i gümrāh ādem ṣūretine girüp 
anuñla hem-rāh oldı. Düzd ṣordı ki sen kimsin ve ne ṭarafdan gelüp ne cānibe 
gidersin? Cevāb virdi ki:

Ben bir ġūlem. Bu şekl ile müteşekkil ve bu ṣūret ile müteşemmil olduġu-
ma ḥikmet2593 budur ki bu memālik  ḫalāʾiḳı bu şeyḫuñ irşād u hidāyeti ile 
ṭarīḳ-i tevbe vü inābete sālik  olmışdur. Ol sebebden bizüm mizāc-ı ıżlāl 
u iġvāmuz [B-149b] fāsid ve bāzār-ı ifsād u vesvesemüz kāsid olmışdur. 
Dilerem ki bir furṣat bulup anı helāk  idem ve gülzār-ı cihānı ḫār-ı vücūd-ı 
zāhid-i bāridden pāk  idem. Benüm ḥālüm budur ki işidürsin. Ḥāliyā sen ḫa-
ber vir ki ne kişisin ve ne ṭarafa gidersin? Bu ḥareketden ne bereket murād 
idersin? Düzd eyitdi:

Ben bir merd-i ʿayyār-pīşeyem. Şeb ü rūz bu endīşedeyem ki ḫalḳuñ mālini 
tārāc idem. Zāhid-i mezbūruñ bir ferbih gāv-mīşi var imiş. Ḥāliyā ḳaṣdum 
budur ki dırāz-destlik  ṣanʿatında siḥr-i Sāmirī gösterüp gāv-mīş-i2594 mezbūrı 
ol kūteh-āstīnüñ ṣavmaʿasından bir ḥīle ile iḫrāc idem. Dīv eyitdi: Fe-merḥaben 
bi’l-vifāḳı ʿalā aḥseni’l-ittifāḳ2595. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ey cān-ı cihān tu yār-ı māyī2596

Bi-ḥamdili’llāh rişte-i ittiḥād mā-beynümüzde mübrem ve rābıṭa-i cinsiyyet 

2592 Biz kanaat ve rıza ehliyiz. Dosttan her ne gelirse kabul ederiz.
2593 Ḥikmet] ʿillet, H Ü.
2594 Mīş-i] -H Ü.
2595 En güzel ittifak  üzerine olan anlaşma ne güzeldir!
2596 Ey cihânın canı, sen bizim sevgilimizsin.
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ki ʿillet-i żamdur2597, miyānumuzda muḥkemdür. Daʿvāʾ-i ittiḥādda bu ḳavī 
şāhiddür ki her birimizüñ maḳṣūdı vāḥid ve maḳṣadı maʿbed-i zāhiddür2598. 

Pes muvāfaḳat ile yola girdiler ve şebāngāh ṣavmaʿa-i zāhide vardılar. Zāhid 
veẓāʾif-i ʿibādetden fāriġ olmış idi ve seccādesi üzre girībān-ı murāḳabeye baş 
çeküp düzd-i ḫvāb-ı ġaflet dimāġına yol bulmış idi. Düzdüñ ḫāṭırına bu ḫāṭıra 
ḫuṭūr itdi ki çün ġūl anı ḳatle meşġūl ola muḥtemeldür ki feryād idüp civā-
rında olan ḫalāʾiḳ mütenebbih olalar. Bu taḳdīrde gāva dāv dimek  müyesser 
olmaz. Dīv daḫı bu fikre düşdi ki düzd gāvı alıcaḳ elbette ḳapuyı açsa gerek, 
[H-169a] şāyed ki ṣarīr-i bābdan zāhid ḫvābdan uyanup ʿazāʾime meşġūl ola, 
[Ü-134a] bu farż üzre aña ẓafer bulmaḳ mutaṣavver olmaz. Pes düzde eyitdi:

Kerem eyle bir zemān tevaḳḳuf eyle ki ben zāhidi ḳatl idem, ṣoñra sen gāvı 
alasın gidesin. Düzd eyitdi:

Luṭf eyle sen bir ān ārām eyle, tā2599 ben gāvı alam, baʿdehū sen anuñ emrin 
temām idesin. Bu ḫilāf anlaruñ miyānında ḳāʾim oldı. ʿĀḳıbet muḳāveleleri 
mücādeleye nihāyet buldı. Düzd ziyāde mużṭarib olup aʿlā ṣavt ile zāhide 
eyitdi:

Āgāh ol ki bu dīv seni helāk  itmek  ister. Dīvüñ nāʾire-i ġayreti mültehib olup 
feryād itdi ki:

Bīdār ol ki bu düzd gāvı alup gitmek  ister. Zāhid anlaruñ āşūb u ʿarbede-
lerinden uyanup ḫurūş itdi. Eṭrāfında olan aḥbāb u aṣḥāb mütenebbih olup 
ṣavmaʿa-i zāhide şitāb itdiler. Düzd ü dīv her biri bir ṭarafa ḳaçdılar gitdiler ve 
zāhidüñ nefsi ve māli ol iki ẓālimüñ ḫilāf u cidāli sebebi ile ṣaḥīh ü sālim ḳaldı. 
Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü der-leşker-i düşmen üfted ḫilāf
Çerā tīġ bāyed keşīd ez ġılāf2600

Çün vezīr-i sā̱lis ̱bu kelāmı temām itdi evvelki vezīr bu iki vezīrüñ tedbīrinden 
pür-ġażab olup eyitdi:

Şöyle fehm olınur ki bu zāġuñ mekr ü füsūnı ile meftūn olup bu muʿāmelede 

2597 Żamdur] munżamdur, B.
2598 Daʿvāʾ-i ittiḥādda bu ḳavī … maḳṣad-ı maʿbed-i zāhiddür] -Ü.
2599 Sen bir ān ārām eyle, tā] -B.
2600 Düşman askerleri arasına nifak  düştüğünde kılıcı kınından çekmenin ne gereği vardır.
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ġabn-i fāḥiş ile maġbūn oldıñuz. Zinhār zinhār ḫvāb-ı ġafletden bīdār ve şarāb-ı 
cehāletden huş-yār oluñ ve gūş-ı hūşuñuzı perde-i pindārdan ḫālī ḳıluñ ve bu 
emrüñ ʿavāḳıbında [B-150a] ẕihn-i sā̱ḳıb ile fikr-i ṣāʾibi vācib bilüñ ki ʿāḳiller 
mekr-i aʿdādan teḥaffuẓ bābında ṭarīḳ-i iḥtiyāṭdan ḫurūcı ṣavāb görmezler ve 
anlaruñ güftār-ı durūġ ve kelām-ı bī-fürūġları ile ṭarīḳ-i müstaḳīmden inḥirāf 
göstermezler ve ʿāḳiller bu maʿnāya iltifāt itmeyüp cüzʾī temelluḳ u mülāye-
metlerin küllī taʿalluḳ u mülāṭafet ile telaḳḳī ḳılurlar ve ʿadāvet-i mevrūse̱ ve 
ḫuṣūmet-i ḳadīmeyi ferāmūş idüp ṣulḥ u āştī ile göñüllerin ḫoş iderler. Bil-
mezler ki düşmen hezār naḳş u maḥabbet gösterse henūz jeng-i ʿadāvet levḥ-i 
dilinden maḥv olmaz ve çendān ki bārān-ı mülāṭafet yaġdursa henūz hevā-yı 
ṣafā ġamām-ı küdūretden ṣaḥv olmaz. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Zülf-i Hindū-yı tu güftem ki diger reh ne-zened
Sālhā reft ü ber-ān sīret ü şānest ki būd2601

Bu ʿacebdür ki ṭarrār-ı Baṣra sizüñ baṣaruñuzda ṭurfe-i Baġdād görinür ve 
ḫar-ı mühre-i bī-iʿtibār sizüñ naẓaruñuzda gevher-i şāh-vār [H-169b] gelür. 
Sizüñ ḥālüñüz hemān ol dürūdger ḥāline beñzer ki keftār-vār güftār-ı zen-i 
bed-kirdāra firīfte oldı. Melik  istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Rivāyet iderler ki şehr-i Serendīb’de bir dürūdger var 
idi. Belāhetde Hebenneḳa-i zemān bir zeni var idi ki melāḥatde Zelīḫā-yı dev-
rān idi. Bir āhū-çeşm idi ki bir ʿişve ile hezār şīr-i şerzeyi şikār ḳılur idi ve bir 
şīve ile rūbāh-ı ʿaḳl-ı ḥīle-kāra ḫvāb-ı ḫargūş virür idi. Ḳıṭʿa: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Nigār-ı tīr-müjgān ḳavs-ebrū
Meh-i ʿaḳreb ẕuʾāʾib sünbüle mū

Büt-i Cevzā-kemer ḫūrşīd-eyyām
Esed-çeşm ü Ḥamel-düm Hūt-endām2602

Dürūdger aña āşüfte olup bir zemān ansuz olmaz ve bir sāʿat anı görmese 
rāḥat u ārām bulmaz idi. Zen egerçi ki żarūrī anuñla muṣāḥabet-i ṣūrī ider 
idi, [Ü-134b] ammā maʿnīde başı aġyār ile ḫoş olup bezm-i ʿişretde cām-ı 

2601 Senin Hintli gibi saçın artık  yol kesmez demiştim. Yıllar geçti ve o hala aynı huy ve şana sahip.
2602 Ok  kirpikli, Yay kaşlı, Akreb perçemli, Başak  saçlı sevgili. İkizler kemerli, Güneş kadar uzun yaşlı, Aslan gözlü, 

Koç kuyruklu, Balık  endamlı bir put.
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maḥabbeti ġayrılar yādına nūş eyler idi. Anlaruñ civārında bir cevān var idi ki 
ḳadd-i bālāsı gūyā bir serv idi ki çemen-i bāġ-ı cinānda bitmiş idi ve ḫaṭṭ-ı sebzi 
bir sebze idi ki kenār-ı çeşme-i ḥayvānı iḥāṭa itmiş idi. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ruḫī çünān ki ze ḫūrşīd ü māh ne’tvān kerd
Ḫaṭī çünān ki ze müşg-i siyāh ne’tvān kerd2603

Ol zenüñ murġ-ı dili bu cevānuñ2604 maḥabbeti dāmına ṭutuldı. Cevānuñ daḫı 
göñli şikārı zenüñ ʿaşḳ kemendine giriftār oldı. Āḫirü’l-emr vesāyıṭ miyānların-
dan gidüp murāsele muvāṣalaya ve muʿāşaḳa muʿānaḳaya mübeddel oldı ve 
muḳaddemāt-ı kelām u peyām ʿīş-i müdām ve ʿişret-i ṣubḥ u şāma ser-encām 
buldı. Ḥasūdlardan bir ṭāʾife ki iki yārüñ muvāṣalatı reşki anlaruñ ḳāmetleri 
tīrini yā ḳılur idi ve iki refīḳ miyānında şemʿ-i ṣoḥbet efrūḫte olsa anlaruñ dilleri 
fitīli şuʿle-i āteş-i ḥased ile yanar yaḳılur idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Hergiz ḥased ne-burdem ber-manṣıbī vü mālī
İllā ber-ān ki dāred bā dilberī viṣālī2605 [B-150b]

Ol ḥāle muṭṭaliʿ olup neccārı keyfiyyet-i kārdan ḫaberdār itdiler. Bī-çārenüñ 
ol ḳadar ġayret ü ḥamiyyeti yoġ idi ki bir ṭarīḳ-i maʿḳūl ile anuñ tedārükine 
meşġūl olaydı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yaraşmaz erlere bī-ġayret olmaḳ
Çü ġayret olmaya yeg ʿavret olmaḳ

Pes ʿavretine eyitdi: Sefer zādın müheyyā ḳıl ki dostlardan baʿżını ziyāret it-
mege gitsem gerek, egerçi ki maḳṣad-ı seferüm baʿīd ve mesāfe-i müsāferetüm 
medīd degüldür [H-170a] ammā birḳaç gün anda tevaḳḳuf itsem gerekdür 
bilmezem ki senüñ nār-ı firāḳuña nice ṣabr idebilem ve bār-ı iştiyāḳuña ne 
ṭarīḳ ile taḥammüle ḳādir olam. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ey be-nā-kām-ı merā ez ruḫ-ı tu mehcūrī
Ḫod ki bāşed ki be-kām ez tu güzīned dūrī2606

2603 Böylesi bir yüz güneş ve ayda görülmez. Böylesi bir ayva tüyü siyah miskten elde edilmez.
2604 Bu cevānuñ] anuñ, B H.
2605 Asla mal ve makam (sahiplerini) kıskanmadım. Ancak  sevgiliye kavuşmuş olanı istisna (onu kıskandım).
2606 Ey bizim isteğimizi yerine getirmeyen (sevgili), senin yanağından ayrı düştük. Zaten sana uzak  olup da isteği yerine 
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Zen daḫı tekellüf ile taḥassür ü taḥazzün iẓhār itdi ve hezār zaḥmet ü ḫūnābe 
ile gözlerinden bir iki ḳaṭre yaş aḳıtdı ve fi’l-ḥāl tūşe iḥżār idüp şevherin öpüp 
ḳoçup vedāʿ itdi. Çün neccār kendü ʿavretine zebān-ı naṣīḥati ber-kār idüp 
eyitdi:

Ey nigār zinhār ki ḳapuyı açıḳ ḳomayup muḥkem bend idesin ve esbābumı 
muḥāfaẓa idüp benüm pendümi gūş-ı hūşuña peyvend idesin. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gencüñe mihrüm ile mühr urasın
Ḥaḳ gözetmekde er gibi ṭurasın

Zen şevherinüñ pendini ḳabūl idüp sevgend ile müʾekked ḳıldı ve hemān laḥẓa 
ki eri gitdi cānāna ḫaber itdi ve eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Biyā be-bāġ ki gülhā şüküft ü hār ne-mānd2607

Cevān daḫı vaʿde ḳıldı ki çün giceden bir ḳaç sāʿat giçe ṭulūʿ-ı ṣubḥ-ı viṣālüme 
müteraḳḳıb ol zen ol vaʿde ile şādmān olup kebāb u şarāb iḥżār idüp ʿişret 
esbābın müheyyā ḳıldı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zihī saʿādet-i ṭāliʿ eger şebī ān māh
Be-külbe-i men-i bī-ḫānümān fürūd āyed2608

Dürūdger gidüp aḫşama dek  bir yirde tevaḳḳuf idüp bī-gāh bir maḫfī rāhdan 
ḫānesine geldi. İttifāḳ ol idi ki mihr ile māh bir burcda ḳırān itmiş ve iki yār ʿalā 
raġmi’l-aġyār2609 birbirinüñ dīdārı ile ḫoş-ḥāl olmış idi. Gāh cevān-ı māh-cebīn 
bir nükte-i rengīn ve ḫande-i şīrīn ile zen-i nāzenīnüñ ḫırmen-i ṣabrına āteş 
urur ve gāh ol şūḫ u ṭannāz ʿişve vü nāz u kirişme-i dil-nevāz ile cevān-ı cānā-
nuñ metāʿ-ı rūḥ-ı revānın ġāret ḳılur idi. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dü büt-i nāzenīn-i ʿaḳl-firīb
Pāy-tā-ser heme leṭāfet ü zīb [Ü-135a]

gelmiş kim var ki!
2607 Bahçeye gel ki güller açıldı ve diken kalmadı.
2608 O ay yüzlü eğer bir gece evsiz barksız olan benim kulübeme gelirse ne talih ne talih!
2609 Rakiplere rağmen.
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Īn ruḫ-ı şemʿ-i her şebistān būd
V’ān be-leb naḳl-i mey-perestān būd2610

Bī-çāre ol ḳadar tevaḳḳuf itdi ki anlar cāmeḫvāba meyl itdi. Āheste āheste bun-
laruñ yanında bir kūşede siñdi yatdı, tā bāḳī muṣāḥabetlerin daḫı müşāhede 
ḳıla ve ḥaḳīḳat-i ḥāli kendü gözi ile görüp anuñ ḥaḳḳında didükleri vāḳıʿ mıdur 
bile. Bu esṉāda nā-gāh zenüñ2611 gözi anuñ yüzine rāst geldi. Erinüñ gitmesi 
bu ḥāli taḥḳīḳ içün bahāne imiş bildi. Fi’l-ḥāl dīk-i mekri āteş-i fikr ile ḳayna-
dup [H-170b] maʿşūḳına sırr ile eyitdi: [B-151a] 

Cehr ile benden ṣor ki beni mi ziyāde seversin yoḫsa şevherüñi mi? Cevān refʿ-i 
ṣavt ile eyitdi:

Ey serv-i çemen leṭāfet-i ḳāmetüñ gibi rāst söyle ki cān u dilden baña mı ziyāde 
māʾilsin ḥelālüñe mi? Zen eyitdi:

Bu suʾāle sebeb nedür? Bu muḥāli yaʿnī ṭaleb ne? Cevān bīm-i cāndan suʾāl-i 
evveli tekrār ve zebān-ı ilḥāḥı ber-kār itdi. Zen eyitdi:

Gerek  incin gerek  incinme2612, sözüñ ṭoġrısı budur ki ʿavretler ekse̱r yā sehv ü 
ġaflet yā lehv ü şehvet cihetinden bu maḳūle ḥareket iderler ve nā-maḥremlere 
hem-dem olup bīgāneler ile münāsebet ve ecnebīler ile muṣāḥabet eylerler, 
ammā çün ḥācet-i nefsleri revā ola ve sūret-i şehvetleri inkisār bula bīgāneler 
ḥükmin virüp naẓar-ı iʿtibārdan dūr iderler ve2613 mücālesetinden iʿrāż idüp 
muṣāḥabetinden teneffür eylerler. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Terk-i yārī kunend ü dildārī
Dūstī ḫod ne-būd pindārī2614

Ammā şevher nūr mesā̱besindedür baṣarda ve dem menzilesindedür cigerde, 
belki cān derecesindedür tende ve rūḥ mesā̱besindedür bedende. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez cān buved gürīz ez īşān gürīz nīst2615

2610 Baştan ayağa güzellik  ve zerafet (sahibi olan), akılları çelen iki nazlı put (gibi güzel sevgili). Birinin yanakları 
(sanki) yatak  odalarını (süsleyen) mum (gibidir), diğerinin dudakları ise şarapçıların diline pelesenk  olmuştur.

2611 Zenüñ] ʿavretüñ, Ü.
2612 Gerek  incin gerek  incinme] -B H.
2613 Muṣāḥabet eylerler, ammā çün … iʿtibārdan dūr iderler ve] -H.
2614 Gönül okşamak  yerine sevgiliyi terk  ederler. Sanki onların arasında arkadaşlık  yokmuş zannedilir.
2615 Candan kaçmak  mümkündür, ama onlardan kaçmak  mümkün değildir.
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Nihāl-i ʿömr-i cevānīden ber-ḫūrdār olmasun ol ʿavret ki şevherin kendü nefs-i 
nefīsinden ʿazīz görmeye ve zülfi gibi ḳaddi lām ve şarāb-ı zindegānī ḥarām ol-
sun ol zene ki ḥelālini cān-ı şīrīninden leẕīẕ bilmeye ve ser-māye-i ḥayātı anuñ 
rifāġ-ı ḥāli ve ferāġ-ı bāli ve intiẓām-ı umūr-ı miʿād u meʾāli içün dilemeye. 
Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Vefā me-bād ümīdem eger be-ġayr-ı tu hest
Ḥarām bād hayātem eger berāy-ı tu nīst2616

Çün dürūdger bu füsūn u fesāneyi işitdi göñlinde reʾfet ü raḥmet āsā̱rı ẓuhūr 
itdi ve ʿırḳ-ı şefḳat ü maḥabbeti ḥareket idüp kendü kendüye eyitdi:

Az ḳalmış idi ki bu ʿavret ḥaḳḳında bir mażarrat benden ṣādır olup ve Ḫudā-yı 
perverdgār ḥużūrında şermsār u güneh-kār olaydum. Bu derdmend ḥaḳḳında 
ne ʿaceb sūʾ-i ẓann itmişem. Bu miskīn ḫod baña ʿāşıḳ-ı zār imiş ve benüm 
maḥabbetümden şeb ü rūz bī-ṣabr u bī-ḳarār imiş. Anuñ baña bu ḳadar taʿal-
luḳ u taʿaşşuḳı var iken dīn-i maḥabbetde ve āyīn-i mürüvvetde lāʾiḳ budur ki 
anuñ ḫaṭāsını yüzine urmayam ve bu maḳūle nādirelerden ki andan ṣādır oldı, 
iġmāż idüp andan iʿrāż göstermeyem ki hīç āferīdeye sehv ü zilletden ʿıṣmet ve 
bir bendeye bend-i şehvetden ḫalāṣ olmaġa ṭāḳat müyesser degüldür. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kesī kucāst ki ū dāmenī ne-yālūdest2617

Ḥālā ṣalāḥ-ı ḥāl budur ki şarāb-ı ʿīşlerin anlara telḫ itmeyem ve ebrūların dost 
u düşmen öñinde [H-171a] ḫāk-i fażīḥate dökmeyem ki ẓāhir budur ki bu 
ʿavret bu nevʿ ḥareketi sehv ü lehv cihetinden itmişdür, ḳaṣd u ʿamd ile itme-
mişdür. Farażā ki öyle ola, evlā budur ki ḥamele’l-müʾminü ʿ alā ṣalāḥ2618 mūcibi ile 
anı ṣalāḥa ḥaml idüp [Ü-135b] naẓarumı anuñ hünerine ḥaṣr idem ve dīdemi 
anuñ ʿaybından kef [B-151b] idüp ḳabāʾiḥı ẕeyl-i iġmāż ile setr idem. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ger hünerī dārī vü heftād ʿayb
Dūst ne-bīned be-coz ān yek  hüner2619

2616 Eğer senden başkasından ümitliysem bana vefa gösterme. Bu hayatı senin için yaşamıyorsam (bu hayat bana) haram 
olsun.

2617 Eteği kirlenmemiş olan biri var mıdır? Hani nerede?
2618 Mü’min iyiye yorar.
2619 Bir hünere ve yetmiş ayıba sahipsen dost o bir hünerden başkasını görmez.
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Pes hemān ol kūşede ḫāmūş olup oturdı, tā ol vaḳte dek  ki anlar ʿīşdan fāriġ 
oldılar ve rāyet-i şeb nigūnsār ve ʿalem-i rūz-ı ʿālem-efrūz mülāmis-i encüm-i 
seyyār oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Açıldı ṭurra-i şebden ruḫ-ı rūz
Ṣaçıldı nūr-ı ṣubḥ-ı ʿālem-efrūz

Merd-i bīgāne ṭurdı ḫānesine buyurdı ve zen-i mekkāre2620 cāmeḫvābda ken-
düsin uyḫuya urdı. Dürūdger2621 āheste yirinden ṭurup rıfḳ u luṭf ile gelüp ʿav-
reti yanında oturdı ve āstīn-i luṭf ile ġubār-ı melāli zeng-i çihresinden götürüp 
nerm nerm elini anuñ aʿżāsına sürdi, tā zen-i dil-firīb gözin açup erini pisteri 
üstinde gördi. Fi’l-ḥāl yirinden ṭurugelüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Demīd ṣubḥ-ı saʿādet ki yār bāz āmed
Hezār şükr ki ān gam-küsār bāz āmed2622

Pes ṣordı ki saʿādet ü selāmet ile ḳaçan geldiñüz? Eyitdi:

Ol vaḳt ki ol bīgāne ile āşnālıḳ cāmını nūş ve sāʿid-i ārzū ile miyān-ı şāhid-i 
viṣāli der-āġūş ider idüñüz, ammā çün bildüm ki saña elbette bir żarūret ḥādis ̱
olmışdur ki bu maḳūle fiʿle bāʿis ̱olmışdur şerāʾiṭ-ı luṭf u mürüvveti riʿāyet idüp 
ḥużūruñuza māniʿ olmadum. ʿAle’l-ḫuṣūṣ ki bu vāsıṭa ile baña ne mertebede 
mihr ü maḥabbetüñ var idügin bildüm ve baña kemāl-i meyl ü taʿalluḳuña 
muṭṭaliʿ oldum ve cezm eyledüm ki ḫıyānetüñi benüm muvāṣalatum içün ister 
imişsin ve nūr-ı bāṣıreyi benüm cemālüm müşāhedesi içün diler imişsin ve sen-
den bu nevʿ ḥareket ṣudūrına ʿ illet elbette yā sehv ü ġaflet veyā teveḳān-ı şehvet 
imiş, benden ibā vü nefret ve ġayra meyl ü maḥabbet degül imiş. Pes baña 
bi-ḳadri’ṭ-ṭāḳa senüñ ḫāṭıruñı riʿāyet itmek  vācib ve dāʾire-i ʿırżuñı ṣıyānet 
idüp mümkin olduḳça ḥimā-yı ḥürmetüñi ḥimāyet itmek  lāzımdur. Ḳalbüñi 
ḳavī ṭut. Ḫavf u hirāsa kendüñe yol virme ve vaḥşet [H-171b ] ü dehşetden 
berī ol ve beni ʿafv idüp maʿẕūr buyur ki senüñ bābuñda erbāb-ı ġaraż ḳavline 
iʿtimād idüp men yesmaʿ yaḫul2623 mefhūmı mūcebince saña sūʾ-i iʿtiḳād itmiş 

2620 Mekkāre] -B H.
2621 Dürūdger] neccār, Ü.
2622 Mutluluk  sabahı doğdu, zira sevgili geri geldi. Binlerce şükrolsun ki o dert ortağı geri geldi.
2623 İşiten hayal eder (Birilerinin ayıp ve kötülükleri hakkında bir şey işiten o kişi hakkında kötü düşünmeye başlar).
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idüm. Bi-ḥamdili’llāhi ve’l-minne2624 ki benüm maẓanneme muvāfıḳ ve ḫalḳuñ2625 
mesāvīsine muṭābıḳ çıḳmaduñ. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sehv būd ān çi mā gümān kerdīm2626

Zen daḫı zebān-ı siḥr-engīz ile kelimāt-ı mekr-āmīzi der-miyān idüp cānibin-
den ḫışm u ḫuşūnet ve ʿunf ü ruʿūnet zāʾil olup mūcibāt-ı vaḥşeti bi’l-külliye 
ferāmūş ve dest-i muṣālaḥa vü muṣāfaḥa ile dūş-ı mülāṭafet ü muvāfaḳatı der-
āġūş itdiler ve neccār zebān-ı iʿtiẕār ile bu maʿnāyı tekrār eyledi. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Nezd-i Ḫudā cürm-i tu nāçīz bād
Men ze tu rāzī şodem ū nīz bād2627

Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü bildük  aṣlını bu dāstānuñ
Ṣaḳın olma emīn mekrinden anuñ

Ki mekri2628 [B-152a] muḥkem ü keydi2629 metīndür
Bulardan dūr olan ḥaḳḳa yaḳındur

Bu mese̱li īrāddan murād oldur ki siz daḫı ol neccār gibi ki ol zen-i bed-kirdā-
ruñ güftārına firīfte oldı, bu zāġ-ı mekkār u ḥīle-kāruñ dām-ı tezvīrine giriftār 
olmayasız ve anuñ zerḳ u şaʿbedesi ile şarṭ-ı iḥtiyāṭı elden ḳomayasız. Beyt: 
[Ü-136a]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-ḳavl-i ḥaṣm-ı bed-endīş ġırre ne’tvān şod
Kesī ki kerd be-āḫir çünīn peşīmān şod2630

Baʿżı düşmen olur ki ḫaṣmınuñ ḥāline muṭṭaliʿ olmaduġı sebebden aña ẓafer 
bulmayup żarūrī zerḳ u tezvīr muḳaddemātını tertīb ider ve ḫayr-ḫvāhlıḳ yü-

2624 Allah’a şükürler olsun ki onun yardımıyla.
2625 Ḫalḳuñ] ilüñ, Ü.
2626 Meğer doğru bildiklerim yanlışmış.
2627 Senin suçun Allah katında önemsiz olsun. Ben senden razı oldum, O da razı olsun.
2628 Mekri] kendü, Ü.
2629 Keydi] mekri, Ü.
2630 Kötü düşünceli düşmanının sözleriyle gururlanma. Zira bunu yapanlar, sonunda pişman oldu.
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zinden naṣīḥat-āmīz kelimāt idüp ol ḥīle ile kendüsin aña taḳrīb ider, tā āḫir-i 
kār vāḳıf-ı aḥvāl ve muṭṭaliʿ-i esrār olup baṣīret-i kāmil ile müteraṣṣıd-ı furṣat 
olur ṭurur ve vaḳtinde her zaḫm ki urur, ṣāʿiḳa-i āteş-bār gibi ḫırmen-i vücūd-ı 
ḫaṣmuñ külin göge ṣavurur ve ḫadeng-i mekri tīr-i ḳażā gibi bī-ḫabṭ u ḫaṭā 
hedef-i murād ve nişāne-i maḳṣūda rāst varur. Zāġ eyitdi:

Ey sitem-kār-ı dil-āzār bu çerb-zebānlıḳ neyi müfīd olur ve bu ḳadar suḫan-ārā-
lıḳ ne maṣlaḥata yarar? Yaʿnī baña olan ẓulmüñ ve benüm ḥaḳḳumda vāḳıʿ 
olan cevr ü ḥayfuñ2631 ḥīle vü mekr ile ne münāsebeti var? Hīç bir ʿāḳil ġayra 
rāḥat içün kendüye cerāḥat revā görür mi ve āḫere nūş u ʿīş içün kendüye 
nīş ü rīş urur mı? Benüm ḥālümi ḥīleye nisbet itmek  ġāyet-i ġabāvetden nāşī 
olur ki gün gibi rūşen ü muʿāyendür ki bu ʿuḳūbet benüm melik-i zāġān ile 
muḫālefetüm pādāşıdur. Vezīr eyitdi:

Ey bed-fiʿāl senüñ mekr ü ālüñe ḥasb-i [H-172a] ḥālüñ delālet-i vāżıḥa ile 
dāl ve ḫudʿa-i iḫtiyālüñ bir şemmesin delle-i muḥtāle idebilmek  muḫāldür. 
Tenüñde her dāġ-ı miḥnet ṭavʿ u raġbet ile urulmışdur. Her zaḥmetde bir 
raḥmet ve her cerāḥatde bir rāḥat mülāḥaẓa olmışdur. Muḥaṣṣal-ı kelām kām-
ı2632 ḫāṭıruñda olan leẕẕet-i intiḳām bu ʿuḳubet-i şarāb-ı bed-güvārın meẕāḳ-ı 
ümmīdüñe sāz-kār ḳılmışdur. Niçe kimesneler helāk-i aʿdā içün nefslerini fidā 
itmişlerdür ve maḫdūmları bābında şükr-i niʿmeti edā ve ḥaḳ-güzārlıḳ ve hevā-
dārlıḳ nāmın cerīde-i rūzgāra imlā itmek  sevdāsı ile kendülerin varṭa-i ʿanā 
ve gird-āb-ı cefāya atmışlardur. Nite ki ol pūzīne aʿdādan aḫẕ-i intiḳām içün 
nefsini fidā itmekle ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet-i yārānı edā itmişdür. Melik-i būm ṣordı ki: 
Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Rivāyet olınur ki meymūnlardan bir cemāʿat-i kesī̱re 
bir cezīrede ki mīvesi bī-şümār ve ābı ḫoş-güvār ve hevāsı mizāclarına sāz-kār 
idi, meʾvā ṭutmışlar idi. Bir gün ol ḳavmüñ ekābirinden bir cemāʿat bir dıraḫt 
sāyesinde otururlar idi ve her ṭarafdan çevgān-ı zebān ile söz ṭopun ururlar idi. 
Bir zemān piste gibi leb-i ḫandān ile fındıḳ u fıstıḳdan ḫaber virürler idi ve bir 
sāʿat leṭāfet-i engūr-ı pür-nūr ve ḥalāvet-i incīr-i bī-naẓīrden ḥikāyet ḳılurlar 
idi. Nā-gāh bir ḫırs-ı zişt [B-152b] ol nevāḥīyi geşt iderken anlara anda rāst 
geldi ve anlaruñ bu cemʿīyyetinden perīşān u mużṭarib ve kānūn-ı derūnunda 
āteş-i reşk  ü ḥased mültehib olup kendü kendüye eyitdi:

2631 Cevr ü ḥayfuñ] cevrüñ, B H.
2632 Kām-ı] -B.
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Revā mıdur ki bu meymūnlar bu mevāżıʿ-ı sebzde ve merātiʿ-ı ḫurremde ki 
ġayret-i būstān-ı İrem’dür, ter ü tāze mīveler yiyeler ve oturalar ve ḥarīr-naẓīr 
çemenler ve nesteren ü semen ü yāsemenler üzre yatalar ṭuralar. Ben dil-ḫas-
te vü ḫāṭır-şikeste öyle aç u muḥtāc giçem ve her zemān kāse-i devrāndan 
[Ü-136b] şūrābe-i mücāʿat ve şūrbā-yı riyāżet içem ve hezār zūr u zār ile bir 
cīfe elüme girse ʿīd-i ekber ḳılam ve miḥnet-i bisyār ile bir üstüḫvāna elüm irse 
niʿmet ü ġanīmet bilem. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Raḳībān der-bahār-ı ḥüsn-i ū bü’şküfte hemçün gül
Çirā men der-hazān-ı hicr bī-berg ü nevā bāşem2633 

Pes anlaruñ mecmaʿına müteveccih olup ḳaṣd itdi ki cemʿīyyetlerin perīşān ḳıla 
ve bünyād-ı ḫużūrların ber-bād idüp ol maḳām-ı cennet-nişānı mıḫleb-i taġal-
lüb ile ellerinden ala. Pūzīneler şūr u şaġabı ḥadden giçürdiler ve bir laḥẓada 
bī-ḥaṣr u bī-ʿadd pūzīne cemʿ olup ceng [H-172b] itdiler. Āḫirü’l-emr pençe-i 
ceng ve ḍarb-ı seng ile ḥırṣ-ı ḥarīṣı mecrūḥ u leng idüp meydān-ı fesīḥ-i cihānı 
gözine teng itdiler. Bī-çāre ḫırs-ı ḫām-ṭamaʿuñ bāġ-ı ārzūsında mīve-i murā-
dı irmedin berg ü bār-ı ʿişreti pejmürde oldı ve zāviye-i ḫāṭırı pertev-i şemʿ-i 
ḫużūr ile münevver olmadın çerāġ-ı ḳuvvet ü zūrı mürde oldı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Nā-resīde be-lebem cürʿaʾī ez sāġar-ı ʿīş
Mī-zened dest-i cefā cām-ı murādem ber-seng2634

El-ḳıṣṣa ḫırs-ı sitem-kār hezār zūr u zār ile meymūnlar miyānından ḳaçup kūh-
sāra düşdi ve feryād u ḫurūş idüp başına kendü cinsinden bī-ḥadd ü bī-ḥisāb 
vuḥūş üşdi. Çün anı ol ḥālde gördiler keyfiyyet-i ḥarb ve kemmiyyet-i ḍarbdan 
ṣordılar. Ḫırs-ı faḳīr ṣūret-i mā-cerāyı naḳīr ü ḳıṭmīr taḳrīr itdi ve eyitdi:

Bundan artuḳ kem-nāmūslıḳ ve ġayretsüzlik  olur mı kim ḫırs-ı ḳavī-heykele 
pūzīne-i żaʿīf-peykerden bu ʿār u şennār lāḥıḳ ola. Hergiz ḳadīmü’l-eyyāmdan 
bizüm ābā vü ecdādumuz bu bed-nāmlıġı görmemiş ve işitmemişlerdür ve 
bizüm neslümüz bu aṣıl ḫacālet ü ḥaḳāreti ḳabūl itmemişlerdür. Şöyle ki defʿ-i 
ʿār ve aḫẕ-i sā̱rda bizden müsāhele cāʾiz ola, tā ḳıyāmete dek  bu bed-nāmlıḳ 
ṣafḥa-i rūzgārda bāḳī vü pāydār ḳala. Ṣalāḥ budur ki hem-destān olup bir 

2633 Rakipler onun güzelliği baharında gül gibi açılmışken ben neden ayrılık  güzünde azıksız gıdasız kalayım?
2634 Dudağıma eğlence kadehinden bir tortu bile gelmedi. Cefa eli murat kadehimi taşla kırıyor.
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şebī-ḫūn ile anlaruñ rūz-ı ḥayātların tīre ve gubār-ı kār-ı zār ile dīde-i ümmīd-
lerin ḫīre ḳılavüz. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ger ez gerdiş-i çarḫ bāşed emān
Be-ḫvāhīm k’īn rā ḫod ez bed gümān2635

Çünīn ser be-kūbīmşān der-sitīz
Ki māned ze mā nām tā rüstehīz2636

Ḫırslaruñ ʿırḳ-ı ġayretleri mużṭarib ve āteş-i ḥamiyyetleri mültehib olup 
dehān-ı lāf u güzāfı açdılar ve aġızlarından kef-i cidāl ü ḫilāfı ṣaçdılar ve eyit-
diler: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Muḫālif çü mūrest ü mā ejdehā [B-153a]

Kucā gerded ez pençe-i mā rehā

Ze mā rāyet-i ceng efrāşten
Ze düşmen ser ü tāc bü’gẕāşten2637

Bunuñ üzerine muḳarrer itdiler ki hemān ol gice esbāb-ı iştiʿāl-i āteş-i ḳıtāla 
iştiġāl idüp nār-ı kārzār ve şuʿle-i kīrdār ile pūzīnelerüñ ḫānmānlarına āteş-i 
bevār uralar ve ḫāne-i ḥayātların yıḳup ve ḫırmen-i vücūdların yaḳup külin 
göge ṣavuralar. Çün şīr-i zerrīn-çengāl-i mihr pīşe-i sipihrden fī ʿ aynin ḥamiʾet2638 
çeşmesārına batdı ve dübb-i ekber ü aṣġar ḥavālī-i ḳuṭb-ı şimālīde ḥarekete 
āġāz itdi Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü ḫūrşīd-i tābende bü’nmūd püşt
Hevā şod siyāh u zemīn şod dürüşt2639 [H-173a]

bi’l-külliye ol kūhsār ki [Ü-137a] ḫırsları bī-ḥadd ü bī-ḥisāb idi, ḥarbe-i ḥarb 
ile pūzīneler cezīresine şitāb itdiler. Meger şāh-ı pūzīnegān erkān u aʿyānından 
bir cemʿ-i kesī̱r ile şikāra gidüp ol gice miyān-ı beyābānda ḳalmış idi ve sāʾir 
ḫadem ü ḥaşem hücūm-ı düşmenden ġāfil idi. Her biri kendü maḳām u men-

2635 Felek  fırsat verirse düşmandan öcümüzü alacağız. 
2636 Savaşta öyle kahramanlıklar gösteririz ki ta kıyamete kadar bizden nam kalacak.
2637 Karşı duranlar karınca, biz ise ejderha gibiyiz. Bizim pençemizden sağ kurtulurlar mı? Bizim savaş bayrağını 

açmamız, düşmandan baş ve tacın gitmesi demektir.
2638 Bir çamur gözesinde batar gibi (Kehf 86).
2639 Parlak  güneş gibi sırtını döndüğünde hava karardı ve yeryüzü sertleşti.
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zilinde2640 ārām u ḳarār ḳılmış idi. Nā-gāh bir sipāh niçe sipāh bir belā-yı siyāh 
pūzīnelerüñ kişver ü leşkerine ḳudūm u hücūm itdiler. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sipāhī çü mūr u melaḫ tāḫtend
Be-tīzī cihān der-cihān sāḫtend2641

Pūzīnelerüñ ekse̱ri hedef-i tīr-i demār ve ʿalef-i şemşīr-i bevār olup rūy-ı zemī-
ni vedāʿ itdiler ve baḳıyyetü’s-seyf mecrūḥ u dil-fikār hezār zūr u zār ile ol 
varṭa-i ḫūn-ḫvārdan kenāra yitdiler. Ḫırslar çün ol bīşe-i behişt-nişānı envāʿ-ı 
niʿam ile mālī ve ol cezīre-i ābādānı aʿdā vü müddeʿīden ḫālī gördiler hemān 
ol maḳāmda pāy-ı iḳāmeti dāmen-i sükūna çekdiler ve ol ḫırs-ı cefā-dīde vü 
sitem-keşīdeyi2642 kendülere emīr idüp dest-i tasalluṭ u taġallübi dırāz itdiler ve 
her niʿmeti ki pūzīneler mürūr-ı zemān ile cemʿ itmişler idi, yed-i ġaṣb ile nehb 
ü ġārete āġāz itdiler. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Allāh Allāh ki telef kerd ü ki endūḫte būd2643 

Çün tebāşīr-i ṣubḥ ʿayān olup çihre-i cihān ruḫsāre-i ḫūbān gibi tābān oldı 
ve cemşīd-i ḫūrşīd ḫalīfe-i zemān Ḥażret-i Sulṭān Süleymān-ı ṣāḥib-ḳırān gibi 
serīr-i zerrīn üzre cülūs idüp rūy-ı zemīne fermānı revān oldı Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çeküp leşkerine sulṭān-ı ḫāver
Cihānı ser-te-ser itdi musaḫḫar

melik-i pūzīnegān bu ḥālden ġāfil şikār-künān cezīre cānibine māʾil olup 
esṉā-yı rāhda hezīmetīlerden bir cemāʿat ki miyān-ı gird-āb-ı belādan nīm-
cān kenār-ı emāna yitmişler idi, ḳarşu geldiler ve ḫurūş u feryād-ı āteş-teʾsī̱ri 
gūş-ı felek-esī̱re yitürdiler. Melik  keyfiyyet-i ḥālden suʾāl idüp ṣūret-i vāḳıʿaya 
muṭṭaliʿ olıcaḳ kānūn-ı derūnında dīk-i ġayreti ḳaynayup ve engüşt-i ḥayreti 
dendān-ı ḥasret ile çiyneyüp eyitdi:

Dirīġ ol memālik-i maḥrūseye ki dest-i taṣarrufumuzdan çıḳdı ve ḥayf ol 
[B-153b] cezāʾir-i maʿmūreye ki aʿdā vü bīgāneler eline düşdi ve öyle ki baḫt-ı 
ber-geşte ḫāk-i idbārı bizüm farḳumuza nisā̱r itdi, vā muṣībetā ki dünyā-yı 

2640 Maḳām u menzilinde] maḳāmında, Ü.
2641 Askerler karınca ve çekirge sürüsü gibi saldırdı ve hızla cihan içinde cihan yaptılar.
2642 Sitem-keşīdeyi] elem-resīdeyi, Ü.
2643 Alllah Allah, kim topladı ve kim dağıttı?
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ġaddār bizden kenār idüp devlet-i nā-pāydār ṣad merḥale bizden firār itdi. 
Beyt2644:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Būstān-ı dehr rā berg ü nevāyī kes ne-dīd
Çihre-i iḳbāl rā reng-i vefāyī kes ne-dīd [H-173b]

Ber-firīb-ābād-ı gītī iʿtimād ez ʿaḳl nīst
Z’ān k’ez ū pür-fitneger miḥnet-serāyī kes ne-dīd2645

Sāʾir sipāh ki mülāzim-i rikāb-ı pādşāh idiler, ıżṭırāba āġāz idüp her biri māl 
ü menāl ve ehl ü ʿıyālleri içün nevḥa vü zārīye başladılar. Anlaruñ miyānında 
Meymūn-nām bir pūzīne var idi be-nām ʿaḳl u ḫıred ile beyne’l-aḳrān müşārun 
ileyhi bi’l-benān2646 idi ve fażl u hüner ile sāʾirlerden imtiyāzı müstaġnin ʿani’l-beyān2647 
idi. Bu sebeb ile anlaruñ miyānında ḥürmet-i temāmı var idi ve şāh u sipāh 
anuñ meyāmin-i ārā vü efkārı ile istiẓhār iderler idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ez īn rūşen-dil ü ṣāfī-żamīrī
Be-tedbīr-i dürüst iḳlīm-gīrī

Zuḥal şākir-i ū der-nükte-dānī
ʿUṭārid çākereş der-ḫāme-rānī2648

Meymūn çün meliki maḥzūn ve sāʾir ḥaşemi ser-nigūn gördi zebān-ı feṣāḥat ile 
naṣīḥate2649 āġāz idüp eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bir belā nāzil olsa itme cezaʿ
K’anda var iki şer işit benden [Ü-137b]

Evvelā dostlar olur ġam-gīn
S̱āniyen şādmān olur düşmen

Nüzūl-i nevāʾib ve ḥuṣūl-i meṣāʾibde cezaʿ ü fezaʿ bendeyi se̱vāb-ı ebedīden 

2644 Beyt] rubāʿī, B Ü.
2645 Kimse dünya bostanında eğlence, talihin yüzünde vefa rengi görmedi. Dünyanın aldatıcılığına güvenmek  akıl işi 

değildir. Kimse o fitneciden gam çekecek  bir kulübe dahi alamaz.
2646 Arkadaşları arasında parmakla gösterilen.
2647 Açıklamaya gerek  yok.
2648 Açık  gönüllü, temiz kalpli, âlemi kaplayan doğru tedbirleri sayesinde Zuhal nükte yapıcılıkta ona şükreder, Utarid 

kalem oynatıcılıkta onun kölesidir.
2649 Naṣīḥate] neṣāʾiḥe, B H.
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maḥrūm ve ḳıllet-i ṣabr ve ḫıffet-i ʿaḳl ve seḳāmet-i rāy ile meşhūr u mevsūm 
ider. Bu maḳūle vaḳāyiʿ ki aḥyānen vāḳıʿ olur, telāfī vü tedārükinde iki nesne 
nāfiʿ olur. Birisi ʿurve-i vüsḳ̱ā-yı ıṣṭıbāra temessükdür ki şecere-i ṣabr müsm̱ir-i 
se̱mere-i ḥācāt ve be-ḥükm-i eṣ-ṣabru miftāḥü’l-ferec2650 taḥammül kilīd-i ebvāb-ı 
ḥuṣūl-i necāt ve vuṣūl-i derecātdur. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Kilīd-i der-i genc-i maḳṣūd ṣabrest
Der-i beste ān kes ki bü’kşūd ṣabrest

Ze āyīne-i sīne-i derdmendān
Ġubār-ı sitem ān ki bü’zdūd ṣabrest2651

Biri daḫı rāy-ı rāst ve tedbīr-i dürüst ve fikr-i sā̱ḳıb ve rāy-ı ṣāʾibdür ki çün 
berḳ-ı rāy-ı ṣāʾib-i ṣāḥib-i ẕihn-i sā̱ḳıb, şeb-i vāḳıʿada lāmiʿ ola ẓalām-ı ẓulmi 
hevā-yı ḥāl-i maẓlūmān-ı sitem-dīdeden refʿ ve fāris-i meydān-ı ferāset bir sāʿat 
fikr ile hezār sāle ḥīle vü mekri kendüden defʿ ider. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tevān be-merhem-i tedbīr-i nīk  ü rāy-ı ṣavāb
Cerāḥat-i dil-i ṣad-pāre rā devā kerden2652

Melik-i pūzīnegān mażmūn-ı kelām-ı Meymūn ile mütesellī olup ṣordı ki: 

Bu kāra çāre nedür? Meymūn ḫalvet ṭaleb itdi ve eyitdi:

Ey melik-i nāmdār benüm ehl ü2653 ferzendüm ve ḫvīş ü peyvendüm bu gürūh-ı 
sitem-kārlaruñ elinde küşte ve şīşe-i ʿār u nāmūsı bu bed-kirdārlaruñ zaḫm-ı 
seng-i ẓulmi ile şikeste oldı. Muḳarrerdür ki baña anlaruñ ḥasreti ile ʿömrden 
leẕẕet ve bu [H-174a] feżāḥat ile ḥayātdan rāḥat [B-154a] mutaṣavver de-
güldür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Bī-rūy-ı tu zinde mī-tevān būd velī
Ān zindegī ez hezār mürden beterest2654

2650 Sabır, rahatlığa kavuşmanın anahtarıdır.
2651 Murat hazinesinin anahtarı sabırdır. Kapalı kapıyı açan sabırdır. Dert ehlinin göğüs aynasından sitem tozunu silen 

sabırdır.
2652 İyi tedbir ve doğru fikir merhemiyle yüz parça olmuş gönüllerin yarası iyileştirilebilir.
2653 Ehl ü] -B.
2654 Senin yüzünü görmeksizin yaşamak  mümkün olabilir, fakat o yaşamak  binlerce ölümden beterdir.
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Çün ʿāḳıbet-i kār raḫt-ı2655 zindegānī ġarḳ-āb-ı bevāra düşmek  muḳarrerdür 
evlā budur ki ber-sebīl-i taʿcīl kendümi bu finā-yı fenā ve tengnāy-ı dünyādan 
serāy-ı beḳā ve fezā-yı2656 rāḥat-fezā-yı ʿuḳbāya yitişdürem ve ḥaḳḳ-ı niʿmet-i 
meliki edā ve nefsümi anuñ yolına fidā idüp yārān-ı kerīm ve dostān-ı ḳadīmüñ 
intiḳāmın ol leʾīmlerden alam. Melik  eyitdi:

Ey Meymūn şerbet-i aḫẕ-i intiḳām kām-ı ḥayātda şīrīn ü ḫoş ve şarāb-ı ḳahr u 
istīlā bezm-i zindegānīde ṣafā-baḫşdur. Sen ḫāk  olıcaḳ ḳamu ʿālem yā ḫarāb ol-
mış yā maʿmūr ve sen helāk  olıcaḳ benī-ādem yā maḥzūn olmış yā mesrūr. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Z’īn çemen çün şodī tu der-perde
Ḫvāh gül-i tāze ḫvāh pejmürde2657

Meymūn eyitdi: Ey melik  bu dām-ı nekbete ki ben giriftār oldum, hezār bār 
memātı ḥayāt üzre tercīḥ ve fenāyı beḳā üzre iḫtiyār itsem ʿaceb degüldür 
ki nūr-ı dīde temāşā-yı cemāl-i zen ü ferzend ile ḥāṣıldur. Anlar ḫod niḳāb-ı 
türāb ile mestūr olmışdur ve sürūr-ı sīne müşāhede-i ʿıyāl-i ḫvīş-peyvend ile 
mütevāṣıldur. Anlaruñ daḫı ḫırmen-i vücūdı ṣarṣar-ı helāk  ile hebāʾen mensū̱rā2658 
olmışdur. Bāzār-ı dünyā-yı bī-meʾālde ser-māye-i ferāġ-ı bāl ve rifāġ-ı ḥāl ve 
meʾāl-i2659 māl ü menāldür. Maʿlūmdur ki hep mevrūs ̱u mükteseb, dest-ḫvīş-i 
ḫaṣm-ı bed-sigāl ve pāymāl-i düşmen-i bed-fiʿāldür. Ḥālā dilerem ki meliküñ 
veẓāʾif-i ḥuḳūḳ-ı niʿmetin bu ḫidmet ile edā ḳılam ve sāʾir aḥbāb u aṣḥābuñ 
daḫı cerāḥatlerine merhem-i rāḥat ile devā ḳılam ve naḳd-i cānı nisā̱r itmek  ile 
aḫẕ-i sā̱r ve defʿ-i ʿār idem ve ebnā-yı cinsümüñ libās-ı nāmūsın ṣābūn-ı ġayret 
ile bu ḥaḳāret [Ü-138a] levsi̱nden yuyam arıdam ve bu vesīle ile bu rūzgār-ı 
nā-pāydārda nām-ı nīk  ve ẕikr-i cemīl yādgār ḳoyam gidem. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-nām-ı nikū mürdenem ārzūst
K’ez īn cümle maḳṣūd nām-ı nikūst2660

Melik  gerekdür ki bende içün ġam çekmeyüp dil-i mübārekin şād ve çün aḥ-

2655 Raḫt-ı] -B H.
2656 Feżā-yı] serāy-ı, Ü.
2657 İster taze ister kurumuş gül ol, bu çemenden yitip gideceksin.
2658 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
2659 Ve meʾāl-i] -B H.
2660 İsteğim iyi adla ölmektir. Yaptığım herşeyde tek  amacım iyi ad bırakmaktır.
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bāb ile ṣoḥbet ādābın2661 ābād ide benüm vefādārlıġumı unutmayup bir duʿā 
ile yād ide. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü der-miyān-ı murād āverīd dest-i ümīd
Ze ʿahd-i ṣoḥbet-i mā der-miyāne yād ārīd2662

Melik  eyitdi: Söyle görelüm ki bu müşkili nice enāmil-i teʾemmül ile ḥal ve bu 
ḫamrı2663 nice ḫamīr-i tedbīr ile ḫal itdüñ? Meymūn eyitdi:

Bir fikr itdüm. Eger şeref-i ḳabūl erzānī buyurulursa [H-174b] umaram ki 
melik  devletinde düşmen-i şūmı beriyye-i helākde maʿdūm idem ve cezmüm 
budur ki bu tedbīr ile aʿdā-yı ḫāksārı şuʿle-i semūm ile mūm gibi eridüp ṣom 
idem ve ṣalāḥ budur ki fermān idesin, tā cellādān-ı çīre-dest beni müsḻe idüp 
dest ü pāyumı şikeste ideler ve bu bīşe kenārında bir kūşede bıraġalar gideler 
ve melik  kendü mülāzimleri ile ve münhezim olanlardan kendüye lāzımları ile 
fülān mevżiʿe müteveccih olalar ve iki gün giçdükden ṣoñra [B-154b] üçün-
ci ṣabāḥ geleler. Kendü menzillerinde ferāġat ü ḥużūr ile iḳāmet ḳılalar. Ne 
düşmenden ese̱r bulalar ve ne min-baʿd anlaruñ cinsinden müteżarrır olalar. 

Melik  hemān rāy-ı Meymūn mūcibi ile fermān idüp buyurdı, tā anuñ gūşların 
kūşe-i dendān ile ḳopardılar ve eṭrāfını ḫurd idüp tenine bī-ḥadd ü bī-kerān zaḫm 
urdılar ve nālān u ġırīvān ol bīşe kenārında ʿadūya ḳarīb bir ḳuşede bıraḳdılar ve 
şāh u sipāh ol cevānibden bir cāygāh-ı ḥaṣīne penāh idüp muntaẓır-ı furṣat olup 
ṭurdılar. Bī-çāre Meymūn ol gice zaḫm-ı nīş ve renc-i rīşden bir vech ile nāliş ider 
idi ki dīde-i seng-i saḫt-dil anuñ ıżṭırābın görse riḳḳat idüp āb olur idi ve kūh-ı 
şükūh-ı Bī-sütūn ṣadā-yı derd-āmīzin işitse Ferhād gibi feryād ḳılur idi. Melik-i 
ḫırsān şāh-ı Ḫorāsān gibi ʿale’ṣ-ṣabāḥ ol eṭrāfı ṭavāf iderken nā-gāh ol nāle-i 
cāngāhı işitdi ve āvāz cihetine müteveccih olup Meymūn’ı ol ḥāl üzre müşāhede 
itdi. Bunuñ birle ki ġalīẓu’l-ḳalb idi, aña riḳḳat eyledi ve bā-vücūd ki saḫt-dil idi, 
göñlinde mülāyemet ü mülāṭafet ẓāhir2664 oldı ve anuñ teftīş-i ḥāli ve tefaḥḥuṣ-ı 
mā-fi’l-bāl ḫuṣūṣına iştiġāl idüp bu icmālüñ tafṣīlini istifsār ḳıldı. Meymūn daḫı 
ferāset ile bildi ki bu ḳavmüñ melikidür. Duʿā vü se̱nāya āġāz itdi ve şān-ı melike 
lāʾiḳ olan merāsim-i taʿẓīm ü tekrīmi taḳdīm itdükden ṣoñra eyitdi: Beyt:

2661 Ādābın] evin B H.
2662 Ümit elini muratlar arasına uzatıyorsanız, bizim de dostluğumuzu arada bir anınız.
2663 Ḫamrı] şīreyi, Ü.
2664 Ẓāhir] ḥāṣıl, B.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilātün]

Ze çeşm ü dil beden-i ḫākīyem der-āteş ü ābest
Be-çeşm bīn ü be-dil raḥm kun ki ḥāl ḫarābest2665

Ey melik  ben ḥaḳīr şāh-ı pūzīnegānuñ vezīriyem. İttifāk  anuñla şikāra gidüp 
şeb-i şebī-ḫūnda bu maʿrekede ḫāżır degül idüm. Yarındası hezīmetīler gelüp 
meliküñ2666 bu diyāra ḳudūmından ḫaber viricek  emīr-i pūzīnegān benüm 
tedbīrüme ziyāde iʿtimādı olduġı sebebden bu kāra benden bir çāre iltimās itdi. 
Ben daḫı ḫayr-ḫvāhlıḳ cihetinden anı ḫidmet-i melike delālet idüp eyitdüm: 
[H-175a]

Ṣavāb budur ki kemer-i iṭāʿati der-miyān idüp mülāzemet-i bāb-ı melike şitāb 
idevüz [Ü-138b] ve nikbāt-ı zemāneden anuñ sāye-i devletine ilticā idüp 
nevāʾib-i devrāndan anuñ dergāh-ı felek-destgāhına penāh ḳılavüz. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-penāh-ı himmet-i ṣāḥib-dilān
Rāh cūyed her ki hest ez ʿāḳilān

Ger tu der-gülşen der-āyī gül berī
Sūy-ı būstān bü’gẕerī sünbül çerī2667

Melik  benüm kelāmumdan āşüfte olup ḥāşā bu bīşeye müstevlī olan cemāʿat 
içün nā-sezā kelimāt eyledi ve dehān-ı ṭāmātı açup ve zebānından zehrler 
ṣaçup envāʿ-ı türrehāt söyledi. Çün anuñ ḥuḳūḳ-ı niʿmeti ḳalbümde rāsiḫ ve 
muḥāfaẓa-i şükūh u şevketi zemīn-i dilümde şāmiḫ idi anuñ baña şetmine ve 
binā-yı ʿarżumı hedmine muḳayyed olmayup bir defʿa daḫı anı bu sevdādan 
menʿe ve şerbet-i naṣīḥatüm ile maraż-ı māliḫūlyāsın defʿe meşġūl oldum. 
ʿĀḳıbet nefsine ḫışm [B-155a] u ġażab ġālib olup buyurdı, tā baña bu siyāseti 
itdiler ve eyitdi:

Bu bed-kirdārı ki pādşāh-ı düşmen ve sipāh-ı aʿdānuñ hevādārıdur, varuñ ol 
cezīreye ḳarīb bir mevżiʿde bıraġuñ, tā ol da görsün ki anlar anuñ cānibini 
ne vech ile ḥimāyet ve bu ḫayr-ḫvāhlıḳlaruñ ḥuḳūḳını ne ḫidmet ile riʿāyet 
iderler. Pes baña bu ʿuḳūbeti itdiler ve bu ḳūşede zār u ġırīvān ḳodılar gitdiler. 

2665 Bu topraktan olan tenim göz ve gönülümden dolayı ateş ve su içindedir. Bana gözünle bak, gönlünle acı, durumum 
çok  vahim. 

2666 Meliküñ] ḫaṣmuñ, Ü.
2667 Kim ki akıllılardan ise gönül sahiplerinin himmet sığınağına yol arar. Gül bahçesine gelirsen gül götürürsün. Bostan 

tarafına geçersen sünbül toplarsın.
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Sevābıḳ-ı ḥuḳūḳ-ı ḫidmete levāḥıḳ-ı ʿuḳūḳ-ı miḥnet ile mükāfāt itdiler. 

Bu kelimātı eyledi ve bir derd ile aġladı ki melik-i ḫırsānuñ āteş-i riḳḳat ile 
cigerin dāġladı ve ġāyet-i rıfḳ u şefḳatinden2668 ḳaṭarāt-ı eşk-i germ dīde-i 
bī-şerminden ḳaṭre ḳaṭre2669 ṭamladı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger be-nālem seng rā dil-ḫūn şeved
V’er be-giryem dīdehā Ceyhūn şeved2670

Melik  eyitdi: Ḥālā pūzīneler ḳande gitdiler. Cevāb virdi ki:

Bir beyābān vardur ki aña Merd-i Āzmāy dirler, aña penāh itdiler. Ḳaṣdları 
budur ki anda leşker cemʿ idüp nā-gāh bir sipāh-ı cerrār ve leşker-i ḫūn-ḫvār ile 
size şebī-ḫūn ideler. Melik-i ḫırsān bu sözden beliñledi ve eyitdi:

Ey Meymūn ṣalāḥ-ı ḥāl nedür? Mebādā ki ʿale’l-ġafle bize furṣat bulup bir āfet 
yitişdüreler. Meymūn eyitdi:

Melik  bu fikrden ḫāṭırın cemʿ itmek  ve bāb-ı rāy ü tedbīri dest-i teʾennī vü 
teʾemmül ile ḳarʿ itmek  gerek. Bi’llāh ki eger benüm ayaġum olsa başum 
yoluñuza fidā ider idüm ve fi’l-cümle iḳtidārum olsa ayaġ üzre degül başum 
üzre gider idüm ve sizi bī-minnet ü sipās ol nā-ḥaḳ-şināslaruñ üstine iletüp 
ḥaḳlarından gelür idüm ve ḳable ḥulūli’l-ecel2671 düşmenümden2672 intiḳāmum 
ḥāṣıl ḳılur idüm. Melik  [H-175b] eyitdi:

Muḳarrerdür ki anlaruñ maḳāmına senüñ vuḳūf-ı tāmuñ vardur. Eger ḳādir 
olursañ ki anları bize gösteresin, dāġ-ı minnetüñ tā ḳıyāmete dek  bu cemāʿa-
tüñ cebīn-i ḥāline urasın ve şol ḫaṣmuñdan ki seni böyle āzürde ḳılmışlardur, 
intiḳāmuñ alup murāduña iresin, saña bu cezāyı sezā görenleri senden beş 
beter göresin. Meymūn eyitdi:

Belī ammā bu nice müyesserdür ki baña bu ḥāl ile ḥareket itmek  müteʿassir ve 
bu dest ü pāy ile yüriyüp gitmek  müteʿaẕẕirdür. Melik  eyitdi:

Bu kāruñ çāresi beyyin ve seni anda iletmek  ġāyet heyyindür. Pes āvāz itdi, tā 
emīrān-ı sipāh ve muḳarrebān-ı dergāh cemʿ olup keyfiyyet-i ḥāli bi’t-temām 
anlara iʿlām itdi ve eyitdi:

2668 Rıfḳ u şefḳatinden] raḥmından, B H.
2669 Ḳaṭre ḳaṭre] -B H.
2670 Eğer feryad edersem taşın gönlü kan olur. Ağlarsam gözyaşım Ceyhun olur.
2671 Ecel gelmeden önce.
2672 Düşmenümden] -B H.
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Ḥāżır oluñ ki bu gice ḫaṣma şebī-ḫūn itsek  gerek  ve deşt ü hāmūnı meymūn-
laruñ ḫūnı ile Ceyḥūn itsek  gerek. Cümlesi bu kelime üzre ittifāḳ [Ü-139a] 
idüp kemer-i cidāl ü ḳıtāli miyānlarına niṭāḳ itdiler ve Meymūn’ı bir ḫırsuñ 
arḳaṣına yükletdiler ve öñlerince rehber idüp ḫaṣm ile muḳābele niyyetine git-
diler, tā bir zemāndan ṣoñra beyābān-ı Merd-i Āzmāy’a yitdiler ve ol bir beriy-
ye idi pür-tāb ve bir bādiye idi bī-āb. Seḥāb-ı semāya ol hāviyenüñ hevāsından 
iḫtināḳ ve māh-ı cihān-peymāya ol beyābānuñ ḥarāretinden iḥtirāḳ ʿārıż olur 
idi ve hem bād-ı2673 ʿālemgerde ol mużāyaḳadan güẕer müyesser ve nesīm-i 
hāmūn-ı nūrda ol ṭarāyıḳa ẓafer [B-155b] mutaṣavver degül idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İçi ṭopṭoludur ḫār-ı muġaylān
Yol azar ḳorḳusından anda ġīlān

Ol yirde semūm eser idi ki ese̱ri her kime ki irişe āb olurdı ve tef ü tāb-ı 
āftāb anda bir derecede idi ki bir ẕerresi deryā-yı muḥīṭa yitişe serāb olur idi, 
veḫāmetinden hīç bir cānver ol ṣaḥrāda2674 ḳarār itmez idi ve ḥarāretinden ol 
şūrezār-ı merdüm-ḫvārda bir dāne giyāh bitmez idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Beyābān-ı vasīʿ-i pür-meḫāfet
Be-her gāmī der-ū ṣad gūne āfet 

Hevāyeş āteş ü ābeş hevā būd
Zemīneş seng ü seng āhen-rübā būd2675

Meymūn eyitdi: Ṭurmayalum taʿcīl ile yürüyelüm ki tā ṣubḥ-ı sefīd-fām rūy-ı 
cihāndan perde-i ẓalāmı refʿ ide. Anlaruñ serā-perde-i cemʿiyyetin feżā-yı dün-
yādan götürelüm ve andan sābıḳ ki şāh-ı rūmī-şiʿār ʿalem-i zer-nigārı efrāşte 
ḳıla, ol baḫt-ı ber-küştelerüñ rāyet-i baḫtın nigūnsār idelüm. 

Pes ḫırslar ḥırṣ-ı temām ve şeġaf-ı mālā-kelām ile gidüp ol beyābāna ḳadem 
baṣdılar ve kendü ayaḳları ile başdan çıḳup dām-ı intiḳām ve şibāk-i helāke 
düşdiler. Bir zemāndan ṣoñra āftāb ẓuhūr itdi.[H-176a] Pūzīnelerden ese̱r 
görünmedi ve bir ḫaber bilinmedi. Meymūn taʿcīl-i temām ile muttaṣıl gider 
idi ve efsūn u efsāne ile anları firīfte ider idi ve tā ol zemān ki āftāb irtifāʿ 

2673 Bād-ı] -B H.
2674 Ol ṣaḥrāda] ol yirde, H / anda, Ü.
2675 Korku dolu geniş bir çöl. Onda her adım yüz türlü beladır. Havası ateş, suyu buhar idi. Yeri taş, hatta mıknatıs gibi 

taş idi.
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buldı ve ḥarāret-i şuʿāʿdan ol biḳāʿuñ eṭrāf u eknāfı kūre-i āhenger ve āşyāne-i 
semender gibi pür-şuʿle vü aḫker oldı. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ze germā ān-çünān mī-şod nefes germ
Ki leb ez tāb-ı ān çün şemʿ mī-sūḫt

Ze bād-ı germ pindārī ki taḳdīr
Be-dünyā dūzaḫī dīger ber-efrūḫt2676

Tāb-ı āftāb der-kār olup bād-ı semūm daḫı tenessüme āġāz ḳılup mesāfe-i 
baʿīdden āteş-i bī-dūd gibi bedīd oldı. Melik-i ḫırsān Meymūn’a müteveccih 
olup eyitdi:

Bildük  ki bu bir beyābān imiş ki ḥarāretinden diller pür-tāb ve veḫāmetinden 
cigerler āb olur, ammā bu ne nesnedür ki şuʿle-i nār gibi şerer-rīz ve ṣāʿiḳa-i 
āteş-bār gibi tünd ü tīz gelür. Meymūn eyitdi:

Ey sitem-kār-ı dil-āzār bu gördügüñ beyābān-ı eceldür ve ol gelen peyk-i merg 
ve reh-zen-i kārbān-ı emeldür. Maʿẕūr buyur ki eger biñ cānuñuz daḫı olsa biñ-
de biri ḳurtulmaya ve ḥālā ki semūm irişe cümleñüz ḫākister olup pūzīnelerüñ 
ḫānmānlarına urduġuñuz āteş-i bī-dād ile ḫırmen-i vücūduñuz ber-bād ola. 

Anlar bu sözde iken tef-i semūm irişüp Meymūn u şāh u sipāhuñ küllīsin kül 
idüp ol beyābān-ı bī-ḥadde anlardan bir eḥad ḫalāṣ müyesser olmadı. Üçünci 
gün ki vaḳt-i maʿhūd ve yevm-i mevʿūd idi melik-i pūzīnegān kāffe-i ḫadem ve 
ʿāmme-i ḥaşem ile ol cezīreye gelüp dārı aġyārdan ʿārī ve diyārı [Ü-139b] ol 
ġaddārlardan ḫālī2677 buldılar. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bü’gẕeşt şām-ı nekbet ü ṣubḥ-ı ẓafer resīd
Güm şod ḫazān-ı renc ü bahār-ı ṭarab resīd2678

Bu mese̱li getürdüm, tā melike [B-156a] maʿlūm ola ki erbāb-ı kīne aḫẕ-i 
intiḳām içün māla vü cāna ḳalmazlar ve mergi rıżā-yı aḥbāb içün vezn ü ḥisā-
ba almazlar. Ben ḳażıyye-i Kārşinās’ı bu maḳūle ḥīleden avlamaḳ añların ve 
ḳıṣṣa-i mezbūrenüñ miṣdāḳ u mā-ṣadaḳın ḫayāl eylerin. Bundan sābıḳ zāġlaruñ 

2676 Sıcaklıktan nefes o kadar hararetlendi ki dudak  mum gibi yandı. Sıcak  rüzgardan dolayı takdir-i İlahinin dünyada 
başka bir cehennem yarattığını zannedersin.

2677 Ḫālī] tehī vü ʿārī, Ü.
2678 Kötülük  gecesi geçti ve zafer sabahı geldi. Keder sonbaharı geçti, eğlence baharı geldi.
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aḥvālin işitmişdüm ve endāze-i ferāset ü kiyāset ve miḳdār-ı ḥīle vü ḫudʿaların 
āzmāyiş itmişdüm. Çün Kārşinās’ı bu vażʿ üzre gördüm ʿayne’l-yaḳīn bildüm 
ki anlaruñ rāy ü rüʾyetleri ṣavāba maḳrūn ve ʿaḳl u dirāyetleri maẓnūn olur 
mertebeden efzūn imiş. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mī-şenīdem ki rāḥat-ı cānī
Çü be-dīdem hezār çendānī2679

Ṣavāb budur ki ol bize furṣat bulmadın biz furṣatı ġanīmet bilevüz ve nīşter-i 
intiḳām ile [H-176b] bizden faṣd itmedin biz tīġ-ı ḫūn-āşām ile anuñ ḳatline 
ḳaṣd idevüz. Melik-i būmān çün bu faṣlı istimāʿ itdi yüzin derhem ve vezīr-i 
mezbūra verhem idüp eyitdi: 

Bundan ziyāde saḫt-rūluḳ ve bī-raḥmlıḳ olur mı ki bir faḳīre ki bize hevādār 
olduġı sebebden maẓhar-ı envāʿ-ı eẕā vü āzār ola, biz anuñ maḳām-ı ʿuḳūbet 
ü helākinde olavüz. Miḥnet-zedeye yine nār-ı miḥnet ve zaḥmet-resīdeye yine 
bār-ı meşaḳḳat revā görevüz. Meger bu beytüñ mefhūmı saña maʿlūm degül-
dür ki dimişlerdür. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ḫāṭır-ı miḥnet-zedegān şād kun
V’ez şeb-i miḥnet-zedegī yād kun2680

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Miḥnet ü ġam demlerini yād ḳıl
Ehl-i maḥbes ḫāṭırını şād ḳıl

Pes buyurdı, tā ol zāġı ikrām u iḥtirām ile götürüp ḫidmetine getürdiler. Vezīr 
eyitdi:

Ey melik  çün benüm kelāmuma iltifāt göstermedüñ ve benüm naṣīḥatüm ci-
hetine ki ʿayn-ı ḥikmet ve maḥż-ı maṣlaḥat idi, rūy-ı ḳabūl döndürmedüñ bārī 
anuñla düşmenler gibi zindegānī eyle ve hīç bir zemān2681 anuñ mekr ü ḫadīʿa-
tinden emīn olma ki bī-şübhe senüñ dergāhuña penāh itdüginden anuñ ġarażı 

2679 Senin gönül rahatlığı verdiğini duyuyordum. Ancak  görünce (söylenenden) bin misli olduğunu gördüm.
2680 Dert ehlinin hatırını hoş tut. Onların mihnet gecelerini unutma.
2681 Zemān] sāʿat, H Ü.
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būmlaruñ fesād-ı kārı ve kesād-ı bāzārı ve zāġlaruñ ferāġ-ı bāli ve ṣalāḥ-ı ḥāl ü 
meʾālinden ġayrı nesne degüldür. 

Melik  bu naṣīḥatüñ istimāʿından imtināʿ idüp ol vezīr-i bī-naẓīr ve ṣāḥib-i 
tedbīrüñ rāy-ı iṣābet-peẕīrine iltifāt u iʿtibār eylemedi. Zāġ daḫı anuñ ḫidme-
tinde iḳdām u ihtimām üzre gelüp rüsūm-ı ḫidmet ve ādāb-ı mülāzemetden 
hīç daḳīḳa mühmel ü nā-merʿī ḳomadı ve ḫavāṣṣ u nüdemā-yı meliküñ her 
birini bir nevʿ ḫidmet ile kendüye müteʿallıḳ u mürṭebit ḳıldı. Lā-cerem günden 
güne rütbet ü ḥürmeti mürtefiʿ oldı ve şāḥ u sipāhuñ ḳulūbına duḫūl idüp ve 
her birinüñ2682 urūḳına temām yol buldı, tā bir mertebeye vardı ki maḥall-i 
iʿtimādı ve maḥrem-i esrārı oldı. Çün melik-i būmān anuñ2683 iḫlāṣ u iḫtiṣāṣın 
rūz-efzūn ve ṣıdḳ u istiḳāmetin ḥadden bīrūn gördi müşārun ileyh-i memle-
ket ve müdārun ʿaleyh-i salṭanat ḳılup sevāniḥ-i umūrda anuñla müşāveret 
[B-156b] ider idi ve meṣāliḥ-ı cumhūrda anuñ tedbīri ile mübāşeret eyler idi. 
Bir gün bir maḥfil-i ʿām ve mecmaʿ-ı ḫavāṣṣ u ʿavāmda eyitdi: [Ü-140a]

Çün melik-i zāġān beni bī-sebeb āzürde ḳıldı ve baña bī-cürm ʿuḳūbet revā 
gördi sīnemi anuñ kīnesinden ber-ṭaraf ve sīnesin sihām-ı intiḳāmuma hedef 
ḳılmayınca ve şerbet-i ġadr ile teşeffī-i ṣadr ḥāṣıl ḳılup aña meydān-ı [H-177a] 
aḫẕ-i intiḳāmda dest-bürd-i temām göstermeyince nice ḳarār u ārām ḳılam 
ve bu gülzār-ı cihānda ne vech ile ḫırām ḳılam? Bu meʾmūlüñ ḥuṣūlinde çoḳ 
teʾemmül itdüm ve niçe zemān tefekkür baḥrına tevaġġul itdüm. Āḫirü’l-emr 
ʿayn-ı yaḳīn ile gördüm ve ẕihn-i dūr-bīn ile bildüm ki tā ben zāġ ṣūretinde 
olup siyāh-rūlaruñ heyʾetinden çıḳmayam. Bu murād ḥāṣıl olmaḳ ve keştī-i ġa-
raż sāḥil-i merāma vāṣıl2684 olmaḳ mümteniʿdür, ammā ben ʿulemādan istimāʿ 
itdüm idi2685 ki çün bir maẓlūm-ı müstemende bir sitem-kār-ı ġaddārdan cefā 
ire ve bir ẓālim-i cefā-kārdan bir faḳīr-i derdmend miḥnet göre ḳaddini kemān 
idüp tīr-i duʿāyı cānib-i āsmāna revān ḳılsa ve nār-ı inkisār ile yansa ve şuʿle-i 
ıżṭırār ile yaḳılsa Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çeküp himmet kemānın ṣādıḳāne
Duʿā oḳın revān itse nişāne

2682 Ve her birinüñ] -B H.
2683 Melik-i būmān anuñ] -H Ü.
2684 Merāma vāṣıl] vuṣūl, B H.
2685 İstimāʿ itdüm idi] işitdüm, B.
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ol ḥāletde her tīr-i duʿā ki şest-i iḫlāṣdan küşād bula, ber-muḳteżā-yı emmen yü-
cībü’l-mużṭarra iẕā deʿāhü2686 cenāb-ı Ḥaḳ’dan celle ve ʿalā ḳarīn-i hedef-i icābet 
ola. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḥaḳ ḳabūl eyleye nidāsın anuñ
Müstecāb eyleye duʿāsın anuñ

Rāy-ı mülk-ārā-yı melik  ṣavāb görürse buyursun tā benüm ḫırmen-i bedenüme 
āteş ursunlar. Şāyed ol laḥẓa ki ḥarāret-i āteş cismüme vāṣıl olup ḳabūl-i duʿā 
mertebesi ḥāṣıl ola, cenāb-ı ʿizzetden ʿazzet esmāʾuhū2687 tażarruʿ idüp dileyem 
ki bu zāġ ṣūretini benden maḥv idüp maʿdūm ide ve sizüñ heyʾetüñüz ḫilʿatin 
erzānī buyurup beni būm ide, tā bu vesīle ile ol sitemkārlara2688 mükāfāta iḳti-
dār bulam ve intiḳāmumı anlardan alup tesellī-i dil ve teşaffī-i ṣadr ḥāṣıl ḳılam. 
Bu mecmaʿda ol vezīr ki Kārşinās’uñ ḳatli bābında mübālaġa itmiş idi, ḥāżır 
idi. Eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger çü nergis nīstī şūḥ u çü lāle tīre-dil
Pes dü-rūy u deh-zebān hemçün gül ü sūsen me-bāş2689

Melik  vezīre eyitdi: Bu söze ne dirsin ve bu suʾāle ne cevāb virürsin? Vezīr 
eyitdi:

Bu daḫı fenn-i şaʿbededen bir reng ve reng-i zerḳ ile āmīḫte bir nīrengdür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ser-ā-pāy ū cümle rīvest ü reng 
V’ez efsūn-ı ū zīregān geşte deng2690

Eger anuñ şaḫṣ-ı ḫasīs ve cüss̱e̱-i ḫabīsi̱n kerrāt ile yaḳup kül ḳılalar ve ḫakis-
terin çeşme-i āb-ı ḥayvān ve enhār-ı cinān ile ḳarup2691 gil ḳılalar, ṭīnet-i şūm 
ve sīret-i meẕmūmı ḳarār-ı aṣlından müteġayyir olmaḳ muḥāl ve ḫubs-̱i niyyet 
ve levs-̱i ʿaḳīdeti süyūl-ı enhār u biḥār ile ṭāhir olmaḳ vehm-i maḥż ve maḥż-ı 
ḫayāldür. Mesṉevī:

2686 Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren (Neml 62).
2687 İsimleri yüce olan.
2688 Sitemkārlara] -B.
2689 Nergis gibi şuh ve lale gibi karanlık  gönüllü değilsen gül gibi iki yüzlü ve susam gibi on dilli olma.
2690 O baştan ayağa hile ve düzendir. Onun sihri yüzünden akıllıların aklı tutuldu.
2691 Ḳarup] ḳālib-i, B / ḳarışdurup, Ü.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger beyża-i zāġ-ı ẓulmet-sirişt [B-157a] [H-177b]

Nihī zīr-i ṭāvūs-ı bāġ-ı behişt

Be-hengām-ı ān beyża perverdeneş
Ze incīr-i Cennet dihī erzeneş

Ber ān beyża ger dem zened Cebreʾīl
Dihī ābeş ez çeşme-i Selsebīl

Şeved ʿāḳıbet beyża-i zāġ zāġ
Keşed renc bīhūde ṭāvūs-ı bāġ2692

Şekl-i būm degül eger be-farż-ı muḥāl anuñ ẕāt-ı ḫabīsi̱ne hümā ṣūreti ṭārī 
olsa yā fi’l-mis̱l ʿunṣur-ı ḫasīsi Sīmurġ libāsın geyüp ol pelās-ı siyāhdan ʿārī olsa 
henūz ṣamīm-i dilden [Ü-140b] benī-nevʿine maʾil olup ʿadāvet aṣlī ṣadāḳat 
ʿārıżīye ḥāʾil olsa gerek. Ol mūş gibi ki bā-vücūd ṣūret-i insāniyyede müştemil 
idi, yine kendü aṣlına meyl idüp āftāb-ı nūr-pāş ve seḥāb-ı feyż-baḫş ile ve 
bād-ı rāḥat-bār ve kūh-ı pür-vaḳār ile muʾāneset ḳılmadı. Melik  istifsār itdi ki: 
Nice olmışdur ol?

Hikāyet Vezīr eyitdi: Rivāyet iderler ki bir zāhid-i müstecābü’d-daʿavāt bir 
cūy-bār kenārında teḳāʿüd iḫtiyār itmiş ve āb-ı ḳanāʿat ile denes-i taʿalluḳāt-ı 
dünyādan elin yumış arıtmış idi. İttifāḳ bir gün bir zaġan pervāz iderken ol 
maḳām muḳābelesine yitişdi. Meger bir sūrāḫdan bir mūş-beççe şikār itmiş 
idi. Ḥikmet-i İlāhī minḳārından ḫalāṣ olup zāhidüñ öñine düşdi2693. Zāhid anı 
göricek  riḳḳat ü şefḳati ġālib olup aldı, ḫırḳasına ṣardı. Bu niyyet ile ki anı 
ḫānesine2694 ala gide ve mürīdlerinden birisine sipāriş ḳıla, tā anı ferzend gibi 
terbiyet ide. Nā-gāh ḫāṭırına bu ḫāṭıra huṭūr itdi ki bu bir ziyān-kār cānver-
dür2695, ehl-i ḫāne bundan müteżarrır olmaḳ muḳarrerdür. Pes duʿā itdi ki Īzed 
teʿālā anı bir duḫter ide. Tīr-i duʿā-yı zāhid hedef-i icābete yitişüp meşşāṭa-i 
taḳdīr anı bir duḫter-i nāzenīn ṣūretinde taṣvīr itdi. Serv-ḳāmet, zībā-heyʾet, 
rūşen-rūy ve āşüfte-mūy bir vech ile ki envār-ı āftāb-ı ruḫsārı ḫırmen-i māha 
āteş-i ġayret bıraġur idi ve dūd-ı reşk-i zülf-i müşk-bārı dil-i şeb-i siyāhdan 
āsmāna aġar idi. Mesṉevī:

2692 Karanlık  görünümlü karga yumurtasını cennet tavusunun altına koysan, o yumurtaya cennet inciri değeri versen, 
Cebrâil de ona Selsebil çeşmesinden su verse de sonunda karga yumurtası karga olur ve tavus boşuna emek  çekmiş olur.

2693 Düşdi] düşdi ve yuvarlanuraḳ etegi altına sıvışdı, Ü.
2694 Ḫānesine] evine, Ü.
2695 Cānverdür] cānverdür her ḳanḳı ḫānede olsa, Ü.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫalḳ olaldan cihān içinde cemāl
Gelmedi gelmeyiser aña misā̱l
Ḫalḳ olaldan nigār-ı ḫāne-i ḫāk
Gelmedi naḳşı gibi ṣūret-i pāk

Zāhid nigāh itdi, bir ṣūret gördi ki luṭf-ı maḥżdan āferīde ve bir ṭıfl gördi ki 
maḥż-ı luṭf ile perverīde. Anı mürīdlerinden birisine sipāriş itdi ki tā ferzend-i 
ṣulbi gibi perveriş ide. Mürīd işāret-i pīri cānına minnet bilüp taʿahhüd-i ḥāl-i 
duḫterde saʿy-ı belīġ itdi ve az zemānda duḫter ḥadd-i bülūġa yitdi. Zāhid eyitdi:

Ey cān-ı ʿazīz belki cāndan leẕīẕ şimşād-ḳaddüñ [H-178a] dırāz ve serv-ḳā-
metüñ ser-efrāz oldı, pistānlaruñ ḥoḳḳa-i enāre ve sāʿid ü bāzuñ şāḫ-ı çenāre 
döndi. Min-baʿd senüñ gevher-i pāküñ bir şevher ile silk-i izdivāca münḫariṭ 
olmaḳ lāzımdur. Ben bu emri senüñ rıżāña tefvīż itdüm. Sen bu bābda ne 
dirsin ve efrād-ı ādemī vü perīden belki ẕevāt-ı ʿulvī ve kāʾināt-ı süflīden kimi 
iḫtiyār idersin? Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne yirde [B-157b] kim ola bir serv-i āzād
Ḳadüñe bendedür ey şāḫ-ı şimşād
Ḳamu āzādeler ʿaşḳuña bende 
Boyuñ öñinde ṭūbā ser-figende

Duḫter eyitdi: Ben bir şevher dilerem ki ḳudret-i ḳāhiresi ve ḳuvvet-i ẓāhiresi 
ola ve ʿuluvv ü ʿaẓametde derece-i bülend ve mertebe-i ercümend ile iḫtiṣāṣ 
bula. Zāhid eyitdi:
Bu evṣāf ile mevṣūf kem-yābdur, ammā ġālibā murāduñ āftābdur. Duḫter eyitdi:

Belī vāḳıʿā ol şevāʾib-i naḳṣdan ʿārī ve zīr-i felekde olanlara fermānı cārīdür. Ol 
benüm zevcüm olmaġa sezādur ve beni aña ʿaḳd eyleseñ revādur. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Diger rūz çün ḫusrev-i ḫāverī
Ber-āmed berīn tāḳ-ı nīlūferī
Zemāne der-ū rūşenī bāz kerd [Ü-141a]
Cihān bāzī-i dīger āġāz kerd2696 

2696 Başka bir gün Doğu’nun padişahı (güneş) bu mavi kubbede belirdi. Zamane onun sayesinde yeniden aydınlandı ve 
dünya başka bir oyuna başladı.
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Mıṣrāʿ:
[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿAle’ṣ-ṣabāḥ be-fermān-ı fāliḳu’l-ıṣbāḥ2697

Āftāb-ı ʿālem-tāb tutuḳ-ı ufḳdan ṭulūʿ itdi. Zāhid ṣūret-i ḥāli anuñla der-miyān 
idüp eyitdi:

Ey neyyir-i ekber bu duḫter-i saʿd-aḫter be-ġāyet ḫūb-ṣūret ü maḥbūb-sīret, 
melek-manẓar, perī-peyker dil-berdür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Meh-i tābende-i burc-ı şerefdür
Ṣafāda ṣanasın dürr-i ṣadefdür

Ḳamer irmiş degüldür pāyesine
Güneş düşmiş degüldür sāyesine2698

Ḥāliyā be-ḥükm-i men tezevvece feḳad aḥṣane nıṣfa dīnihī2699 iġvā-yı hevā-yı nefs-i 
gümrāhdan ḥiṣār-ı üstüvār-ı nikāḥa penāh itmek  diler, ammā benden şevher-i 
tüvānā ve zevc-i ʿaẓīmü’ş-şān temennā eyler. Bu sebebden anı ḫidmetüñe 
münāsib görüp dilerem ki ʿaḳd-i nikāḥuña mürtebiṭ ve ʿıḳd-i izdivācuña 
münḫariṭ ola. Āftāb çün ḳıṣṣayı istimāʿ itdi ḫacletinden gāh ṣarardı ve ġāh 
ḳızardı. Āḫir bu vech ile cevāb virdi ki:

Ey zāhid saña benden tüvānādan ḫaber vireyin ve ol ebrdür ki kūşe-i sāyebān-ı 
rifʿati ḫargāh-ı āsmāna berāberdür. Ẕeyl-i ẓıllıyla çihre-i envārumı mestūr ve 
ehl-i ʿālemi temāşā-yı dīdārumdan maḥcūb u mehcūr ider. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Āftābī bedīn bülendī rā
Ẕerre-i ebr nā-pedīd kuned2700

Zāhid ebre müteveccih [H-178b] olup faṣl-ı sābıḳu’ẕ-ẕikri taḳrīr itdi. Ebr 
ḥayāsından ġarḳ-ı ʿaraḳ olup eyitdi:

Eger beni iḫtiyāra bāʿis ̱ ḳuvvet ü ġālibiyyet ise bād benden bu maʿnāya el-
yaḳdur ki her cihetden baña ġālib-i muṭlaḳdur. ʿİnānum anuñ elindedür, her 
cānibe ki dilese, çeker gider ve iḫtiyārum ḳabża-i taṣarrufındadur, her ṭarafa ki 

2697 Sabahleyin, karanlığı yarıp sabahı çıkaranın (En’âm 96) fermanıyla.
2698 Sāyesine] sīnesine, B.
2699 Evlenen dininin yarısını korur.
2700 Bu yükseklikteki bir güneşi bir bulut parçası görünmez kılar.
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istese, zencīr-i tesḫīr ile yeder. Zāhid bu nükteyi müsellem ṭutup cānib-i bāda 
müteveccih oldı. Cemāl-i duḫter ve ḳıṣṣa-i şevheri tafṣīl-i sābıḳ üzre bāda yād 
ḳıldı. Bād bu ḫaberden müteġayyir olup eyitdi:

Benüm ne ḳadar ḳudret ü ḳuvvetüm ola dirsin. Ḳuvvetün ʿale’l-ıṭlāḳ kūhda 
sā̱bitdür ki pāy-ı temkīni dāmen-i vaḳāra çeküp oturmışdur ve ḳuṭb-āsā kendü 
merkezinde üstüvār u ber-ḳarār ṭurmışdur. Benüm ḳuvvetüm anda ol ḳadar 
teʾsī̱r ider ki gūş-ı aṣamda ṣadā-yı ṣūr ve ṣafḥa-i ṣaḫra-i ṣammāda ḍarb-ı pāy-ı 
mūr. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bād eger ebr rā be-cünbāned
Çün be-kūhī resed fürū māned2701

Zāhid çün bu ḥālüñ [B-158a] defterin ve cemāl-i bā-kemāl-i duḫterin kūha 
taʿrīf ü tavṣīf itdi kūh ṣadā-yı bülend ile eyitdi:

Ey zāhid-i ḫırḳa-pūş ḳudretde ve ḳuvvetde mūş benden ziyādedür ki eṭrāfumı 
dendān-ı ḫārā-şikāfı ile ḳazar ve derūnumda dürlü dürlü ḫāneler ve āşyāneler 
düzer. Sīnem anuñ nīş-i dil-rīşinden ġal-bīre ve cismüm anuñ zaḫm-ı bī-raḥ-
mından kef-gīre dönmişdür. Duḫter çün kūhdan bu kelāmı işitdi ʿırḳ-ı cibillīsi 
ḥarekete gelüp eyitdi:

Ṣadaḳte ve bi’l-ḥaḳḳı naṭaḳte2702 rāst söylersin ki mūş aña ġālib-i muṭlaḳdur ve be-
nüm ile izdivāc u imtizāca cümleden ol elyaḳdur. Ṣūret-i ḥāli zāhid daḫı ḳabūl 
idüp bir mūşa ʿarż eyledi. Mūş bi-ḥasbi cinsiyyet ki ʿillet-i żamdur ve duḫter 
ḫilḳat-i aṣlī sebebi ile aña münżamdur, ḳalbinde meyl-i temām ve şeġaf-ı mālā-
kelām bulup eyitdi:

Ben daḫı müddet-i medīdedür ki bir dil-ārāma ārzūmendem ki enīs-i rūz-
gārum ve celīs-i ġam-küsārum ola. [Ü-141b] Ammā zevceyn mā-beyninde 
kifāʾet lāzım olduġı ecilden benüm cüftüm vācibdür ki benüm cinsümden ola. 
Duḫter eyitdi:

Bu emr-i āsāndur. Zāhid duʿā ḳılsun ki ben mūş olam ve seni dest-i ʿişret ile 
der-āġūş ḳılam. Zāhid gördi ki cānibeynden raġbet-i kāmil ve her biri āḫere 
cān u dilden māʾildür. El ḳaldırup duʿā itdi2703 ve Bārī teʿālādan yine anuñ 

2701 Rüzgâr her ne kadar bir bulutu yerinden kımıldatsa da dağa rastladığında çaresiz kalır.
2702 Doğru söyledin ve hakkı konuştun.
2703 Duʿā itdi] -B.
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mūş olmasın istidʿā itdi. Fi’l-ḥāl duʿā-yı zāhid ʿizz-i icābete [H-179a] maḳrūn 
olup küllü şeyʾin yerciʿu ilā aṣlihī2704 ḥükmi2705 ẓuhūra gelüp duḫterden ḫilʿat-i2706 
ṣuret-i insāniyye münḫaliʿ olup mūş ṣūretinde ki ṣūret-i aṣlīsidür, cilve ḳıldı ve 
zāhid anı ol mūşa virüp fāriġ oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Cān-ı men her çīz rā bā-aṣl-ı ḫod bāşed rücūʿ
Mā çü ez ḫākīm āḫir ḫāk  mī-bāyed şoden2707

Bu mese̱lden maʿlūm olur ki muḳteżā-yı ṭīnet ve levāzım-ı cibillet her çend ki 
baʿżı ʿavārıż sebebi ile evvelki ḥālinden taḥavvül itmek  müyesserdür, ammā 
ʿāḳıbetü’l-ʿāḳıbet hemān ḥālet-i aṣliyyeye muʿāvedet itmek  muḥaḳḳaḳ u muḳar-
rerdür. Ḥakīm-i suḫan-dān Ṭūsī yaʿnī emīrü’ş-şuʿarā Firdevsī bu maʿnāyı silk-i 
naẓma çeküp bu ʿibārāt-ı rengīn ve istiʿārāt-ı şīrīn ile edā itmişdür. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Dıraḫtī ki telḫest ū rā sirişt
Gereş der-nişānī be-bāġ-ı behişt

V’er ez cūy-ı ḫuldeş be-hengām-ı āb
Be-bīh engübīn rīzī vü şīr-i nāb

Ser-encām gevher be-kār āvered
Hemān mīve-i telḫ bār āvered2708

Melik-i būm ṭāliʿ-i naḥs ve baḫt-ı şūmı muḳteżāsı üzre bu neṣāʾiḥı istimāʿdan 
imtināʿ itdi ve vezīrüñ kelām-ı iṣābet-encāmını ḥasede ḥaml idüp cevānib-i 
ʿavāḳıb-ı umūra naẓar itmedi. Zāġ anlara her gün bir ḥikāyet-i dil-peẕīr ve her 
gice bir efsāne-i bī-naẓīr taḳrīr ider idi ve kilk-i taʿbīr ile ṣafḥa-i żamīrlerine 
nikāt-ı ġarībe ve ḥikāyāt-ı ʿacībe taḥrīr ü taṣvīr ider idi, tā bu sebeb2709 ile 
maḥrem-i ḫāṣ oldı [B-158b] ve maḥremiyyet-i esrār ile iḫtiṣāṣ buldı ve nā-gāh 
furṣat bulup ḳaçup melik-i zāġān ḳatına geldi. Melik  anı selāmetde göricek 
neşāṭ-ı bāl ve lisān-ı ḥāl ile bu maḳāle āġāz itdi. Beyt:

2704 Her şey aslına döner.
2705 Ḥükmi] ḥikmeti, B.
2706 Ḫilʿat-i] -H Ü. 
2707 Ey canım, her şey kendi aslına döner. Madem ki bizim aslımız topraktır, sonunda gideceğimiz yer yine topraktır.
2708 Yaradılıştan acı olan bir ağacı cennet bahçesine diksen, suyunu cennet ırmaklarıyla versen, köküne de bal ve saf süt 

döksen, sonunda inci vermez; sadece acı meyve yüklenir.
2709 Sebeb] vesīle, H Ü.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey dūstān be-kām-ı dil eknūn tevān resīd
K’ārām-ı cān u rāḥat-ı rūḥ-ı revān resīd2710

Pes Fīrūz ṣordı ki: Ol mühimmi nice itdüñ? Kārşinās eyitdi:

Melik  devletinde luṭf u ḥīle ile anlaruñ maġzına girdüm ve maṭlūbuma vāṣıl 
olup maḳṣūduma irdüm. Hemān āmāde oluñ ki tīġ-ı intiḳāmı niyāmından 
çekecek  zemān ve düşmeni dostlar murādınca görecek  āvāndur. Melik  eyitdi:

Keyfiyyet-i ḥāli mücmelen taḳrīr ve ṣūret-i mühimden bir şemme taṣvīr eyle, 
tā ḥaḳīḳat-i vāḳıʿaya fi’l-cümle vāḳıf olup esbāb-ı cidāl ü ḳıtāldan münāsib ḥāl 
her ne ise müheyyā [H-179b] ḳılına. Kārşinās eyitdi:

Ey melik  fülān kūhda bir ġār vardur ki leyl ü nehār būmlar anda ḳarār ider-
ler. Ol nevāḥīde heyzüm-i ḫuşk  ġayr-ı mütenāhīdür. Bunı fikr itdüm ki melik 
buyura, tā vaḳt-i ẓuhrda ki envār-ı āftāb-ı ḫāverīden ol tīre-dillerüñ baṣīretleri 
gibi bāṣıraları ḫīre olup ol ġār-ı tārīk  ü tārda mütevārī olalar. Her zāġ çengāl 
ü minḳārı ile heyzüm-i meẕkūrdan maḳdūrı miḳdārı götüre ve der-i ġār-ı mez-
būra getüre. Ben daḫı varam [Ü-142a] ol nevāḥīde olan şebānlardan bir pāre 
āteş getürüp ol müctemiʿ olan heyzüme uram ve melik  fermān idüp tā zāġlar 
perlerin taḥrīk  idüp āteş müştaʿil ola. Lā-cerem her būm ki ol ġārdan çıḳa, per-
vāne-vār sūḫte-i şuʿle-i bevār ola. Çıḳmayup içinde ḳalanlar dūd-ı āteş-i demār 
ile boġıla. Melike bu tedbīr-i maʿḳūl be-ġāyet maḳbūl gelüp fi’l-ḥāl tehyiʾe-i 
esbāb-ı ḥaṭṭ u tirḥāle2711 iştiġāl ḳıldılar ve tertīb-i mezbūr üzre bu mühimmi 
itmāma yitirüp temām būmlar bu tedbīr ile helāk  ü maʿdūm oldılar ve zāġlar 
fütūḥ-ı mevfūr ve ġanāyim-i nā-maḥṣūr ile şād u mesrūr ve muẓaffer ü manṣūr 
meʾvālarına rucūʿ itdiler ve naʿra-i şādīyi ʿayyūḳa yitirüp dehān-ı tehniyyet ve 
zebān-ı şükr ü maḥmidet ile eyitdiler: Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Āḫir murād-ı mülk  revā kerd rūzgār
İḳbāl rā be-vaʿde vefā kerd rūzgār

Her şādīʾī ki fitne ze mā fevt kerde būd 
Ān rā be-yek  laṭīfe ḳażā kerd rūzgār2712

2710 Ey dostlar, bugün gönül muradına ulaşbilir. Zira canın ve gönlün huzur ve rahatı (olan sevgili buraya) ulaştı.
2711 Tirḥāle] hāle, H.
2712 Felek, memleketin muradını sonunda verdi ve geç de olsa ahde vefa gösterdi. Fitne yoluyla bizden aldığı her mutluluğu 

ince bir nükteyle kaza etti.
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Şāh u sipāh Kārşinās’uñ mesāʿī-i ḥamīde ve ḫıdemāt-ı pesendīdesine sipāsdār 
olup anuñ ikrām u iḥtirāmı bābında mübālaġayı ḥadden giçürdiler ve anuñ 
medḥ ü se̱nāsında ġulüvv ü ıṭrāʾı mertebe-i ifrāṭa yitürdiler. Ol daḫı melike 
ḫayr duʿā idüp sāʾir erkān u aʿyānuñ daḫı ḥāline sezā sitāyiş ü se̱nā itdi. Bu 
esṉāda melik  eyitdi:

Aʿdāyı maḫẕūl ü maḳhūr ve aḥbābı mesrūr u manṣūr ḳılmaḳda senüñ ḥüsn-i 
rāyuñ ve tedbīr-i ʿālem-ārāyuñ ʿaceb netīce virdi. Kārşinās eyitdi:

Bu ẓaferler ki müyesser oldı, meliküñ ferr-i devleti ve pādşāhuñ baḫt-ı saʿādet-i 
[B-159a] menḳıbeti muḳaddemātı netīcesidür. Ben bu ẓaferüñ ese̱rin hemān 
ol gün muʿāyene ḳıldum ki ol medābīr bizi ḳalʿ u tedmīre ḳaṣd-ı tedbīr itdiler 
ve bizüm mülk-i mevrūs ̱ve vilāyet-i ḳadīmümüzi pençe-i taġallüb ile tesḫīre 
ittifāḳ idüp el bir itdiler. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ān tīre-rū ki kerd be-mülk-i tu çeşm-i sürḫ
Tā zerd-rūy geşt ü cihān şod ber-ū siyāh2713 [H-180a]

Melik  bir defʿa daḫı ṣordı ki būmlar ile muṣāḥabet ʿ aẕābına nice ṣabr idebildüñ 
ve ol şūmlar ile mā-beynüñüzde kemāl-i mübāyenet var iken nefsüñe anlar ile 
ülfet ü muʾānesete nice cebr idebildüñ? Müteyaḳḳindür ki aḫyār eşrār ile muʾā-
neset itmek  ġāyet müteʿassir ve ebrār füccār ile mücāveret ü mücālesetden 
bi’ṭ-ṭabʿ müteneffirdür. Dimişlerdür ki mār-ı zehr-nāk  ile muḫālaṭat ṣad bār 
yār-ı bed-kirdār ile muṣāḥabetden evlādur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Eger der-telḫī-i hicrān be-zaḫm-ı ġam tevān mürden
Ez ān bihter ki bā-bīgāneʾī şehd ü şeker ḫorden2714

Kārşinās eyitdi: Melik  buyurduġı gibidür. Vāḳıʿā muṣāḥabet-i dīv ü ded, 
mücāleset-i hem-nişīn-i bedden hezār bār evlādur ve nefse nā-cins ile ünsden 
mekrūh u menfūr nesne yoḳdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dīdār-ı yār-ı nā-mütenāsib cehennemest2715

2713 O kara yüzlü (uğursuz) senin memleketine göz diktiği için yüzü sarardı ve âlem ona zindan oldu.
2714 Ayrılığın acı dolu vaktinde gam yarasını yiyerek  ölebilmek  başkalarıyla oturup bal ve şeker yemekten daha iyidir.
2715 Lüzumsuz dostun yüzünü görmek  cehennemi görmek  gibidir.
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Ammā ʿāḳil ü kāmil oldur ki maḫdūmı rıżāsını nefsi muḳteżāsı üzre taḳdīm 
idüp ṣāḥib-i devletinüñ2716 edā-yı ḥuḳūḳ-ı niʿmeti bābında her miḥnet ki lāzım 
gele, ṣafā-yı ḫāṭır ile teḳabbül ve neşāṭ-ı vāfir ile telaḳḳī vü taḥammül ḳıla. 
Ṣāḥib-i himmet maḳām-ı miḥnetde kendüsin gird-āb-ı ıżṭırāb ve varṭa-i ḥay-
rete atmaz. Zīrā her emrüñ ki ʿavāḳıbı fetḥ ü nuṣret ve nehc ü furṣata maḳrūn 
ola, [Ü-142b] her çend ki mebādīsinde derd ü miḥnet ve renc ü zaḥmeti 
müteżammin ola, çendān ese̱r ve ol ḳadar żarar itmez ki hīç bir genc bī-renc 
ele girmez ve bir kimsenüñ eli bī-āzār-ı ḫār gül-i murāda irmez. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dilerseñ k’aça vaṣl-ı yār-i gülzār
Gerekdür kim çekesin zaḥmet-i ḫār

Gerek  bir yıl taḥammül ʿandelībe
Ki bir ḳaç gün ire vaṣl-ı ḥabībe

Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun ze ġuṣṣa şikāyet ki der-ṭarīḳ-i ṭaleb
Be-rāḥatī ne-resīd ān ki zaḥmetī ne-keşīd2717

Melik  eyitdi: Būmlaruñ kiyāset ü dānişlerin nice ferāset itdüñ? Kārşinās eyitdi:

Anlaruñ miyānında ehl-i tedbīr görmedüm, ol vezīrden ġayrı ki benüm ḳat-
lüme işāret ḳıldı ve anlar anuñ rāyını żaʿīf ü naḥīf ʿadd idüp neṣāʾiḥin semʿ-i 
ḳabūl ile ıṣġā itmediler ve bu ḳadar idrāk  idemediler ki ben anlaruñ miyānında 
ġarīb idüm ve ḳavmüm ḳatında rifʿat-i derece ve şeref-i menziletüm var idi 
ve ʿaḳl u fikr ile mevṣūf u maʿrūf ve rāy ü tedbīr ile meşhūr u meẕkūr idüm. 
Mebādā anlaruñ bābında mekr toḫmın ekeydüm ve ġadre furṣat bulup anları 
dām-ı intiḳāma çekeydüm ne kendü ʿaḳlları ile bu ḳadar temīze ḳādir oldılar 
ve ne nāṣiḥlerinüñ kelāmını vezn ü ḥisāba aldılar ve ne esrār-ı salṭanatı ki isrārı 
vācib idi, [H-180b] benden maḫfī ṭutdılar. Lā-cerem giriftār-ı dām-ı bevār 
[B-159b] olup bize itdükleri cevr ü ẓulmüñ mükāfātın buldılar. Dimişlerdür 
ki: Mülūka iḫfā-yı esrārda iḥtiyāṭ vācibdür, ḫāṣṣaten dost-ı ḫāʾibden ve düş-
men-i ḫāʾifden. Ḳıṭʿa:

2716 Ṣāḥib-i devletinüñ] velī-niʿmetinüñ, Ü.
2717 Gamdan şikayet etme. Zira talep yolunda zahmet çekmeden rahatlığa ulaşılmaz.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dūstī ki ez tu nā-ümīd buved
Maḥrem-i ḫod me-sāz der-heme ḥāl

Bā-ʿadū nīz k’ez tu tersānest
Nīst iẓhār-ı sırr-ı ḫvīş ḥelāl2718

Melik  eyitdi: Ben şöyle gümān iderem ki mūcib-i helāk-i būmān hemān duʿā-
yı seḥergāh-ı maẓlūmāndur. Vezīr eyitdi:

Belī öyledür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ol cerāḥat ki seḥer-geh āh-ı maẓlūm eyleye
Ṣanma ki hergiz anı bir tīr-i mesmūm eyleye

Her pādşāh ki ebvāb-ı cevr ü bī-dādı fetḥ ve bisāṭ-ı ẓulm ü sitemi basṭ eyleye, 
ʿan-ḳarīb esās-ı devleti münhedim ve esbāb-ı salṭanatı münʿadim ola ki se̱bāt-ı 
salṭanat küfr ile mümkin ve ẓulm ile mümteniʿdür, el-melikü yebḳā meʿa’l-küfri ve 
lā yebḳā meʿa’ẓ-ẓulmi2719. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mülk-i sulṭān gerçi kāfir olsa olur pāydār
Līk  cevr ü ẓulm ile olmaz memālik  ber-ḳarār

Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Rehā kun sitem rā be-yek-bāregī
Ki kem ʿömrī āred sitemgāregī

Şehen-şāh çün reʾy rā bed kuned
Yaḳīn dān ki bed der-ḥaḳ-ı ḫod kuned2720

Dimişlerdür ki her kimesne ki dört nesneye mürtekib ola, lāzımdur ki dört nes-
neye müteraḳḳib ola. Her kimse ki ẓālim ola ʿan-ḳarīb helākine cāzim olmaḳ 
gerek  ve kim ki ṣoḥbet-i zenāna ḥarīṣ ola fażīḥati muḳarrer bilmek  gerek  ve ol 
kimse ki ekl-i ṭaʿāmda şereh-i temāmı ola bir maraż-ı hāʾile munṭaẓır olmaḳ ge-

2718 Senden umudunu kesmiş olan dostu mahrem edinme. Senden korkan düşmanla da sakın sırrını paylaşma.
2719 Sultan, küfür içinde ayakta kalabilir ama haksızlık  içindeyse ayakta kalamaz.
2720 Artık  zorbalığı bırak. Çünkü zulmetmek  ömrü kısaltır. Padişah kötü niyetli olursa, emin ol ki kendi kendine kötülük 

etmiş olur.
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rek  ve her pādşāh ki vüzerā-yı rekīk-rāy u bī-ḫırede iʿtimād ide mülkinden ḳaṭʿ-ı 
ümmīd itmek  gerek. Zübür-i sālifede mezbūr ve kütüb-i felāsifede mesṭūrdur ki 
altı kimesneye altı nesneden ḳaṭʿ-ı ṭamaʿ lāzımdur ve anuñ ḥuṣūlinden meʾyūs 
olmaḳ vācibdür. Evvel pādşāh-ı sitem-kār se̱bāt-ı salṭanatdan, ikinci mütekebbir 
ü mütehevvir sitāyiş ü midḥatden, üçünci ḫalḳ-ı bed-ḫulḳ kesṟet-i aḥibbādan, 
dördünci küstāḫ u bī-edeb mertebe-i ʿaẓametden, beşinci baḫīl ü bī-mürüvvet 
iḥsān u insāniyyetden, altıncı ḥarīṣ u ḫasīs dīn2721 ü diyānetden. Zīrā ki ḥırṣ ḥarīṣı 
ḥarāma [Ü-143a] iḳdām itdirür ve her yirde ki ḥırṣ u āz ḫayme-i iḳāmet ḳura, 
emānet ü diyānet ol menzilden raḫt-ı iḳāmeti götürür. Çün melik-i būmānuñ 
daḫı zāġlaruñ istīṣāl ü istīlāsı bābında ḥırṣ u şerehi ḥadden bīrūn idi lā-cerem 
dāʾire-i emn ü emāndan bādiye-i hevān u ḥırmānda ḥayrān u ser-gerdān oldı 
ve ġayrılar içün ḥafr itdügi çāha āḫir kendü düşüp [H-181a] men ḥafera biʾran 
li-aḫīhī vaḳaʿa fīhi2722 nüktesi anuñ ḥaḳḳında vāḳıʿ u2723 ʿayān oldı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḳardaşına ḳuyu ḳazarsa kişi
Ḳuyuya düşmek  olur anuñ işi

Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Meyendīş der-ḥaḳḳ-ı merdüm bedī
Ki ārī belā ber ser-i ḫvīşten

Ne-bīnī ki renc-i firāvān keşed
Ki çāhī kened behr-i men çāh-ken

Be-āḫir ki çeh rā be-pāyān bered
Vey ender tek-i çāh üfted ne men2724

Melik  eyitdi: Bu ḫidmetüñ kemā-yenbaġī ḥaḳḳın kim edā ḳılur [B-160a] ve 
bu niʿmetüñ ʿuhde-i şükrinden kim gelür ki bir ṭāʾife-i nā-ḫāʾifeye ki ṣoḥbetle-
rinden ibā vü nefret bize lāzıme-i ẕāt ve muḳteżā-yı ṭabīʿatdür, ṭavʿ-ı raġbet ile 
ḫidmeti teḳabbül ve maḫdūmuñuñ ḥaḳḳ-ı niʿmetin edā ve aḥibbā yolına cān 
u başuñ fidā idüp aʿdānuñ bār-ı miḥnet ü belā ve nār-ı meşaḳḳat ü ʿanāsına 

2721 Dīn] ṣıyānet, B H.
2722 Kim kardeşi için bir kuyu kazarsa içine kendi düşer.
2723 Vāḳıʿ u] -H Ü.
2724 İnsanlar hakkında kötü düşünme. Zira kendi başına bela getirirsin. Kuyu kazan kişinin, benim için kuyu kazarken 

ne kadar emek  verdiğini görmüyor musun? Sonunda kuyuyu tamamladığında kuyunun içine o düşer, ben değil.
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taḥammül itdüñ. Eger neʿūẕü bi’llāh ol vezīr-i nāṣiḥüñ kelāmını semʿ-i rıżā 
ile ıṣġā ideler idi cismüñe ʿaẕāb-ı elīm ve cānuña ḫaṭar-ı ʿaẓīm muḳarrer idi. 
Kārşinās eyitdi:

Ey melik  egerçi ki ṣūretde ādemī bisyārdur ammā maʿnāda ādem dimege ol 
lāʾiḳ u sezā-vārdur ki çün ʿinān-ı rıżāsın bir emrüñ tenfīẕ ü imżāsı cānibine 
maʿṭūf ḳıla evvelā cān-ı ʿazīzinden el yuya ve terk-i seri tāc u efser idinüp mey-
dāna merdāne ḳadem ḳoya. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez ser güẕeşteend be-meydān nihāde pāy
Ṣāḥib-dilān ki gūy-ı irādet rübūdeend2725

Şöyle ki ṣalāḥ-ı ḥāl ve muḳteżā-yı maḳām kendüden dūnuñ emrine imtisā̱l ve 
ḫidmetine ḳıyām ola. Tevaḳḳuf çekmeyüp fi’l-ḥāl taḥṣīline iştiġāl ve itmāmına 
ihtimām ḳıla, tā ʿ arūs-ı murādı ʿ alā aḥseni’l-vücūh2726 tutuḳ-ı ḥuṣūl ü vuṣūlden cil-
veye gele. Nite ki ol mār kendünüñ ṣalāḥ-ı kārı içün ṭarīḳ-i ḥīleye sülūk  iḫtiyār 
idüp nā-çār ḫidmet-i ġūka rıżā gösterdi. Melik  istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kārşinās eyitdi: Rivāyet iderler ki bir mār kiber-i sininden naḥīf ü 
nizār2727 olup żaʿf-ı ḳuvvet ve ḳuvvet-i żaʿfından şikārdan ḳaldı ve kesb-i ḳūt-ı 
lā-yemūt içün ḥūt gibi tefekkür ü taḥayyür baḥrına ṭaldı. Çün bī-ḳuvvet zinde-
gānī muḥāl ve żaʿf u ḫırfden bī-ṭāḳat u bī-mecāl idi eyyām-ı güẕeşteye telehhüf 
ü teʾessüf ṭarīḳı ile kendüye eyitdi:

Ey dirīġ ol eyyām-ı cevānī vā-ḥayf ol kāmrānlıḳ zemānı Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Āh kim bünyād-ı ʿīş ü ʿişretüm oldı ḫarāb
Gitdi ṭāḳat ḳalmadı bir ẕerre endāmumda tāb

Ḥālen tevaḳḳuʿ-ı mürācaʿat-ı eyyām-ı şebāb ve ümmīd-i ʿimāret-i bünye-i 
ḫarāb ve ṭamaʿ-ı2728 muʿāvedet-i [H-181b] ḳuvā-yı nefsānī ve ārzū-yı müsāʿa-
det-i aʿżā-yı cismānī hemān ābdan āteş ve āteşden teskīn-i ḥarāret ü ʿaṭaş te-
mennā itmekdür. Bunuñ birle kāşkī pīrlik  müddeti daḫı medīd ve ʿahd-i ʿayb-ı 
şeybüñde nihāyeti baʿīd olaydı. Ḳıṭʿa:

2725 İrade topunu kapan gönül sahipleri meydana ayak  bastıklarında başlarından geçtiler.
2726 En güzel şekiller üzere.
2727 Nizār] zār, B H.
2728 Ṭamaʿ-ı] ümmīd-i, Ü.

724 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Reft devrān-ı cevānī nevbet-i pīrī resīd
Ey dirīġā ṣoḥbet-i yārān u eyyām-ı şebāb

Vaḳt-i pīrī hem ġanīmet dān ki ez ʿömr-i ʿazīz
Her demī k’ān bü’gẕered dīger ne-bīnī coz be-ḫvāb2729

Mār çün gördi ki tedārük-i aḥvāl-i māżī muḥāldür tedbīr-i ḥāl-i istiḳbāle ki 
mühimm ü żarūrīdür, [Ü-143b] iştiġāl itdi ve eyitdi:

Egerçi bu rūzgārda ḫırmen-i şebābı ṣavurdum, ammā bi-ḥamdili’llāh ki tecrü-
be ḥāṣılın götürdüm ve bu ʿömr-i dırāzda biraz ḥazm ü tedbīr ser-riştesin ele 
getürdüm. Ḥālā esās-ı kārı kem-āzārlıḳ üzre binā idüp [B-160b] her meẕellet 
ki yüz göstere, niʿmet ü devlet bilmek  gerek  ve hezār minnet ile anuñ şürūʿı-
na raġbet itmek  gerek, tā ol emr ki baḳıyye-i ʿömrde mūcib-i ḳıvām-ı maʿīşet 
olmaġa ḳābil ola, bu vesīle ile ḥāṣıl ola. Pes bir çeşme kenārına vardı ki ġūklar 
anda bī-ḥadd ü bī-şümār idi ve bir melik-i kām-kār ve bir emīr-i nāmdārları var 
idi. Ġūklaruñ bu kesṟet ü vefretin göricek  māruñ göñli ṣu gibi anlara aḳdı2730. 
Āḫir-i kār bunlardan baʿżınuñ şikārına ṣarḳdı ve mātem-zedeler gibi sīnesin çāk 
ve muṣībet-resīdeler gibi endūh-nāk  ḫāk-i rāh üzre kendüsin bıraḳdı. İttifāḳ bir 
ġūk  bunı bu ḥāletde gördi, ser ü ḳatına gelüp ḥāl ü ḫāṭırın2731 ṣordı ve eyitdi:

Ey mār seni be-ġāyet melūl ü ġam-ḫvār görürem. Mūcibi nedür? Mār eyitdi:

Ey yār ġam-ḫvārlıġa benden sezā-vār ʿ ālemde kim var ki mādde-i ḥayātum benüm 
şikār-ı ġūka müteḥaṣṣır idi. Ḥāliyā bir vāḳıʿaya uġradum ki anlaruñ ṣaydı baña 
ḥelāl iken ḥarām oldı. Ḥāl bu minvāl üzre olıcaḳ ey ġūk  ben nice ġam-nāk  olma-
yam ki benüm emrüm temām oldı. Bunı didi ve zār ile aġladı ki temām ġūklaruñ 
āteş-i firḳat ile derūnın ṭaġladı. Pes ol ġūk  varup melike ḫaber itdi. Melik-i ġūkān 
bu ṣūret-i ʿacībi ziyāde taʿaccüb idüp istifsār-ı ḥāl içün mār ḳatına gelüp eyitdi:

Ey mār ne sebeb ile sen bu dām-ı belāya giriftār olduñ? Mār eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Men īn āh-ı ciger-sūz ez dil-i peymān-şiken dārem
Çerā ez dīgerī nālem ki derd ez ḫvīşten dārem2732

2729 Gençlik  zamanı gitti, yaşlılık  vakti geldi. Hey gidi dost sohbetleri ve gençlik  günleri! Yaşlılık  zamanını da ganimet 
bil ki aziz ömür geçip gittikten sonra uykudan başkasını göremezsin.

2730 Aḳdı] meyl itdi, B.
2731 Ḥāl ü ḫāṭırın] ḥālin, B H.
2732 Benim bu ahımın müsebbibi kendi gönlümdür. Neden başkasından yakınayım?
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Ey melik  ḥırṣ-ı şūm beni bu dām-ı miḥnete giriftār itdi ve şereh-i meẕmum 
beni bu gird-āb-ı belāya ve varṭa-i ʿanāya atdı. Tafṣīli bu ki ittifāk  bir gice bir 
ġūki ṣayda ḳaṣd itdüm. Bī-çāre benden ḳaçup kendüsin bir zāhidüñ ḫānesine 
atdı. Ben daḫı ṭamaʿ [H-182a] belāsından ʿaḳabine düşüp zāhidüñ ḫānesine 
girdüm. Ḳażā-yı İlāhī ḫāne tārīk  idi. Püser-i zāhid ḫvābda iken ayaġınuñ baş 
barmaġını ġūk  ṣanup ġāyet-i şerehümden muḥkem ṭutup ısırdum. Hemān-
dem püserüñ ese̱r-i zehrden çihresi zerd olup derd-i zaḫm-ı dendānumdan 
ṭurduġı yirde mürd oldı. Zāhid ḳażıyyeden ḫaberdār olup sūz-ı firāk-ı ferzend-i 
dil-bendinden baña ḳaṣd eyledi. Ben ṣaḥrā yolın ṭutup ḳaçdum ve sürʿat ü istiʿ-
cālden per ü bālüm açdum. Zāhid ʿaḳabüme düşüp her çend ki baña yitmege 
ḳaṣd eyledi, yitemedi. Āḫir-i kār baña bed-duʿā eyledi, eyitdi ki:

Ol ḳādir-i perverdgārdan dilerem ki seni ḫvār u bī-iʿtibār eyleye ve merkeb-i 
mülk-i ġūkān idüp ṣayd-ı ġūka elüñ irmeye, tā melik  saña ṣadaḳa resminde 
bir şeyʾ2733 virmeye. Ḥāliyā żarūret iḳtiżā idüp ve ḳażā-yı rabbü’l-ʿibāde rıżā 
virüp geldüm, tā melik  baña süvār ola ve aḳrānı miyānında bu şeref ü iʿtibār 
ile imtiyāz u iştihār bula. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Gerden nihādeʾīm cefā-yı zemāne rā2734 

Bu tīr-i tezvīr melik-i ġūkānuñ ḳalbinde temām teʾsī̱r idüp bu bābda kendüye 
ziyāde şeref ü iftiḫār ve mertebe vü iʿtibār taṣavvur itdi. [Ü-144a] Pes dāʾimā 
māra süvār olup eṭrāf-ı çeşmesārı [B-161a] gezer idi ve anuñla mübāhāt u 
iftiḫār idüp ebnā-yı cinsi üzerine anuñla rifʿat ü tefavvuḳ iẓhār ider idi. Çün ḥāl 
bu minvāl2735 üzre bir zemān giçdi mār eyitdi:

Meliküñ ʿömri dırāz ve nihāl-i devleti ser-efrāz olsun. Muḳarrerdür ki beden 
bedele mā-yeteḥallele2736 muḥtācdur ve ṭuʿme vü loḳmaya iḥtiyāc muḳteżā-yı 
mizācdur. Maʿlūm-ı şerīfdür ki merkeb-i rūḥ keṣret-i rükūbdan bī-mecāl ü 
bī-ġıdā bu ḫidmeti edā ḫayāl-i muḥāldür. Melik  eyitdi:

Belī rāst söylersin. Ben merkebsüz olmaḳ müteʿassir ve merkebe bī-ḳūt ḳuvvet 
müteʿaẕẕirdür. Pes her gün anuñçün iki ġūki vaẓīfe taʿyīn itdi ki ṭaʿām-ı çāşt u 
şāmı anuñla intiẓām bula. Mār bu vaẓīfe ile rūzgār giçürdi. Çün ol meskenet-

2733 Bir şeyʾ] -H Ü.
2734 Feleğin zulmüne boyun eğmişiz.
2735 Ḥāl bu minvāl] bu ḥāl, B H.
2736 Değişmeye dönüşmesine ihtiyaç vardır (Gıdaların enerjiye dönüşmesine).
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Yaşlandıktan sonra yiyecek bulmakta zorlanan yılanın hile yoluyla 
kurbağaların içine sızması. TSMK, revan 843, v.268b.
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de menfaʿat-i bī-şümār var idi andan ʿār itmeyüp ʿāḳıbet-i kār murādına irdi. 
Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Destī ki ze dīdeneş tu rā neng āyed
Der-vaḳt-i żarūre būse dāden şāyed

Her kār ki ʿārest ü melāl efzāyed2737

Der-ḥālet-i iḥtiyāc bed nü’nmāyed2738

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki her çend ki ben zemīn-i dilde ṣabr toḫmın 
ekdüm ve bu ṭarīḳda meẕellet ü meşaḳḳat bārın çekdüm. Çün anuñ żımnında 
helāk-i düşmen muḳarrer ve ṣalāḥ-ı dost mutaṣavver idi ṭabʿuma çendān kerā-
het yitişmeyüp ziyāde müteʾellim olmadum. [H-182b] Bu daḫı muḥaḳḳaḳ 
u muḳarrerdür ki düşmen-i bed-sigālüñ istīṣālinde muʿādāt u muḫāṣamatdan 
müdārāt u mülāyemet kārgerdür. Nite ki āteş-i saḫt eger bir dıraḫta irişe cir-
minden rūy-ı ḫākde bulduġı deñlü yaḳar, ammā bu leṭāfet ü nuʿūmetle her 
dıtaḫtı farażā ki aṣlı se̱rāya ve ferʿi semāya yitişe, memerrinde vāḳıʿ olıcaḳ bīḫ-ı 
bünyādın yıḳar. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Telaṭṭuf kun ki der-kārī ki ṣaʿbest
Be-nermī vü müdārā mī-tevān sāḫt2739

Bu sebebden dimişlerdür ki menfaʿat-i rāy ü tedbīr fāʾide-i şecāʿatden kesī̱r-
dür, er-reʾyü ḳable şecāʿati’ş-şücʿāni2740. Zīrā ki merd-i mübāriz her çend ki şecīʿ u 
bahādır ola, meydān-ı muḳātelede sekiz yā ṭoḳuz yā yigirmi yā otuz yā elli yā 
yüz şaḫṣ ile muḳābeleye ḳādirdür. Bundan ziyādesi mübālaġa idügi ẓāhirdür, 
ammā merd-i ṣāḥib-i tedbīr bir fikr-i iṣābet-peẕīr ile niçe iḳlīm ü mülk-i ʿaẓīm 
żabṭ u tesḫīr eyler ve bir rāy-ı ṣavāb-nümāy ile niçe leşker-i bī-kerānı pārīşān 
ve niçe kişver-i ābādānı vīrān u ḫāke yeksān ider. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-yek  tedbīr-i nīkū ān tevān kerd 
Ki ne’tvān bā sipāh-ı bī-kerān kerd

2737 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
2738 Görmekten bile çekindiğin bir eli gün gelir öpebilirsin. Ar bildiğin iş, çekilmez bir azap gibi görünebilir, ama ihtiyaç 

zamanında o kadar da kötü görünmez.
2739 Yumuşak  huylu ol, zira yumuşaklıkla en zor işlerin bile üstesinden gelinir.
2740 Bir işe karşı tedbir almak, cesurun cesaretinden önce olması gerekir.
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Be-şemşīrī tevān cāyī rubūden
Be-fikrī şāyed iḳlīmī güşūden2741

Melik  eyitdi: Aʿdāya ʿaceb ẓafer bulduñ ve fikr-i ṣāʾib ve tedbīr-i sā̱ḳıb ile bu 
fetḥ-i ʿaẓīme maẓhar olduñ. Vezīr eyitdi:

Bu emrüñ itmāmı maḥżā benüm rāy-ı iṣābet-encām ve luṭf-ı tedbīr ve ḥüsn-i 
ihtimāmum ile olmamışdur. Belki meliküñ ferr-i devlet ve yümn-i saʿādeti bu 
kārda meded-kārdur. Dimişlerdür ki çün bir cemāʿat bir emrüñ taḥṣīline ʿazm 
idüp bir mühimmüñ ṭalebine cezm ideler ḥuṣūl-i maḳṣūda ol kimesne fāʾiz 
olur ki fażīlet [B-161b] ü mürüvvet ile sāʾirinden imtiyāz bula ve eger cümlesi 
ṣanʿat-ı mürüvvetde berāber olalar ol kimesnenüñ murādı ḥāṣıl ola ki ḫulūṣ-ı 
ṭaviyyet ve ṣıdḳ-ı ʿazīmetde meziyyeti ola. Eger bu ḫaṣletden daḫı mütesāvī 
olalar maṭlūba [Ü-144b] ol kimesne vāṣıl ola ki yār-ı meded-kārı bisyār ola. 
Bu bābda daḫı tefāvütleri olmasa her kime ki iḳbāl ü devlet müsāʿid ve ṭāliʿ u 
baḫt muʿāvin ü muʿāżid ola, dest-i vuṣūl ile şāhid-i maḳṣūdı ol der-āġūş ḳıla. 
Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Meded-i baḫt ger īnest me-rencān ḫod rā
Ki eger rūy sūy-ı baḥr kunī ber-gerded2742

Melik  eyitdi: Ey Kārşinās eger būmlar bizi ol ḳadar ḥisāba almasalar ve bizüm 
aḫẕ-i intiḳāma ḳudretümüzi bilmeseler ʿaceb degüldür ki bizi ġāyet ḳalīl görüp 
żaʿīf ü ẕelīl ʿadd eylemişlerdür. Kārşinās eyitdi:

Dört nesnenüñ ḳalīlini kesī̱r ʿadd2743 eylemek  gerek. Evvel āteş ki muḥriḳ u 
mużırdur, [H-183a] şerer-i żararda ḳalīl ü kesī̱ri birdür. İkinci deyn ki vaḳt-i 
mużāyaḳada dāyin teḳāżā itse bir direm ile biñ dīnār berāberdür. Üçünci ma-
raż ki her çend ki inḥirāf-ı mizāc żaʿīf ola ʿilāca iḥtiyācı ḳavīdür. Dördünci düş-
men ki ne ḳadar ḫvār u bī-miḳdār olsa dāne-i mekr ile ḫaṣmı dām-ı intiḳāma 
çekmege ḳādirdür. Nite ki ol güncişk-i żaʿīf-peyker mār-ı ḳāvī-heykelden bir 
ḥīle ile intiḳāmın alup ve murādına irişdi. Melik  eyitdi: Nice rivāyet olınmışdur 
ol?

2741 Akıllıca bir tedbirle büyük  bir ordunun yapamayacağını yapabilirsin. Bir kılıçla bir şeyi alabilirsin. Oysa bir fikirle 
bir kıtayı fethedersin.

2742 Bahtın sana yardımı bu kadarsa kendini üzme. Çünkü (baht, denizin gel-gitleri gibidir,) yüzünü denize dönersen 
bazen sana doğru gelir, bazen senden uzaklaşır.

2743 ʿAdd] -B.
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Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki iki güncişk  bir ḫāne saḳfında 
āşyāne ṭutmışlar ve evḳātların ferāġat ile giçürüp āb u dāne ile ḳanāʿat itmişler 
idi. Bir zemāndan soñra ḳudret-i Rabbānī anlara beççe erzānī buyurup māder 
ü peder birer birer giderler idi ve ferzendlerine taḥṣīl-i ḳuvvet içün ḳūt ṭaleb 
iderler idi. Bir gün meger güncişk-i ner bir ṭarafa gitmiş idi. Gelicek  görür ki 
māder ıżṭırāb-ı temām ile eṭrāf-ı āşyānda raḳṣ urur. Nefīr ü ṣafīri ʿālemi ṭutmış 
ve zār-ı āteş-teʾsī̱ri felek-esī̱re yitmiş. Eyitdi:

Ey rūḥ-ı revān bu ne ḥareketdür ki eylersin ve bu ne terānedür ki söylersin ve 
bunuñ sebebi nedür ki kendüñ çalar ve kendüñ oynarsın? Cevāb virdi ki: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mī-ḫaled der sīneem ḫārī ki mī-bārem sirişk
Der dil-i sūzān ġamī dārem ki āhī mī-keşem2744

Nice nāliş itmeyem ki bu dem ġāʾib oldum idi. Gördüm ki bir mār-ı mehīb ve 
bir efʿī-i bā-nehīb gelüp beççelere ḳaṣd itdi. Her bārī ki tażarruʿ u zārī itdüm 
ve eyitdüm: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eger çi ġālibī ez düşmen-i żaʿīf be-ters
Ki tīr-i āh-ı seḥer ber-nişāne mī-āyed2745

Kārger olmayup eyitdi:

Senüñ hevā-yı āhuñ benüm āyīne-i dil-i siyāhumda ese̱r itmek  müyesser de-
güldür. Ben eyitdüm:

Belī ammā bundan ḫavf itmez misin ki bu ferzendlerüñ peder ü māderi in-
tiḳām kemerini ber-miyān idüp ḳādir olduġumuz ḳadar senüñ helāküñe saʿy 
idevüz. Mār ḳahḳaha atdı ve eyitdi: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḥarīfī ki ū şīr reʾyī kuned
Ze misḻ-i tuʾī ʿācizī key kuned2746

Çün ben bu luṭf u ʿunf ile anuñ menʿine ḳādir [B-162a] olımadum ve her 
çend ki feryād itdüm, feryād-res bulımadum. Beyt:

2744 Göğsümde bir diken dolaştığı için ağlıyorum. Âh çekiyorsam gönlümde yanan bir ateş var.
2745 Zayıf düşmanına üstün geldiğin zaman onun âhının seni tutmasından kork, çünkü sabaha karşı edilen âh hedefe 

doğru giden ok  gibidir.
2746 Aslan gibi düşünen rakip senin gibi aciz birisiyle eşit olur mu?
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Feryād besī kerdem ü feryād-resī nīst
Gūyā ki der-īn künbed-i fīrūze kesī nīst2747

Ol ẓālim-i ḫūn-ḫvār cemīʿ-i beççeleri yidi ve āşyānede yatdı uyudı.

Güncişk-i ner bu ḫaber-i muṣībet-āveri istimāʿ idicek  ḫırmen-i vücūdına 
ṣāʿiḳa-i āfet düşdi ve ferzendlerinüñ sūz u firāḳı ile yandı ṭutuşdı. Bu esṉāda 
ṣāḥib-i ḫāne işʿāl-i çerāġa meşġūl idi. Rūġan ile ālūde fitīleyi yaḳup ṭutarken 
güncişk-i ner bir ḥīle [H-183b] ile elinden ḳapdı götürdi. Āşyānesine bıraḳdı. 
[Ü-145a] Ṣāḥib-i ḫāne mebādā ki āteş-i fitīle saḳfa yitişe ve żarar-ı küllī lāzım 
gele diyü bālā-yı bāma çıḳdı ve ıṭfā-yı āteş içün āşyānenüñ bālāsından külünk 
ile yıḳdı. Mār öñinden şerer-i nārı ve üstinden āvāz-ı külünk-i āhen-minḳārı 
iḥsās idicek  cānib-i bāmda vāḳıʿ olan sūrāḫdan başın ṭaşra çıḳarduġı maḥal 
ser-i bī-maġzı ki bir müşkil ʿuḳde idi, ḍarb-ı külünk  ile ḥall oldı. 

Bu mese̱lüñ fāʾidesi budur ki mār kendü düşmenini ḫvār ṭutup iʿtibār itmedügi 
sebebden ʿāḳıbet seng-i intiḳām ile ser-i bī-ḫıredi ḫurd oldı ve āşyāne-i ḫākden 
raḫt-ı vücūdı götürüp zehr-i helāk  ile mürd oldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Düşmen eger çi ḫurd buved der-ṭarīḳ-ı ḥazm
Ū rā büzürg dān u ġam-ı kār-ı ḫvīş ḫor2748

Melik  eyitdi: Bu mühimmi aḥsen-i vech üzre itmām ve ḫaṣm-ı bed-endīşden 
eshel-i ṭarīḳ ile aḫẕ-i intiḳām senüñ bereket-i rāy-ı iṣābet-encām ve meyāmin-i 
saʿy-ı belīġ ve ḥüsn-i iḥtimāmuñ2749 se̱meresidür. Her emelde ki senüñ ted-
bīrüñi düstūrü’l-ʿamel ḳılam, netīcesi fevz ü felāḥ olup her murāda ki senüñ 
ḥüsn-i kifāyet ve yümn-i ihtimāmuña iʿtimād idem, ʿāḳıbeti fetḥ ü necāḥ ol-
mışdur. Her pādşāh-ı ʿāḳil ki zimām-ı mehām-ı enāmı bir vezīr-i ḳafī ve bir 
nāṣiḥ-i kāfilüñ kef-i kifāyetine tefvīż eyleye, hergiz dest-i nevāʾib anuñ dāmen-i 
iḳbāline irmeye ve pāy-ı ḥavādis ̱anuñ sāḥa-i saʿādeti pīrāmenine degzinmeye 
ve tebāşīr-i tedābīr-i iṣābet-peẕīr ile ḫūrşīd-i devleti hemīşe ufḳ-ı saʿādetden 
ṭāliʿ ve dāʾimā ferr-i fetḥ ü ẓafer cebīn-i ḥāl ü meʾālinde sāṭıʿ ola. Nite ki senüñ 
ḥüsn-i rāyuñdan ve yümn-i tedbīr-i ʿālem-ārāyuñdan baña vāḳıʿ olmışdur. 
Beyt:

2747 Çok  haykırdım, sesime ses veren olmadı. Sanki bu dünyada kimse kalmamış.
2748 Düşman her ne kadar zayıf olsa da onu büyük  gör ve tedbirini elden bırakma.
2749 İḥtimāmuñ] intiḳāmuñ, Ü.
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Sürekli yuvasındaki yavrularını yiyen yılandan kurtulmak için hile kurarak insanları 
yılanın yuvasına çekip yılanı öldürmeyi başaran serçe. TSMK, revan 843, v.271a.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-her çi rūy ne-hem yā be-her çi reʾy kunem
Merāst dest-i ḳavī çün tu dest-yār-ı menī2750

Yaluñuz bu hüner kifāyet itmez mi ki müddet-i medīde diyār-ı aʿdāda maḥbūs 
ve ḫilāf-ı cins ile meʾyūs olup senden ne bir nādire ṣādır ola ki sebeb-i taʿyīb ve 
mūcib-i taġyīr ola ve ne bir fiʿl ḥādis ̱ola ki sūʾ-i ẓanna bāʿis ̱olup anlar senden 
tenfīr ḳıla. Kārşinās eyitdi:

Ey melik  Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ān nīz be-devlet-i hümāyūn-ı tu būd2751

cemīʿ-i ḥālātda meḥāsin-i aḫlāḳ ve mekārim-i ʿādāt-ı melikden ġayrıya iḳtidā 
itmedüm. Ṣıfat-ı ḥamīde-i şāhī ve ḫiṣāl-i pesendīde-i şāhen-şāhīden ne iḳti-
bās itdümse binā-yı kāruma esās ve cemīʿ-i umūra miʿyār u miḳyās itdüm. 
Bi-ḥamdili’llāh ki [B-162b] melikde ʿazm ü cezm ve fikr ü ḥazm ve şüḳūh u 
şevket ve heybet ü şecāʿat ile müctemiʿ olup daḳāʾiḳ-ı mühimmāt ve ḥaḳāʾiḳ-ı 
mübhemāt [H-184a] mişkāt-ı2752 ḫāṭır-ı ḫaṭīra ve mirʾāt-ı żamīr-i münīre 
mültebis degüldür ve mevżiʿ-i teʾennī vü şitāb ve mevḳiʿ-i nevāziş ü ʿitāb ẕihn-i 
ṣavāb-meʾāb-ı cenāb-ı kām-yābına müştebih degül. Her rūz meṣāliḥ-i ferdā 
vü imrūzı rāy-ı ʿālem-efrūzı ile tedārük  idüp vüfūr-ı kiyāsetinden her emrüñ 
fātiḥasından ḫātimesini ferāset eyler ve her gāh gerden-i ḥāli ḥilye-i teyaḳḳuẓ 
u intibāhdan ḫālī olmayup cānib-i ḥazm ü iḥtiyāṭı riʿāyet ve nāmūs u ʿırż-ı 
salṭanatı ḥimāyet eyler. Herkes ki buncılayın pādşāh ile maḳām-ı ḫuṣūmetde 
ola, merg ü helāki hezār kemend-i cān-şikār2753 ile kendü cānına çekmiş olur 
ve nihāl-i vücūdın būstān-ı ʿademde diküp toḫm-ı ḥayātın keştzār-ı fenāda 
ekmiş olur. Ḳıṭʿa2754:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ḫaṣm-ı tu rā zemāne be-taʿcīl mī-keşed
Ez ʿarṣa-i vücūd sūy-ı ḥayyiz-i ʿadem

2750 Ne tarafa baksam ya da ne düşünsem kendimi güçlü hissediyorum. Çünkü sen benim elimden tutuyorsun.
2751 O da senin mübarek  devletindendi.
2752 Mişkāt-ı] -B.
2753 Kemend-i cān-şikār] kemend, B H.
2754 Ḳıṭʿa] rubāʿi, B H.
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Bā çün tuʾī her ān ki dem-i düşmenī zened
Müşkil eger emān dehedeş merg-i nīm-dem2755

Melik  eyitdi: Senüñ müddet-i ġıybetüñde ne ṭaʿām ve ne şarābda [Ü-145b] 
ḥalāvet buldum ve ne ārām u ḫvābda rāḥat müşāhede ḳıldum, ḥālen bi-ḥam-
dili’llāhi teʿālā. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Āftāb-ı devlet oldı evc-i ʿizzetden bedīd
Kevkeb-i iḳbāl-i ḫaṣm oldı saʿādetden baʿīd

Vezīr eyitdi: Her-āyine kim ki bir düşmen-i ġaddār ve ḫaṣm-ı ḳahhāruñ dām-ı 
mekrine giriftār ola andan ḫalāṣ olmayınca ẓulmeti nūrdan ve rūz-ı rūşeni 
şeb-i deycūrdan farḳ itmeyüp āteşi ābdan ve hevāyı türābdan temīz eylemez. 
Ḥükemā buyurmışlardur ki tā bīmāra kemāl-i ṣıḥḥat müyesser olmaya ṭaʿām u 
şarābdan leẕẕet bulmaz ve ḥammāl tā bār-ı girānı ẓahrinden indürmeye rāḥat 
olmaz ve ʿāşıḳ tā devlet-i viṣāl-i maʿşūḳa irmeye ḳarār u ārām ḳılmaz ve müsā-
fir tā menzilinde münzevī olmaya ḥużūr u āsāyiş görmez ve merd-i ḫāʾif tā 
düşmen-i müstevlīden eymen olmaya bir laḥẓa ḥużūr ile teneffüs itmez. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün ze düşmen kesī ferāġat yāft
Cānib-i ḫoş-dilī ʿinān ber-tāft2756

Melik  eyitdi: Bezm ü rezmde ve ʿazm ü cezmde2757 anlaruñ pādşāhınuñ sīret ü 
serīretini nice gördüñ? Vezīr eyitdi:

Ferāset ü kiyāsetde ġāyet pest ve muʿaccib ü mütekebbir ü ten-perest gördüm. 
Ne endīşe-i ṣavābdan naṣībi var ve ne rāy-ı rāst ve fikr-i ḫaṭā n’idügin añlar. 
Temām etbāʿ u eşyāʿı daḫı bu ṣıfat üzredür. İllā ol vezīr ki beni ḳatl itmek 
bābında mübālaġa ḳıldı. Melik  eyitdi:

Anuñ ʿaḳl u dānişine delīl ve rāy u rüʾyetine sebīl nedür? Vezīr eyitdi2758:

Evvelā beni ḳatl üzre ḳarārı ve bu rāy üzre se̱bāt u ıṣrārıdur. El-ḥaḳ ol tedbīr-i 

2755 Felek  senin düşmanını aceleyle varlıktan yokluğa sürüklüyor. Senin gibi birisiyle kim düşmanlıktan söz etmek  isterse 
ölüm ona fırsat tanımaz.

2756 Düşmandan kurtulan kimse saadet yularını ördü demektir.
2757 Cezmde] ḥazmde, B Ü.
2758 Vezīr eyitdi] -H Ü.
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ṣāʾib idi ve melik  anuñ mūcibi ile ʿamel itmek2759 vācib idi. [H-184b] Bir daḫı 
bu ki ḥayyiz-i ḳabūlde vāḳıʿ olmaduġın bilürken maḫdūmına ḫayr-ı naṣīḥatde 
saʿy-ı belīġın dirīġ itmedi ve bāb-ı münāṣaḥatde ʿale’l-ḫuṣūṣ mülūka lāʾiḳ olan 
ādābı riʿāyetde hīç daḳīḳa mühmel ḳomadı. Melik  eyitdi:

Ādāb-ı münāṣaḥat-ı mülūk  nedür? [B-163a] Kārşinās eyitdi:

Ādāb-ı naṣīḥat-ı mülūk  naẓm-ı kelāmda ṭarīḳ-i rıfḳ u müdārāya sülūkdur ve 
cānib-i ḫuşūnet ü ʿunfden cenāb-ı2760 mülāyemet ü mülāṭafete2761 māʾil olmaḳ-
dur ve maḫdūmunuñ tebcīl ü taʿẓīmi bābında riʿāyet-i şerāʾiṭ-ı ḳadīmi taḳdīm 
idüp bī-hengām ilḥāḥ u ibrāma cürʾet ü iḳdām itmemek  gerek  ve eger anuñ 
ḳavlinde yā fiʿlinde zelel ü ḫalel müşāhede ḳılsa anı taṣrīḥ itmeyüp taʿrīżat-ı 
ġarīb ve ḥikāyāt u emsā̱l-i dil-firīb ile tenbīh itmekdür. Şöyle ki elbette taṣrīḥa 
iḥtiyāc vāḳıʿ ola, ṭarẓ-ı kelāmı muḳteżā-yı maḳām üzre ṭarḥ idüp ʿibārāt-ı şīrīn 
ve istiʿārāt-ı rengīn ile edā eylemekdür. Evṣāf-ı meẕkūr vezīr-i mezbūruñ ḥasb-i 
ḥāli ve gerden-i aḥvāl2762 ü aḳvāli ḥilye-i ḫiṣāl-i meẕkūre ile ḥālī idi. Bir gün 
gördüm ki cevād-ı kelāma meydān-ı iḳdāmda bir mertebede ʿinān virdi ki 
melike eyitdi:

Cihāndārlıḳ bir mertebe-i refīʿ ve bir menzile-i menīʿdur ki pāy-ı ārzū cidd ü 
cehd ile ol pāyeye vāṣıl olmaḳ müyesser ve müsāʿadet-i saʿādet ve muʿāżadet-i 
ṭāliʿ ü devletden ġayrı ile bu derecede ḥāṣıl olmaḳ mutaṣavver degüldür. Çün 
ʿalā sebīli’l-ittifāḳ bu ṣūret vücūda gelüp bu şuġl ile istiḥḳāḳ müyesser ola anuñ 
ḳadrini bilüp żabṭ-ı ḳavāʿid ve ḥıfẓ-ı merāsimde mübālaġa ḳılup āyīn-i ʿadl 
ve ṭarīḳ-i inṣāfı ki muʿẓam-ı şerāʾiṭ-ı salṭanatdur, kemā-yenbaġī riʿāyet itmek 
vācibdür. Rubāʿī: 

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ey ān ki be-mülk  yāftī dest-resī
Devlet ṭalebī kem ṭaleb āzār-ı kesī2763

Ṣad ṭīġ-ı siyāset ān ḫarābī ne-kuned [Ü-146a]

K’āzürde-i miḥnetī ber-āred nefesī2764

2759 İtmek] -H Ü.
2760 Cenāb-ı] cānib-i, H Ü.
2761 Mülāṭafete] luṭf ile, B H.
2762 Aḥvāl] efʿāl, Ü.
2763 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
2764 Ey mal ve mülk  sahibi, eğer daha değerli hazine peşindeysen halkı incitme. Bir gönlü kırığın âhı bir insanı, siyasetin 

yüz kılıcından daha çok  harap edebilir.
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Ṣavāb budur ki melik-i kām-yāb muʿẓamāt-ı umūrı çeşm-i ḥaḳāret ile manẓūr 
ḳılmaya ve sevāniḥ-i meṣāliḥ-i cumhūrda baṣar-ı baṣīreti perde-i ġaflet ile 
mestūr olmaya ki se̱bāt-ı salṭanat ve beḳāʾ-i memleket bu dört nesnenüñ vücū-
dına menūṭ u merbūṭdur. Biri ḥazm-i kāmildür ki çihre-i ḥāl ü meʾāl āyīne-i 
istiḳbālde anuñla muʿāyene olınur ve biri ʿazm-i şāmildür ki ḥuṣūl-i ümmehāt-ı 
mühimmāta vuṣūl anuñla mümkin ü müyesser olur. Biri daḫı rāy-ı ṣāʾibdür 
ki ḥaḳḳı bāṭıldan ve ṣavābı ḫaṭādan farḳ ider. Biri de şemşīr-i tīzdür ki berḳ-ı 
cihān-sūz gibi keştī-i ʿömr-i muḫālifi seyl-āb-ı āteşe ġarḳ ider. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Der-bāġ-ı mülk  sebz ne-gerded nihāl-i ʿadl
Ger āb-ḫor ne-bāşedeş ez çeşmesār-ı tīġ2765 [H-185a]

Bu kelimātdan bir kelime ḳalmadı ki söylemedi, ammā şāh u sipāhdan bir ferd 
anuñ sözine iltifāt eylemedi ve naṣīḥatin semʿ-i ḳabūl ile bir eḥad diñlemedi, tā 
cümlesi zīr ü zeber olup ḫāne vü āşyāneleri ḫāke berāber oldı. Ne anlar anuñ 
ʿaḳl u kiyāsetinden fāʾidemend oldı ve ne kendünüñ fikr-i kifāyeti kārger olup 
şurṭa-i tedbīr ile ol varṭadan ḫalāṣ buldı. Bu ṣūretde sırr-ı lā reʾye limen lā yuṭāʿ2766 
gün gibi ẓāhir ü hüveydā oldı. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çi sān reʾy-i ān kes be-māned ṣavāb
Ki ez güfte-i vey kunend ictināb

Çünīn güft [B-163b] dānā ki tedbīr-i rāst
Ḳabūl-i kesī çün ne-yufted ḫaṭāst2767

Bu bābda merḳūm olan emsā̱l ü efsāneden maʿlūm olur ki düşmenüñ meṣāʾid-i 
mekr ve mekāʾid-i ġadrinden iḥtiyāṭ u iḥtirāz vācibdür ve ḫaṣm her çend ki 
tevāżuʿ u tażarruʿ gösterse iʿtiḳād u iʿtimād itmemek  lāzımdur ki bir zāġ bī-per 
ü bāl bu ʿacz-i ḥāl ile bu ḳadar düşmen-i enbūh ve gürūh-ı pür-şükūhı bir ḥīle 
ile pāymāl itdi. Bunuñ sebebi būmlaruñ rekāket-i rāy ve semācet-i fehmi ve 
vefret-i ḥumḳı ve ḳıllet-i ḥazmidür ve illā eger ol bī-ḫıredler fikr-i ʿavāḳıbdan 
fi’l-cümle behremend olalar idi ol zāġ hergiz murādına irimez idi ve çihre-i 
ʿarūs-ı ẓaferi düşünde görimez idi. Ḫıredmende vācibdür ki bu bābda dīde-i 

2765 Ülkede adalet fidanı kılıç çeşmesinden su içmedikçe kök  salmaz. (Adaleti sağlamak  için kılıç kullanmak  şarttır.)
2766 Kendisine itaat edilmeyenin fikrine riayet edilmez.
2767 Söylediklerinden uzak  durulan birinin sözleri nasıl doğru olabilir? Doğru tedbir bile eğer herkes tarafından kabul 

edilmiyorsa hatadır.
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ʿibret ile naẓar idüp bu cevāhir-i naṣāʾiḥi āvīze-i gūş-ı hūş ide. Çendān ki ʿa-
dūdan mihr ü maḥabbet lāfın ve ṣıdḳ u meveddet güzāfın işide cāʾiz degüldür 
ki anuñ meskenet ü zūrına maġrūr olup anuñ muḳteżāsı üzre iş ideler. Ḳıṭʿa:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Düşmen eger lāf-ı meveddet zened
Ṣāḥib-i ʿaḳleş ne-şümāred be-dūst

Mār hemānest be-sīret ki hest
Gerçi be-ṣūret be-der āyed ze pūst2768

Bu ḥikāyātdan bu daḫı maʿlūm ola ki bāzār-ı dünyāda kesb-i yār-ı ḫāliṣ ve 
hevādār-ı muḫliṣden enfaʿ muʿāmele vü sūdmend ticāret müyesser degül imiş 
ki Kārşinās’uñ imdād u iʿāneti ile zāġlar gird-āb-ı āfet ü meḫāfetden sāḥil-i 
emn ü selāmete yitişdiler. Eger tevfīḳ refīḳ olup bir kimse kendünüñ ṣadīḳ-ı 
ṣādıḳ ve yār-ı muvāfıḳını ʿazīz ṭutsa ve aʿdā-yı bed-rāyuñ kemīn-i kīninden 
emīn olmayup hemīşe iḥtirāz ü endīşe üzre olup ḥazm ü iḥtiyāṭı kendüye pīşe 
itse ʿ āḳıbet dünyāda dest-i ārzū ile mīve-i murādına ire ve dīde-i ʿ işret ile çihre-i 
ʿarūs-ı maṭlūbını kenārında göre. Beyt: [H-185b]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Bā yār-ı nikū-ḫvāh be-ʿişret be-nişīn
V’ez düşmen-i bed dāmen-i ṣoḥbet der-çīn2769

2768 Düşman eğer dostluktan bahsediyorsa akıllı adam buna inanmaz. Yılan kabuğunu değiştirse de yine yılandır.
2769 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Hayırsever arkadaşla muhabbet et, ama kötü düşmanla sohbet bile etme.
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BĀB-I PENÇÜM ÇİHRE-İ MATLŪB İHMĀL Ü ĠAFLET 
SEBEBİ İLE VERĀ-YI PERDE-İ TAʿVĪḲDA MESTŪR 
U MAḤCŪB ḲALDUĠIN BEYĀN İDER [Ü-146B]

Rāy Dābşelīm eyitdi: Kelām-ı ḥakīmden maʿlūm oldı ol kimesnelerüñ dāstānı 
ki mekr-i düşmenden ḥaẕer idüp anuñ ḳavline iʿtiḳād ve meskenetine iʿtimād 
itmeyüp kendülerin ḫaṣmuñ mażīk-ı zerḳ u mekrinden ve āsīb-i keyd ü ġadrin-
den ḥüsn-i tedbīr ve luṭf-ı ḥīle ile ḫalāṣ itdiler. Ḥālā Birehmen-i büzürg-vārdan 
mültemesdür ki beyān buyura ol ṭāʾifenüñ mese̱lin ki bir emrüñ kesbine saʿy-ı 
belīġ idüp maṭlūba vāṣıl olduḳdan ṣoñra ġaflet sebebi ile anı żāyiʿ ḳılalar. Bi-
rehmen hemān ḥoḳḳa-i dehānı açup ve cevāhir-i medḥ ü se̱nāyı ḫāk-i pāy-ı 
Rāy’a ṣaçup eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey mübārek  pey şehen-şāhī ki ḥāṣıl mī-kuned
Aḫterān der-āsmān ez ṭalʿatet nīk  aḫterī

Mūrid-i devlet şeved çün sāye-i ferr-i hümāy
Ber-hemān būmī ki [B-164a] tu ẓıll-i hümāyūn güsterī

Men çi gūyem der-kemāl-i kibriyā-yı ḥażretet
Āferīn bād āferīn k’ez her çi gūyem berterī2770

Ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı şehen-şāhīye ki mevrid-i füyūż-ı ġayr-ı mütenāhīdür, maḫfī vü 
pūşīde olmaya ki bir emrüñ kesbi her ne deñlü2771 ṣaʿb olursa baʿde’l-ḥuṣūl 

2770 Sen öylesine mübarek  bir padişahsın ki yıldızlar iyi talihlerini senden alır. Hüma kuşu gibi gölgeni bir yere düşü-
rürsen oranın talihi yücelir. Senin yüce makamın hakkında ne söyleyebilirim? Sana binlerce aferinler olsun ki sen 
herşeyden daha yücesin.

2771 Deñlü] ḳadar, Ü.
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anı muḫāfaẓa itmekden āsāndur. Zīrā ki niçe umūr olur ki ittifāḳ-ı ṭāliʿ ve 
müsāʿadet-i saʿādet ve imdād-ı baḫt ile bī-āfet-i ked ve zaḥmet-i cidd ü cehd 
ile muḥaṣṣal2772 olur, ammā bī-tedbīr-i iṣābet-peẕīr mażbūṭ u müsaḫḫar ḳıl-
maḳ mutaṣavver olmaz. Her kimse ki pīrāye-i ḥazm ü iḥtiyāṭdan ʿāṭıl ola ve 
meydān-ı rāy-ı ṣāʾib ve meżāmir-i fikr-i ʿavāḳıbda rācil ola, ḥāṣıl-ı saʿy hebāʾen 
mensū̱rā2773 olup ʿan-ḳarīb menzil-i evveline nāzil olur. Her bārī ki kendüyi 
melāmet eyleye, fāʾide ḳılmaya ve kef-i destinde ḥasret2774 ü nedāmetden ġayrı 
nesne ḳalmaya. Nite ki ol seng-püşte bī-renc ü ked ve bī-cidd ü cehd pūzīne 
gibi bir ṣāfī-ḳalb ü ṣādıḳ-ʿahd dost eline girdi, ammā ġāyet-i ġabāvet ve nihā-
yet-i ḥamāḳatinden ḳadrin bilmeyüp elden çıḳardı. Baʿdehū aña çāre müyesser 
olmadı ve zaḫm-ı ḥumḳ ve ḫarḳ-ı ḥarḳı merhem-i nedāmet ile iltiyām bulmadı. 
Rāy istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki cezāʾir-i baḥr-ı aḫżardan 
bir cezīrede ki rūy-ı zemīnde naẓīri yoġ idi, pūzīneler ziyāde çoġ idi. Bir 
pādşāhları var idi ki nāmı Kārdān idi ve mehābet-i kāmil ve siyāset-i şāmiliyle 
zemīn ü zemān emn ü [H-186a] emān idi. Mesāmiʿ-ı cihāniyān ṣīt ü ṣadā-yı 
ʿadl ü iḥsānıyla ṭolmış ve sükkān-ı diyār-ı deryā-bār u ṭūṭī-vār şekker-i şükr-i 
mevāhib-i bī-kerānıyla raṭbu’l-lisān olmış idi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sitem rā ziyān ʿadl rā sūd ez ū
Ḫudā rāżī vü ḫalḳ ḫoşnūd ez ū2775

Müddet-i mütemādī sürūr-ı ḥużūrda kāmrān u kām-kār rūzgār giçürüp āḫir 
be-ḥükm-i ve eyyü naʿīmin lā yükeddirihü’d-dehrü2776 rebīʿ-i şebābı ḫarīf-i ḫarefe 
mübeddel olup āsā̱r-ı żaʿf u fütūr aʿżā vü eczāsında ẓuhūr itdi. Gözünde nūr ve 
göñlinde sürūr ḳalmadı gitdi ve dıraḫt-ı ḳuvvet ki müsm̱ir-i se̱mere-i emniyyet 
idi, tef-i semūm-ı żaʿf-ı ḫaref ile ḳurımaġa yüz ṭutdı. Çerāġ-ı ṭarabı2777 tünd-
bād-ı taʿab ile munṭafī oldı ve bisāṭ-ı neşāṭı hücūm-ı hümūm u ġumūm ile 
munṭavī oldı. Mesṉevī:

2772 Muḥaṣṣal] ḥāṣıl, Ü.
2773 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
2774 Ḥasret] ḍarb, Ü.
2775 Zulme zarar, adalete kazanç ondandır; Allah rızası ve halk  hoşnutluğu ondan gelir.
2776 Hiçbir refah (mutluluk) yoktur ki felek  onu bozmasın.
2777 Ṭarabı] ṭalebi , B.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Elinden çıḳdı çün naḳd-i cevānī
Ayaġın aldı żaʿf u nā-tüvānī

Ḫazān vaḳti durur hengām-ı pīrī
Ölüm vaḳti ṣoñında zemherīrī

ʿİşve-i2778 şīme-i rūzgār-ı sitem-kār ve şīve-i çarḫ-ı ġaddār-ı nā-pāydār böyledür 
ki her gülşen-i şebāb külḫan-ı şeybe mübeddel [Ü-147a] olup her meşreb-i 
devlet ḫass ü ḫāşāk-ı nekbet ile mükedder ola. Bī-miḥnet-i ḫazān rāhat-ı bahārı 
kim gördi ve bī-ḫār-ı āzār ġonce-i murāda kim irdi ve bī-cürʿa-i cefā sāġar-ı 
ṣafāyı kim sürdi? Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çarḫ-ı gerdūn ki dūn-perverdür
Niçe bī-ser ḳatında serverdür

Ey niçe [B-164b] ehl-i cāhı çāha atar
Ey niçe şāhı bende gibi ṣatar

Niçe zībā ġazāla āl eyler
Gürg-i ḫūn-ḫvāra pāymāl eyler

Bu pīre-zāl-i şevher-keş ki dünyā-nām ve firībende-i ḫāṣ u ʿāmdur, cevānān-ı 
ebnā-yı zemāne ki fi’l-ḥaḳīḳa eṭfāl-i bāzīçe-i luʿbet-ḫāne-i cihāndur, kendüsin 
nev-ʿarūslar libāsında ʿarż idüp zīnet-i nā-pāydār ve zīver-i bī-iʿtibār ile dil-i 
niẓārı meftūn ve kemend-i firīb ve bend-i mekr ile gerden-keşān-ı rūzgārı ẕelīl 
ü zebūn ider. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bāzīçe īst ʿām-firīb īn metāʿ-ı dehr
Bī-ʿaḳl merdümān ki bedū mübtelā şodend2779

Bunuñ birle ki ārāyiş-i ẓāhirin mādde-i ġurūr şīftegān-ı meydān-ı ġaflet2780 ve 
nümāyiş-i bāṭının māye-i ḥırṣ bāzār-ı şereh ü şehvet ḳılmış. Dür-i ʿıḳd-i ʿaḳd-i 
izdivācına kim münḫariṭ oldı ki kām-ı dil ile andan ber-murād oldı ve ḳayd-ı 
bend-i ḥibāle-i viṣāline kim mürtebiṭ oldı ki meydān-ı dünyāda murād atına 
binüp murādātına vuṣūl buldı. Beyt:

2778 ʿİşve-i] -B Ü.
2779 Dünya malı, avamı kandıran bir oyuncaktır. Ona müptela olanlar akılsızdır. 
2780 Ġaflet] ġaflet ḳılmışdur, H.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cemīle-īst ʿarūs-ı cihān velī ḫoş bāş [H-186b]

Ki īn muḫaddere der-ʿaḳd-i kes ne-mī-āyed2781

Eṭfāl-i şehr-i ve mā hāẕihi’l-ḥayātü’d-dünyā illā lehvün ve leʿib2782 anuñ ḥüsn-i ẓāhir 
ve ṣūret-i dil-firībine nāẓır olup ḫubs-̱i bāṭın u naḳż-ı ʿahd ve denāʾet-i ṭabʿ u 
ḫisset-i sīretinden ġāfillerdür. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Rāst çün erḳamest devlet-i dehr
Nerm ü rengīn ü ez derūn pür-zehr

Der-ġurūreş tevānger ü dervīş
Şād hem çün ḫayāl-i genc-endīş2783

Ve merd-i ḫıred-perver ki dīde-i dili ed-dünyā ḳanṭaratün faʿbürūhā ve lā-taʿmürūhā2784 
kuḥlü’l-cevāhiri ile münevverdür, anuñ muzaḫrafāt-ı bāṭılına māʾil olmaz ve 
çāh-ı cāhına düşüp genc-i pür-renc ve māl-i bī-meʾāline göñül virmez. Çün 
bāzār-ı dünyānuñ fesādına ve metāʿınuñ āḫirinde kesādına muṭṭaliʿ olur devlet-i 
fānīden el çeker ve mezraʿa-i dünyāda saʿādet-i cāvidānī toḫmın eker. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bīḫī nişān ki devlet-i bāḳī’t ber-dehed
K’īn bāġ-ı ʿömr gāh bahārest ü geh ḫazān2785

El-ḳıṣṣa Kārdān’uñ ese̱r-i żaʿf-ı ḳuvveti ve ḫaber-i tezelzül-i bünyān-ı bünyeti 
çārsū-yı cihān ve elsine-i cihāniyānda intişār u iştihār bulup ḥaşmet-i şāhī ve 
heybet-i şāhen-şāhīye andan noḳṣān-ı fāḥiş geldi ve şükūh u şevket ve saṭvet-i 
salṭanata ḳuṣūr-ı temām müteṭarriḳ oldı. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Devlet eger devlet-i Cemşīdīest
Mūy-ı sefīd āyet-i nevmīdīest2786

Bu esṉāda aḳribā-yı melikden bir nihāl-i bī-hemtā ki āsā̱r-ı devlet nāṣıyesin-

2781 Dünya güzel bir gelindir, ama boşuna umut bağlama, kimseyle gerdeğe girmez.
2782 Bu dünya hayatı eğlenceden ve bir oyundan başka bir şey değildir (Ankebût 64).
2783 Dünya zehirli ama güzel ve gösterişli bir yılandır. Onun geçici gururuyla mağrur olan zengin ve fakir, hazine bulma 

hayaliyle mutlu olanlara benzer.
2784 Dünya bir köprüdür; ondan sadece geçiniz, onu imar etmekle uğraşmayınız.
2785 Öyle bir fidan dik  ki meyve olarak  sana kalıcı devlet versin. Çünkü bu ömür bağında bazen bahar, bazen hazan olur.
2786 Cemşit kadar devlet ve saadet sahibi olsan da, ağarmış saç ümitsizlik  işaretidir ve eceli hatırlatır. 
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de peydā ve ʿalāmāt-ı saʿādet ḥarekāt u sekenātında ẓāhir ü2787 hüveydā idi, 
neşv ü nemā buldı. Çün erkān-ı devlet anuñ şehriyārlıḳ rütbetine istiḥḳāḳın ve 
cihāndārlıḳ manṣıbına istiʿdādın gördiler ve teşyīd-i bünyān-ı siyāsetde istiḳlā-
lin ve temhīd-i esbāb-ı riyāsetde istibdādın müşāhede ḳıldılar żamāʾirde aña 
meyl ü maḥabbet muḳarer olup ve ḳulūb silsile-i ṭāʿat u inḳıyādına muṭāveʿat 
ḳılup kemāt-ı leşker ve ḥumāt-ı kişver ve encād-ı ecnād2788 ve bende vü āzād 
lisān-ı ḥāl ile belki [B-165a] zebān-ı maḳāl ile inşā vü inşād idüp eyitdiler: 
Mesṉevī: [Ü-147b]

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü bād-ı ṣabā ez gülistān vezed
Çemīden dıraḫt-ı cevān rā sezed

Bahārān ki bād āvered bīd-müşk
Be-rīzed dıraḫt-ı kühen berg-i ḫuşk2789

Bu cevān bir nihāl-i bī-hemāldür2790 ki kenār-ı cūy-bār-ı edebde neşv ü nemā 
bulmışdur ve bir hilāldür ki burc-ı şeref ü saʿādetde bedr-i temām olmışdur. 
Ḳāmet-i ḫilḳati ḫilʿat-i ḫilāfete erzānīdür ve farḳ-ı devleti sezā-vār-ı tāc-ı sulṭānī 
ve ḫınṣar-ı saʿādeti şāyeste-i ḫātem-i cihāniyānīdür. Ol daḫı leṭāʾifü’l-ḥiyel ile 
ḥabl-i istimālet-i aʿyān-ı devlet ve ẕeyl-i mülāṭafet-ı erkān-ı mülk  ü millete 
teşebbüs ̱ [H-187a] idüp her birinüñ ḥāline lāʾiḳ ṣılat ü ḫilʿat erzānī görüp 
şānına münāsib menāṣıb vaʿde buyurdı ve ḫavāṣṣ u ʿavām bi’t-temām aḳdām-ı 
iḳdām üzre gelüp ol pīr-i fertūtı eyālet-i vilāyetden iḫrāc u izʿāc idüp zimām-ı 
aḥkām-ı salṭanatı bī-zaḥmet ü külfet ol cevānuñ ḳabża-i iḳtidār u iḫtiyārına 
tefvīż ḳıldılar. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Mālīd ez īn neşāṭ ten-i taḫt ber-zemīn
Bü’gẕeşt ez īn nüvīd ser-i tāc ez āsmān2791

Bī-çāre Kārdān çün libās-ı salṭanatdan ʿārī oldı ol ʿāra taḥammül idemeyüp 
nā-çār celā-yı vaṭan ve terk-i diyār iḫtiyār itdi ve sāḥil-i deryāda bir cezīrede 

2787 Ẓāhir ü] -B H.
2788 Encād-ı ecnād] ecnād-ı emcād, H.
2789 Bahar rüzgarı gülistandan esince salınmak  genç ağaçlara yakışır. Baharın getirdiği güzel kokulu rüzgarlar yaşlı 

ağaçların yapraklarının dökülmesine sebep olur.
2790 Bir nihāl-i bī-hemāldür] bī-hemāl bir nihāldür, B H.
2791 Bu sevinci yeryüzünün tenine sürdü. Bu müjde ile gökyüzünün tacını aldı.
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ki eşcār u enhārı bisyār ve esm̱ār u ezhārı bī-şümār idi, ḳarār ṭutdı. Hemīşe ol 
kūşe-i bīşede tūşe ile giçinür idi ve ḫuşk  u ter mīveler ile ḫursend olup kendü 
kendüye tesellī virüp dir2792 idi: Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki ḳāniʿ şod be-ḫuşk  u ter şeh-i baḥr u berest2793

Bu minvāl üzre ol bīşede pīşe-i ḳanāʿati pīş-nihād idüp tūşe-i2794 riyāżet ile min-
hāc-ı ṭāʿat u ʿibādete sālik  oldı ve rūz u şeb ġurūr-ı salṭanatda giçen evḳātüñ 
telāfīsine meşġūl olup tevbe vü inābet ile rāh-ı āḫiret tūşesin düzdi ve bünyān-ı 
ḫāne-i taʿalluḳāt-ı dünyāyı tīşe-i ʿibādet ü ʿubūdiyyet ile bozdı. Muttaṣıl ẓul-
met-i şeb-i şebābda āyīne-i sīnede vāḳıʿ olan jengārı ṣayḳal-ı envār-ı ṣubḥ-ı 
meşīb ile maḥv ider idi ve mā-fāta teʾessüf ve mā-mażāya telehhüf idüp ve ḥāl-i 
istiḳbāle tenebbüh2795 içün bu beytüñ mażmūnı ile tenaṣṣuḥ idüp dir idi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣubḥ-ı pīrī mī-demed āḫir demī huş-yār şev
Ḫvāb-ı nīkū nīst der-vaḳt-i seḥer bīdār şev2796

Bir gün leb-i deryāda bir incīr aġacı üzre ki her gāh gelüp anuñ incīrin yir idi 
ve incīr direr idi, ittifāḳ bir dānesi elinden ḫalāṣ olup āba düşdi. Gūş-ı pūzīneye 
bu āvāz ber-muḳteżā-yı aʿcabenī ṭarebühū2797 be-ġāyet ḫoş gelüp ṭabʿında andan 
iltiẕāẕ ve ḫāṭırında sürūr u ihtizāz müşāhede ḳıldı2798. Pes her bārī ki birin yir idi 
ve birin deryāya ilḳā ider idi ve bu niʿam ü naġam ile tenaʿʿum u teleẕẕüẕ eyler 
idi. Meger bir seng-püşt deryānuñ bir cānibinden seyāḥat resminde ol cezīreye 
gelüp bu dıraḫtuñ altında sākin olmış idi. Bu niyyet ile ki bir ḳaç gün anda iḳā-
met ide, çün şedāʾid-i müsāferetden āsūde ola yine maḳām-ı [B-165b] maʿhū-
dına mürācaʿat ide. El-ḳıṣṣa ol maḥalde seng-püşt ol dıraḫt altında miyān-ı 
ābda idi. Ṣuya düşen incīrleri niʿmet ü ġanīmet bilüp raġbet-i temām ile ekl 
ider idi. Bu resm ile pūzīne anı żiyāfet ider [Ü-148a] taṣavvur idüp [H-187b] 
bu şefḳat ü mürüvveti anuñ ḥaḳḳında vācib añlar ḫayāl eyler idi. Āḫir ḫāṭırına 
bu maʿnā ḫuṭūr itdi ki bu şaḫṣ bī-sābıḳa-i maʿrifet benüm ḥaḳḳumda bu deñlü 

2792 Dir] eydür, Ü.
2793 Dünyanın kurusuna ve yaşına kanaat eden kişi denizlerin ve karaların padişahı olur.
2794 Tūşe-i] -B.
2795 Tenebbüh] tenbīh, B.
2796 Yaşlılık  sabahı kapıda, uyan. Sabah uykusu iyi değil, uyan.
2797 Onun müziği benim hoşuma gitti.
2798 Müşāhede ḳıldı] ḥāṣıl oldı, Ü.
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luṭf u mürüvvet revā göricek  muḳarrerdür ki miyānumuzda revābıṭ-ı maḥabbet 
müʾekked ve muḳeddemāt-ı muṣāḥabet mümehhed olıcaḳ ẓuhūr-ı luṭf u iḥsānı 
daḫı ziyāde olısardur. Fevāʾid-i dünyeviyyeden ḳaṭʿ-ı naẓar bu maḳūle2799 kimse 
ile muṣāḥabet ki ṭīnetinde mekārim-i aḫlāḳ ve meḥāsin-i evṣāf sirişte ve āyāt-ı 
mürüvvet ü fütüvvet ṣafaḥāt-ı ḥālātında nüviştedür, muġtenimāt-ı2800 rūzgār-
dandur. Her-āyine anuñ ṣayḳal-ı ṣoḥbeti ile jengār-ı melāli āyīne-i dilden maḥv 
itmek  münāsib ve nūr-ı āftāb-ı muvāneseti ile hevā-yı derūnı ġumām-ı ġumūm-
dan ṣaḥv eylemek  vācibdür. Nite ki dimişlerdür: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dil ki āyine-i şāhīst ġubārī dāred
Ez Ḫudā mī-ṭalebem ṣoḥbet-i rūşen reʾyī2801

Pes ʿ azm-i ṣoḥbet-i pūzīneye cezm idüp nīlūfer gibi ṣudan başın çıḳarup ṣadā-yı 
nerm ile āvāz itdi ve resm-i taḥiyyet-i maʿhūdı edā idüp ḳaṣd-ı muṣāḥabete 
bāʿis ̱olan ḫāṭırayı ʿarża āġāz itdi. Pūzīneye anuñ kelāmından ihtizāz-ı temām 
ḥāṣıl olup cān u dilden anuñ muṣāḥabetine māʾil oldı ve eyitdi:

Tevfīr-i aṣḥāb ve teksī̱r-i aḥbāba raġbet ve iḫtilāṭ-ı yārān ve irtibāṭ-ı dostāna 
meyl ü maḥabbet ḫıṣāl-i sütūde ve ṣıfāt-ı pesendīdedendür. Her kimesnenüñ ki 
bir refīḳ-ı şefīḳ ve enīs-i ṣadīḳı vardur, iki cihānda daḫı ser-firāz u kām-kārdur. 
Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Merd rā dūstān-ı ṣāḥib-dil
Zīver-i dīn ü zīnet-i dünyāst

Niʿmet-i dehr eger çi bisyārest
Niʿmetī bihter ez refīḳ kucāst2802

Seng-püşt eyitdi: Baña senüñ maḥabbetüñ hevāsı ve muṣāḥabetüñ sevdāsı 
düşmişdür, ammā bilmezin ki bu devlete bende ḳābiliyyet var mıdur? Pūzīne 
eyitdi:

Erbāb-ı ḥikmet-meʾāb2803 bāb-ı muṣāḥabetde bir mīzān vażʿ eylemişlerdür ve 
buyurmışlardur ki: Egerçi hīç kimesne bī-ṣadīḳ olmaḳ lāʾiḳ degüldür, ammā 

2799 Maḳūle] maḳām ile, B H.
2800 Muġtenimāt-ı] muḳassemāt-ı, H.
2801 Şahlık  aynası olan gönül tozlanmış, Allah’tan o pası silecek  bir akıllı arkadaşla sohbet etmeyi diliyorum.
2802 Yiğidin dünya süsü ve din bezeği gönül ehli bir dosttur. Dünyanın nimeti çok  olsa da en hayırlı nimet dosttur.
2803 Ḥikmet-meʾāb] ḥikmet, B H.
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her kimesne daḫı ṣadāḳate muvāfıḳ degüldür. Muṣādaḳat idicek  üç ṭāʾife ile 
itmek  gerek. Evvel erbāb-ı ʿilm ü ʿamel ile ki anlaruñ muṣāḥabeti ile saʿādet-i 
dünyā vü āḫiret müyesser ola hümü’l-ḳavmü lā yüşḳā bihim celīsühüm2804. İkinci 
aṣḥāb-ı mekārim-i aḫlāḳ ile ki dostuñ ḫaṭāsını dāmen-i iġmāż ile setr idüp bāb-ı 
naṣīḥatde saʿy-ı belīġı dirīġ eylemezler. Üçünci ol ṭāʾife ile ki bī-ġaraż u kem-ṭa-
maʿ olalar ve esās-ı maḥabbeti ḳavāʿid-i ṣıdḳ u iḫlāṣ üzre uralar. Üç ṭāʾife ile 
daḫı muṣāḥabetden iḥtirāz itmek  gerek. Biri erbāb-ı fısḳ u fücūrdur [H-188a] 
ki anlaruñ meblaġ-ı himmeti müşteheyāt-ı nefsine maḳṣūrdur. Anlara meyl 
ü maḥabbet ne sebeb-i rāḥat-ı dünyā ve ne mūcib-i raḥmet-i [B-166a] āḫi-
retdür. İkinci ehl-i kiẕb ve erbāb-ı ḫıyānetdür ki anlar ile muṣāḥabet ʿaẕāb-ı 
elīm ve muʿāşeret belā-yı ʿaẓīmdür ki sāʾirlere senden kelām-ı fitne-engīz naḳl 
idüp sāʾirlerden saña aḫbār-ı vaḥşet-āmīz ilḳā iderler ve durūġ-ı bī-fürūġı 
ṣūret-i rāstda gösterüp ḥaḳḳ-ı ṣaḥīḥi bāṭıl-ı ṣarīḥ añladurlar. Üçünci erbāb-ı 
ḥumḳ ve aṣḥāb-ı2805 belāhetdür ki ne cerr-i menfaʿatde aḳvāllerine iʿtiḳād ve 
ne defʿ-i mażarratda efʿāllerine iʿtimād cāʾizdür. Ekse̱r ʿayn-ı ḫayr taṣavvur 
itdükleri [Ü-148b] maḥż-ı şer vāḳıʿ olur ve müfīd iʿtiḳād itdükleri mużırr ve 
żār mülāḥaẓa ḳılduḳları nāfiʿ olur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ez dūstī-i kesī çi sān nefʿ mī-berī
K’ez ḫayr ze şer ü nefʿ ze żarar ne-şināsed2806

Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Düşmen-i dānā beh ez nādān-ı dūst2807

Didüklerinde nükte bu olsa olur ki çün düşmen ḥīle-i dāniş ile ārāste ola fikr-i 
ʿavāḳıbı kendüye şiʿār idüp furṣat bulmayınca nīş urmaz. Pes anuñ ḥarekāt u 
sekenātından āsā̱r-ı intiḳām müşāhede idüp ese̱r-i zehr ḳaṣdını tiryāk-i tedārük 
ile defʿ itmek  müyesserdür, ammā dost ki devlet-i maʿrifetden bī-behre ola, her 
çend ki ḳaṣd-ı ḫayr ve defʿ-i şerde celb-i nefʿ ve selb-i żarda cidd ü cehd ide, 
müfīd olımayup ġālib budur ki ol kimsenüñ tedbīr-i ḫāʾib ve rāy-ı ġayr-ı ṣāʾibi 
sebebi ile mażīḳ-ı ḫaṭarda ve varṭa-i żararda giriftār ola. Nite kim ol pūzīne-i 

2804 Onlar, kendileriyle oturup kalkanların sıkıntı ve güçlük  çekmediği bir topluluktur.
2805 Erbāb-ı ḥumḳ ve aṣḥāb-ı] aṣḥāb-ı ḥumḳ u, Ü.
2806 Hayır ile şer ve kazanç ile zararı tanımayan bir kimseden nasıl bir fayda bekleyebilirsin?
2807 Akıllı düşman cahil dosttan daha iyidir.
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nā-dānuñ dostluġından ḳarīb oldı ki şāh-ı Keşmīr’üñ sefīne-i sīnesi deryā-yı 
ḫūn-ı helāke ġarḳ ve kār-bār-ı vücūdı şuʿle-i ḫançer-i ābdār ile ḥarḳ ola. Eger 
ol düzd ki anuñ düşmen-i dānāsı idi, feryād itmese ol belānuñ tedārük-i defʿi 
imkān-peẕīr olmaz idi. Seng-püşt ṣordı ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Kārdān eyitdi: Rivāyet iderler ki vilayet-i Keşmīr’de bir rāy-ı cihān-
ārāy ve şāh-ı kişver-küşāy var idi ki ḫizānesinüñ ḥamline cibāl-i şāmiḫa ṭāḳat 
getüremez ve leşkerlerinüñ ʿadedine erḳām-ı ḥisāb ve evhām-ı ḥussāb iremez 
idi. Rāyāt-ı saṭvet ü salṭanatı ẕirve-i eflāke yitişmiş ve āyāt-ı naṣafet ü maʿdeleti 
ṣaḥīfe-i edvār-ı leyl ü nehāra se̱bt itmiş idi. Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zemāne tābiʿ-i ḥükm-i revānı
Selāṭīn ḫāk-i būs-ı āstānı

Uruben2808 dād u dīn resmine bünyād
Cihānı ʿadl ile itmişdi ābād

Bu rāyuñ bir pūzīnesi var idi ki mevāżıʿ-ı āfāt ve evḳāt-ı maḫāfātda aña iʿtimād 
[H-188b] idüp anuñ terbiyeti bābında ʿavāṭıf-ı ḫüsrevāneden bir daḳīḳa 
nā-merʿī ḳomaz idi. Pūzīne daḫı ġāyet-i ṣıdḳ u iḫlāṣdan rāya maḥremiyyet ile 
iḫtiṣāṣ bulup her gice bir ḫançer-i pertāb ḳaṭre-i sīm-āb gibi elinde şemʿ-vār 
şāhuñ başı ucunda ayaġ üzre ṭurup sitāre gibi ṣabāḥa dek  gözin yummaz idi 
ve tā debdebe-i ẓuhūr-ı neyyir-i ekber ile ġāfilān-ı ḫvābgāh-ı ġurūr pister-i gü-
listāndan baş ḳaldurmaya, ḫidmet-i ḥirāsetden ferāġat ḳılmaz idi. 

İttifāḳ bir düzd-i ʿāḳil şehr-i Bābil’den ol [B-166b] vilāyete gelmiş idi. Bir gice 
göñline bir şikār ele getürmek  dāʿiyesi düşüp tebdīl-i ṣūret idüp ʿayyārlar libāsı 
ile maḥallāt-ı şehri geşt iderken bir düzd-i ġāfil ü cāhil daḫı bu sūd ile eṭrāf-ı 
şehri gezerken mücāneset münāsebeti ile biri birine rāst geldiler. Düzd-i ġarīb 
meşveret ṭarīḳı ile ṣordı ki:

Ne dirsin? Ḳanḳı maḥalleye gidelüm ve kimüñ ḫānesine naḳb urup kimüñ 
ḫizānesini nehb idelüm? Düzd-i nā-dān cevāb virdi ki:

Reʾīs-i şehrüñ ıṣṭablında bir ferbih dırāz-gūş vardur ki aña temām taʿalluḳından 
muḥāfaẓası bābında ihtimāmlar idüp elini ayaġını āhenīn zincirler ile ḳayd u 
bend idüp ḥıfẓ u ḥirāseti içün Behrām u Keyvān-nām iki ġulāmı ki Behrām-ı 

2808 Uruben] idüben, Ü.
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Akılsız bir maymunu kendisine dost edindiği için maymunun elindeki kılıçla ölmek 
üzereyken evine giren akıllı bir hırsız tarafından kurtarılan adam. TSMK, revan 843, v.281a.
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āsmān ve Keyvān-ı pāsbānı gözine göstermezler, nigehbān ḳomışdur. Ṣalāḥ 
budur ki varavüz [Ü-149a] ol dırāz-gūşı uravüz ve çārşū başında bir şīşeger 
dükkānı vardur aña naḳb urup laṭīf şīşeler ve ṣāfī ḳārūreler çıḳarup bir2809 ḫar 
var andan ol ḫara yükledüp gidevüz ve anı ser-māye-i kār ve ẕaḫīre-i rūzgār 
idevüz. Düzd-i dānā bunuñ bu kelāmın ziyāde taʿaccüb idüp diledi ki bu müc-
melüñ tafṣīlini tefaḥḥuṣ eyleye. Bu esṉāda nā-gāh ḳarşudan Ehremen-dīdār bir 
ʿases be-dīdār oldı. Düzd-i āgāh bir laṭīf ḥīle ile kendüyi bir dīvār ardına penāh 
idüp ʿ ayyār-ı ebleh pençe-i ḳafes-i2810 ʿ asese murġ gibi giriftār oldı. ʿ Ases ṣordı ki:

Ne kişisin? Ḳande gider ve bu vaḳt bunda ne ider idüñ? Cevāb virdi ki:

Ben bir düzdem. Reʾīs-i şehrüñ dırāz-gūşın uġrulamaġa ʿazm idüp ḳaṣd itdüm 
idi ki fülān şīşegerüñ dükkānını açup bir ḫar var şīşe yükledüp evüme alam gi-
dem ve anı ser-māye-i rūzgār ve reʾsü’l-māl-i bāzār istiẓhār idem. ʿAses merd-i 
ẓarīf idi. İstihzā ṭarīḳı ile eyitdi:

Aḥsent düzd böyle gerekdür ki bir ḫar içün ki bu deñlü pāsbānı ola, cānın gird-
āb-ı belāya ata ve şīşe bir metāʿdur ki destesi bir pūla degmez, bāzār-ı cihānda 
naḳd-i [H-189a] cānı bu maḳūle metāʿa ṣata. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-zer na’ḫrīde-i cān rā ez ān ḳadreş ne-mī-dānī2811

Bu muḫāṭaralara irtikāb ḫizāne-i rāy içün olsa bārī ʿ uḳalā ḳatında maʿẕūr olsañ 
olur idi. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ger kesī bār keşed bārī negārī bārī2812

Bunı didi ve elini muḥkem baġlayup zindāna iletdi. Düzd-i ʿāḳil düzd-i ġāfilüñ 
fiʿlinden ʿibret alup mütenebbih ü mütenaṣṣıḥ oldı ve kelimāt-ı ʿasesden tecrü-
be ḥāṣıl ḳılup kendü kendüye eyitdi:

Bu ʿases benümçün düşmen-i dānā ve bu düzd benümçün dost-ı nā-dān imiş 
ki bī-idrāklik  ile beni varṭa-i helāke atayazdı. Eger bu düşmen-i dānā olmasa 
benüm emrüm temām olmış idi ve bir ḫar içün ʿömrüm āḫir olup şīşe-i vü-
cūdum seng-i bevār ile ṣınur idi. Ḥāliyā ʿases didügi gibi ḫizāne-i rāyı naḳba 

2809 Bir] -B.
2810 Ḳafes-i] -H Ü.
2811 Canını parayla almadın ki kıymetini bilesin.
2812 İşin hamallıksa yük  taşıma isteğin normaldir.
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ḳaṣd itmek  ṣavb-ı ṣavāba aḳrebdür ki şāyed ġaraż-ı aṣlī ve maḳṣūd-ı küllīye 
dest-res müyesser ola. Pes āheste āheste rāyuñ ḳaṣrı altına varup bünyād-ı ḳaṣrı 
ḳazmaġa ve zer sevdāsı ile sengi pūlād ile ezmege āġāz itdi. Beyt: [B-167a]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Uruben tīşe senge bī-müdārā
Ḫamīr ü mūm olurdı seng-i ḫārā 

Henūz ʿayyār-ı şeb-rev-i āftāb dīvār-ı dāʾire-i ufḳa naḳb urmamış idi ki naḳb-ı 
düzd itmāma yitişdi ve ol maḳāmdan ki ḫvābgāh-ı rāy idi, başın ṭaşra çıḳardı. 
Gördi ki rāy taḫt-ı zerrīn üzre ḫvāba varmış. Eṣnāf-ı ẓarāʾif ü leṭāʾif ḥavālī-i 
mesned-i şāhīde dökülmiş ve envāʿ-ı cevāhir-i zevāhir ḥavāşī-i bisāṭ-ı şehen-şāhī 
üzre ṣaçılmış. Şemʿ-i kāfūrı mest yalıñ yüzlü2813 maḥbūblar ʿiẕārı gibi ḳızarmış 
gül gül olmış ve pervāne-i sūḫte ve ʿ āşıḳ-ı āşüfteler göñli gibi nā-murādlıḳ şuʿlesi 
ile yanmış yaḳılmış kül olmış. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlün]

Pervāne vü men gerçi der sūḫtenīm ammā
Men cān u ciger sūzem ū bāl ü perī sūzed2814

Eṭrāfa naẓar itdi. Gördi ki bir pūzīne şāhuñ bālīni yanında ṭurmış, elinde bir 
ḫançer-i tābdārı ṭutmış ve bir tīġ-ı ābdārı omuzuna urmış dīde-i iḥtiyāṭ ile çep 
ü rāsta naẓar ider. Bu ḥāli göricek  müteʿaccib ü müteḫayyir ḳaldı ve eyitdi:

Bu sebüksāruñ ki [Ü-149b] aʿlā-yı derece-i rifʿati çerāġ-ı pāyedür, pāy-ı 
inbisāṭı bisāṭ-ı şehriyārīye ne liyāḳat ile irmişdür ve bu tīġ-ı ābdār ki ḳarār-ı 
mülk  ü memleket aña vā-bestedür, bu bī-ḳarāruñ eline ne cihet ile girmişdür? 
Düzd bu tefekkür maʿcūnı ile ḥayrān ve bu taḥayyür [H-189b] gird-ābında 
ser-gerdān iken nā-gāh gördi ki bir niçe mūrçe saḳf-ı eyvāndan sīne-i rāya ki 
āyīne-i cihān-ārāy idi, düşdi ve ḫāriş-i pāy-ı nā-terāşlarından sīne-i nāzük-i 
rāya ḫadşe vü ḫırāş irişdi. Rāy deryā-yı ḫvāba müstaġraḳ iken daġdaġa-i pāy-ı 
mūrçeden elin sīnesine urdı. Pūzīne bu ḥāli göricek  eṭrāf-ı şāhı tecessüs idüp 
gördi ki bir ḳaç mūrçe rāyuñ sīnesi üzre gezerler idi. Dil-i pūzīnede āteş-i ġażab 
müştaʿil olup eyitdi:

Bencileyin pāsbān var iken ki sitāre-i çeşmüm encüm-i seyyāre gibi rūy-ı ḫvābı 
düşinde daḫı görmez, mūrçe-i şeb-rengüñ ne ḥaddidür ki benüm maḫdūmum 

2813 Yalıñ yüzlü] -B.
2814 Pervane ile ben, ikimiz yanmaktayız, ancak  benim canım ve ciğerim yanıyor, onun ise kanatları. 
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uyuya, daḫı ol küstāḫ ḳadem-i şūmın anuñ āyīne-i sīnesi üzre ḳoya. Pes ʿırḳ-ı 
ḥamiyyet-i cāhiliyyeti ḥarekete gelüp ḳahrından ḳaṣd itdi ki elinde olan ḫan-
çer-i ābdārı rāyuñ sīnesine ura, tā bu vāsıṭa ile mūrçelerüñ ḫırmen-i cemʿiyye-
tin ṣavurup bād-ı fenāya vire. Düzd feryād itdi ki: 

Ey nā-cevān-merd-i bī-bāk  ve ey kāfir-i niʿmet-i nā-pāk  elüñ çek  ki cihānbānı 
helāk  ve cān-ı cihānı āġuşte-i ḫūn u ḫāk  itdüñ didi ve fi’l-ḥāl ṣıçrayup pūzīne-
nüñ elini muḥkem ṭutdı. Rāyuñ naʿra-i düzd ile şarāb-ı ḫvāb başından gidüp 
ḥāli bu minvāl üzre göricek  ṣordı ki:

Sen kimsin? Düzd cevāb virdi ki:

Ben senüñ düşmen-i dānāñam. Bunda ṭaleb-i māl içün geldüm idi. Eger bir 
laḥẓa daḫı seni muḥāfaẓada ihmāl ideydüm bu senüñ mihribān-ı nā-dānuñ 
şebistānuñı ḳanuñla mālā-māl ider idi. Rāy keyfiyyet-i vāḳıʿaya vāḳıf olıcak 
secde-i şükr itdi ve eyitdi:

Belī [B-167b] çün ʿināyet-i Rabbānī mümid2815 ola düzd pāsbān ve düşmen 
mihribān olur. Pes düzdi nevāḫt idüp şeref-i taḳarrüb erzānī buyurdı ve pūzī-
neyi zencīre çeküp ıṣṭablaya gönderdi. Düzd ki şeb-revlik  kemerin miyānına 
bend idüp ḫazīne ümmīdi ile bu pādşāhuñ ḳaṣrınuñ dīvārına naḳb urup ḫal-
vetine girdi, ḫilʿat-i dāniş berinde ve efser-i ḫıred2816 serinde olduġı ecilden 
ẕirve-i devlete irdi ve pūzīne ki maḥrem-i esrār-ı şehriyār ve ḫazīnedār-ı rāy-ı 
cihāndār idi, çün ḫār-ı cehl ile çihre-i ʿaḳlı ḫırāş olup perde-i ġaflet ile baṣar-ı 
baṣīreti mestūr idi ḥarf-i maḥremiyyet ṣaḥīfe-i ḥālinden terāş olup dāʾire-i ḥa-
rem-i ḥürmet-i taḳarrübden dūr oldı. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫaṣm-ı dānā ki āfet-i cāndur
Yegdür ol dostdan ki nā-dāndur

Bu mese̱lden [H-190a] bu fāʾide ḥāṣıl oldı ki merd-i ʿāḳil ebvāb-ı maḥabbet 
ü meveddeti erbāb-ı dāniş ü maʿrifete açmaḳ gerekdür ve ṣoḥbet-i dost-ı cāhil-
den fersaḫ-be-fersaḫ ḳaçmaḳ gerekdür. Dimişlerdür ki: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

ʿAḳılsuz dost düşmenden beterdür
ʿAḳılsuz dostdan düşmen ne vardur

2815 Mümid] mümted, B H.
2816 Efser-i ḫıred] efser-i maʿrifet, H / tāc-ı maʿrifet, Ü.
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Seng-püşt çün bu ḥikāyeti ki fevāʾid-i bī-ġāyeti müştemildür, istimāʿ itdi ve 
eyitdi:

Ey deryā-yı dāniş u fażīlet gūş-ı hūşuma bu gevher-i şāh-vār-ı ḥikmeti gūş-vār 
ḳılduñ. Ḥāliyā dilerem ki dostlaruñ aḳsāmını iʿlām idüp kelām-ı cevāhir-intiẓā-
muñı gerden ü sāʿid-i sāmiʿama ṭavḳ u yāre ḳılasın. Kārdān eyitdi:

Ḥükemā-yı ḥikmet-şiʿār buyurmışlardur ki: [Ü-150a] ʿĀlemde daʿvā-yı ṣa-
dāḳatden dem uran ādem üç ḳısımdur. Baʿżı ġıdā mesā̱besindedür ki anlarsuz 
zindegānī müyesser olmaz ve şemʿ-i cemālleri nūr u fer virmese ḫāne-i ṣoḥbet 
münevver olmaz. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çerāġ-ı ḫāne-i dil rūy-ı yārest
Dil ez mihr-i cihān burden be-kārest2817

Bir ṭāʾife daḫı devā mesā̱besindedür ki aḥyānen aña iḥtiyāc vāḳıʿ olur. Baʿżı 
āḫer daḫı maraż menzilesindedür ki żarardan ġayrı anda nefʿ mutaṣavver 
olmaz. Bunlar murāʾīler ve münāfıḳlardur ki ẓāhirde saña ṣadīḳ-ı ṣādıḳ giçi-
nürler, ammā bāṭında muḫāliflere muvāfıḳlardur. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Pīş-i tu ez nūr muvāfıḳ-terend
V’ez peset ez sāye münāfıḳ-terend

Germ velī ez ciger efsürde-ter

Zinde velī ez dil-i ḫod mürde-ter2818

Pes ḫıredmende lāzımdur ki bu ṭāʾifenüñ ki dost-rūy u düşmen-ḫūydur, 
muṣāḥabetinden ictināb ve aḥbāb-ı ḫāliṣ ve aṣḥāb-ı muḫliṣ cānibine ḫidmet ü 
şitāb ideler. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ze düşmen bü’gsel ü der dūst zen dest2819

Seng-püşt eyitdi: Farṭ-ı ṣadāḳat ne şarṭ ile vücūd bulur ve kemāl-i ḫulūṣ nice 
olur ve ne ṭarīḳ ile maʿlūm olur? Kārdān eyitdi:

2817 Gönül evimin aydınlanması sevgili sayesindedir. Ancak  aslı iş, gönlü dünya sevgisinden koparmaktır.
2818 Senin yanında nur gibi sana iyi görünüyorlar, ancak  arkandan gölge gibi iş çeviriyorlar. Sana karşı hayat dolu sıcacık 

bir nefesle yürekten konuşuyorlar, ancak  arkanı döndüğünde ardından gelen ölüm nefesi gibi oluyorlar.
2819 Düşmandan uzak  dur ve dost ile birleş.
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Ol kimesne ki bu altı ḫaṣlet ile ārāste ola, anuñ muṣādaḳatinde şāʾibe-i ḳuṣūr 
ve muḫālaṣatında rāyiḥa-i fütūr olmaya. Evvel budur ki dostunuñ bir ʿaybına 
muṭṭaliʿ olsa iẓhārını cāʾiz görmeye. İkinci eger hünerin görse birini on göstere. 
Üçünci dostına [B-168a] iḥsān itse muḳābelesinde imtinān ummaya2820. Dör-
dünci dostundan iḥsān görse aña nisyān revā görmeye. Beşinci dostundan ḫaṭā 
vü ẕillet müşāhede itse ẕeyl-i ʿafv u ṣafḥ ile setr eyleye. Altıncı eger cürmine 
iʿtirāf idüp iʿtiẕār eyleye şeref-i ḥüsn-i ḳabūl erzānī göre. Her kimse ki evṣāf-ı 
[H-190b] mezbūre ile mersūm olmaya, muṭlaḳā ṣadāḳate liyāḳatden maḥrūm 
ola ve bu maḳūle kimesne ile ṣadāḳatüñ ʿāḳıbeti nedāmete müfżī ve melāmeti 
muḳteżī ola2821. Çün bu nevʿ aḥbāb fī zemāninā kem-yābdur lā-cerem erbāb-ı 
tecārib dimişlerdür ki: Ṣadīḳ-ı ṣādıḳ ʿAnḳā gibi lā-mekān ve refīḳ-ı muvāfıḳ 
kīmyā gibi bī-imkāndur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hemān ʿAnḳā durur ġam-ḫvār-ı ṣādıḳ
Cihānda kīmyādur yār-ı ṣādıḳ

Çün Kārdān’uñ kelāmı bu maḳāmda temām oldı seng-püşt eyitdi:

Gümānum budur ki ben daʿvā-yı maḥabbetde ṣāfī-dem ve ṭarīḳ-i ṣadāḳatde 
sā̱bit-ḳademem. Yārlik  ādābında bir daḳīḳa ihmāl ve dostluḳ şerāʾiṭında bir 
nükteyi iḫlāl iḥtimāli yoḳdur. Eger beni kemend-i muṣāḥabetüñe bend itmek  ile 
ṭavḳ-ı minnetüñ tā ḳıyāmet gerdenüme peyvend idesin, şān-ı kerīmüñden baʿīd 
ve kerem-i ʿ amīmüñden bedīʿ degüldür. Pūzīne temelluḳ idüp bālā-yı dıraḫtdan 
aşaġa inüp keşef daḫı deryādan ṭaşra çıḳup bir birin kenār ve revābıṭ-ı maḥab-
beti muḥkem ve ḳavāʿid-i meveddeti üstüvār itdiler. Hem kürbet-i ġurbet sāḥa-i 
dil-i pūzīneden dūr ve hem seng-püşt anuñ maḥabbeti ile müstaẓher ü mesrūr 
oldı. Her gün anlaruñ miyānında ṭarāvet-i nihāl ve dād u ittiḥād ziyāde olur 
ve gülşen-i muḫālaṣat u muṣāḥabet revnaḳ u leṭāfet bulur idi. Bīgānelik  bir 
mertebede yegānelige yitdi ki pūzīnenüñ ḫāṭırından hevā-yı mülk  ü salṭanat 
bi’l-külliye gitdi ve seng-püşt ferzend ü zen ve ḫāne vü meskenin unutdı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Yār bā māst çi ḥācet ki ziyādet ṭalebīm
Devlet-i ṣoḥbet-i ū mūnis-i cān mā rā bes2822

2820 Ummaya] itmeye, H / istemeye, Ü.
2821 Ve bu maḳūle kimesne ile ṣadāḳatüñ ʿāḳıbeti nedāmete müfżī ve melāmeti muḳteżī ola] -Ü.
2822 Sevgili bizimledir, fazlasına ne gerek  var? Onun sohbeti bize yeter.
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Çün ḫayli zemān bunuñ üzerine giçdi ve müddet-i ġaybet-i seng-püşt mütemā-
dī oldı cüfti anuñ firāḳından temām mużṭarib oldı ve kānūn-ı derūnında āteş-i 
[Ü-150b] iştiyāḳ ziyāde mültehib oldı ve hicrān-ı cān-güdāz şuʿle-i ḥasret ile 
ḫırmen-i ṣabrın yaḳdı ve seyl-i sirişk  fevvāre-i dīdesinden dāmen-i diyāra seyl-i 
bahār ve miyāh-ı enhār gibi aḳdı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Hicr dāġīst ki ger ber-ciger-i kūh nehend
Seng ber-sīne-zenān āyed ü feryād-künān2823

Āḫir ḥikāyet-i firāḳ ve şikāyet-i iştiyāḳı ebnā-yı cinsinden birisi ile der-miyān 
idüp eyitdi: Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Reft yār u ārzū-yı rūy-ı ū der-dil be-mānd
Hem çü servem bāz şevḳ-ı ḳāmeteş der-kil be-mānd

Ez cemāleş müşkil-i ḫod ḫvāstem āsān kunem
Ruḫ nühüft ü ḳıṣṣa-i mā hem-çünān müşkil be-mānd2824

Bilmezem ki ol ġarīḳ-ı deryā-yı ġurbet2825 sefīne-i [H-191a] sīnesin nice gird-
āb-ı ıġtirāba ṣaldı ve ol sālik-i mesālik-i2826 muhāceretüñ bāre-i dil-i āvāresi 
nice ḫallāb-ı iḫtilāba2827 [B-168b] düşdi ḳaldı. N’olaydı eger ṭulūʿ-ı ṣubḥ u 
ṣāl ile ẓulmet-i şām-ı firāḳ mürtefiʿ ve hevā-yı temāşā-yı cemāl ile şuʿle-i āteş-i 
iştiyāḳ munṭafī olaydı. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çi şeved k’ān gül-i raʿnā be-çemen bāz-āyed
Meger īn cān ze ten-i refte be-ten bāz-āyed2828

Çün ol yār-ı ġam-küsārı andan bu inḳıbāż u inkisārı müşāhede itdi ve eyitdi:

Eger benüm küstāḫlıġumı maʿẕūr ṭutup beni taʿyīb ve benüm kelāmumı ġa-
raża ḥaml itmeyüp beni tekẕīb itmezseñ seni anuñ ḥālinden ḫabīr ve işitdigüm 
gibi sebeb-i meks ̱ü tevaḳḳufı ʿizz-i ḥużūruñda taḳrīr ideyin. Keşef eyitdi:

2823 Ayrılık  öyle bir acıdır ki dağın bile ciğerine koysan taşlar göğüslerine çarparak  feryat etmeye başlarlar.
2824 Sevgili gidince onun yüzünü görme arzusu içimde kaldı. Selvi gibi boyunun şevki toprak  altında kaldı. Onun güzel-

liğinde dertlerime derman aradım. Bize yüz çevirdi ve bizim hikâyemiz öyle yarım kaldı.
2825 Ġurbet] miḥnet, B.
2826 Mesālik-i] -H.
2827 İḫtilāba] aṣlāba, B.
2828 Sevgili bağa dönse ne olurdu? Bedenden ayrılan can geri dönse ne olurdu?
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Ey yār-ı mihribān ve maḥrem-i esrār-ı nihān senüñ mizāc-ı kelāmuñ şāʾibe-i 
maraż-ı ġarażdan muʿarrādur ve peyām-ı ḥaḳīḳat-encāmuñ ʿayb-ı reyb ve 
vaṣmet-i töhmetden müberrādur. Her bārī ki senüñ naḳd-i ḳalbüñi miḥekk-i 
imtiḥāna urdum2829, miʿyār-ı iʿtibārda ḫāliṣ ü temām-ʿayār buldum2830. 
Muḳarrerdür ki her söz ki senden ṣādır ola, tīr gibi rāst ve ḫilʿat-i ṣıdḳ ḳāmet-i 
kelāmuña bī-kem ü kāstdür. Maḥremi eyitdi:

İşitdüm ki senüñ şevherüñ ile bir pūzīne miyānında ittifāḳ niṭāḳ-ı meveddet 
ü vifāḳ müstaḥkem olup dil ü cānın anuñ mihr ü maḥabbetine vaḳf ve ʿinān-ı 
iḫtiyārın anuñ meyl ü meveddetine ṣarf eylemiş. Ġanīmet-i ṣoḥbetin hīç bir 
niʿmete muḳābil itmezmiş ve leẕẕet-i mülāḳāt ve istimāʿ-ı maḳālātın ʿāleme 
virmez imiş. Senüñ firāḳuñ āteşini anuñ viṣāli ābı ile teskīn idermiş ve senüñ 
ḫayālüñden anuñ cemālini niʿme’l-bedel ʿadd eyler imiş. Māde2831 ki bu ḫa-
ber-i ġam-perveri işitdi, buḫār-ı sevdā-yı ġayret dimāġına çıḳup zebān-ı ḥayret 
ile eyitdi: Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Ḫūn geşt deryā-yı dilem dildār yār-ı dīgerān
Mā rā kenār ez eşk  pür ū der-kenār-ı dīgerān2832

Ey rūzgār-ı cefā-kār ne günāh itdüm ki ḫırmen-i cemʿiyyetümi ṣāʿiḳa-i tefriḳa 
ile yaḳduñ ve ey çarḫ-ı sitem-kār ne cürm eyledüm ki seyl-i hümūm u ġumūm 
ile bünyād-ı ḫāne-i ḥużūrumı yıḳduñ. Yār-ı mihribānumı ki enīs-i ḫāṭır-ı 
perīşānum idi, celīs-i aġyār itdüñ ve ḥarīf-i ẓarīfümi ki bisāṭ-ı ʿişret üzre naḳş-ı 
murādı anuñ dīdārı neşāṭı ile görür idüm, aġyār ile yār itdüñ ve ol bī-vefā gūyā 
ki levḥ-i maḥabbetden mihr ü vefā ḥarfin oḳumamış idi ve ol bīgāne-veş ṣanki 
āşnālıḳ pisterinde benüm ile bir bālīne2833 baş ḳomamış idi. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kimsenüñ yā Rab nigār-ı bī-vefāsı olmasun
Bī-vefālar ḫaylinüñ hīç mübtelāsı olmasun

Āşnāya yād olurlar yādlarla āşnā
Kimse ol bīgāne-veşler āşnāsı olmasun [H-191b]

2829 Urdum] ururam, B.
2830 Buldum] buluram, B.
2831 Māde] mādām, B H.
2832 Gönlümün denizi kana döndü. Sevgili ise diğerlerine yar oldu. Biz gözyaşına boğulmuşken o başkalarına gitti.
2833 Bālīne] yaṣdıġa, Ü.
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Hem-demi eyitdi: [Ü-151a] Baʿde nüzūli’n-nevāzil cezaʿ-i beyhūdeden ne 
ḥāṣıl? Ḥālā evlā budur ki merāret-i çāşnī-i ḫanẓal-meẕāḳ-ı firāḳa bir zemān 
ṣabr idesin ve bir tedbīr-i iṣābet-peẕīr ile bu kesri cebr idesin. Pes muṭālaʿa-i 
dāstān-ı mekr ü dāstāna ki āyīne-i inne keydekünne ʿaẓīm2834 andan kināyetdür, 
meşġūl oldılar. Çendān ki bisyār-ı fikr ile bu kāruñ ġavrini gördiler ve ḳaʿrını 
aradılar ve helāk-i [B-169a] pūzīneden evlā ol zaḫma merhem bulımadılar ve 
ol yāreye anuñ ḳatlinden ġayrı çāreye ḳādir olımadılar. Pes bu bābda ṣandūḳ-ı 
ḥīleyi açdılar ve metāʿ-ı fikrlerin dökdiler ṣaçdılar. Āḫirü’l-emr rāyları bunuñ 
üzerine müncerr ü muḳarrer oldı ki māde temāruż idüp döşeklere düşdi yatdı 
ve seng-püşte bir kimse gönderdiler varup ḫalīlesinüñ ḥālinden ḫaber virüp 
eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yatur ṣāḥib-ferāş olup ḥelālüñ
Ḥarām olsun senüñ varsa melālüñ2835

Vücūdın ḳaplamış ālām u asḳām
Bilinmez n’olısar ḥāli ser-encām

Elinden nesne gelmez āha ḳalmış
İşi ol ḫastenüñ Allāh’a ḳalmış

Seng-püşt zevcesinüñ ḫasteligi ḫaberin istimāʿ idicek2836 pūzīneden istīẕān itdi 
ki evine vara ve ḫastesin görüp ehl ü ferzendi ile ʿ ahd-i mülāḳātı müceddid ḳıla. 
Pūzīne eyitdi:

Ey yār-ı ġam-küsār elden ne gelür, var, ammā umaram ki ʿan-ḳarībi’l-ḥāl yine 
teşrīf-i viṣāl erzānī buyurasın ve ben ġarībi bu bīşe kūşesinde tenhā vü bī-kes 
ḳomayasın. Beni ḫod endūh-ı firāḳ bir laḥẓa tenhā ḳomaz ve derd-i hicrān bir 
zemān ḥużūrumdan ayrılmaz ve gözüm yaşı bir yoldaşdur ki bir dem naẓa-
rumdan ırılmaz. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Dünyāda baña olmaya gözüm gibi yoldaş
Kim böyle yatur böyle ṭurur böyle döker yaş

Seng-püşt eyitdi: Ey refīḳ-ı mihribān ve ey rāḥat-ı rūḥ-ı revān bu muhāceret 

2834 Şüphe yok  ki sizin tuzağınız pek  büyüktür (Yûsuf 28).
2835 Melālüñ] mālüñ, B.
2836 İstimāʿ idicek] işidicek, B.
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baña bī-iḫtiyār vāḳıʿ oldı ve bu müsāferet baña żarūrī lāzım geldi ve illā ṭavʿ u 
raġbet ile hergiz senüñ ṣoḥbetüñi ḳoyup gide miydüm ve ṭīb-i ḫāṭır ile bir dem 
ḥużūruñdan2837 ġaybet iḫtiyār ide miydüm? Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ze dīdār-ı tu mehcūrī żarūrī mī-şeved er ne
Ne-ḫvāhed hīç mevcūdī ki cān ez ten cüdā bāşed2838

Pes kām u nā-kām pūzīneyi vedāʿ idüp maḳāmı cānibine müteveccih oldı. 
Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Diyüp bu sözleri bid-rūd ḳıldı
Gözinden ḳanlu yaşın rūd ḳıldı

Çün vaṭan-ı meʾlūf maḳdem-i keşef ile zīb ü şeref buldı aḳribā vü aḥibbā müc-
temiʿ olup ṣadā-yı ḫayr-maḳdem ü merḥabāyı [H-192a] ʿayyūḳa yitürdiler ve 
müsāfiri taʿẓīm ü tekrīm ile ḫānesine getürdiler. Seng-püşt içerü girdi. ʿAvretin 
gördi ki ṣāḥib-ferāş olmış ve tef ü tāb-ı ʿārıżadan gül-i bāġ-ı ʿārıżı ṣolmış. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tāb u teb gül-ruḫları rengīn-i nesrīn eylemiş
Ḫastelik  sīmīn tenin żaʿf ile zerrīn eylemiş

Sünbülleri berg-i nesrīn üzre ṣaçılmış ve gülzār-ı ruḫsārında erġuvāndan bedel 
zaʿferānlar açılmış. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ol sehī-ḳad lāle-ḫad bāġ-ı İrem’den tāze-rūy
Nāleden ṣan nāl olmış mūyeden gūyā ki mūy

Her çend ki tuḥfe-i taḥiyyet ʿarż idüp ḥālinden ḫāṭırından suʾāl itdi. Muḳā-
belede marīżdan bir cevāb ṣādır olmadı ve her bārī ki ṭarḥ-ı telaṭṭuf ve fetḥ-i 
kelāma iḳdām eyledi, [Ü-151b] şeref-i iʿtibār u iltifāt bulmadı. Ne tażarruʿ u 
niyāz maʿrıż-ı2839 ḳabūlde vāḳıʿ oldı ve ne muḳaddemāt-ı [B-169b] taḫalluḳ u 
temelluḳ netīce-i murād virdi. Beyt:

2837 Ḥużūruñdan] ḥażretüñden, Ü.
2838 Senden mecburen ayrılıyorum. Yoksa hangi ten candan ayrı kalmak  ister.
2839 Maʿrıż-ı] mevḳiʿ-i, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey dil ez kūyeş be-ber ser-māye-i derd ü niyāz
K’īn metāʿ-ı kāsid īn cā rūz-bāzārī ne-yāft2840

Pes ol hem-demine ki marīżı temāruża ol taḥrīż itmiş idi ve kemāl-i hevādār-
lıġından başı ucında megesrānlıġa2841 meşġūl idi, eyitdi:
Ey ḫvāher-i mihribān Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey ṣaçı bīmār yanın beklemekden dil-şikest
Ey gözi uyḫu yüzini görmemekden nā-tüvān

Bīmār niçün benüm ile bir aġız açup2842 söz söylemez ve mā-fi’ż-żamīrin ben 
perīşān-ḫāṭıra iẓhār eylemez. Ol daḫı derūn-ı dilden derd ile bir āh-ı serd itdi 
ve eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Der-derd-i ser ʿilāc me-kun baʿd ez īn ṭabīb
Derdīst derd-i ʿaşḳ ki dermān-peẕīr nīst2843

Bir bīmār ki nüvīḍ-i ʿilācdan nā-ümmīd ve bir ḫaste ki iḥtimāl-i ṣıḥḥat an-
dan ṣad merḥale baʿīd ola, bir ān teneffüse nice ruḫṣat bula ve ne ḳuvvet ve 
ne sāmān ile bir kelimeyi tekellüme ḳādir ola. Seng-püşt çün bu kelimāt-ı 
derd-āmīzi işitdi sūz u güdāza āġāz idüp riḳḳat-i ḳalb ile eyitdi:

Eyā bu ne dārūdur ki bu diyārda bulınmaya ve nice derddür ki cidd ü cehd ile 
devā peydā ḳılınmaya. Bu derdüñ dermānı nedür baña ḫaber vir ki ṭalebinde 
baḥr u berri ayaġum altına alam ve bu marażuñ ʿilācı ne nesnedür buyur ki 
ḳarīb ü baʿīd dimeyem varam arayam ve āşnā vü bīgāne ḳomayam2844 ṣoram, 
her ḳande ise bulam. Eger māhī gibi ḳaʿr-ı deryāya ṭalmaḳ lāzım gelürse ṭalam ve 
eger māh gibi evc-i semāya çıḳmaḳ vācib olursa serden ḳadem ḳılup naḳd-i cān 
u dili2845 ki ḫulāṣa-i āb u güldür bu devānuñ taḥṣīli yolına fidā ḳılam. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tende cānum ki yaraya ṭapuña
Dilden anı fidā ḳılam ḳapuña

2840 Ey gönül, sevgilinin semtinden dert ve niyaz sermayesini kaldır. Çünkü bu malın bu pazarda alıcısı yoktur.
2841 Megesrānlıġa] mekrānlıġa, B.
2842 Açup] -H Ü.
2843 Ey hekim, başımın ağrısına deva bulmaya çalışma. Çünkü aşk  derdi, çaresi olmayan bir hastalıktır.
2844 Ḳomayam] dimeyem, B H.
2845 Dili] demi, B.
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Ger idem cān u başı saña dirīġ
Cānuma zaḫm-ı tīr ü başuma tīġ [H-192b]

Yār-ı bīmār cevāb virdi ki: Kütüb-i eṭıbbāda muṣarraḥ u menṣūṣdur ki bu bir 
derddür ki ṭāʾife-i nisāya maḫṣūṣdur ve bir marażdur ki anlaruñ evḥāmında 
ḥādis ̱olup buña ʿilāc dil-i pūzīneye muḥtācdur. Bir dāʾ-i ʿużāldur ki bu dārū-
dan ġayrı ile devā muḥāldür. Seng-püşt eyitdi:

Bu dārū ḳande bulınur ve ne ḥīle ile ele girer ve nice taḥṣīl olınur? Hem-dem-i 
bīmār ki fenn-i mekrde māhir ve siḥr ü füsūnda s̱ānī-i Sāmirī-i sāḥir idi, cevāb 
virdi ki:

Biz de bilirüz ki bu dārū ele girmek  düşvār ve bu devānuñ2846 ʿAnḳā gibi 
ʿālemde hemān ismi vardur. Seni bu devā ṭalebi içün daʿvet itmedük. Belki 
yār-ı vefādāruñı āḫir vaḳtinde göresin ve āḫiret ḥaḳḳın ḥelāl idüp vedāʿ idesin, 
ḥasret ḳıyāmete ḳalmasun diyü ṭaleb itdük  ki bī-çāreye min-baʿd ne ḥelāli ile 
muṣāḥabet mecāli ve ne dünyāda ṣıḥḥat2847 ü ʿāfiyet iḥtimāli vardur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-coz ḫūn şerbetī der-ḫord-ı derd-i ḫod ne-mī-bīnem
Be-coz ġam rāḥatī der-rūzgār-ı ḫod ne-mī-dānem2848

Seng-püşt bu derd-āmīz ü cān-güdāz kelimātdan girībān-ı ṣabrı çāk  idüp 
giryeye āġāz [B-170a] ḳıldı ve her bārī ki bu bābda deryā-yı tefekküre ṭaldı. 
Pūzīneyi ḳatlden ġayrı çāreden ʿāciz ḳaldı. Żarūrī bünyād-ı ḥuḳūḳı tīşe-i ʿuḳūḳ 
ile hedm idüp ṣadīḳ-ı ṣādıḳ [Ü-152a] ve refīḳ-ı muvāfıḳı ḳatle ʿazm itdi. Ḫı-
red-i ercümend her çend ki zebān-ı pend ü naṣīḥat ile eyitdi:

Ey nā-cevān-merd bünyād-ı sevābıḳ-ı vedād u ittiḥādī ki senüñ ile pūzīne 
miyānında müşeyyed olmış idi, bir zen-i efsürde içün ki naḳş-ı vefā ṣafḥa-i 
ḥālinden setrdedür, dest-i ġadr ile yıḳmaḳ mürüvvet ü füttüvvet bābını sedd 
idüp bī-vefālıḳ bināsını yapmaḳ mıdur? Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḥayf bāşed ki berāy-ı zenī
Pāre sāzī be-ġadr pīrehenī2849

2846 Devānuñ] dārūnuñ, H.
2847 Ṣıḥḥat] ṣoḥbet, B.
2848 Derdimin devası olarak  kandan başka şerbet, dünyamda ise gamdan başka rahatlık  bilmiyorum.
2849 Bir vefasız kadın için yaka yırtmaya değer mi?
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Nefs-i levvāmesi vesvese-i melāmete āġāz idüp eyitdi ki:

Ḥalīle-i vefādāruñ cānibini ki intiẓām-ı ḥāl ve ḳıvām-ı ʿīş aña menūṭ ve ḥıfẓ-ı 
nesl ve beḳā-yı nevʿ aña mevḳūfdur, nā-merʿī ḳomaḳ ve bir bīgānenüñ ḥaḳḳ-ı 
ḥürmet-i maḥabbeti ki senüñ ile anuñ miyānında ne ʿalāḳa-i cinsiyyet ve ne rā-
bıṭa-i ḳarābet vardur, muḥāfaẓa ḳılmaḳ ṭarīḳ-i hidāyeti ḳoyup mażīḳ-ı ḍalālete 
ṣapmaḳdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet-i dīrīn ki ḥaḳḳ-ı yār-ı ḳadīm
Hezār bār beh ez ḫūn-ı dūstān-ı nevest2850

Āḫirü’l-emr cānib-i zen ġālib olup keşef-i nā-ḫalefüñ fikri bunuñ üzerine muḳar-
rer oldı ki tīġ-ı ġadr ile gerden-i ʿahd ü vefāyı ura ve bād-ı mekr ile ḫırmen-i 
ḫulūṣ-ı [H-193a] ṣafāyı ṣavura. Bī-çāre bilmedi ki simet-i mekr ve ṣıfat-ı ġadr 
bir naḳş-ı şeḳāvetdür ki bed-kirdārlaruñ pīşānī-i ḥālinde ʿayān ve naḳż-ı ʿaḳd ve 
neks-̱i ʿahd bir dāġ-ı denāʾetdür ki ḫāksārlaruñ levḥ-i cebīninde nümāyān olur. 
Her kimesne ki ṣıfat-ı ġadr ü ḫıyānetle mevṣūf ola, hīç ṣāḥib-dil anuñ ṣoḥbetine 
māʾil olmaz ve ol kimesne ki naḳż-ı ʿahd ü bī-vefālıḳ simeti ile mevsūm ola, ehl-i 
ḥaḳīḳat ḳatında şeref-i iʿtibār ve derece-i ḳabūl bulmaz. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣunsa peymāne gibi kāse-i ser
Ṣıma peymānı ṣādıḳ iseñ eger

Belki anuñla münāsebet ü muṣāḥabeti şānlarına naḳṣ u şeyn ve anuñla murā-
faḳat u muṣādaḳatden2851 iḥtirāzı ẕimmetlerine farż-ı ʿayn bilürler. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Pīr-i peymāne-keş-i men ki revāneş ḫoş bād
Güft perhīz kun ez ṣoḥbet-i peymān-şikenān2852

Seng-püşt egerçi pūzīnenüñ ḳatline ʿazm itdi, ammā tā anı meskenine getür-
meyince bu murād ḥāṣıl olmayacaġın cezm itdi. Pes bu ʿazīmet ile pūzīne 
cānibine gitdi. Pūzīnenüñ anuñ dīdārına iştiyāḳı ḥadden tecāvüz itmiş idi ve 
kürbet-i ġurbet ve vaḥşet ü deḥşetden2853 kār2854 cānına yitmiş idi. Ol ḥālde ki 

2850 Andolsun eski dostluklara. Bir eski dostun değeri bin yeni dosttan daha çoktur.
2851 Murāfaḳat u muṣādaḳatden] muvāfaḳat u murāfaḳatdan, Ü.
2852 Pirimin ruhu şad olsun, “vefasız dostlardan sohbeti kes” demişti.
2853 Deḥşetden] ḥiddetden, B Ü.
2854 Kār] kārd, B.
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naẓarı anuñ cemāline rāst geldi, ġāyet-i feraḥından naġamāt-ı neşāṭ-engīz ile 
bu terāneye āġāz ḳıldı. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hezār şükr Ḫudā rā ki çün tu dildārī
Nemūd rūy be-men baʿd-i müddetī bārī2855

Ve keşefüñ ḥālin ḫāṭırın ṣorup evlād u aḥfādından aḥvālin istikşāf itdi. Keşef 
eyitdi:

Ey enīs-i dil [B-170b] ve ey mūnis-i ḫāṭır-ı bī-ġıl senüñ derd-i müfāraḳatüñ 
derūn u bīrūnuma şöyle müstevlī olmamışdur ki anlaruñ viṣālinden ve müşā-
hede-i cemālinden inşirāḥ ḥāṣıl olaydı yā ehl ü ʿıyālümüñ iltifātı ile bu ḫāṭır-ı 
miḥnet-zede ṭarab u behcet bulaydı her sāʿat ki senüñ tenhālıḳdan vaḥşetüñi 
ve etbāʿ u eşyāʿuñdan inḳıṭāʿ-ı ṣoḥbetüñi fikr ideydüm ve taḫt u baḫt ve salṭa-
nat u memleketden cüdā düşüp fermān-fermā vü gām-revālıḳdan ittifāḳ-ı 
iftirāḳuñı teʾemmül ḳılaydum ʿīşüm baña münaġġaṣ olup meşreb-i meserret 
ve ṣafvet-i ʿişretüm mükedder olur idi ve itdügüm fiʿle nedāmetde ve nefsüme 
dāʾim melāmetde idüm [Ü-152b] ki ey bī-mürüvvet revā mıdur ki sen bunda 
ṣaḥn-ı gülşende mesned-i ʿīş üzre oturup ḫuẓūẓ-ı nefsāniyyeden ḫāṭıruñ her 
ne ki ister eyleye ve yār-ı vefādāruñ ḫār-sitān-ı ġurbetde ḫāk  ü ḫārāyı bālīn ü 
pister eyleye. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Revā bāşed īncā tu çün gül şüküfte
Refīḳ-ı tu rā ḫār der-pāy refte2856

Pes ol [H-193b] ʿazme geldüm ki kerem idüp ne ḳadar zaḥmet ise külbe-i 
aḥzāna ḳadem-rence buyurasın ve daʿvete icābeti ki sünnet-i seniyyedür, ẕim-
met-i himmetüñe vācib bilüp dār u diyārumı dīdār-ı mübāreküñ ile müşerref 
ḳılasın, tā aḥfād u ensābum senüñ baña meblaġ-ı maḥabbetüñi bileler ve 
aḥbāb u aṣḥābum maḳdem-i hümāyūnuñ ile ḳadem-i mübāhātı farḳ-ı Ferḳa-
dān’a ḳoyalar. Hem cān u2857 dil senüñ viṣālüñ ile şād ola ve hem meʾmen ü2858 
menzil senüñ zīb-i2859 cemālüñ ile zīb2860 ü bahā bula. Beyt:

2855 Allah’a bin şükür ki senin gibi bir sevgiliyi yıllar sonra bana getirdi.
2856 Sen burada gül gibi salınıyorsun. Oysa ki arkadaşının ayağına diken batmış. Bu reva mıdır?
2857 Cān u] -H Ü.
2858 Meʾmen ü] -H Ü.
2859 Zīb-i] -H Ü.
2860 Zīb] zīnet, B.
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İkna olan Kârdân’ın kaplumbağanın sırtında nehre inmesi. TSMK, revan 843, v.288b.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kūşe-i kāşāneme bir laḥẓa iḥsān eyle gel
Külbe-i aḥzānumı tāze gülistān eyle gel

Muḳarrerdür ki senüñ şeref-i ḳademüñ ile benüm āftāb-ı ḳaderüm irtifāʿ bulur, 
ammā senüñ māh-ı cāhuña noḳṣān gelmez. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilātün]

Çi kem şeved ze tu ey meh ki ber menet güẕer üfted
Ki tā be-rūzenem ez rūyet āftāb der-üfted2861

Ve ekābir aṣāġırı dem ü ḳadem ile nevāḫt itmekle şān-ı şerīflerine şeyn ü ʿār 
lāḥıḳ u müteṭarrıḳ olmaz. Mesṉevī2862:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Güneş kim nūr-ı aʿẓam pertevidür
Dem-ā-dem menzil-i dervīş evidür2863

Cihān muḥtāc iken gün pertevine
Varur ʿār eylemez dervīş evine

Ve daḫı dilerem ki senüñ taʿẓīm ü tekrīmüñ bābında şarṭ-ı mübālaġayı taḳdīm 
idüp māʾide-i żiyāfetüñi niʿam-ı bī-nihāyet ile ve nüdemā vü ẓurefādan bir 
cemāʿat ile ārāste ḳılam. Bu vesīle ile şāyed ki ḥuḳūḳ-ı mekārimüñden baʿżısını 
edā idebilem. Pūzīne eyitdi:

Bu tekellüfden fāriġ ol ki çün ʿ ıḳd-i maḥabbet ü vedād intiẓām bula ve ʿ aḳd-i2864 
meveddet ü ittiḥād istiḥkām-peẕīr ola tekālīf-i ḫidmet ve tekellüf-i merāsim-i 
żiyāfet nite ki deʾb-i erbāb-ı resm ü ʿādātdur, meşaḳḳat zāʾide vü meʾūnet 
bī-fāʾidedür. Dimişlerdür ki: Şerrü’l-iḫvāni men tukullife lehū2865 Mıṣrāʿ: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Tekellüf ger ne-bāşed ḫoş tevān zīst2866

Ve benüm saña mihr ü maḥabbetüme ki ziyāde niʿmet ü ġanīmet ʿadd idersin, 
ol deñlü minnet eyleme ki senüñ muṣāḥabet ü muṣādaḳatüñ ile benüm iftiḫār 

2861 Ey ay yüzlü sevgili! Sen bana uğrasan senden birşey eksilmez ve senin o güneş gibi parlak  yüzün benim karanlık 
evimi aydınlatır. 

2862 Mesṉevī] beyt, B Ü.
2863 Güneş kim nūr-ı… dervīş evidür] -B Ü.
2864 ʿAḳd-i] rabṭ-ı, B.
2865 En kötü arkadaş, kendisi için sıkıntıya girilendir.
2866 Külfet olmazsa daha güzel yaşanabilir.
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u ibtihācum ve senüñ muʾāneset ü mücālesetüñe benüm iftiḳār u iḥtiyācum 
daḫı ziyādedür ki ben vaṭan u mesken [B-171a] ve taḫt u baḫt ve salṭanat u 
memleket ve ḫadem ü ḥaşemden cüdā düşüp gird-āb-ı ġurbet ü ʿ aẕāb u vaḥşete 
mübtelā olmış idüm. Īzed tebāreke ve teʿālā senüñ meyamin-i muṣāḥabetüñ ile 
beni müşerref ḳılmasa ve bu miḥnet-i ġurbetde senüñ mevhibet-i maḥabbetüñ 
erzānī buyurmasa beni çengāl-i āzār-ı rūzgārdan kim alabilür idi ve zindān-ı 
miḥnet-i hicrāndan kim ḫalāṣ ḳılur idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Der īn vaḥşet-serāy-ı miḥnet-ābād
Be-dīdār-ı tu ḫoş-dil bāşem ü şād2867 [H-194a]

Bu muḳaddemāt mūcebince senüñ benüm yanumda luṭfuña nihāyet yoḳ ve 
benüm senüñ üzerüñde ḥaḳḳumdan ise senüñ benüm üstümde ḥaḳḳuñ çoḳ-
dur. Bu taḳdīrce sen bu külfet ü meʾūnete muḥtāc degülsin. ʿAle’l-ḫuṣūṣ ki 
bāb-ı maḥabbetde ḥüsn-i sīret ve ḫulūṣ-ı2868 serīret tehyiʾe-i esbāb-ı ʿişretden 
muḳaddem ve taḳdīm-i fāʾide-i maʿnevī tertīb-i māʾide-i ṣuverīden evlā vü 
ehemdür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bī-tekellüf dūst mī-bāyed ki bāşed z’ān-ı dūst
Der-miyān resm-i tekellüf ger ne-bāşed gū me-bāş2869

Seng-püşt eyitdi: Ey refīḳ-ı hem-dem ve ey ṣadīḳ-ı maḥrem seni daʿvetden 
ġaraż u ġāyet hemān riʿāyet-i [Ü-153a] levāzım-ı żiyāfet ve ʿarż-ı tekellüfāt-ı 
niʿmet ü şehvet2870 degüldür. Belki murād cüdālıḳ miyānında gidüp şeref-i 
muvāṣalat-ı dāʾimī müyesser olmaḳdur. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne-mī-ḫvāhem ki yek  dem bī-tu bāşem2871

Pūzīne eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Der rāh-ı ʿaşḳ merḥale-i ḳurb u buʿd nīst2872

2867 Bu korkulu ve acı verici dünyada sadece seni görmek  beni mutlu ediyor.
2868 Ḫulūṣ-ı] ḫuṣūṣ-ı, H.
2869 Gerçek  dost insana sıkıntı vermeyendir. Bir kişi sıkıntı vermeye başladıysa, o senin hayatında olmasa da birşey 

olmaz.
2870 Şehvet] şöhret, H Ü.
2871 Bir an bile sensiz olmak  istemiyorum.
2872 Aşk  yolunda yakın ya da uzak  diye bir şey yoktur.
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Aḥbāb beyninde farażā ki buʿde’l-maşrıḳayn olsa çün biri birine ṣıḥḥat ü selā-
metleri ḫaberi dāʾimā vāṣıl ve her birinüñ ḫayāl-i cemāli ile cānibine rāḥat-ı2873 
rūḥ ḥāṣıl ola dūrī-i ṣuverī ḥicāb-ı rūy-ı ḳurb-i maʿnevī vāḳıʿ olmaz. Her birinüñ 
dīde-i ḫayāli bir birinüñ viṣāli ve cemāl-i bedīʿu’l-misā̱li müşāhedesinden fāriġ 
u ḫālī ḳalmaz. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḳurb-ı rūḥānī eger hest miyān-ı men ü dūst
Çi tefāvüt kuned er buʿd-i mekānī bāşed2874

Bu bābda bu rubāʿī baʿżı ekābirüñ zāde-i ṭabʿıdur. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ger naḳd ne-dārīm viṣālet der-dest
Der-dīde yaḳīnest ḫayālet peyvest

Der-ẓāhir eger viṣāl cismānī nīst2875

Ġam nīst çü ittiṣāl rūḥānī hest2876

Keşef bir defʿa daḫı tennūr-i tażarruʿı pür-tāb ve tīr-i niyāzı cānib-i hedef-i 
murāda pertāb itdi. ʿĀḳıbet dem-i keremi dil-i sengīn-i pūzīneyi mūm gibi 
nerm idüp seng-püşte eyitdi:

Ey yār-ı bī-riyā bu ḳadar ibrām ne lāzım ki ṭaleb-i rıżā-yı aḥibbā meẕheb-i 
mürüvvetde2877 ve āyīn-i fütüvvetde farż-ı vācibü’l-edādur ve dostuñ daʿvetine 
icābet vācib ve işāretine iṭāʿat münāsibdür. Mıṣrāʿ:

[Müstefʿilün / Feʿūlün / Müstefʿilün / Feʿūlün]

Ez dūst yek  işāret ez mā be-ser devīden2878

Velīkin baña ābdan ʿubūr müteʿaẕẕir ve sefīne-i sīne ile bu deryādan cezīreye 
mürūr ġāyet müteʿassirdür. Keşef eyitdi:

Ġam yime ki ben seni püştüm keştīsi ile bu deryādan giçürem ve bir sāʿatde ol 
cezīreye ki menbaʿ-ı emn ü rāḥat ve maʿden-i niʿmet ü ġanīmetdür, yitürem 

2873 Rāḥat-ı] rāḥ-ı, B H.
2874 Seninle benim aramda ruhsal bir yakınlık  varken mekanın uzak  olsa ne çıkar?
2875 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
2876 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Senin vuslatına varmış olmasak  da hayalini gözümüzle gördüğümüzden eminiz. Zahirde cisim olarak  vuslatımız 

olmasa da önemli değil, çünkü batında ruhanî vuslat vardır. 
2877 Mürüvvetde] meveddetde, B.
2878 Dosttan bize işaret, bizden ona itaat.

766 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



[B-171b] ve bi’l-cümle ol diyārı ol ḳadar medḥ ü tervīc itdi ki pūzīnenüñ 
ḳalbi bi’ż-żarūrī aña tehyīc itdi ve nā-kām tevsenligin ḳoyup ligām-ı2879 ḳabūl 
ile muḳteżāsına rām olup zimām-ı iḫtiyārın [H-194b] eline virdi. Seng-püşt 
fi’l-ḥāl anı püştine alup cezīre cānibine müteveccih olup sīnesin āba urdı. Çün 
miyān-ı deryāya yitişdi keştī-i ḫāṭırı gird-āb-ı teşvīşe düşdi ve kendü ile endīşe 
itdi ki: 

Bu ʿamel ʿāḳıbet nedāmet ü melāmeti müfżīdür ve bu emel āḫir feżāḥat ü 
ḳabāḥati muḳteżīdür. Bu muḳaddemāt-ı ʿöẕr ki tertīb idersin, bed-nāmlıḳdan 
ġayrı ne netīce virür ve bu toḫm-ı ḥīle vü mekr ki zemīn-i sīnede ekersin, düş-
men-kāmlıḳdan ġayrı neyi müsm̱ir olur. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki ze gülzār-ı vefā rū be-tāft
Ḫār-ı cefā sīne-i ū rā şikāft2880

Nisāʾ-i nāḳıṣātü’l-ʿaḳl içün ʿaḳl-ı tām ve idrāk-i temām ile mevsūm olan yār-ı 
vefādāra ki nādire-i rūzgārdur, kemer-i mekri der-miyān ve ḫadeng-i ġadri 
der-kemān idüp kemīn-i kīn ve ḳaṣd-ı devlet ü dīn idesin 2881. Beyt: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Allāh Allāh bu ne sefāhatdür 
Ne ḥamāḳat bu ne ḫabāse̱tdür2882 

Beyt:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne olur ʿavretüñ ʿaḳlı sözi ne
Er oldur uymaya ʿavret sözine

Bunuñ gibi kārı iḫtiyār simet-i aḫyār degüldür, belki ṣıfat-ı eşrārdur2883 ve 
ṭaleb-i rıżā-yı raḥmāndan imtināʿ ve hevā-yı iġvā-yı şeyṭāna ittibāʿ sebeb-i 
noḳṣān u ḫasār belki mūcib-i helāk  ü bevārdur. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun me-kun ki çünīn kār muḳbilān ne-kuned2884

2879 Ligām-ı] kām-ı, H.
2880 Vefa bahçesinden yüz çevirenlerin göğsünü cefa dikeni yardı.
2881 İdüp kemīn-i kīn ve ḳaṣd-ı devlet ü dīn idesin] itmek  simet-i aḫyār degül belki ṣıfat-ı eşrārdur, B H.
2882 Beyt: Allāh Allāh bu… bu ne ḫabāse̱tdür] -B H.
2883 Bunuñ gibi kārı iḫtiyār simet-i aḫyār degüldür, belki ṣıfat-ı eşrārdur] -B H.
2884 Yapma yapma, halkın makbul gördüğü insanlar böyle işleri yapmaz.
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Pes keşef2885 miyān-ı ābda bu minvāl üzre kendü kendüye ḫiṭāb [Ü-153b] u ʿ itāb 
ve suʾāl ü cevāba meşġūl olup herekāt u sekenātında āsā̱r-ı tereddüd ü taḥayyür 
ẓāhir oldı. Pūzīnenüñ ḳalbine anuñ bu ḥālinden2886 şübhe gelüp ṣordı ki:

Mūcib-i tefekkür nedür ki taḥayyür ile gidersin. Yoḫsa benüm bār-ı zaḥmetü-
me taḥammül düşvār gelüp ol ecilden mi tereddüd ü teʾemmül idersin? Seng-
püşt eyitdi:

Bu sözi neden söylersin ve bu şübheyi ne delīl ile teʾvīl2887 eylersin? Pūzīne 
cevāb virdi ki:

Ḥarekāt u sekenātuñ nefsüñe vāḳıʿ olan münāẓara vü muḥāvereye delīl-i ẓā-
hir ve taġyīr-i efʿāl ü aḥvālüñ bu itdügüñ ʿazīmetde taḥayyür ü tereddüd ki 
bürhān-ı bāhirdür, ammā eger keyfiyyet-i ḥālden beni āgāh idüp şeref-i iʿlām 
erzānī buyurasın. Şāyed ki benüm müşāveretüm muʿāveneti ile varṭa-i ḥayret-
den ḫalāṣ olup sāḥil-i necāt u2888 selāmete vuṣūl bulasın. Seng-püşt eyitdi:

Rāst buyurursun ammā bāʿis-̱i taḥayyür ü tefekkür bu yitmez mi ki maḳdem-i 
hümāyūnuñuñ külbe-i aḥzānuma evvel vuṣūlidür ve bu devletüñ bu kemīneye 
ibtidā-yı ḥuṣūlidür. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Īn heme evvel-i āsā̱r-ı cihān-efrūzest2889

Cemāʿatüm de maʿlūmdur ki ḫaste vü şikestedür. Lābüd mühimmāt-ı ḫāne 
ḳuṣūr u ḫalelden ḫālī olmasa gerek. Pes murād üzre veẓāʾif-i daʿvet ve merā-
sim-i ḫidmet-i żiyāfet müʾeddī olmayup lā-cerem bu ḥālet mūcib-i [H-195a] 
feżāḥat ü ḫacālet olsa gerek. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ve ger günāh be-baḫşend şermsārī hest2890

Pūzīne eyitdi: Çün senüñ benüm ḥaḳḳumda ṣıdḳ-ı ʿaḳīdetüñ gün gibi ʿayān 
ve ṣafā-yı niyyet ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetüñ müstaġnin ʿani’l-beyāndur2891 eger tekellüf 
bābında [B-172a] tevaḳḳuf buyurursañ ve rüsūm u ʿādāt-ı ʿāmmeden ki bāb-ı 

2885 Pes keşef] -B H.
2886 Anuñ bu ḥālinden] -Ü.
2887 Teʾvīl] -B.
2888 Necāt u] -B H.
2889 Bütün bunlar cihanı aydınlatanın eserleridir.
2890 Günah bağışlansa da utancı kalır.
2891 Açıklamaya gerek  yok.
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żiyāfetde anı riʿāyet ide gelmişlerdür, vāz gelseñ kemāl-i vedād u ittiḥāda evlā 
vü elyaḳ idi ve temām iḫlāṣ u iḫtiṣāṣa aḥrā vü evfaḳ. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bīgāne rā be-resm-i tekellüf kunend dūst
Āncā ki dūstīst tekellüf çi ḥācetest2892

Keşef çün pūzīneden bu kelimātı işitdi ġayret idüp bir miḳdār daḫı gitdi. Yine 
tereddüd baḥrına ṭalup hemān fikr-i evveli tecdīd ve muḳaddemāt-ı nedāmet 
ü melāmeti temhīd idüp kendü kendüye eyitdi:

Bu ṭāʾife beni neks-̱i ʿahd ve naḳṣ-ı peymāna taḥrīż iderler. Ben ʿayne’l-yaḳīn 
bilürem ki anlar dāʾire-i ḥüsn-i ʿahdden dūrdur ve ol āşnā-rūy u bīgāne-ḫūy-
lardan ümmīd-i mihr ü vefā ve ṭamaʿ-ı ṣıdḳ u ṣafā rūşen-i ḫıredden2893 be-ġāyet 
mehcūrdur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bulardur nāḳıṣātu’l-ʿaḳli ve’d-dīn2894

Ṭaşı ṣıdḳ u ṣafā içi ṭolu ḳīn

Bularda yoḳ durur ṣıdḳ u ṣadāḳat
Vefā ummaḳ bulardan key ḥamāḳat

Pes anlaruñ iġvāsı ile ve ol nā-dānlaruñ fetvāsı ile bī-vefālıḳ ve nā-merdlik  cā-
nibine meyl itmege aṣḥāb-ı ṣıdḳ u emānet ruḫṣat virürler mi2895 ve erbāb-ı dīn 
ü diyānet bunı cāʾiz görürler mi? Seng-püşt bu tefekkür esṉāsında taḥayyürin-
den2896 yine tevaḳḳuf itdi. Pūzīnenüñ sūʾ-i ẓannı ġālib olup bir zemān tefekkür 
baḥrına ṭaldı ve kendü kendüye eyitdi:

Çün bir şaḫṣuñ ḳalbine dostundan vehm ü şübhe vü ḫelecān ire ḥıṣn-ı ḥaṣīn-i 
tedbīre taḥaṣṣun idüp mülāḥaẓa-i ḥāl ü meʾālde ṭarīḳ-i rıfḳ u müdārāya sülūk 
itmek  gerek  ki ol gümān-ı yaḳīne mübeddel olursa şurṭa-i tedbīr ile kendüsin 
anuñ varṭa-i mekr ü firībinden ḳurtara ve eger gümān ḫaṭā olup inne baʿża’ẓ-ẓan-
ni ism̱ün2897 ḳabīlinden olursa [Ü-154a] cānib-i ḥazm ü iḥtiyāṭa riʿāyetden aña 
ziyān yitişmez ve ʿayb u noḳṣān lāzım gelmez. Beyt:

2892 İnsan ancak  mecbur kalınca yabancıyı dost edinir. Dostluğun olduğu yerde tekellüfe ne gerek  vardır?
2893 Ḫıredden] ʿaḳldan, Ü.
2894 Dini ve aklı kısa.
2895 Ruḫṣat virürler mi] -Ü.
2896 Taḥayyürinden] taḥrīketden, B.
2897 Şüphe yok  ki, zannın bazısı günahtır (Hucurât 12).
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ki ger yār ise ol eymen olursın
Degülse ḥīlesinden ḳurtulursın

Pes keşefe āvāz itdi ve eyitdi: Sebeb nedür ki her zemān şeh-süvār-ı ḫayālüñ 
meydān-ı fikrete at ṣalar ve ġavvāṣ-ı vehmüñ dem-be-dem deryā-yı tereddüd ü 
ḥayrete ṭalar. Keşef eyitdi:

Ey birāder maʿẕūr buyur ki ehlümüñ nā-tüvānlıġı ve evlādumuñ ol sebebden2898 
perīşānlıġı ve bī-sāmānlıġı beni müteḥayyir ü mütefekkir ḳılmışdur. [H-195b] 
Pūzīne eyitdi:

Bilürem ki senüñ żacretüñe ne ḥādis ̱olmışdur, cemāʿatüñüñ bī-ḥużūrluġı bāʿis ̱
olmışdur. El-ḥaḳ rāst dimişlerdür. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫaste2899 olmaḳ ḫoş durur2900 bīmāra tīmār itmeden

Mıṣrāʿ:
[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ten-dürüsteş me-ş’mür ān k’ū renc-i bīmārī keşīd2901

Ḥāliyā luṭf idüp iʿlām eyle ki bu marażuñ ʿilācı neye mevḳūf ve devāsı erbāb-ı 
ḥikmet ḳatında ne ism ile meşhūr u maʿrūfdur. Çün her derd içün bir devā 
muʿayyen ve her renc içün ḳānūn-ı ḥikmetde bir şifā mübeyyendür eṭıbbā-yı 
Mesīḥā-dem ü mübārek-ḳademe mürācaʿat ḳılalum. Mizāc-ı ʿalīle muvāfıḳ ne 
ʿilāc buyururlarsa taḥṣīline saʿy idüp her ḳande ise arayalum bulalum. Seng-
püşt eyitdi:

Eṭıbbā ḳavlinde aña ʿilāc bir dārūya muḥtāc imiş ki ol ele [B-172b] girmez 
ve ḥacer-i mükerrem ve iksīr-i aʿẓam gibi kimse andan nişān virmez. Pūzīne 
eyitdi:

Nice edviye ola ki ʿaṭṭārlar ṭablasında bulunmaya ve ne aṣl ʿaḳāḳīr ola ki 
ʿaşşāblar ḫarīṭasında ele girmeye. ʿAcabā baña anuñ ismini ve resmini iʿlām 
itseñ olmaz mı ki şāyed ḳande bulunduġunı bilem ve taḥṣīline bir ḥīle ile ẓafer 
bulam. Keşef-i sāde-dil kemāl-i belāhetinden eyitdi:

2898 Ol sebebden] -Ü.
2899 Ḫaste] bīmār, B H.
2900 Ḫoş durur] ḫoşdur, B H.
2901 (Bir kez) hastalık  acısı çekmiş olanı artık  sağlıklı sayma. 
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Beni gird-āb-ı tefekküre düşüren dil-i pūzīnedür. 

Çün rāst bu söz gūş-ı pūzīneye irişdi miyān-ı ābda āteş-i ıżṭırāba düşdi ve zen-
būr-ı belā başına mūr u meleḫ gibi üşdi. Külāh-ı felek  başına ṭar geldi, rūz-ı rū-
şen gözine tār oldı, ammā ḳuvvet-i ʿaḳl ile kendüsin cemʿ idüp göñlinden eyitdi:

Ey nefs gördüñ mi ki şeʾāmet-i ḥırṣ seni nice varṭa-i sehm-nāke atdı ve ʿillet-i 
ġaflet seni ne uṣūl ile ḫaṭar-ı ʿaẓīme giriftār itdi, ammā nice itmek  gerek  ki 
dām-ı zerḳ-ı ḫaṣma evvel ben giriftār olmadum ve kelām-ı ehl-i nifāḳı gūş-ı 
ḳabūl ile hemān ben istimāʿ ḳılmadum. Ṣāḥib-ġarażlaruñ şeṣt-i firībinden tīr-i 
āfet hemān benüm sīneme yitişmedi ve bed-endīşlerüñ nīş-i ḫār-ı teşvīşi hemān 
benüm ḳalbümi rīş itmedi, inne hāẕā leyse evvele ḳārūretin kusiret2902. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bisyār ke’z ki āteş-i īn ġuṣṣa sūḫtend2903

Ḥāliyā ḥīle vü mekrden ġayrı dest-gīr müyesser degüldür ve tezvīr ü telbīsden 
ġayrı tedbīr mutaṣavver degül. Eger ʿıyāẕü bi’llāh ġaflet ile seng-püştler cezī-
resine düşeydüm rişte-i kārum bir vech ile münʿaḳid olaydı ki enāmil-i fikr 
ü teʾemmül anuñ ḥallinde ʿāciz ḳalaydı eger anlara kendümi teslīm itmeyüp 
ḳaçsam bir kūşede maḥbūs ḳalup açlıḳdan öleydüm ve eger iḳdām idüp bir 
cānibe giçmek  dilesem żarūrī sefīne-i sīnemi deryāya ṣalup ġarḳ-āb-ı helākde 
[H-196a] olaydum çün ben kendü bīşe-i ʿāfiyet-ābādumı ḳoyup bī-endīşe 
ʿāḳıbet-i zimām-ı iḫtiyārumı bir nā-cinsüñ eline virüp anuñ cezīresini temāşā 
temennāsın itdüm ṣad bār bunuñ gibi belāya erzānī ve hezārān hezār bundan 
ziyāde ʿanāya sezā-vāram. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Men-i dīvāne ki zülf-i tu rehā mī-kerdem [Ü-154b]

Hīç lāʾiḳ-terem ez ḥalḳa-i zencīr ne-būd2904

Pes seng-püşte eyitdi: Ol mestūre ṣāliḥanuñ2905 marażınuñ2906 vech-i ʿilācı 
maʿlūm oldı. Hīç ġam çekme ve zemīn-i ḫāṭıruña daġdaġa toḫmın ekme ki bi-
züm ʿ avretlerümüzde bu nevʿ ʿ ārıża çoḳ vāḳıʿ olur ve biz ḳalblerümüzi çıḳaruruz, 

2902 Bu kırılan cam şişe ilk  değil ya...
2903 Ne çok  insan bu keder ateşinde yandı...
2904 Madem ki senin saçlarının halkalarını elimden bıraktım, artık  bana delilere vurulan zincirlerin halkalarından başka 

halka yakışmaz.
2905 Ṣāliḥanuñ] ṣāliḥaya, B.
2906 Marażınuñ] marażından, B.
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ḳanından içirürüz ve etinden yidürürüz. Fi’l-ḥāl ol maraż anlardan zāʾil olur ve 
bize andan aṣlā elem ü żarar müterettib olmaz ki sīnemüzden ḳalbümüzi çeküp 
çıḳarmaḳ ve istedügümüz vaḳt yirine ḳomaḳ bize ġāyet āsāndur. Bu ṭāʾifeye sāʾir 
ḥayvānuñ ḫilāfınca ḳalbüñ vücūd ile ʿademi yeksāndur. Çün bize bī-dil zinde 
olmaḳ müyesserdür bunda ne mużāyaḳa vardur ki bu bizüm ḳatumuzda ġāyet 
muḥaḳḳardur2907. ʿUlemāʾ-i kibār ve fużalāʾ-i ḥikmet-şiʿār buyurmışlardur: 
Dört ṭāʾifeden dört nesne ṭaleb ideler2908, dirīġ itmek  [B-173a] cāʾiz degüldür. 
Evvelā pādşāhlar ki ṣalāḥ-ı nefsleri içün bir nesne ṭaleb iderler, dirīġ itmemek 
gerek. İkinci fuḳarā ki ibtiġāʾ-i ḫayrāt ve iddiḫār-ı ḥasenāt içün ḥaḳḳu’llāhdan 
cüzʾī nesne dilerler, bezl eylemek  gerek. Üçünci şākirdān-ı ḳābil ki kesb-i feżāʾi-
le istiʿdād-ı kāmil ḥāṣıl ḳılmış olalar ve anuñ ṭalebinde iḳdām u ihtimām üzre 
gelüp sāḳ-ı saʿy teşmīr ḳılalar. Anlara reh-nümūn olup bāb-ı taʿlīm ü tefhīmde 
şarṭ-ı mübālaġayı taḳdīm itmek  gerek. Dördünci aḥbāb-ı ṣadāḳat-intisābuñ 
her nesne kim sebeb-i ferāġ-ı ḫāṭırları ola, aña dest-res müyesser olıcaḳ dirīġ 
itmeyüp ol bābda mużāyaḳaya mecāl virmemek  gerek. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çīst naḳd-i cān ki ne’tvān kerd ber-cānān nisā̱r
Dil çi bāşed k’ān be-pāy-ı dilberī ne’tvān fikend2909

Eger bu cānibe teveccüh itmedin iʿlām ideydüñ ḳalbümi bile alur gelür idüm 
ki benüm ḳademümde senüñ cüftüñe ṣıḥḥat-i kāmil ḥāṣıl olup baña daḫı bu 
ḫidmet sebebi ile senüñ cānibüñden minnet-i ʿaẓīm vāṣıl ola. Ben ḫod ḳal-
bümden ol deñlü bī-ḥużūram ki andan dūr olmaḳ ārzūsından ġayrı ḫāṭıruma 
nesne ḫuṭūr itmez. Zīrā ki eṭrāf u cevānibi ġam u endūh ile memlū ve ḥavāşī 
vü ḥavālīsi miḥnet-i enbūh ile ṭopṭoludur. Baña ṣoḥbet-i ḳalbümden ṣaʿb nesne 
gelmez. Dilerem ki min-baʿd rişte-i taʿalluḳı andan ḳaṭʿ idem ki şāyed bu sebeb 
ile endīşe-i hicrān-ı [H-196b] ehl ü ʿıyālden ve teʾessüf-i ḥırmān-ı mülk  ü māl 
ü menālden ḫalāṣ bulam ve ol derdmendi daḫı ġumūm-ı ciger-sūz ve hümūm-ı 
cān-güdāzdan ḳurtarup musā̱b olam. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yā Rab īn yek  ḳaṭre ḫūn k’ū rā hemī ḫvānend dil
Tā key ez bī-dād-ı meh-rūyān sitem ḫvāhed keşīd2910

2907 Muḥaḳḳardur] muḥaḳḳaḳdur, B H.
2908 Ṭaleb ideler] -H Ü.
2909 Sevgiliye adamak  için can nedir ki! Sevgilinin ayağına serilmek  için gönül nedir ki!
2910 Allah’ım bir kaç damla kandan oluşan gönül dedikleri şey, ne zamana kadar güzellerin zulmünü çekecektir?
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Seng-püşt eyitdi: Senüñ ḳalbüñ ḳandedür ki bile getürmedüñ. Cevāb virdi ki:

Anda ḳodum geldüm. Pūzīnelerüñ resm-i ḳadīmidür ki çün bir dostı ziyārete 
gideler ve dileyeler ki ol güni sürūr u şādmān ile āḫir ideler bir vech ile ki 
dest-i ġam dāmen-i ṣoḥbetlerine irmeye ve dīde-i elem pīrāmen-i ʿişretlerini 
görmeye. Ḳalblerini bile iletmezler ki ol mecmaʿ-ı renc ü miḥnet ve menbaʿ-ı 
derd ü meşaḳḳatdür. Her ḥālde bir ḫayāl ile āyīne-i ʿīşi muġber ve her dem 
bir elem ile meşreb-i2911 ḥużūrı münaġġaṣ u mükedder ider. Iżṭırāb u inḳılābı 
sebebi ile ḳalb ile mülaḳḳab olmışdur ve menşeʾ-i ḫavāṭır olduġı ecilden ḫāṭır 
nāmı ile iştihār bulmışdur. Bir laḥẓa bir rişte üzre ḳarārı ve bir sāʿat ıżṭırāba 
iḫtiyārı yoḳ. [Ü-155a] Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Her dem be-hevā-yı dil-rubā-yı digerest
Her laḥẓa ze rūy-ı fikr cāyī digerest2912

Çün ben senüñ ziyāret-i ḥaremüñ niyyetine iḥrām-ı ʿazmi miyān-ı cāna bend 
itdüm senüñ ve saña müteʿallıḳ olan ʿ azīzlerüñ şeref-i dīdārı ile müşerref olduḳ-
da neşāṭ-ı kāmil ve ferāġat-i şāmil ḥāṣıl olsun diyü ḳalbümi anda ḳodum gel-
düm2913. Ḥāliyā ʿaḳl-ı ṣaḥīḥ ḳatında ḳabīḥ-ı ṣarīḥdür ki ol mestūrenüñ maraż-ı 
mizācını bilem ve müdāvāta iḥtiyācını işidem. Daḫı [B-173b] ʿilācına ḳādir 
iken andan dirīġ idem. Çün bāb-ı maḥabbet ü mürüvvetde sen benüm ṣafā-
yı niyyet ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetüm ne mertebededür bilürsin cāʾizdür ki maʿẕūr 
buyurasın, ammā muḥaḳḳaḳ u muḳarrerdür ki senüñ aḳribā vü aḥibbāñ şöy-
le ẓann itseler gerek  ki senüñ ile benüm mā-beynümde bu ḳadar sevābıḳ u 
levāḥıḳ var iken ve bünyād-ı vedād u ittiḥād miyānumuzda üstüvār iken bu 
muḥaḳḳarda mużāyaḳa gösterem ve bir nesnenüñ ki vücūdı baña nisbet-i zāʾid 
ve saña ve muʿallaḳātuña andan nefʿ-i küllī ʿāʾid ola, senden dirīġ eylemeyem. 
Pes meşreb-i mürüvvetde ve meẕheb-i fütüvvetde baña münāsib belki farż u 
vācib budur ki yine maḳām-ı maʿhūda rucūʿ idevüz ve ḳalbümi ki anda ḳoyup 
gelmiş idüm, bilemüzce alup anlara tuḥfe alavüz gidevüz. Hem tehī-dest varıl-
maya ve hem bāb-ı ʿilācda taḳṣīr ü tehāvün revā [H-197a] görülmeye. 

Seng-püşt çün pūzīneden bu kelimātı işitdi neşāṭ-ı temām ve inbisāṭ-ı mālā-
kelām ile dönüp yine bīşe cānibine2914 gitdi ve ḥuṣūl-i murād u vuṣūle temām 

2911 Meşreb-i] şarāb-ı, B.
2912 Sevgilinin gönlünde, her an başka bir hevâ; aklında ise her lahza başka hayaller vardır.
2913 Geldüm] gitdüm, H Ü.
2914 Yine bīşe cānibine] bīşeye, Ü.
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iʿtiḳād idüp şitāb ile pūzīneyi kenār-ı āba yitişdürdi. Pūzīne gird-āb-ı belādan 
ḫalāṣ olıcaḳ ṣıçrayup bir dıraḫt üstine çıḳdı ve veẓāʾif-i şükr-i Kird-kār ve 
sipās-ı perverdgāra ḳıyām idüp bir şāḫsār üzre ḳarār itdi. Seng-püşt bir zemān 
intiẓārdan ṣoñra āvāz itdi ki:

Ey yār-ı ʿazīz ḳandesin ki zemān-ı furṣat şeref-i zevālde ve vaḳt-i rıḥlet ṣaded-i 
inḳıżā vü intiḳāldedür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Raḥmetī fermā ki kār ez ḥad güẕeşt
Rūy be-nümā k’intiẓār ez ḥad güẕeşt2915

Pūzīne keşefüñ bu kelāmına ṭanz-künān ve ḫande-zenān itdi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Yād mī-dār k’ān çi be-nümūdī
Der-vefā ber-ḫilāf-ı ān būdī2916

Ben müddet-i ʿömrümi şehriyārlıḳ ile giçürdüm ve hezār bār rūzgāruñ serd ü 
germini ve dürüşt ü nermini gördüm. Her çend ki zemāne iḥsānını benden is-
tirdād itdi ve sipihr benden yüz döndürüp virdügini yine aldı ve beni menkūb-
lar zümresinden ve meflūklar cümlesinden ḳıldı. Ol mertebede degülem kim 
fevāʾid-i tecrübeden maḥrūm olup ḫayr u şerri ve nefʿ ü żarrı bilmeyem ve 
mevżiʿ-i vifāḳı maḥall-i nifāḳdan teşḫīṣ ü temīz ḳılmayam. Bu sevdādan fāriġ 
ol, bir daḫı cevān-merdler maḳāmında oturma ve ḥüsn-i ʿahd daʿvāsın idüp 
min-baʿd vefā vü mürüvvet lāfın urma. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Me-ber nām-ı vefā der-bezm-i ḫūbān
Ki būyī ez vefādārī ne-dārī2917

Hüner ü maʿrifet daʿvāsın idenüñ ve kerem ü mürüvvet lāfın uranuñ ʿ ayārı vaḳt-i 
āzmāyişde maʿlūm olur ve naḳdi miḥekk-i imtiḥānda imtiyāz bulur. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḫoş buved ger meḥek-i tecrübe āyed be-miyān
Tā siyeh-rūy şeved her ki durūġeş bāşed2918

2915 İş haddinden aştı, bize acı. Bu bekleyiş canımıza yetti, artık  bize bir yüz göster.
2916 Ne yaptığını hatırla! Vefasız olan sendin. 
2917 Vefanın ne demek  olduğunu bilmediğin için güzeller yanında sakın vefadan bahsetme.
2918 Tecrübe ölçüsü ortaya çıkınca yalan söyleyenlerin yüzü kararır.
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Seng-püşt feryād itdi ki: Bu ne suʾ-i ẓandur ki benüm ḥaḳḳumda eylersin2919 
ve ne töhmetdür ki baña nisbet eylersin. Ḥāşā ki senüñ ḫilāf-ı rıżāñ benüm 
żamīrüme gelmiş veyā senüñ bābuñda ḳaṣd-ı ġadr ve fikr-i mekr pīrāmen-i 
ḫāṭıruma devrān ḳılmış ola. [Ü-155b] Eger beni ṣad hezār bār seng-i cefā ile 
[B-174a] sengsār itseñ ḫāk-i āstānuñdan yüz çevürmek  yoḳdur ve eger tīġ-ı 
iġmāż u iʿrāż ile sīnemi ṣad çāk  eyleseñ ḫayāl-i viṣālüñ dāmenini ṣalıvirmek 
yoḳdur. Mesṉevī:

Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Baña sensüz ne cān gerek  ne cihān
Tende ṣıḥḥat olur mı olmasa cān [H-197b]

Gözüme nūrsun dilüme sürūr
Gözümi itmesün Ḫudā bī-nūr

Pūzīne eyitdi: Ey nā-dān beni ol şīr naẓīri mi ṣanursın ki rūbāh aña eyitdi: Ol 
ḫaruñ dil ü gūşı yoġ idi. Seng-püşt eyitdi: Nice rivāyet olınmışdur ol?

Ḥikāyet: Pūzīne eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki bir şīr renc-i cerebe mübtelā 
oldı. Bā-vücūd teb-i lāzımı ʿillet-i2920 cerebden dāʾü’s-̱sa̱ʿleb olup cildi debāġat 
olınmış deriye ve şekli vü yüzi buruşmış ḳarıya döndi. Āḫir ḫāriş-i endāmından 
bī-çāreye ḫārḫār-ı temām ʿ ārıż olup ḳuvveti günden güne sāḳıṭ oldı ve bereket-i 
ḥareketden maḥrūm olup neşāṭ-ı şikārdan ḳaldı. Anuñ dergāhında bir rūbāh 
var idi ki anuñ herīse-i ferīsesi kāse-līsi idi ve rīze-i loḳma ve ḳurāża-i ṭuʿmesi2921 
zindesi ve baḳıyye-i ṭaʿāmı ve ʿaṭıyye-i inʿāmı perverdesi idi. Çün şīr seyr ü 
şikārdan ḳaldı rūbāhuñ ḥāli ḫarāb olup tāb-ı ıżṭırāba düşdi. Bir gün żayḳ-ı ʿīş 
ve daġdaġa-i cūʿdan şīre zebān-ı melāmeti dırāz idüp eyitdi:

Ey melik-i sibāʿ senüñ marażuñ ʿārıżası bu bīşe vuḥūşunı cānından bīzār itmiş-
dür ve żaʿf-ı ḥāl ve ese̱r-i melālüñ temām ḫuddāma belki cemīʿ-i ḫāṣ u ʿāma 
sirāyet ḳılmışdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ber-cān-ı tu ṣad hezār cān mī-lerzed
V’ez bīm-i tu kesret-i cihān mī-lerzed2922

2919 Ki benüm ḥaḳḳumda eylersin] -B H.
2920 ʿİllet-i] -B.
2921 Ṭuʿmesi] loḳması, Ü.
2922 Senin için yüz binlerce insan can atmaktadır. Senin korkundan bütün dünya titremektedir.
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Niçün bu dāʾ-i ʿużālüñ muʿālecesinde ihmāl idersin ve bu derd-i ḫırāşuñ mü-
dāvātına iltifāt eylemezsin? İşitmedüñ mi ki dimişlerdür: İẕā eleme bike’l-marażu 
fe’l-muʿāceletü bi’l-muʿāceleti2923. Şīre bu kelimāt teʾsī̱r idüp nāle-i enīn ve āvāz-ı 
ḥazīn ile eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Merā ḫārīst der dil k’ān be-sūzen ber-ne-mī-āyed
Dilem ḫūn geşt īn ḫār ez dil-i men ber-ne-mī-āyed2924

Ey rūbāh müddet-i mütemādīdür ki ben bu ġuṣṣadan ḳan içerem ve ʿillet-i 
cerebden ben bilürin ki ne taʿab çekerem. Żaʿfdan bedenüm nāle döndi2925, 
mūsuz bu tenüm şāle2926 döndi. Bilmezem bu maraża ne ʿilāc ile devā müyes-
ser ve bu derde ne dārū ile şifā mutaṣavverdür. Meclisde ḥāżır olan eṭıbbādan 
birisi ki fenninde māhir idi, eyitdi: 

Bu ʿillet-i kerih gūş u dil-i ḫardan ġayrı ile ʿilāc kārger degüldür, ammā bu 
marażuñ zemān-ı ḥudūsı̱ndan ilā hāẕe’l-ān bu fikrdeyem ki bu maṭlūb ḳınāʿ-ı 
imtināʿdan ne vech ile yüz göstere ve bu murād nice ḥīle vü tedbīr ile ele gire. 
Rūbāh eyitdi:

Eger fermān-ı melik  şeref-ṣudūr bulursa ben ki kemterīn-i bendegān-ı 
[H-198a] dergāham, kemer-i ḳaṣdı miyān-ı cāna çeküp ḳadem-i cidd ü cehdi 
ṭarīḳ-i cüst ü cūya ḳoyam. Ümmīdüm budur ki yümn-i iḳbāl-i sulṭānī ve ferr-i 
devlet-i ḫüsrevānī ile anı ele getürem ve şāhid-i maḳṣūdı ʿan-ḳarīb melik-i rūz-
gāruñ kenārında görem. Şīr eyitdi:

Ey rūbāh sen [B-174b] bunı neden dirsin ve bu müddeʿāyı nice bürhān ile 
isḇāt idersin? Rūbāh eyitdi:

Ey melik  ḫāṭıruma bu ḫuṭūr ider ki melike bu bīşeden ḫurūc münāsib degüldür. 
Zīrā ki ten ü endāmından mūyı ki ṣūret-i vecāhetinüñ āb-rūyıdur, [Ü-156a] 
dökülmişdür ve cemāl-i ṣūret ve şükūh u şevketi2927 fi’l-cümle noḳṣān-peẕīr 
olmışdur. Bu ḥālet üzre seyr ü şikār ve kendüsini āşnā vü bīgāneye iẓhār ḥaş-
met-i şāhī2928 ve mehābet-i pādşāhīye noḳṣān-ı temāmı mūcibdür. Pes bunı 

2923 Hastalık  sana el verdiğinde onun tedavisi acele etmektir.
2924 Gönlümde hiç bir iğneyle çıkmayan bir diken var. Bu diken çıkmadığı için gönlüm kanla doldu.
2925 Döndi] -H.
2926 Şāle] misā̱le, B.
2927 Şevketi] heybeti, B H.
2928 Şāhī] cāhī, B H.

776 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



ṣalāḥ gördüm ki maṭlūbı kendü ayaġı ile bu bīşeye getürem, tā melik-i sibāʿ anı 
kendü eli ile ṭutup göñli murādınca andan tenāvül buyura. Şīr eyitdi:

Bu nice müyesserdür? Cevāb virdi ki:

Bu bīşeye ḳarīb bir çeşme-i ġarīb vardur ki ġazāret-i māda Mıṣrāʿ2929: 
[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Almaz ʿaynına baḥr-ı ʿummānı 

Ve leṭāfet ü ṣafāda Mıṣrāʿ2930: 
[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḥacil eyler zülāl-i ḥayvānı

Beyt:
[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Der-ṣafā çün ruḫ-ı nigārīnest
V’ez leṭāfet çü cān-ı şīrīnest2931

Bir gāzür her gün ol çeşmeye gelüp ṭon2932 yur ve bār-keş bir ḫarı var, ol çeşme 
ḥavālīsinde gāh otlar gāh yatur gāh uyur. Mercūdur ki anı bir ḥīle ile bu bīşeye 
getürem, ammā melik  neẕr eylesün ki çün dil ü gūşın yiye bāḳıyyesi ile sāʾir 
vuḥūşuñ ḫāṭırın ḫoş eyleye. 

Şīr rūbāhuñ mültemesini icābete maḳrūn ḳılup şarṭ-ı mezbūrı neẕr ü ʿahd itdi 
ve mevāsī̱ḳ u peymānda eymān-ı ġılāẓ u şidād ile müʾekked ü müʾesses ḳıldı. 
Rūbāh daḫı niʿmet-i müstevfī ümmīdi ile ser-çeşme cānibine müteveccih oldı. 
Çün ḫarı ıraḳdan gördi merāsim-i taḥiyyetı yirine getürüp temelluḳ u tebaṣ-
buṣa āġāz itdi ve mülāṭafet ile muṣāḥabet idüp yanına düşüp ḳande giderse 
bile gitdi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-şīrīn zebānī vü luṭf u ḫoşī
Tevānī ki pīlī be-mūyī keşī2933

Pes ṣordı ki: Hey yār seni niçün böyle rencūr u zār ve bī-ḥużūr u nizār görü-
rem? Ḫar eyitdi:

2929 Mıṣrāʿ] -B.
2930 Mıṣrāʿ] -B.
2931 Safada güzeller yüzü, letafette tatlı can gibidir.
2932 Ṭon] bez, Ü.
2933 Hoşluk  ve tatlı dille bir fili kılla çekmek  mümkündür.
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Bu gāzür baña muttaṣıl iş işledür ve aġır yükler yükledür. Bu cümle ile yine 
tīmārumda ihmāl ider. Ġam-ı ʿalefden telef olmalı oldum, ol dāne-i ceve al-
maz ve ḫırmen-i ʿömrüm bād-ı fenāya varmalı oldı, ol berg-i gāh deñlü iʿtibār 
ḳılmaz. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-ʿömr-i ḫvīş tīmārī ne-dīdem
Ze kāh u cev hemīn nāmī şenīdem [H-198b]

Ḫorem her rūz ḫūn der-zīr-i īn bār
Heme şeb ḫāk  mī-līsem ze dīvār

Me-kun ʿaybem eger zār u nizārem
Ki ġayr-ı ḫāk  ü ḫūn ḫorden ne-dārem2934

Rūbāh eyitdi: Ey selīm-dil bi-ḥamdili’llāh ki elüñ ayaġuñ var ve ḳuvvet-i reftār 
ve iḳtidār-ı ḳarārda ḳuṣūruñ yoḳ. Pes ne sebeb ile bu miḥneti iḫtiyār idüp żaʿīf ü 
nizār bu dām-ı belāya kendü ayaġuñ2935 ile giriftār olursın. Ḫar cevāb virdi ki:

Benüm bār-keşlik  ile iştihārum var. Her ḳande ki varam baña bār-ı meşaḳḳat 
çekmek  der-kārdur. Bu mese̱li söylemişlerdür2936. Mesmūʿuñ degül mi ki ḫarı 
dügüne daʿvet itmişler, eyitmiş. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Beni taʿẓīm içündür ṣanmañuz bu
Ya odun2937 ḥācet olmışdur yaḫūd ṣu

Bā-vücūd ki [B-175a] tenhā ben bu belāya mübtelā degülem. Belki ebnā-yı 
cinsüm cümle bu rence giriftār ve zīr-i bār-ı belāda enīs-i nāle vü zārdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Her kes be-ḳadr-i ḫvīş giriftār-ı miḥnetest
Kes rā ne-dāde-end berāt-ı müsellemī2938

Bu bābda çoḳ zemān naḳd-i efkārı ʿayār-ı iʿtibāra urdum. Āḫir-i kār bunuñ 

2934 Ömrüm boyu hiç şefkat görmedim. Saman ve arpanın sadece adını duydum. Her gün bu ağır yükün altında kan 
yutuyorum. Her gece duvardan toprak  yalıyorum. Benim zayıf ve cılız olmamı ayıplama. Çünkü topraktan ve kendi 
yürek  kanımdan başka yediğim bir şey yok.

2935 Ayaġuñ] iḫtiyāruñ, Ü.
2936 Söylemişlerdür] -H Ü.
2937 Odun] oṭun, B.
2938 Herkes kendisine göre bir derde mübteladır. Kimseye kesin bir kurtuluş verilmemiştir.
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üzerine ḳarār ḳıldum ki çün ḫum-ḫāne-i dünyāda her maḳāmda cām-ı miḥnet 
içmek  muḳarrer ve cāme-i miḥnet geymek  muḥaḳḳaḳdur ʿömrüm olduḳça 
bu ḫānede sākin olup gāzür ḫidmetinden gitmeyem ve çün nihāl-i ʿömrden 
ber-ḫūrdār olmaḳ muḥāldür bārī sebüksārlıḳ ʿārı bārın çekmeyem. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kişi sengīn gerek  mānend-i kūhsār [Ü-156b]

Gerekmez yil gibi olmaḳ sebüksār

Rūbāh-ı mekkār eyitdi: Ey yār Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Giçürüp miḥnet ile ʿömr çaġın
Ne beklersin ṭurup āḫer bucaġın

Niçün itmeyesin meyl-i ʿalefzār
Çekesin ġam yükin ḫar-vār ḫar-vār

Bilür misin ki inne arża’llāhi vāsiʿatün2939 ʿ arṣa-i zemīnüñ ziyāde vüsʿati var. Men-
şūr-ı sīrū fi’l-arẓi2940 miḥnet-zedegān-ı rūzgār içün ser-māye-i kārdur. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sefer kun çü cāy-ı tu nā-ḫoş buved
K’ez īn cāy reften bedān neng nīst

V’eger teng bāşed tu rā cāygāh
Ḫudāy-ı cihān rā cihān teng nīst2941

Ḫar eyitdi: Çün her şaḫṣa her ḳande ise rızḳ-ı maḳsūmdan ziyāde bir ḥabbe 
vāṣıl olmaz pes ḥırṣ belāsından şedāʾid-i sefere irtikābdan ʿaẕāb u taʿabdan 
ġayrı nesne ḥāṣıl olmaz. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gelür ne k’oldı muḳadder ferāḫī vü tengī
Gerekse göñlüñi giñ ṭut gerekse derd2942 ile ṭar

Kişiye çünki muḳadder durur naṣīb-i ezel
Ne eksilür ü ne artar iderse saʿy-ı hezār

2939 Allah’ın yeryüzü geniştir.
2940 Yeryüzünde dolaşınız (En’am 11; Neml 69; Ankebût 20; Rum 42).
2941 Yerin iyi değilse oradan göç. Çünkü başka yere gitmek  ayıp değildir. Senin yerin dar olsa da Allah’ın mülkü geniştir.
2942 Derd] ḳahr, Ü.
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Rūbāh eyitdi: Bu kelām muḥill-i teʾemmüldür ve bu ḫaṣlet ṣıfat-ı ṣadr-nişīnān-ı 
mertebe-i ḳanāʿat ü tevekküldür. Her kimseye bu pāye ve her kişiye bu ser-mā-
ye müyesser degüldür. Sünnet-i Ḥażret-i Bārī celle ẕikruhū bunuñ [H-199a] 
üzerine cārīdür ki ʿālem-i esbābda her nefse bir vesīle ile fetḥü’l-bāb müyes-
ser ola ve müsebbibü’l-esbāb her şaḫṣı kesb ü iktisāb sebebi ile mārzūḳ ḳıla. 
Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-kesb kūş ki kāsib buved ḥabību’llāh2943

Eger cāʾiz ise seni bir merġzāra iletem ki zemīni cevherīler külbesi gibi envār-ı 
elvān-ı ezhār ile müzeyyen ü münevver ola ve hevāsı ʿıṭr-fürūşlar ṭablası gibi 
nesīm-i ʿanber ve şemīm-i misk-i ezfer ile muṭayyeb ü2944 muʿaṭṭar ola. Mes-̱
nevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevāsı ḫoş feżāsı ḫūb u dil-keş
Çemenzārı şükūfeyle münaḳḳaş

Ġubārı tūtiyā-yı çeşm-i āhū
Giyāhı nesteren-reng ü semen-bū

Bundan sābıḳ ebnā-yı cinsüñden birisine daḫı naṣīḥati itmişdüm ve ilḥāḥ u 
ibrām ile ol maḳām-ı behişt-āyīne2945 iletmişdüm. El-ān ol ʿarṣa-i ferāġatde 
ḥużūr-ı temām ile ārām u ḫırām ider ve ol riyāż-ı emn ü selāmetde ṣıḥḥat ü 
āfiyet ile gice vü gündüz otlayup uyḫuyı kendüye ḥarām ider. 

El-ḳıṣṣa rūbāh-ı mekkār2946 dem-i mekri ber-kār ve eẕkār-ı efsāne vü efsūnı ol 
deñlü tekrār itdi ki [B-175b] faṭīr-ı tedbīri tennūr-ı tezvīrde temām pişürdi 
ve ḫar-ı ḫām-ṭamaʿuñ dīk-i ḥırṣı kānūn-ı derūnında ḳaynadı, ṭaşdı. ʿĀḳıbet 
zimām-ı iḫtiyārın rūbāh-ı ḥīle-kāruñ ḳabża-i iḳtidārına teslīm itdi ve eyitdi:

Ey delīl-i sebīl-i hidāyet senüñ işāretüñe ki maḥż-ı şefḳat ve farṭ-ı ʿināyetden 
nāşīdür, iṭāʿat ʿayn-ı saʿādet ve fermān-ı vācibü’l-iẕʿānuña ki kemāl-i mürüvvet 
ü mekrümetden münbeʿisḏür, muḫālefet ʿalāmet-i şeḳāvetdür. Her ne buyu-
rursañ fermānuña cān ile muṭīʿ u münḳādem ve min-baʿd saña ṣadīḳ-ı ṣā-
dıḳu’l-vedād ve refīḳ-ı ḫāliṣu’l-iʿtiḳādam. Beyt:

2943 Allah çalışanları sever. Bunun için meslek  edinmeye çalış.
2944 Muṭayyeb ü] ṭayyib-i, B.
2945 Behişt-āyīne] cennet-āyīne, Ü.
2946 Mekkār] mekārim, B H.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ben seni bir yār-ı ṣādıḳ añlaram
Her ne fermān eyleseñ fermān-berem

Rūbāh-ı pür-tezvīr anı bu tedbīr ile şīr ḳatına getürdi. Şīr ḫarı göricek  iştihā-
sından aġzı ṣulandı, ṣafrası bulandı ve ġāyet-i şeġaf u şerehinden ṣabra mecāli 
olmayup istiʿcāl ile aña ḳaṣd itdi. Çün kemāl-i żaʿf u hüzāldan dendān u çengāli 
fülūl u kelālden ḫālī degül idi zaḫm-ı bī-raḥmı endām-ı ḫarda kārger olmayup 
ḫar-ı bī-çāre bā-dil-i ṣad-pāre pençe-i şīrden ḫalāṣ olup ḳaçdı, gitdi. Rūbāh şī-
rüñ bu mertebe żaʿfın göricek  taʿaccüb itdi ve [Ü-157a] bu ḥāl ile niye istiʿcāl 
itdügine bī-ḥużūr olup zebān-ı melāmet ile eyitdi:

Āyā taʿẕīb-i ḥayvān-ı bilā-fāʾideden ne ḥāṣıl olur ve bir mühimde mecāl-i furṣat 
bāḳī iken istiʿcāl-i beyhūde ne fāʾide [H-199b] virür Ḥazm ü iḥtiyāṭ şarṭı bu 
idi ki bir miḳdār kendüñi żabṭ ideydüñ ve vaḳār u se̱bāt bunı iḳtiżā ider idi ki 
ʿinān-ı temkīni elden ḳomayayduñ tā āḫir-i kār peşīmān olmayayduñ. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez peşīmānī çi sūd āḫir çü kār ez dest reft2947 

Bu kelimāt żamīr-i münīr-i şīre ziyāde teʾsī̱r itdi, ammā kendü ile fikr itdi ki:

Eger bu emrde ihmāl itdüm diyem, tereddüd ü taḥayyüre mensūb oluram 
ve eger daġdaġa-i nefs ve ġalebe-i cūʿa temessük  idem, ṣıfat-ı ḫıffet ve şereh-i 
meẕmūm ile mevsūm oluram. Eger ḳuvvet-i żaʿf ve żaʿf-ı ḳuvvete ḥavāle ḳılam, 
iltizām-ı ʿ acz ve iʿtirāf-ı żaʿf lāzım gelür ve aʿdā-yı devlet ve müddeʿiyān-ı mem-
leket keyfiyyet-i ḥālüme muṭṭaliʿ olalar. Lā-cerem ṣavāb budur ki rūbāhuñ bu 
suʾāline ʿunf u ḫuşūnet ile cevāb virem ve ḥużūrumda bu nevʿ kelimātdan anı 
zecr idüp min-baʿd bu maḳūle cürʾetden anı ḥacr idem. Pes eyitdi:

Ey rūbāh-ı gümrāh bu küstāḫlıḳ senüñ ne ḥaddüñdür? Bilmezsin ki mülūkdan 
her ne ṣādır olursa raʿiyyet aña vuḳūf ṭaleb itmek  ṭavrından taʿaddīdür ve anuñ 
sırrın ve sebebin ṣoragitmek  anlaruñ ne ḥaddidür? Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kim ki ḥaddin bilür irür şerefe
Raḥima’llāhü imraʾen ʿarefeh2948

2947 İş işten geçtikten sonra pişmanlığın ne faydası var?
2948 Allah tanıdığı kişiye merhamet eder.
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Uyuz hastalığına mübtela olan aslana tilkinin eşek kulağını ve yüreğini ilaç olarak salık 
vermesi ve bunun için aslanın yanına bir eşeği kandırıp getirmesi. TSMK, revan 843, v.297a.

782 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Beyt:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Tu ser neh ber-ḫaṭ-ı fermān çi kār-ı īn ü ān dārī
Faḳīr ü bī-biżāʿat rā çi nisbet bā cihān-dārī2949

Her çāker-i meflūk  vuḳūf-ı aḥvāl-i mülūka müteḥammil olmaz2950 ve esrār-ı 
vācibü’l-isrār-ı selāṭīn reʿāyā vü dehāḳīn ḥavṣalasına ṣıġmaz, lā-yaḥmilü ʿaṭāyā-
hüm illā maṭāyāhüm2951 Mıṣrāʿ:

[Müfteʿilün / Fāʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Tīhū-yı bī-çāre rā ḥavṣala-i bāz nīst2952

Bu suʾālden fāriġ ol ve ḫarı yine getürmege [B-176a] bir ḥīle daḫı fikr eyle, 
tā bu vesīle ile senüñ ḫulūṣ-ı ḳalb ve ṣafā-yı bāṭınuñ baña ẓāhir ola ve tertīb-i 
şāhāne ve riʿāyet-i ḫüsrevāne ile maḫṣūṣ olup aḳrān u emsā̱lüñ miyānında 
āftāb-ı ḳadrüñ derece-i irtifāʿ bula. 

Rūbāh yine zimām-ı ḥīle ve tūbre-i tezvīri eline alup ḫar ḳatına geldi ve temel-
luḳ-ı temām ile resm-i taḥiyyet u selāmı yirine getürdi. Ḫar andan iʿrāż itdi ve 
inḳıbāż ṣūretin gösterdi ve eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ḥayfest renc burden der-ḥaḳḳ-ı çün tu yārī
K’ez rāh-ı bī-vefāyī coz ḳaṣd-ı cān ne-dārī2953

Ey mekkār-ı ḥīle-kār evvel beni vaʿde-i luṭf u vefā ile nevāziş baʿdehū bir şīr-i 
şikārī pençesine sipāriş itdüñ. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mıḫleb-i āzārı ile yırta yazdı postum
Bir müselmāna bunı kāfir de itmez dostum

Rūbāh eyitdi: Ey sāde-dil sen ne tevehhüm itdüñ ve ḫayālüñe ne geldi ki mücer-
red bu ṭılısmı görüp bu genc-i bī-renci ḳoduñ gitdüñ. [H-200a] Henūz şevket-i 
ḫārı müşāhede itmedin temāşā-yı gülzārdan kenār itdüñ. Ol gördügüñ cism bir 
ṭılısmdur ki felāsife-i sālife bu maḳāmda ārām iden devābb u enʿāmuñ intiẓām-ı 
ḥāli içün resm eylemişlerdür. Zīrā bir merġzārdur ki elvān-ı ezhār ile meşḥūn 

2949 Sen emre itaat et. Başkalarıyla ne işin var? Fakirlerin dünya işiyle ne işi olur?
2950 Müteḥammil olmaz] taḥammül itmez, Ü.
2951 Onların hediyelerini ancak  kendi hayvanları taşır.
2952 Zavallı tarla kuşunun şahinle uğraşacak  gücü yoktur.
2953 Senin gibi bir sevgiliye verilen emeğe yazık. Çünkü vefasızlık  ederek  can almaktan başka bir niyetin yoktur.
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ve envāʿ-ı esm̱ārı ḥadd ü şümārdan bīrūn u efzūndur2954. Bu ṭılısm olmasaydı 
ʿālemde ne deñlü cānver var ise bu araya gelürler idi ve bu bīşede sākin olan 
vuḥūşa mużāyaḳa virürler idi. Ḥāliyā bu bīşe ki āb-ı revān ve niʿmet-i firāvān ile 
mālīdür, bu ṭılısm sebebi ile envāʿ-ı sibāʿ u2955 ḥayvānāt-ı muḫtelifetü’ṭ-ṭıbāʿdan 
ḫālīdür. İttifāḳ bunlardan [Ü-157b] baʿżı ki aḥyānen sencileyin bu maḳāma 
gelüp ol şekl-i mehīb ve heykel-i ġarībi göreler, ol merġzār ḥavālīsinden ḳaçar-
lar. Bu bīşe ahālīsi ferāġat ü refāhiyyet ile rūzgār giçürüp bu bīşede ṣafā-yı ḫāṭır 
u ferāġu’l-bāl ile2956 yiyüp içüp ḫoş giçerler ve her birümüz yārānumuza ziyāde 
insāniyyet ü iḥsān ḳaṣd itdügümüzde bu ṭılısmuñ sırrını iʿlān ve bu sīmyānuñ 
ḥaḳīḳatini ki hemān bir nümāyişdür, beyān iderüz, tā bī-ters ü hirās ve bī-min-
net ü sipās bu niʿmet-i bī-ḳıyāsa vāṣıl ve bu vesīle ile bize be-ḥükm-i ed-dāllü 
ʿale’l-ḫayri kefāʿilihī2957 se̱vāb-ı bī-endāze ḥāṣıl olur. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Güft rūbeh ān ṭılısm u siḥr būd
Ki tu rā der çeşm şīrī mī-nimūd

V’er ne ez tu men be-ten miskīn-terem
Ki şeb ü rūz enderīn cā mī-çerem

Gerne z’ān gūne ṭılısmī sāḫtī
Her şikem-ḫvārī be-dīncā tāḫtī2958

Ben ol vaḳt fikr itdüm idi ki saña tenbīh ideydüm ki eger şīre şebīh bir şebaḥ 
göresin zinhār vehm itmeyesin ve göñlüñe şübhe getürmeyesin. Fe-emmā 
şeref-i mülāḳātuña kemāl-i şefḳat ü şeġafumdan ḫāṭırumdan varmış. Ḥāliyā 
çün ol ṣūret-i bī-maʿnānuñ künhini bildüñ ve ḥaḳīḳat-i ḥāline muṭṭaliʿ olduñ 
lāzımdur ki min-baʿd bu maḳūle vehmi ḫayālüñe getürmeyesin ve vesvese-i 
şeyṭān-ı vāhimeye ki Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Fe-inne’l-vehme şeyṭānün racīmün2959

ḫāṭıruña yol virmeyesin. 

2954 Bī-rūn u efzūndur] bī-rūndur, B H.
2955 Sibāʿ u] -B.
2956 Bu bīşede ṣafā-yı ḫāṭır u firāġu’l-bāl ile] -B H.
2957 İyiliğe sebep olan onu yapan gibidir.
2958 Tilki, “O senin gözüne gözüken bir sihir, bir tılsımdı.” dedi. “Yoksa ben senden daha cılızım. Gece gündüz burada 

işim otlamaktır. Bu tılsım olmasaydı karnı acıkan herkes buraya gelirdi.”
2959 Vehim, kovulmuş şeytandır.
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El-ḳıṣṣa bu aṣl demdemeler ki gūş-ı dırāz-gūşı taʿrīk  ve bu nevʿ taḫyīl ü tesvīl 
ile ol ṣāfī-dili yine bīşe cānibine taḥrīk  itdi, tā bir kerre daḫı anuñ efsānesine 
firīfte olup zimām-ı ṭamaʿ-ı ḫām anı ol şīr künāmına çekdi. Rūbāh ilerü varup 
şīre ḫaruñ [B-176b] ḳudūmı ḫaberin getürüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Sevingil ey melik  āḫir ki cismüñ içre cān geldi
Kıvan ey cān-ı ʿālem ki ḥayāt-ı cāvidān geldi

Ammā zinhār melik  mekānından deprenmeyüp dāʾire-i temkīn ü vaḳārdan 
çıḳmasun ve ḫar anuñ ḥavālīsine gelicek  kerretün ḥāsire2960 gibi tehevvür idüp 
[H-200b] istiʿcāl ile aña ḥamle itmesün. Taḥammül eylesün, tā ol vaḳt2961 ki 
ḳuvveti ḥareket idüp kemāle ire ve ednā furṣat u zaḥmet ve cüzʾī külfet ile el 
vire, maṣlaḥatın göresin ve murāduña iresin. 

Melik-i vuḥūş cevāhir-i neṣāʾiḥ-i rūbāhı ki hevādārlıḳ cihetinden nāşī idi, āvī-
ze-i gūş-ı hūş idüp ṭılısm-ı bī-cān gibi kūşe-i bīşede ayaġ üzre ṭurdı. Rūbāh 
ḫara eyitdi:

Beri gel tā bu ṭılısmuñ ḥaḳīḳatin taḥḳīḳ idesin ve bilesin ki andan iḥtimāl-i 
ḥareket ve taṣavvur-ı mażarrat muḥāldür. Ḫar daḫı cürʾet idüp aḳdām-ı iḳdām 
ile eṭrāf-ı şīri ṭavāf itdi. Andan hīç ḥareket iḥsās itmedi. Āheste āheste anuñla 
ülfet ü istīnās eyledi ve bi’l-külliye anuñ memerrinden żarar iḥtimālin virme-
yüp ferāġ-ı ḫāṭır ile otlamaġa başladı. Ḫar-ı miskīn müddet-i medīde ʿillet-i 
cūʿu’l-baḳara mübtelā iken ḥāliyā ḫvān-ı daʿvet ve māʾide-i niʿmet bī-zaḥmet 
dest-res bulıcaḳ şol ḳadar ekle meşġūl oldı ki temām ṭoydı. Çün mümtelī oldı 
ʿalefzār kenārında ṭılısma ḳarīb yirde yatdı, uyudı. Şīr ḥālet-i ġafletde aña 
furṣat bulup fi’l-ḥāl ṣıçrayup şikemin yırtdı. Pes rūbāha eyitdi:

Sen bunı gözet ben ser-çeşmeye varup ġusl ideyüm. Baʿdehū dil ü gūş-ı ḫarı 
ki devāʾ-i ʿillet-i kerdür, ekl ideyüm ki eṭıbbā anuñ istiʿmāline iġtisāl şarṭ eyle-
mişlerdür. Rūbāh semʿan ve ṭāʿaten2962 didi ve hemān şīr gitdügi gibi ḫaruñ dil ü 
gūşını ki elṭaf-ı aʿżāsı idi, [Ü-158a] temām ṭutdı yidi. Şīr levāzım-ı iġtisālden 
fāriġ olup istiʿcāl ile gelicek  devāʾ-i mezbūreden ʿayn u ese̱r görimedi. Rūbāha 
eyitdi:

2960 Bu hüsran dolu bir dönüştür (Nazi’at 12).
2961 Tā ol vaḳt] -B.
2962 İşittik  ve itaat ettik.
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Bu iki ʿużv ki benüm derdüme ʿilāc ve ıṣlāḥ-ı mizācum aña muḥtāc idi, nice 
oldı ve nireye gitdi? Rūbāh eyitdi:

Meliküñ ʿömri çoḳ olsun ki bu ḫaruñ dil ü gūşı yoġ idi. Bu delīl ile ki eger dili 
olsa ki maḥall-i fikrdür, benüm mekrüm ile firīfte olmaz idi ve eger gūşı olsa ki 
maḳām-ı semʿdür, ṣavlet-i meliki müşāhede itdükden ṣoñra benüm efsāne vü 
durūġumı istimāʿ ḳılmaz idi ve ḥaḳḳı bāṭıldan temīz idüp dem-i fitne-engīzüm 
ile bu dām-ı belāya kendü ayaġı ile giriftār olmaz idi. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki farażā ki sen ol rūbāh gibi zīrek  ü tīz-hūş 
olasın ben ol dırāz-gūş gibi bī-dil ü gūş degülem, tā senüñ daḳāʾiḳ-ı mekrüñi 
bilmeyem ve durūġ-ı bī-fürūġuña iʿtiḳād idüp şerāʾiṭ-ı ḥazm ü iḥtiyāṭı riʿāyet 
ḳılmayam. Bi-ḥamdili’llāh ki ʿayn-ı yaḳīn ile ḥaḳīḳat-i ḥāli gördüm ve mismār-ı 
fikr ile ġavr-ı mā-fi’ż-żamīrüñe irdüm ve çoḳ zaḥmet çekdüm, tā şurṭa-i tedbīr 
ile keştī-i vücūdum gird-āb-ı helākden kenār-ı selāmete yitdi ve cānum aġzuma 
gelmişken saʿādet müsāʿadet idüp [H-201a] yine muʿāvedet itdi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḳatl-i īn ḫaste be-şemşīr-i tu taḳdīr ne-būd
V’er ne hīç ez dil-i bī-raḥm-ı tu [B-177a] taḳṣīr ne-būd2963

Min-baʿd benden tevaḳḳuʿ-ı muṣāḥabet itme ve ḫayāl-i mürācaʿat ki iḥtimāl-i 
muḥāldür, ḫāṭıruña getürme. ʿAle’t-taḥḳīḳ bil ve ʿayn-ı yaḳīn ile maʿlūm ḳıl ki 
Naẓm2964:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Māh olursañ āsmāna baḳmayam
Serv olursañ būstāna baḳmayam

Bir gül olsañ gül-sitān-ı2965 dehrde
Göz ucıyla gül-sitāna baḳmayam 

Seng-püşt eyitdi: Belī rāst buyurursın. Benüm bu bābda inkārum mertebe-i 
iḳrārdadur. Vāḳıʿā ḳalbüñ benden bir vech ile münkesir ü müteʾess̱i̱r olmışdur 
ki hīç bir merhem-i iʿtiẕār ile iltiyām bulmaḳ yoḳdur ve naḳş-ı ġaddārī ve resm-i 
bed-kirdārī ṣafḥa-i ḥālümde şöyle münaḳḳaş u mürtesem olmışdur ki hīç bir 
āb-ı istiʿfā vü istiġfār ile yunmaḳ ve yuyulmaḳ yoḳdur. Elden ne gelür? Bilürem2966 

2963 Bu hastayı senin kılıcınla öldürmek  takdirde yoksa senin merhametsiz gönlünün suçu ne?
2964 Naẓm] rubāʿī, B Ü.
2965 Gül-sitān-ı] būstān-ı, H Ü.
2966 Bilürem] bildüm, H.
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ki tecerrüʿ-i şarāb-ı nā-ḫoş-güvārı firāḳ itmegi muṣammem ḳılmış ve beni siper-i 
şemşīr-i zehr-i ābdār-ı iştiyāḳ itmegi muḳarrer eylemişsin. Mesṉevī: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Lāʾiḳam er bāşedem der-ḫūn nişest
Tā çerā yārī-i çünīn dādem ze dest

Hem çü men hergiz şikest-i ḫod ki kerd
Īn ki men kerdem be-dest-i ḫod ki kerd

Ger şeved cāvīd cānem ʿözr-ḫvāh
Hem ne-yāred ḫvāst ʿözr-i īn günāh2967

Bu nevḥa-i cān-güdāzı itdi ve ḫaclet-zede vü şermsār döndi gitdi ve bāḳī ʿöm-
rüni miḥnet ü müfāraḳatde giçürüp her gāh ki bu ser-güẕeşti teẕekkür ider idi, 
kendü günāhına iʿtirāf idüp zebān-ı inṣāf ile dir idi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ki ey bed-ṭāliʿ ü ey bed-sitāre
Elüñle sen saña itdüñ ne çāre

Hevā ġūline uyduñ yoldan azduñ
Vefā ser-nāmesini egri yazduñ

Beyt:
[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ber-men cefā ze baḫt-ı men āmed ve ger ne yār
Ḥāşā ki resm-i lutf u ṭarīḳ-ı kerem ne-dāşt2968

Budur ol ṭāʾifenüñ dāstānı ki yā bir devlete ire veyā bir ṣadīḳ-ı ṣādıḳ eline gire. 
Baʿdehū ġāyet-i ġaflet ü ġabāvetinden żāyiʿ idüp çāh-ı nedāmet-i cāvīde düşe 
ve her bārī ki başını ṭaşa ve ṭaşı başa2969 ura müfīd olmaya ve resen-i ḥīle ile biñ 
kerre saʿy idüp2970 ol varṭadan necāt bulmaya. ʿĀḳil ü ḥāzım olana [Ü-158b] 
lābüdd ü lāzımdur ki ekse̱r-i evḳātda bu ḥikāyātı fürādā yād idüp bu işāreti 
binā-yı kārına pīş-nihād eyleye ve her maṭlūb ki eline gire, gerekse ḥuṭām-ı 
dünyevīden olsun gerekse yārān-ı maʿnevīden anı ʿazīz ü muʿteber2971 ṭuta. 

2967 Böyle bir sevgiliyi elden çıkardığım için kan içinde oturmayı hak  ediyorum. Benim kendi kendime ettiğim zulmü kim 
kendisine etti? Bu konuda sonsuza kadar özür dilesem de bunun faydası yoktur.

2968 Bana edilen cefa elbette kendi bahtımdan geldi, yoksa sevgili bana asla böyle bir şey yapmazdı.
2969 Ve ṭaşı başa] -B.
2970 Biñ kerre saʿy idüp] -B H.
2971 Ü muʿteber] -B.
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Zīrā ol nesne ki elden gide, temennā ile yine gelmez ve fevātına telehhüf ü 
teʾessüf fāʾide virmez. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Maṭlūb çün be-dest buved muġtenem şümār
Ū rā ze kef mede ki peşīmānī āvered [H-201b]

Bisyār kes ki genc-i zer āsān dehed be-bād
V’ān geh ze renc-i bī-diremī ġuṣṣahā ḫored

Ez dest refte bāz ne-yāyed be-hīç ḥāl
Çendān ki ū fiġān kuned ü cāmehā dered2972 

2972 İstediğin eline düştüğü zaman iyi değerlendir, sonra çok  pişman olursun. Nice insanlar ellerine geçen hazineleri 
savurup parasızlıktan üzüldüler. Elden çıkanı, feryat etmek  ve yaka yırtmakla geri getirmek  mümkün değildir.
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BĀB-I ŞEŞÜM ĀFET-İ TAʿCĪL VE 
MAŻARRAT-I ŞİTĀBI BEYĀN İDER

Ḥakīm-i Rabbānī çün bu dāstānı temām itdi rāy-ı ʿālem-gīr birehmen-i rū-
şen-żamīre teşrīf-i ḫiṭāb-ı şerīf erzānī buyurup eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Elā ey bülbül-i bāġ-ı maʿānī
Dilüñ esrār-ı ġaybuñ tercemānı

Ḳadüñ serv-i riyāż-ı ḳuds-i ḥikmet
Sözüñden Rūḥ-ı Ḳudsī ala ʿibret [B-177b]

Maʿlūm oldı ol ṭāʾifenüñ dāstānı ki maṭlūbı sühūlet ile ḥāṣıl olduḳdan ṣoñra 
muḥāfaẓasında ihmāl itdügi sebebden żāyiʿ ḳıla, baʿdehū gird-āb-ı nedāmet 
ve ġarḳ-āb-ı melāmete düşüp her bārī ki ṭabṭāb u ıżṭırāb eyleye, müfīd olmaya 
ve ol varṭadan şurṭa-i tedbīr ile sāḥil-i necāta vuṣūl bulmaya. Ḥāliyā cenāb-ı 
feżāʾil-intisāb Birehmen-i fevāżıl-iktisābdan2973 mültemes ü mütevaḳḳaʿdur 
ki beyān buyura ol ṭāʾifenüñ mese̱lin ki imżā-yı ʿazīmetde taʿcīl idüp fevāʾid-i 
teʾemmül ü taḥammülden ġāfil ve gerden-i cānı ferāʾid-i teʾennī vü tefekkürden 
ʿāṭıl2974 ola ve anuñ ʿāḳıbet-i kārı neye müfżī olup ḫātimet-i kirdārı neye nihā-
yet bula ve toḫm-ı2975 şitābı mezraʿa-i dilde ekicek  nice ber ve nihāl-i istiʾcāli 
zemīn-i efʿālde dikicek  ne se̱mer vire? Birehmen-i büzürg-vār cevāhir-i duʿā vü 
se̱nāyı ṭabaḳ-ı dehāna ḳoyup rāy-ı kām-kāruñ ḫāk-i pāyına nisā̱r itdi ve eyitdi: 
Beyt:

2973 İntisāb Birehmen-i fevāżıl-iktisābdan] iktisābdan, B.
2974 ʿĀṭıl] ʿārī, B.
2975 Toḫm-ı] ḫatm-i, B H.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā baḫtuñ güni tābende olsun
Saʿādet dergehüñde bende olsun

Her kimse ki binā-yı kārını ṣabr u se̱bāt üzre urmaya ve esās-ı mühimmini 
mismār-ı sükūn u vaḳār ile üstüvār ḳılmaya, ʿavāḳıb-ı aḥvāli nedāmete müfżī 
ve ḫavātīm-i aʿmāli melāmeti muḳteżī ola. Efḍal-i ḫıṣāl-i ḥamīde ki ḳudret-i 
Yezdānī ḫilʿat-i insānı anuñla ārāste ḳılup ʿālemiyān üzre anuñ bereketi ile 
rütbet-i tekrīm erzānī buyurmışdur, ṣıfat-ı se̱bāt u vaḳār ve fażīlet-i ḥilm ü 
ḳarārdur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Burd-bārī ḫızāne-i ḫıredest
Her ki rā ḥilm nīst dīv ü dedest2976

Ḥilm nemek-i māʾide-i aḫlāḳdur didüklerine nükte budur ki ḥilmi ḳalb eyleseñ 
milḥ olur. Yaʿnī farażā ki bir kimesne taḥsīl-i ecnās-ı feżāʾil ile benī-nevʿinden 
mümtāz olsa ve taḳdīm-i eṣnāf-ı fevāżıl ile aḳrānı miyānından gūy-ı müsābaḳa-
ti rubūde ḳılsa çün ḫuşūnet-i ṭabʿ ve ġılẓat-ı ḳalb ve tehettük-i mizāc2977 ile 
mevsūm ola sāʾir hünerleri maʿdūm ḥükminde olup şol [H-202a] ṭaʿām-ı 
bī-nemek  gibi maḳbūl-i ṭıbāʿ olmaḳdan maḥrūm ola ve ḫavāṭır anuñ ḫıffet-i 
mizāc ve rekāket-i rāyından müteneffir olup ṭıbāʿ anuñ ḫuşūnet-i ṭabʿı sebebi 
ile muṣāḥabetinden imtināʿ vü ibā ḳılalar. Bā-vücūd ki ḥażret-i seyyid-i kāʾināt 
ve sened-i maḫlūḳāt ʿaleyhi efḍalü’ṣ-ṣalavāt ve ekmelü’t-taḥiyyāt2978 [Ü-159a] müs-
tecmiʿ-i cemīʿ-i kemālāt idi, ḫitāb-ı müsteṭāb-ı cenāb-ı rabbü’l-erbāb aña bu 
minvāl üzre vārid oldı ki velev künte feẓẓan ġalīẓa’l-ḳalbi le’nfażżū min ḥavlike2979. 
Yaʿnī ey cāmiʿ-i cemīʿ-i2980 feżāʾil2981 ü fevāżıl eger sen ġalīẓ-ṭabʿ u dürüşt-ḫūy 
u saḫt-dil olayduñ her-āyine mevākib-i kevākib-i aṣḥābī ke’n-nücūm2982 ki ḥāliyā 
pīrāmenüñde S̱üreyyā gibi müctemiʿlerdür, benātu’n-naʿş-vār perākende vü 
tārmār olalardı ve ṣāḥib-i serīr-i ḫullet ve peder-i erbāb-ı dīn ü millet nebiyy-i 
kerīm Ḥażret-i İbrāhīm ʿalā nebiyyinā ve ʿaleyhi, selāmun ḳavlen min rabbin raḥīm2983 
Ḳurʾān-ı ḳadīm ve furḳān-ı lāzımu’t-tekrīmde bu ṣıfat ile sitāyiş buyrulmışdur 

2976 Sabır aklın hazinesidir. Sabrı olmayanlar şeytan ve yırtıcı hayvanlardır.
2977 Tehettük-i mizāc] tehettük, B.
2978 Salavatların en üstünü ve tahıyyatların en mükemmeli onun üzerine olsun.
2979 Ve sen çirkin huylu, katı yürekli olsaydın elbette etrafından dağılırlardı (Âl-i İmrân 159).
2980 Cemīʿ-ı] -B.
2981 Feżāʾil] fażl, B.
2982 Ashabım yıldızlar gibidir.
2983 Merhametli olan bir Rabb’in söylediği bir selam da vardır (Yâsin 58).
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ki inne İbrāhīme le-evvāhün ḥalīm2984 ve’l-ḥāṣıl fażilet-i ḥilm ṣıfat-ı maṭbūʿ u merġūb 
ve ḥalīm dil2985 maḳbūl-i ṭıbāʿ u maḥbūb-ı ḳulūbdur. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sütūn-ı ḫıred burd-bārī buved
Sebük-ser hemīşe be-ḫvārī buved2986

Taʿcīl ü şitāb erbāb-ı ḫıred [B-178a] ḳatında merdūddur ve ḥakīm-i kāmil 
ḳatında vesāvis-i şeyṭānīden maḥsūb u maʿdūddur. Nite ki buyrulmışdur: 
Et-teʾennī mine’r-raḥmāni ve’l-ʿaceletü mine’ş-şeyṭān2987. Bu kelāmuñ cevāhir-i maʿnā-
sına silk-i naẓmda bu vech ile intiẓām virmişlerdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳo taʿcīli ki ol şeyṭān işidür
Teʾennī ṣabr ile raḥmān işidür

Mesṉevī:
[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mekr-i şeyṭānest taʿcīl ü şitāb
Luṭf-ı raḥmānest ṣabr u iḥtisāb

Bā teʾennī geşt mevcūd ez Ḫudā
Tā be-şeş rūz īn zemīn ü çarḫhā

V’er ne ḳādir būd k’ū ez kāf u nūn
Ṣad zemīn der-yek  dem āverdī burūn

Īn teʾennī ez pey-i taʿlīm-i tost
Ṣabr kun der-kār u der-reʾyī dürüst2988

Her kimse ki temşiyet-i umūrunda zimām-ı iḫtiyārı ḳabża-i taʿcīle vire lā-ce-
rem āḫir-i kārı nedāmete ve ḫātime-i emri melāmete ire. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her ki bī-fikr ü teʾemmül ʿamelī gīred pīş
Āḫirül-emr ez ān kerde peşīmān gerded2989

2984 Şüphe yok  ki, İbrahim elbette çok  ah vah eden yumuşak  tabiatlı bir kişiydi (Tevbe 114).
2985 Dil] -B.
2986 Aklın temeli sabırdır. Akılsız, her zaman rezil olur.
2987 Yavaş davranmak  (teenni) Rahman’dan, acele etmek  ise şeytandandır.
2988 Acele etmek  şeytan hilesidir. Sabır Allah’ın bir lutfudur. Altı günde yaratılan yeryüzü ve gökyüzü Allah’ın sabırla 

yarattığının delilidir. Allah isteseydi bir “kün” emriyle yüz âlem yaratabilirdi. Allah’ın bu sabırlı davranışı aslında 
sana bir derstir. Bu yüzden işlerinde iyi düşün ve sabırlı ol.

2989 Düşünülmeden yapılan işin sonu pişmanlıktır.
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Ṣaḥāʾif-i aḫbārda ve leṭāʾif-i esmārda bu bāba münāsib ḥikāyāt bisyār ve emsā̱l 
ü rivāyāt bī-şümārdur, ammā bu cümleden ol zāhidüñ dāstānı ki bī-teʾemmül 
ü teʾennī ʿinān-ı tevsen-i nefsi dest-i hevāya virdi ve ḫūn-ı nā-ḥaḳ ile ālūde olup 
rāsū-yı bī-çārenüñ ḳanına girdi, [H-202b] siyāḳa elyaḳ ve sibāḳa evfaḳdur. 
Rāy istifsār eyledi ki: Nice olmışdur ol.

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Rivāyet iderler ki bir zāhid müddet-i medīde te-
cerrüdden ṣoñra ḳaṣd itdi ki en-nikāḥu sünnetī2990 vaẓīfesine ḳıyām idüp tenākeḥū 
tenāselū2991 fermān-ı cihān-muṭāʿına imtisā̱l ü ittibāʿ eyleye. Pes bu ḫāṭırayı 
zāhid-i zemāndan birisi ile müşāvere idüp şarṭ-ı isticāze vü istiḫāreyi taḳdīm 
itdi. Zāhid eyitdi: 

Ġāyet ṣavāb fikr itmişsin ki tezevvüc sebeb-i ṣalāḥ-ı maʿīşet ve mūcib-i niẓām-ı 
umūr-ı dünyā vü āḫiretdür ve beḳā-yı nevʿ ki devām-ı ẕikr aña müteferriʿdür 
ve aña müterettibdür. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Merd rā hergiz ne-gīred çihre-i devlet-fürūġ
Tā be-rūy-ı zen ne-yefrūzed çerāġ-ı ḫānmān

ʿÖmr der-genc-i tecerrüd mü’gẕerān dīger ki hest
ʿİşret-ābād-ı teʾehhül ravża-i emn ü emān2992

Ammā cehd eyle ki bir refīḳ-ı şefīḳ ele getüresin ve nā-münāsib muṣāḥibden 
ictināb u iḥtirāz ḳılasın. Zāhid ṣordı ki:

Ne maḳūle zen ile izdivāc [Ü-159b] idüp ne ṣıfatlu zevc ile imtizāc itmek 
gerek? Zāhid2993 eyitdi:

ʿAvret gerekdür ki vedūd u velūd u ṣāliḥa ola. Yaʿnī şevherine ziyāde maḥabbet 
ḳıla ve çoḳ veled getüre ve ehl-i ʿiffet olup sāḥa-i ẕimmeti töhmet-i ḫıyānetden 
berī ola. Her kim ki zen-i ʿafīfe vü ṣāliḥa müyesser ola, ḫānesi şeb-i tīre gibi 
tārīk  ise rūz-ı rūşen gibi münevver ola. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣalāḥ-ı dünyī vü dīnest ṣoḥbet-i zen-i nīk
Zehī saʿādet-i merdī ki zen çünīn dāred

2990 Nikahlanmak  benim sünnetimdir.
2991 Evleniniz, çoğalınız.
2992 Bir kadının yuva çırasını yakmadan bir adamın saadet yüzü parlamaz. Ömrünü bekarlık  hazinesinde geçirme. 

Çünkü evlilik  rahatlık  ve güven ortamıdır.
2993 Zāhid] -H Ü.

792 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Ze hem-nişīn-i nikū kām-ı dil tevāned dīd
Kesī ki ṭāliʿ-i ferḫunde hem-nişīn dāred2994

Zāhid eyitdi: Nice zenüñ ṣoḥbetinden ictināb itmek  gerekdür? Cevāb virdi ki:

Ḥükemā buyurmışlardur ki: Beş nefer zenden ḥaẕer vācibdür, ḥannāne ve 
mennāne [B-178b] ve ennāne ve kiyyetü’l-ḳafā ve ḫażrāʾü’d-dimen2995. Ḥannāne ol 
ʿavretdür ki zevc-i āḫerden evlādı olup be-ḥükm-i evlādunā ekbādunā2996 ġāyet-i 
mihr ü şefḳat ve kemāl-i ḥanīn ü merḥametden bu zevcüñ mālini muttaṣıl 
anlara ṣarf eyleye. Mennāne ol ʿavretdür2997 ki ṣāḥib-i māl ü cāh olup ḳudret 
ü destgāh ile her gāh şevherine2998 minnet eyleye. Ennāne ol ʿavretdür ki bu 
şevherden sābıḳ andan fāʾiḳ yā kendü mizācına muvāfıḳ zevci ola, anuñ ẕevḳ-ı 
ṣoḥbeti kām-ı ārzūsından gitmeyüp muttaṣıl bu şevherinden enīn ü şikāyetde 
ola. Kiyyetü’l-ḳafā şol zen-i ġayr-ı ʿafīfedür ki şevheri her maḥalden ki ġāʾib 
ola ḥāżırlar anuñ ḳafāsına ṭaʿn ṭaşın ura. Ḫażrāʾü’d-dimen zen-i cemīledür 
ki ḳabīle-i ġayr-ı aṣliyyeden ola, bu maḳūle zeni [H-203a] sebze-i mezābile 
teşbīh eylemişlerdür. Bu maḳūle ezvāc ile imtizāc u izdivācdan iḥtirāz itmek 
gerekdür ki dīdār-ı dildār-ı bed-kirdār hezār bār muṣāḥabet-i mār ve mümā-
zecet-i sibāʿ-ı cān-şikārdan düşvārdur. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zen-i bed der-serāy-ı merd-i nikū
Hem der-īn ʿālemest dūzaḫ-ı ū

Zinhār ez ḳarīn-i bed zinhār
Ve ḳınā rabbenā ʿaẕābe’n-nār2999

Zāhid yine istifsār itdi ki: Ne sinde zen iḫtiyār itmek  gerek? Cevāb virdi ki:

Zen cevān u nev-resīde gerek. ʿAcāʾiz ile muṣāḥabet ḳaṭʿā cāʾiz degüldür ki 
ṭarāvet-i ʿārıżı giderür ve anlaruñ ile mücāmaʿat bedene3000 żaʿf u neḥāfet ge-
türür. Ḳıṭʿa:

2994 Dininizin ve dünyanızın kurtuluşu iyi huylu bir kadınla evlenmektedir. Ne mutlu böyle bir kadınla yaşayana. İyi bir 
hayat yoldaşı olan gönlünün istediği gibi yaşar. 

2995 Aşırı şefkatli, minnet eden, sürekli inleyen, iffetsiz ve çok  güzel olan...
2996 Çocuklarımız bizim ciğerlerimizdir. 
2997 ʿAvretdür] zendür, Ü.
2998 Her gāh şevherine] -B.
2999 İyi adamın evindeki kötü kadın ona dünyayı cehenneme çevirir. Kötü eşten sakın. Ey Allah’ım, bizi cehennem 

ateşinden koru.
3000 Bedene] -B H.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ol zenüñ kim ḳadi ola çü kemān
Nefesi ṣanki rāst tīr olur

Cān-fezādur nigār-ı tāze velī
Zehr-i ḳātil olur çü pīr olur

Dimişlerdür ki ʿavret on yaşından yigirmiye varınca mevżiʿ-i luṭf u ümmīd 
ve maḥall-i mihr-i cedīddür. Yigirmiden otuza varınca ārām-ı dil ü cān ve 
rāḥat-ı rūḥ-ı revāndur ve otuzdan ḳırḳa varınca ṣāḥib-i himmet-i bülend ve 
ḫudāvend-i māl ü ferzenddür. Ḳırḳdan elliye varınca ḥāfıẓ-ı nām u nāmūs ve 
ṣāḥib-i zerḳ u sālūsdur, ammā elliden tecāvüz itse belā-yı siyāh ve āfet-i māl ü 
cāh ve sūhān-ı ʿömr-i ʿazīz ve erre-i cān-ı leẕīẕ ve ʿimāret-i ḫarāb ve zirāʿat-i 
bī-āb ve mār-ı bī-genc ve bār-ı derd-i ü rencdür. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Zen çü ze penceh ḳadem ān sū nehend
Merd hemān beh ki be-yek  sū cehend3001 [Ü-160a]

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ura çün sinn-i zen3002 pencāha pençe
Anı görmek  ere olur3003 şikence

Zāhid suʾāl itdi ki: Ḥüsn ü cemāl bābında ne dirsin? Cevāb virdi ki:

Bu ṭāʾifede ser-māye-i raġbet luṭf u ḫulḳ ve setr ü ʿ iffetdür. Eger saʿādet müsāʿid 
olup ḥüsn-i ḫulḳı daḫı aña lāḥıḳ olursa nūrun ʿalā nūr3004 olur. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Rūy-ı ḫūbest ü kemāl-i hüner ü dāmen-i pāk
Lā-cerem himmet-i pākān-ı dü ʿālem bā ūst3005

Zen-i ḫūb-ṣūret ki bed-sīret ola, belā-yı cān ve ʿaẕāb-ı cāvidāndur. Zen-i 
nīk-ḫaṣlet her çend ki zişt-ṭalʿat ola, yār-ı mihribān ve revnaḳ-ı ḫānmāndur. 

3001 Beyt: Zen çün ze pençe-i… be-yek  sū cehed] -B H.
 Kadın elli yaşını geçti mi erkek  ondan uzak  durmalıdır.
3002 Ura çün sinn-i zen] Ura sinn çün zen, B.
3003 Görmek  ere olur] görmek  olur ere, B.
3004 Nur üstüne nurdur (Nûr 35).
3005 Yüzü güzel, hüneri tam ve iffetli bir kadın şüphesiz iki cihanda da aranacak  bir kadındır.
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Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne deñlü zişt olursa hem-dem-i nīk
Olur ḫulḳ-ı ḫoş ile dīde rūşen

Refīḳ-ı nā-muvāfıḳdan ḥaẕer ḳıl
Cemālinden olursa ḫāne gülşen

Bu bābda bu ebyāt-ı bī-naẓīri ki bir büzürg-vāruñ netāʾic-i efkārındandur, 
semer-i żamīr idinmek  gerek. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Zen-i ḫūb u fermān-ber [B-179a] u pārsā [H-203b]

Kuned merd-i dervīş rā pādşā

Heme rūz eger ġam ḫorī ġam medār
Çü şeb ġam-küsāret buved der-kenār

Eger pārsā bāşed ü ḫoş-suḫan
Naẓar der-nikūyī vü ziştī me-kun

Zen-i zişt-ḫū ger çi zībā buved
Kucā der-derūn-ı dileş cā buved

Me-bīn dil-firībeş çü ḥūr-ı bihişt
K’ez ān rūy-ı dīger çü dīvist zişt

Be-zindān-ı ḳāżī giriftār beh
Ki der-ḫāne bīnī ber-ebrū girih

Tehī-pāy reften beh ez kefş-i teng
Belā-yı sefer beh ki der-ḫāne ceng

Ki der ḫurremī ber-serāyī be-bend
Ki bāng-i zen ez vey ber-āyed bülend

Ze nā-maḥremān çeşm-i zen kūr bād
Çü bīrūn şod ez ḫāne der gūr bād3006

3006 İtaat eden güzel kadın, fakir erkeği padişah yapar. Gece dert ortağın yanında olacaksa bütün gün gam yesen ve 
üzülsen önemli değil. İffetli ve hoş sohbet bir kadının çirkin ya da güzeline bakmamak  lazım. Güzel bir kadın eğer 
kötü huyluysa onun gönlüne girmek  çok  zordur. Kadının güzel yüzlü olmasına bakma. Onun görünmeyen yüzü 
çirkin bir şeytan gibidir. Evde kaşlarını çatmış bir kadın görmektense kadı’nın zindanına düşmek  daha iyidir. 
Yalınayak  yürümek  dar ayakkabıdan daha iyidir. Evde kavga etmektense gurbet belasını göze almak  daha iyidir. 
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El-ḳıṣṣa zāhid tefaḥḥuṣ-ı bī-pāyān ve tecessüs-i firāvāndan ṣoñra meded-i 
baḫt-ı bülend ve müsāʿadet-i himmet-i ercümend ile bir ḳabīle-i aṣīle ve nebī-
re-i esī̱reden3007 bir zen-i ḥüsnā ve bir maḥbūbe-i müstesṉā naṣīb oldı ki ʿaks-i 
envār-ı ruḫsārı dīde-i ṭalīʿa-i ṣubḥı ḫīre ve sevād-ı zülf-i ʿanber-fāmı ṭurre-i 
ġāliye-i reng-i şāmı tīre ḳılur idi. Dīde-i sipihr mīnā-yı āyīne-i āftābdan ġayrıda 
naẓīrin görmemiş ve naḳş-bend-i ḫayāl ʿālem-i misā̱lden ġayrıda misḻin müşā-
hede itmemiş idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Naẓīrin çeşm-i aḥvel görmiş ancaḳ
Yüzine āyine yüz urmış ancaḳ

Ḳamer irmiş degüldi pāyesine
Güneş düşmiş degüldi sāyesine

Bā-vücūd leṭāfet-i ṣūret ü neẓāfet-i sīret ile ārāste ve gülşen-i ḥüsn-i ḫulḳı gül-
bün-i luṭf-ı ḫalḳ3008 ile pīrāste idi. Zāhid hemīşe bu niʿmet-i ʿuẓmānuñ veẓāʾif-i 
ṭāʿat-i şükrin edā ider idi ve yār-ı ḥūrī-ṭalʿat ile binā-yı ʿişreti beḳā-yı nevʿine 
mübtenī ḳılup rūz u şeb ferzend-i dil-bend ṭaleb eyler idi ki hīç ʿāḳil ḳāʿide-i 
teʾehhüli şehvet-i mücerrede mübtenī ḳılmaz ve ṭaleb-i veled-i ṣāliḥden ġayrı 
içün ki vālidine īṣāl-i meyāmin-i duʿāda ṣadaḳa-i cāriye ḥükmindedür, bu şuġle 
irtikāb itmez. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġaraż ze miḥnet-i zen v’ez cefā keşīden-i merd
Hemīn teferrüc-i ferzend-i nāzenīn bāşed3009

Çün bu ḥāl üzre ḫayli zemān giçdi zāhid āyīne-i rūzgārda çihre-i murādını 
göremedi ve nihāl-i ārzūda se̱mere-i maḳṣūdına iremedi. Āḫir nā-ümmīd olup 
rūy-ı żirāʿati ḫāk-i niyāza sürdi ve tīr-i duʿāya nā-murādlıḳ kemānından küşād 
virdi. Çün kār u bār-ı vücūdunı bu yolda ḫāk  ve meşreb-i ʿaḳīdesini şevb-i 
reyb ü riyādan pāk  itmiş idi be-ḥükm-i emmen yücībü’l-mużṭarra iẕā deʿāhü3010 tīr-i 
duʿāsı [Ü-160b] nişāne-i icābete rāst geldi. Beyt:

Bir evde kadının sesi yüksek  çıkıyorsa, orada mutluluk  arama. Kadının gözü yabancı erkeklerden uzak  olmalı. 
Evden çıkacağına mezara girmesi daha iyidir.

3007 Esī̱reden] esī̱leden, B H.
3008 Ḫalḳ] müteḥallık, H.
3009 Erkeğin, kadının cefasını çekmesinin sebebi çocuk  doğurmasıdır.
3010 Yoksa kendisine dua ettiği zaman, sıkıntı içinde kalana karşılık  veren… (Neml 62).
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Müstecāb oldı daʿveti anuñ
Ẓāhir oldı kerāmeti anuñ

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki rā dil pāk  bāşed z’iḫtilāl
Ān duʿāyeş mī-reved bā ẕü’l-celāl3011

Nevmīd3012 olmış iken nüvīd-i ʿināyet-i bārī yitişüp zen-i zāhidüñ ḥamli ẓāhir 
oldı. Pīr-i nā-murād [H-204a] bu vażʿdan bir mertebede mesrūr u dil-şād oldı 
ki bir ān fikr-i ferzend ḫāṭırından gitmez idi ve edā-yı evrāddan ṣoñra ẕikr-i 
evlāddan ġayrı nesne zebānına3013 gelmez idi. Çün niçe zemān bu māliḫūlyā 
meydānında cevlān ve bu temennā dīgi kānūn-ı dimāġında ġaleyān itdi ʿāḳıbet 
ḫāme-i fikret ve enbūbe-i ḫayāl ile ṣafḥa-i nāle naḳş itdügi ṣūreti muḳābele 
[B-179b] getürüp ḫātūnına eyitdi:

Ey enīs-i rūzgār ve ey celīs-i ġam-küsār ʿan-ḳarīb senüñ ṣadef-i raḥimüñden 
sāhil-i ẓuhūra bir gevher-i şāh-vār geliser ve ḫalvet-ḫāne-i ġāybdan ṣaḥrā-yı 
şehādete bir püser-i zībā-manẓar ḫırām ḳılıser. Ben aña ʿalem-i ḫūb ve laḳab-ı 
merġūb taʿyīn idüp baʿdehū anuñ terbiyet ü teşmiyeti bābında beẕl-i ṭāḳat ve 
cehd-i bī-nihāyet3014 itsem gerek  ve aḥkām-ı şerīʿati temām tefhīm ü taʿlīm idüp 
anuñ tehẕīb ü teʾdībi emrinde şerāʾiṭ-ı saʿy u ictihādı taḳdīm eylesem gerek, tā ol 
daḫı nāṣıye-i ẕātında mersūm olan āyāt-ı rüşd ü hidāyet ve āsā̱r-ı mecd ü saʿādet 
muḳteżāsı üzre ādāb-ı ṭarīḳat ve aḥkām-ı şerīʿāt ile müteḥallī olup az zemānda 
bi-ʿavni’llāhi’l-meliki’l-muḫtāri3015 bir ʿālim-i ʿālī-miḳdār ve bir zāhid-i kerāmet-iş-
tihār olsa gerek. Pes anuñ ḥibāle-i nikāḥına bir erūme-i şerīfeden bir kerīme 
getürüp anlardan evlād u aḥfād ẓuhūra gelüp bu vesīle ile neslümüz ʿālem-i 
fānīde bāḳī ve bu vāsıṭa ile ẕikrümüz ṣaḥīfe-i rūzgārda pāydār ḳalsa gerek. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳalur nāmı cihānda ol kişünüñ
Ki bir ferzendi ḳala yādgārı

3011 Gönlü dünya kargaşasından uzak  olanın, duası Allah’a kadar gider.
3012 Nevmīd] bārī zāhid nevmīd, Ü.
3013 Zebānına] diline, Ü.
3014 Ve cehd-i bī-nihāyet] -B H.
3015 En iyi seçici ve herşeyin sahibi olan Allah’ın yardımıyla.
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Nice gitsün ṣadef nāmı ḳulaḳdan
Unutdurur mı dürr-i şāh-vārı

Ḫātūn eyitdi: Ey refīḳ-ı şefīḳ ve ey şeyḫ-i ṣāḥib-ṭarīḳ bu nevʿ kelimāt seccā-
de-nişīnlere lāʾiḳ ve bu gūne türrehāt3016 tesbīḥ-güzārlara muvāfıḳ mıdur ki 
evvelen recmen bi’l-ġayb3017 vücūd-ı ferzende cezm itdüñ. İḥtimāl var ki benden 
ẓuhūr-ı ferzend muḥāl ola. Farażā ki mümkin ola, yümkin ki ünsā̱ ola, belki 
muḥtemeldür ki ḫunsā̱ ola. Teslīm idelüm ki püser ola, şāyed ki muʿammer 
olmaḳ ġayr-ı müyesser ola. Bu taḳdīrce daḫı maʿlūm degüldür ki ʿāḳıbeti neye 
nihāyet bula? Sen ol nā-dān-ı ḫayal-perest gibi merkeb-i temennāya süvār olup 
meydān-ı ārzūda tek  ü pū idersin ve bu ṣaḥrā-yı bī-müntehānuñ nihāyetine 
irem dirsin, heyhāt, heyhāt. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-ārzū vü heves reh ne-mī-tevān peymūd
Be-lāf-ı ʿarbede kārī ne-mī-tevān perdāḫt

Hezār kes be-temennā-yı ḫām sūḫte şod
Ki rūzgār yekī rā be-kām-ı dil ne-nevāḫt3018

Bu māliḫūlyānuñ meʾāli hemān ol pārsānuñ ḥasb-i ḥālidür ki ḫayāl-i muḥāl ile 
rūy u mūyını [H-204b] şehd ü rūġan ile māl-ā-māl itdi. Zāhid istifsār itdi ki: 
Nice rivāyet olınmışdur3019 ol?

Ḥikāyet: Ḫātūn eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki bir merd-i pārsā bir bāzirgān ci-
vārında vaṭan ṭutmış idi ve tāb-ı ḥavādis-̱i rūzgārdan anuñ sāyesine [Ü-161a] 
ilticā itmiş idi. Bāzirgān dāʾimā şehd ü rūġan ṣatar idi. Bu muʿāmele ile çerb 
ü şīrīn fāʾideler ḥāṣıl ider idi. Çün merd-i pārsā ḫalāʾiḳdan ʿalāʾiḳı ḳaṭʿ idüp 
ṭāʿat ü ʿibādet-i ḫālıḳa bil baġlamış idi ve ḥabb-ı ḥubb-ı İlāhī’yi mezraʿa-i dil-i 
bī-ġıllinde ekmiş idi bāzirgān ʿan-ṣamīmi’l-fuʾād aña iʿtiḳād itmiş ve cümle 
ḫarc u ḥavāʾicini ẕimmet-i himmetine almış idi. Vāḳıʿā netīce-i niʿmet-i bisyār 
ve fāʾide-i māʾide-i se̱rvet ü yesār budur ki dervīşlerüñ dil-rīşini ʿīş-i teşvīş-i 
fāḳadan ḫalāṣ ideler ve māl ü menāl ve ḥuṭām-ı dünyā-yı serīʿu’z-zevāli cihān-ı 
fānīde ẕaḫīre-i bāḳī ḳoyalar gideler. Beyt: [B-180a]

3016 Bu gūne turrehāt] -B H.
3017 Önceden, bilip bilmeden atmak.
3018 Sadece arzu ve hevesle hareket etmek  olmaz. Bağırıp çağırmakla iş yapılmaz. Felek, boş arzular peşinde koşan 

binlerce insanı muradına erdirmedi.
3019 Nice rivāyet olınmışdur] ne vech ile rivāyet olınmışdur, H / ne vech ile olmışdur, Ü.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tevāngerā dil-i dervīş-i ḫod be-dest āver
Ki maḫzen-i zer ü genc ü direm ne-ḫvāhed mānd3020

Ḫvāce-i ṣāḥib-niʿmet furṣat-ı ḫayrı ġanīmet bilüp her gün ol biżāʿatden ki anuñ 
beyʿ u şirāsına meşġūl idi, bir miḳdārın ʿābid-i meẕkūra gönderdi ve ol daḫı 
baʿżısın ḥavāʾicine ṣarf idüp bāḳīsin ẕaḫīre ḳılur idi. Mürūr-ı zemān ile bundan 
bir sebū ṭoldı ve pārsā bu biżāʿatden sūd sevdāsın ider oldı. Bir gün bu sebūya 
naẓar ṣalup endīşe baḥrına ṭalup ṭururken ḫāṭırına bu ḫāṭıra ḫuṭūr itdi ki: Eyā 
bu sebūda ne ḳadar men ʿasel ü rūġan cemʿ olmış ola. Āḫir anı taḳdīr ü taḫmīn 
ile on men taʿyīn idüp eyitdi:

Evlā budur ki bu ẕaḫīreyi on dīnāra ṣatup behāsına on gūsfend alam. Ẓāhir 
budur ki bunlaruñ her birisi altı ayda bir ṭoġursa gerek  ve her biri ikişer 
veled getürse gerek. Bir yılda ḳırḳ elli ʿaded olup on yılda bunlaruñ netāʾi-
cinden remeler peydā olsa gerek. Baʿżısını ṣatup istiẓhār-ı küllī ḥāṣıl ḳılam ve 
bir ulu ḫānedāndan bir duḫter-i nāzenīn alam. Ol daḫı ṭoḳuz ayda benden 
bir püser-i melek-manẓar vücūda getüre. Bir zemāndan ṣoñra aña ʿilm ü 
edeb ögredem, ammā çün żaʿf-ı ṭufūliyyeti ḳuvvet-i şebāba mübeddel ola 
ve ol serv-i bāġ-ı emānı çemen-i cevānīde ḳadd ü ḳāmet çeke yümkin ki be-
nüm fermānumdan tecāvüz idüp ser-keşlige āġāz ide. Bu taḳdīrce anı teʾdīb 
eylemek  lāzımdur. Bu elümde olan ʿaṣā ile anı teʾdīb-i belīġ eyleyem didi ve 
ʿaṣāyı ḳaldurdı ve baḥr-ı ḫayāle şöyle müstaġraḳ idi ki püser-i gerden-keş-i 
bī-edebi ḥużūrında [H-205a] taṣavvur idüp elinde olan3021 ʿaṣāyı ol sebūya 
muḥkem urdı. Meger sebū bālā-yı ṭāḳda ṭurur idi ve kendü ittifāḳ zīr-i ṭāḳda 
aña müteveccih olup oturur idi. Çün ʿaṣā sebūnuñ çāḳ vasaṭına3022 rāst geldi 
fi’l-ḥāl şikest olup yāġ u bāl ile ʿābidüñ ṣaçı ṣaḳalı māl-ā-māl oldı. Bu temen-
nā-yı muḥāl ile pārsānuñ yüzi gözi pers ve ḫayālüñ bunca baḥsḻeri taḥs-i 
naḥs oldı. 

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki her naḳd-i fikr, tā pūte-i ḳalbde ḫāliṣ olma-
ya, ḳāle getürmemek  gerek  ve eger ü meger ve leʿalle vü ʿasā ile temennā-yı 
muḥāle vücūd virmemek  gerek. Dimişlerdür ki “eger”i “meger”e tezvīc eyle-
señ anlardan mütevellid olan püser “kāşki” olısar. Beyt:

3020 Ey zengin insan, fakirlerin gönlünü kazan. Çünkü sahip olduğun altın ve hazineler bu dünyada kalacaktır.
3021 Elinde olan] -B H.
3022 Vasaṭına] ortasına, Ü.
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Bin bir güçlükle yağla doldurduğu testisini kurduğu hayalin etkisinde 
kaldığı için elindeki bastonla kıran saf  derviş. TSMK, revan 843, v.306a.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eger rā bā meger tezvīc kerdend
Ez īşān beççe-i şod kāşkī nām3023

Merd-i ʿāḳil gerekdür ki esās-ı umūrını ḫayāl-i muḥāle mübtenī ḳılmaya ve 
evhām-ı ḫām ki dām-ı vesvese-i şeyṭān-ı Velhān-nāmdur, ḳalbine yol virmeye. 
[Ü-161b] Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sālhā endīşehā puḫtīm k’ez devr-i sipihr
Kār-ı mā āḫir çünīn yā ān çünān ḫvāhed şoden

Yā bedīn vīrāne genc-i sīm ü zer ḫvāhīm yāft
Yā der-ān iḳlīm ḥükm-i mā revān ḫvāhed şoden

ʿĀḳıbet maʿlūm şod k’īnhā ḫayālī bīş nīst
Her çi ḫvāhed ḥākim-i muṭlaḳ hemān ḫvāhed şoden3024

ʿĀbid bu naṣīḥati gūş-ı cān ile istimāʿ idüp3025 ḫvāb-ı pindār-ı ġurūrından bīdār 
oldı ve min-baʿd aṣl-ı fuṣūl-i [B-180b] pür-fużūli telfīkden3026 ferāġat ḳıldı3027, 
ammā çün müddet-i ḥaml āḫir oldı ve zindān-ı raḥimde ol bī-günāhuñ zemān-ı 
ḥabsi nihāyet buldı ve bir mevlūd-ı ḫūb-ṣūret ü maḥbūb-ṭalʿat3028 vücūda geldi 
ki envār-ı rüşd ü necābet meṭāliʿ-ı çihresinden ṭāliʿ3029 ve āsā̱r-ı zühd ü kerāmet 
esārīr-i cebhesinde lāmiʿ3030 idi Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Niçe ferzend ki gūyā dāne-i dür
Bahā her mūyına peymāne-i dür

zāhidüñ ṣubḥ-ı ümmīdi maṭlaʿ-ı murāddan tebessüme3031 geldi ve ʿandelīb-i 
dili gülşen-i şādmānīde terennüme āġāz ḳıldı. Beyt:

3023 “Eğer” ile “meğer”i evlendirdiler. “Keşke” adında çocukları oldu.
3024 Dünyada bizim işimiz nasıl olacak  diye yıllarca düşünüp taşındık. Ya bu viranede altın ve gümüş hazinesi bulaca-

ğız ya da bu dünyada bizim hükmümüz yürüyecek. Sonunda tüm bu düşüncelerimizin boş olduğunu anladık. Çünkü 
sadece Allah ne olacağını bilebilir.

3025 İstimāʿ idüp] işidüp, Ü.
3026 Telfīkden] telḳīninden, B / telḳīnden, Ü.
3027 Ḳıldı] ḳılmadı, B.
3028 Maḥbūb-ṭalʿat] maḳbūl-ṭalʿat, B H.
3029 Ṭāliʿ] lāmiʿ, B.
3030 Lāmiʿ] lāʾiḥ, B.
3031 Tebessüme] tenessüme, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez muḥīṭ-i fażl zībā gevherī āmed pedīd
Ber-sipihr-i şerʿ rūşen aḫterī āmed pedīd3032

Pārsā cemāl-i ferzend ile ḫoş-ḥāl olup itdügi neẕrlere vefā itdi ve şeb ü rūz 
mülāzemet-i mehdine3033 taʿahhüd idüp sāʾir umūrına ḫaṭṭ-ı nisyān çekdi ve 
temām himmetini anuñ tenmiyet ü taḳviyet ve teşmiyet ü terbiyetine maṣrūf 
ḳıldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Çendān çü ṣabā ber tu gümārem dem-i himmet
K’ez ġonçe çü gül ḫurrem ü ḫandān be-der-āyī3034

İttifāḳ bir gün zen-i pārsā ḥammāma gitdi. Püserini pederine sifāriş idüp taʿah-
hüdi bābında mübālaġa itdi. Pederüñ ḫod andan ġayrı maṣlaḥatı yoġ idi. Çün 
bu ḥāl üzre bir zemān giçdi pādşāh cānibinden [H-205b] ḥācib gelüp ʿābidi 
dergāha daʿvet itdi. ʿĀbid fermān-ı ḥācibe iṭāʿati vācib bilüp żarūrī püseri tenhā 
ḳoyup gitdi. Bunlaruñ meger bir rāsūları var idi ki evlerin aña inanup ḳorlar 
giderler idi ve her nereye ki gitseler, ol evde ḳalıcaḳ anlar ferāġu’l-bāl olup ḥużūr 
iderler idi. Ol daḫı evde bulduġı ḥaşerāt-ı arżı yir idi ve defʿ-i mūẕiyātda nefʿ-i 
temāmı var idi. ʿĀbid çün emre imtisā̱l itdi anı püseri ile ḳodı gitdi. ʿĀbid gitdügi 
gibi bir mār-ı zehr-bār-ı ejder-kirdār sūrāḫ-ı dīvārdan çıḳup gehvāreye mütevec-
cih oldı. Çün rāsū gördi ki ol zirih-pūş-ı tīre-ḳāmet ve ol tīr-reftār u kemān-heyʾet 
bir elif-taṣvīr ki vaḳt-i sükūnda nūn şeklinde müteşekkil olur, bir siper-i tedvīr ki 
hengām-ı ḥareketde tīr ü kemān ṣūretinde mütemess̱i̱l olur, Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gehī şode çü siper gird ü geh çü tīr dırāz
Gehī nümūde ze ten ḥalḳahā kemend-āsā

Ne āb līk  dü ebr ender ü şode pinhān
Ne baḥr līk  ber ü mevc-i bī-kerān peydā3035

gehvāreye ḳaṣd idüp nīşter-i nāb-ı3036 zehr-nāk  ile püser-i ḫufteyi pisterde 

3032 Fazilet bölgesinde güzel bir mücevher doğdu. Din semasına parlak  bir yıldız doğdu.
3033 Mehdine] ʿahdine, Ü.
3034 Saba gibi sana öylesine azimle üfleyeceğim ki goncalıktan çıkıp gül olasın. 
3035 Bedenini, bazen kalkan gibi yuvarlak, bazen ok  gibi uzun ve bazen de kemend gibi halka yapar. Onda su yok, ancak 

sanki iki bulut gizli. Deniz değil, ancak  sanki uçsuz bucaksız dalgalar görünüyor. 
3036 Nāb-ı] tāb-ı, B.
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helāk  itmek  ister rāsū fi’l-ḥāl zīr-i gehvāreden çıḳup ḥalḳını muḥkem ṭutdı ve 
zūr u zār ile boġup ḥalḳa-i kemend-i ecele giriftār itdi. Anuñ bereket-i ḥirāseti 
ile püser varṭa-i helākden necāt buldı. Bu ḥāl ʿaḳabince pārsā gelüp rāsūyı 
ḫūn-ālūde gördi. Bī-çāre rāsū3037 bir iş becerdüm3038 diyü ʿābide ḳarşu vardı. 
ʿĀbid anuñ ol ḥālinden püserin helāk  itmek  ḫayāl idüp [Ü-162a] seyl-āb-ı 
ġażab binā-yı ṣabrın yıḳdı ve dūd-ı ḫışm revzene-i dimāġına çıḳdı. Ẓulmet-i 
duḫān-ı ḫıffet ü tehettük  ḫāne-i ʿaḳlını tīre ve buḫār-ı dīk-i ḥiddet ü tehevvür 
baṣar-ı baṣīretini ḫīre ḳılup tefaḥḥuṣ-ı kār [B-181a] ve tecessüs-i aḥvāl itmedin 
ʿaṣāsın ḳaldırup rāsū-yı bī-çārenüñ başına şöyle urdı ki ol derdmendüñ defter-i 
ʿömrüni dürdi ve ḫırmen-i ḥayātın bād-ı fenā vü fevāt ile3039 ṣavurdı. Baʿdehū 
evine girdi. Püserini mehd-i selāmetde bulup bir mār-ı ʿaẓīm ve bir efʿī-i cesīmi 
yanında küşte ve ḫāk  ü ḫūn ile āġuşte gördi. Dūd-ı ḥayret başına aġdı ve bāġ-ı 
dimāġına tükrük-i ḥasret yaġdı. Girye-künān ve nāle-zenān eyitdi3040. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ki dil-i ḫoş pes ez īn ḥāl muḥālī ʿacebest3041

Dirīġā ki bu ḥādise̱-i dil-sūzuñ āteşi āb-ı iʿtiẕār ile teskīn bulmaz ve bu vāḳıʿa-i 
cān-güdāzuñ ḫadengi siper-i istiġfār ile mündefiʿ olmaz. Bu ne nā-şāyeste ḥa-
reket idi ki benden ṣādır oldı ve bu nice şenīʿ ḳabāḥat idi ki benüm elümden 
ẓuhūra geldi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger ḫūn ḫorem ze ḫaclet-i īn ġuṣṣa der-ḫorest
V’er cān dehem ze nā-ḫoşī-i īn ʿamel revāst3042

Kāşki hergiz bu ferzendüm ʿademden vücūda gelmeyüp baña anuñla üns ü 
ülfet gelmeyeydi, tā anuñ sebebi ile nā-ḥaḳ yire ḳan dökülüp3043 bu maḳūle 
şenīʿ ḥareket benden vücūda gelmeyeydi. Ben bu bābda ki kendü hem-ḫānemi 
bī-sebeb [H-206a] ḫadeng-i helāke nişāne ve pāsbān-ı serāy ve nigehbān-ı 
ferzend-i dil-rübāmı bī-bahāne vādī-i ʿademe revāne ḳıldum, ḫāliḳa ne cevāb 
virebilem ve ḫalāʾiḳa ne vech-i ṣavāb ile iʿtiẕāra ḳādir olam. Min-baʿd benüm 

3037 Rāsū] ḳorsañ, H Ü.
3038 Becerdüm] başardum, Ü.
3039 Bād-ı fenā vü fevāt ile] -B H.
3040 Ve nāle-zenān eyitdi] kendü kendüye eyitdi, Ü.
3041 Bu halimden sonra gönlümün bir daha hoş olması uzak  bir hayaldir.
3042 Bu gamın utancından üzülsem yeri var. Bu işin üzüntüsünden ölmek  bile revadır.
3043 Baña anuñla üns ü ülfet…nā-ḥaḳ yire ḳan dökülüp] -B.
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gerdenüm ṭavḳ-ı melāmetden ḫalāṣ bulmaḳ ve raḳam-ı feżāḥat ṣaḥīfe-i aḥvā-
lümden mużmeḥil olmaḳ yoḳdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Nāmem nişāneī şod der-miḥnet ü melāmet
Ey kāşkī ne-būdī nām u nişān-ı men hem3044

Zāhid bu fikr ile pīç ü tābda ve bu derd ü3045 elem ile dürlü dürlü3046 ıżṭırābda 
idi ki ḫātūnı gelüp keyfiyyet-i ḥāli müşāhede itdi. Zāhide zebān-ı melāmeti 
dırāz idüp taʿyīr ü serzenişe āġāz itdi ve3047 eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Tu rā hergiz ne-dānistem bedīn nā-mihribānihā3048

Ḥudā-yı bī-ʿayb celle ʿani’ş-şibhi ve’r-reyb3049 ḥālet-i şeybde ʿālem-i ġaybdan saña 
bir ferzend-i dil-bend kerāmet erzānī3050 buyurdı. Bu niʿmet muḳābelesinde 
veẓāʾif-i şükr-i güzārı bu mıdur ki senden ṣādır oldı ve mevhibet-i Rabbānī 
ciger-kūşeñe zaḫm-ı dil-güdāzı mārdan necāt erzānī ḳıldı. Bu ʿaṭıyye mükāfā-
tında merāsim-i sipāsdārı böyle mi gerekdür ki senden ẓuhūra geldi. Zāhid 
feryād eyledi ki:

Ey enīs-i dil-i lā-yaʿḳıl luṭf eyle bu münāḳaşadan ferāġat ḳıl. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ki ez suʾāl melūlīm ü ze cevāb ḥacil3051

Ben de bilürem ki edā-yı veẓāʾif-i şükr-i İlāhī ve maʿrifet-i ḳadr-i niʿmet-i 
nā-mütenāhīde ġaflet itdüm ve menhec-i ḳavīm-i ıṣṭıbārdan ki şāh-rāh-ı sā-
likān-ı mesālik-i ve mā ṣabruke illā bi’llāhdur3052, ṭaşra gitdüm. Ḥālā bu bābda 
taʿcīl ü şitāb sebebi ile ne ṣabūrlar cerīdesinde mesṭūr ve ne şekūrlar ṣaḥīfesinde 
mezbūram. Senüñ bu ḥālde baña melāmetüñ hemān yāre üzre yāre açmaḳdur 
ve tāze cerāḥate rīze-i nemek  ṣaçmaḳdur. Beyt:

3044 Mihnet ve pişmanlıkta nam saldım. Keşke bu dünyada hiç adım olmasaydı.
3045 Derd ü] -H Ü.
3046 Dürlü dürlü] -B H.
3047 Taʿyīr ü serzenişe āġāz itdi ve] -Ü.
3048 Seni böyle sevgisiz bilmiyordum.
3049 Benzeri olmaktan ve şüpheden berî olan.
3050 Erzānī] -H Ü.
3051 Soru sormaktan aciziz ve cevap almaktan utanıyoruz.
3052 Ve senin sabrın da ancak  Allah’ın yardımı iledir (Nahl 127).

804 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Melāmet ber-dil-i ṣad-pāre-i ʿāşıḳ bedān māned
Ki bāşed zaḫm-ı şemşīrī be-dūzendeş be-sūzen hem3053

Zen eyitdi: Rāst söylersin. Vāḳıʿā baʿde vuḳūʿi’l-vāḳıʿa3054 nedāmet neyi müfīd olur 
ve merhem-i melāmet ile ol cerāḥim nice iltiyām bulur? [B-181b] Beyt3055:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿİlāc-ı vāḳıʿa pīş ez vuḳūʿ bāyed kerd 
Dirīġ sūd ne-dāred çü reft kār ez dest3056 

Bu nādireden ki senden ṣādır oldı ve bu tecrübe ẓāhir oldı ki [Ü-162b] taʿcīl 
ü şitābuñ ʿāḳıbeti ḫarāb ve ḫıffet-i ṭayş mūris-̱i mażārr-ı bī-ḥisābdur ve tehev-
vür ü istiʿcāl her ḥālde meẕmūm ve merd-i müstaʿcil ḥuṣūl-i murād ve vuṣūl-i 
merāmdan maḥrūmdur. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Her işde teʾennī gerek  kim şitāb
Niçe ḫānmānı idüpdür ḫarāb

Ammā melūl olma ki bu dāma hemīn sen giriftār olup bu belāya hemān sen 
mübtelā [H-206b] olmaduñ ki senden sābıḳ bu maḳūle vaḳāyiʿ çoḳ vāḳıʿ 
olmışdur ve kaʿbeteyn-i leyl ü nehārda hezār kerre bu naḳş ʿayān gelmiş-
dür. Cümleden birisi işitmedüñ mi ki ol pādşāh elinde olan bāzını bī-günāh 
helāk  itmişdür ve niçe zemān āteş-i ḥasret ü nedāmet ile yanup ser-güẕeştini 
erbāb-ı iʿtibāra yādgār ḳomış gitmişdür. Zāhid istifsār itdi ki: Nice olmışdur 
ol?

Ḥikāyet: Zen eyitdi: Rivāyet iderler ki zemān-ı ḳadīmde bir pādşāh-ı3057 şikār-
dost var idi ki muttaṣıl murġ-ı dili ḳaṣd-ı ṣayda māʾil ve kār-ı şikāra müşteġıl idi. 
Bu pādşāhuñ bir bāzı var idi ki bir pervāz ile Sīmurġ’ı ḳulle-i Kūh-ı Ḳāf’dan 
indürür idi ve bīm-i çengāl ve vehm-i3058 minḳārından nesr-i ṭāʾir ʿuḳāb-ı 
çarḫuñ ḳanadı altına ṣıġınur idi. Beyt:

3053 Âşığın yüz parça olmuş gönlünü kınama, kılıç yarasını iğneyle dikmeye benzer.
3054 Hadise olup bittikten sonra.
3055 Beyt] mıṣrāʿ, H Ü.
3056 Dirīġ sūd ne-dāred çü reft kār ez dest] -H Ü.
 Hadiseyi olmadan önce önlemek  gerekir. İş olduktan sonra üzülmenin faydası yoktur.
3057 Pādşāh-ı] şehr-yār-ı, Ü.
3058 Vehm-i] ḫavf-ı, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevāda ol çü bāl ü per açardı
ʿUḳāb-ı çarḫ vehminden ḳaçardı

Pādşāh ol bāzı ḥadden ziyāde sever idi ve anı muttaṣıl kendü eli ile terbiyet 
ider idi. 

Bir gün ittifāḳ ol bāz-ı tīz-pervāz ile bir merġzārda şikāra meşġūl iken nā-gāh 
miyān-ı şikārgāhdan bir ġazāl-ı müşgīn-bāl be-dīdār olup şāh-ı şīr-şikār kemāl-i 
şeġafından bī-iḫtiyār āhūnuñ ʿaḳabine düşdi ve semend-i bād-pāya bir vech ile 
ʿinān virdi ki bād-ı ṣabā ṭarfetü’l-ʿaynda ʿālemi ṭayy iderken ese̱rin3059 göremez 
oldı ve peyk-i şimāl kemāl-i sürʿat-i istiʿcāl ile ġubār-ı merkeb-i bād-reftārına 
iremez oldı. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Rāh-ı ze endāze burūn refteʾī
Pey ne-tevān burd ki çün refteʾī3060

Giderek  mülāzimān-ı dergāh birer birer ḳaldılar ve ḫadem ü ḥaşem pādşāhdan 
bir ḫayli mesāfe3061 ayrıldılar. Baʿde zemān āhū daḫı nā-bedīd oldı ve pādşāh 
anuñ şikārından nā-ümmīd oldı. Bu esṉāda āteş-i ʿaṭaş kānūn-ı miʿdesinde 
zebāna çeküp ḥarāret-i ḥareket derūn u bīrūnına sirāyet ḳıldı. Żarūrī ṭaleb-i 
āb içün her ṭarafa şitāb idüp merkebin cānib-i deşt ü ġābe sürdi. Giderek  bir 
kūh dāmenine irdi. Gördi ki bālā-yı kūhdan āb-ı zülāl teḳāṭur ider. Terkīsinde3062 
olan cāmı mīzāb-ı āba ṭutup ol āb ki baḫīller kefi gibi bī-nefʿ idi, ḳaṭre ḳaṭre 
cemʿ olup cām ṭoldı. Nūş idecek  maḥalde elinde olan bāz ḳanadı ile cāmı urup 
içinde olan āb temām döküldi. Şāh bu ḥareketden perīşān-ḫāṭır oldı. Bir defʿa 
daḫı hezār tevaḳḳuf u tekellüf ile cāmı pür idüp tecerrüʿ idecek  zemān bāz 
hemān evvelki ḥareketin iʿādeye āġāz idüp [B-182a] cāmı dökdi. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Nezdīk-i leb ārend ü çeşīden ne-güẕārend3063

Şāh şiddet-i [H-207a] ʿaṭaşdan mużṭarib ve bāzuñ bu ḥareketinden āteş-i 
ġażabı mültehib olup ol bāz-ı bülend-pervāzuñ sāz-ı vücūdın yire çaldı ve 

3059 Ese̱rin] tozın, Ü.
3060 Haddinden fazla yol gitmişsin. Nasıl bu kadar yol gittiğini anlamak  mümkün değil. 
3061 Bir ḫayli mesāfe] -B H.
3062 Terkīsinde] terkeşinde, Ü.
3063 Dudağa yaklaştırırlar, ancak  tattırmazlar. 
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cām-ı cismini seng-i ḫışm ile pāre pāre ḳıldı. Bu ḥāle muḳārin rikābdār yitişdi. 
Bāzı küşte ve şāhı teşne buldı. Fi’l-ḥāl miṭharayı3064 çıḳarup ve cāmı pür idüp 
şāha ṣu virdi. Şāh buyurdı kim benüm meylüm3065 [Ü-163a] bu kūhdan mü-
teḳāṭır olan māyadur, ammā ḳaṭre ḳaṭre cāmda3066 müctemiʿ olmaġa tevaḳḳuf 
ḫayli tekellüfdür. Gerekdür ki sen bu püşteye çıḳup göresin. Şāyed ki bu ābuñ 
menbaʿını bulup cāmı andan ṭoldurasın. Rikābdār semʿan ve ṭāʿaten3067 diyüp 
püşteye çıḳdı. Bir çeşme gördi ki seng-diller çeşmi gibi bir ḳaṭre ābı hezār 
ḫūnābe ile revān ider ve bir ejderhā ol çeşme kenārında ölmiş ve tāb-ı āftāb 
anda teʾsī̱r idüp müteʿaffin ü mütefessiḫ olmış. Ruṭūbet-i zehr-āmīzi ol āb ile 
muḫteliṭ olup ol kūh dāmeninden müteraşşiḥ olmış. Rikābdāra dehşet ġalebe 
idüp serāsīme kūhdan aşaġa indi ve ṣūret-i ḥāli ʿarṣa-i ʿarża yitişdürüp miṭha-
rada olan āb-ı serd ile cāmı pür idüp şāha virdi. Şāh egerçi ol cāmı çeküp nūş-ı 
cān itdi, ammā cām-ı çeşminden cūy-ı ḫūnābe revān itdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Egerçi şāh ol cāmı çekerdi
Velīkin bir yuṭardı biñ dökerdi

Rikābdār sebeb-i giryeden istifsār idicek  pādşāh dil-i pür-derdinden bir āh-ı 
cāngāh idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Merā ġamīst ki peydā ne-mī-tevānem kerd
Ḥikāyetīst ki pinhān ne-mī-tevānem kerd3068

Pes ḳıṣṣa-i cām ve ḥikāyet-i bāzı bi’t-temām taḳrīr itdi ve eyitdi:

Ey rikābdār bu aṣl bāz-ı tīz-tāzı ki vaḳt-i pervāzda ʿuḳāb-ı çarḫa āşyāne-i ās-
mānı ṭoḳuz ṭolandurur idi, beyhūde yire telef itdügüme aġlaram ve buncılayın 
murġ-ı hümāyūnı ki murġ-ı rūḥumdan ʿazīz ve cān-ı şīrīnümden leẕīẕ idi, 
giriftār-ı dām-ı helāk  itdügüme telehhüf ü teʾessüf eylerem. Rikābdār eyitdi:

Ey şāh bu bāz senden bir ʿaẓīm belā defʿ idüp cemīʿ-i ehl-i vilāyete minnet-i 
bī-nihāyet isā̱bet itmişdür. Evlā bu idi ki şāh anuñ helāki bābında taʿcīli revā 
görmeyeydi ve āteş-i ḫışmı āb-ı ḥilm ile ıṭfā ve ʿinān-ı nefsi dest-i teʾennī ile 

3064 Miṭharayı] maṭarayı, Ü.
3065 Meylüm] göñlüm, Ü.
3066 Cāmda] -B.
3067 İşittik  ve itaat ettik.
3068 Öyle bir derdim var ki ne olduğunu bilmiyorum. Öyle bir sırra sahibim ki saklamaya gücüm yetmiyor.
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irḫā idüp muḳteżā-yı feḥvā-yı kelām-ı naṣīḥat-encām-ı ḥükemādan ki buyur-
mışlardur: Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Tevsen-i ḫod tünd me-sāz ān çünān
K’eş ne-tevān bāz keşīden ʿinān3069

Tecāvüz buyurmış idi. Şāh cevāb virdi ki:

Ben de bu ḥareketden peşīmānam, ammā ne fāʾide ki peşīmānlıḳ fāʾide virmez 
ve rīş-i nedāmet bir cerāḥatdür ki merhem-i melāmet ile iltiyām [H-207b] 
bulmaz. Ḥayātum olduḳça bu dāġ-ı ḥasret sīnemden oñulmasa gerek  ve ḫırāş-ı 
nāḫun-ı melāmet çihre-i ḥālümden zāʾil olmasa gerek. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün kunem ḫod kerdeem ḫod kerde rā tedbīr çīst3070 [B-182b]

Bu mese̱li getürdüm tā maʿlūm ola ki bu ṣūretüñ emsā̱li çoḳ vāḳıʿ olup niçe ki-
mesneler şeʾāmet-i taʿcīl ü şitāb ile gird-āb-ı nedāmete düşmişlerdür ve teʾem-
mül ü teʾennīden ictināb ile ġarḳ-āb-ı baḥr-ı melāmet olmışlardur. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Merdüm-i bī-seng be-ḫod kem buved
Seng-i girān gevher-i merdüm buved

Berḳ-ı sebüksār ne-yābed kesī
Her nefes ez cān ne-reved coz ḫasī

Her ki be-taʿcīl ber-āverd dest
Seng-i cefā pāye-i ḳadreş şikest3071

Zāhid3072 eyitdi: Ey mūnis-i evḳātüm ve ey pīrāye-i eyyām-ı ḥayātum3073 bu 
ḥikāyet ile baña tesellī virdüñ ve cerāḥat-i dil-i pür-derdüme3074 merhem-i 
rāḥat u raḥmet urduñ. Bilürem ki bu cināyetde emsā̱lüm ġāyet çoḳ ve şürekā-
ma nihāyet yoḳdur. Nite ki anlaruñ ḥikāyātı cerīde-i eyyāmda mesṭūr olmış-

3069 Atını, kontrolünden çıkmayacak  hızla sürmelisin.
3070 İnsanın kendi kendine ettiğine tedbir olmaz.
3071 Ağırbaşlı olmayan kişi kendiliğinden değersizdir. Oysa ki ağırbaşlı olan kişi halk  arasında pırlanta gibi değerli olur. 

Her kim ki acele ile iş yapmaya kalkışırsa cefa taşı onun makam ve yücelik  camını kırar. 
3072 Zāhid] ʿābid, Ü.
3073 Ḥayātum] devletüm, Ü.
3074 Pür-derdüme] perverüme, Ü.
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dur. Benüm ser-güẕeştüm daḫı mese̱l-i sāʾir gibi elsine-i enāmda meẕkūr u 
meşhūr olsa gerekdür [Ü-163b] ve her kimse ki mebādī-i efʿālinde ʿavāḳıb-ı 
ḥāl ü meʾālinden ġaflet ḳıla ve menāfiʿ-i vaḳār ve fevāʾid-i bürdbārīden bī-beh-
re ḳala, bu ḥikāyetden mütenebbih olup bu ser-güẕeştlerden ʿibret alsa gerek. 

Budur ol kimesnenüñ dāstānı ki bī-tedebbür3075 ü tefekkür bu ʿazīmeti imżāya 
yitüre ve bī-teʾemmül ü taḥammül bir ḥükmi derece-i nifāẕa getüre. ʿĀḳil-i 
ḥāzıme lāzımdur ki tecrübeyi bünyād-ı umūrına pīş-nihād idine ve āyīne-i rā-
yına işāret-i ḥükemā vü naṣīḥat-i ʿuḳalā ile ṣayḳal ura. Cemīʿ-i evḳātda cānib-i 
teʾemmül ü teʾennīye māʾil olup cānib-i taʿcīl ü ḫıffetden ictināb ḳıla, tā vüfūr-ı 
iḳbāl ü devlet anuñ sāḥa-i saʿādetine mütevātir ola ve reşeḥāt-i ḫayr u kerāmet 
cānib-i fażl u şehāmetine ʿale’t-tevālī müteḳāṭır ola. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zimām-ı dil be-kef-i ṣabr deh geret bāyed
Ki gūy-ı ʿīş be-çevgān-ı cehd be-rubāī

Me-tāz tevsen-i ġaflet be-ʿarṣa-i taʿcīl
Ki āḫir efkendet ber-zemīn be-rüsvāyī

Şitāb der-ḫaṭarī efkened ki ger ṣad bār
Tu dest ü pāy zenī z’ān ḫaṭar burūn n’āyī

Me-kun şitāb u ze āyīn-i ḥilm rūy metāb
Ki ġayr-ı ṣabr u sükūn nīst resm-i dānāyī3076

3075 Bī-tedebbür] bī-tedbīr, B H.
3076 Çaba ve emek  meydanında başarılı olmak  istiyorsan gönlünün yularını sabrın eline ver. Gaflet atını, acele meydanı-

na sürme. Çünkü o seni sonunda rezillikle yere çarpar. Acele etmek  seni öyle bir tehlikeye sokar ki yüz kere çırpınsan 
da tehlikeden kurtulamazsın. Acele etme ve sabırdan yüz çevirme, çünkü akıllı insanların işi sabretmektir.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 809

www.tuba.gov.tr



www.tuba.gov.tr



BĀB-I HEFTÜM ḤAZM U TEDBĪR VE 
ḤĪLE VÜ TEZVĪR İLE BELĀ-YI AʿDĀDAN 
ḪALĀṢ OLMAĠI BEYĀN İDER

Dābşelīm eyitdi: Maʿlūm oldı, ol ṭāʾifenüñ dāstānı ki bī-tefekkür ü teʾennī ken-
dülerin ġarḳ-āb-ı deryā-yı nedāmet ü ḥayrete atup ḳıllet-i tedbīr ü teʾemmül ve 
ʿadem-i ṣabr u taḥammül3077 sebebi ile beste-i dām-ı melāmet ü ġarāmet oldılar. 
Ḥāliyā mażmūn-ı vaṣıyyet-i heftümi tafṣīl [H-208a] idüp beyān buyur ol ki-
mesnenüñ dāstānın ki ittifāḳ dām-ı düşmene giriftār ola ve her ṭarafın ḥāle-vār 
eżdād-ı bisyār ve her cānibin dāʾire-i kirdār-ı aʿdā-yı bī-şümār iḥāṭa ḳılup ken-
düsin şikence-i pençe-i bevārda ve ʿuḳāb-ı ʿiḳābın helāk  ü demārda müşāhede 
ḳıla. Bu ġāʾilenüñ defʿinde bunı ṣavāb göre ki anlardan baʿżı ile bāb-ı vifāḳ u 
müdārāyı fetḥ idüp der-i şiḳāḳ u muʿādātı sedd belki miyān-ı ʿahd ü peymānı 
niṭāḳ-ı eymān-ı firāvān ile şed ide. Çün anuñ meded ü muʿāveneti ile bend-i 
belādan [B-183a] ḫalāṣ ola itdügi ʿahd ü peymānuñ ʿuhdesinden nice gelebile 
ve ʿuḳde-i şarṭ-ı eymānı nice ser-engüşt-i ḥīle ile ḥal ḳıla. Birehmen eyitdi:

Nite kim aḥibbā beyninde ʿalāḳa-i maḥabbet dāʾim degüldür. Aʿdā miyānında 
daḫı şaṭranc-ı ʿadāvet ḳāʾim degüldür. Zīrā ki ʿārıżīdür, ʿārıżī taġyīri tīz ḳābil 
ve ṣaḥīfe-i sīneden ednā bahāne ile zāʾil olur. Bu sebebdendür ki baʿżı kimes-
neler miyānında maḥabbet ü ʿadāvet giderek  kem, belki mürūr-ı zemān ile 
ke’l-ʿadem olur. Ḥubb ü buġż-ı ehl-i cihān ebr-i bahārī ḥükmindedür hemān 
Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bir zemān yaġarsa diger bir zemān

3077 U taḥammül] -B.
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Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Bā her ki dilem be-dūstī dāşt gümān
Çün nīk  be-dīd düşmenī būd ʿayān

Ber-dūstī vü düşmenī-i ehl-i zemān
Dīdīm ki nīst iʿtimādī çendān3078

Dimişlerdür ki: Mihr ü kīn-i ehl-i zemān taḳarrüb-i sulṭān ve cemāl-i ḫūbān ve 
ʿahd-i ṣıbyān ve vefā-yı zenān ve seḫāvet-i mestān ḥükmindedür. Hemān ki hīç 
birisinüñ vücūduna iʿtimād ve beḳāsına iʿtiḳād cāʾiz degüldür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoşest ʿahd-i maḥabbet be-dūstān besten
Velī çi sūd ki ān ʿahd rā vefāyī nīst3079

Niçe ṣadāḳat olur ki derece-i vedāddan mertebe-i ittiḥāda varmışken [Ü-164a] 
ve esās-ı iḫlāṣ u iḫtiṣāṣ mürūr-ı zemān ile evc-i āsmāna irmişken nā-gāh ese̱r-i 
çeşm-i zaḫm anı maḥż-ı maḥabbetden ʿayn-ı ʿadāvete münḳalib ḳılup leṭāfet-i 
ḥāli ve ṭarāvet-i nihāli tenessüm-i semūm-ı hicrān ile müntefī ve ʿadāvet-i ḳadī-
mi ve ḫuṣūmet-i mevrūsı̱ daḫı aña ḳıyās ideni mülāṭafet ile ṣadāḳate müsteḥīl 
olup āteş-i nizāʿ u şiḳāḳ hübūb-ı nesīm-i vifāḳ ile munṭafī olur. Bu sebebdendür 
ki ʿuḳalā aʿdā ile şerāʾiṭ-ı müdārāyı bi’l-külliye nā-merʿī ḳomazlar ve külliyen 
anuñ muṣādaḳatinden rişte-i ṭamaʿların ḳaṭʿ idüp anlarla muvāfaḳatdan göz 
yummazlar ve daḫı dostlaruñ daʿvā-yı maḥabbetinde iʿtimād-ı küllī cāʾiz gör-
mezler ve anlaruñ vefāsına müstaẓhir ü müstevsi̱ḳ olup ʿahdlerine iʿtiḳād üzre 
binā-yı umūrlarına bünyād urmazlar. Kelimāt-ı tāmmāt-ı aḥbib ḥabībeke ḥubben 
mā ʿasā en yekūne baġīżake yevmen mā3080 şereb-i nübüvvet-i [H-208b] kübrādan 
müteraşşiḥ olmışdur, hemān bu maʿnāyı muvażżıḥ ve bu nükteyi mufaṣṣıḥdur. 
Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dūstī ān çünān ne-mī-bāyed
Ki ne-günced bedān miyān-mūyī

3078 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Dost sandıklarımıza dikkatle baktığımızda düşmandan başka bir şey olmadıklarını gördük. Bu zamanenin insanla-

rının dostuluğuna ve düşmanlığına pek  de güven olmadığını gördük.
3079 Dostların sevgisine bel bağlamak  güzeldir. Ama ne fayda, çünkü onlarda ahde vefa yoktur. 
3080 Dostunu abartmadan sev. Belki bir gün düşmanın olur.
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Düşmenī hem bedān ṣıfat ḫoş nīst
Ki ze yārī ne-bāşedeş būyī

Her dü cānib nigāh ḫvāhed dāşt
Her ki rā hest muʿtedil-ḫūyī3081

Çün burhān-ı beyān ile ʿayān oldı ki ehl-i zemānuñ iẓhār-ı ṣadāḳat ü ʿadāvetine 
çendān iʿtibār yoḳdur. Dānā-yı ʿāḳıbet-bīn düşmen ile muṣālaḥat u muḫālaṣat-
dan ki celb-i menfeʿati yā defʿ-i mażarratı müteżammin ola, ibā itmeyüp ṣalāḥ-ı 
ḥāl ne ise aña iştiġāl ider ve ol nesne ki kārı anuñla temām ve mühimmi anuñla 
ser-encām bula, muḳteżā-yı maṣlaḥat-ı vaḳt üzre ḥuṣūl-i āmālde anı istiʿmāl 
ider, tā anuñ dūr-bīnligi ve ṣalāḥ-endīşligi meyāmini ile fetḥü’l-bāb-ı devlet mü-
yesser olur [B-183b] ve ṣubḥ-ı saʿādet ufḳ-ı kerāmetden ṭulūʿ ider. Bu ṣūretüñ 
mese̱li dāstān-ı mūş u gürbedür. Rāy istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Bīşe-i Berdaʿ’da bir dıraḫt var idi ki rifʿatde şecer-i 
ṭūbādan dırāz ve kesṟet-i fürūʿ ve aṣālet-i uṣūlde sidretü’l-müntehādan ser-
efrāz. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kerāmet gölgesin ṣalmış zemīne
İren rāḥat bulurdı sāyesine

Cihānda görmemiş miḳdār-ı ẕerre
Ne zaḫm-ı tīşe vü ne renc-i erre3082

Taḫt-ı dıraḫtda bir mūş-ı tīz-hūş ḥarīṣ-nihād muḥtāl-ṭabʿ serīʿ-idrāk  ki bir 
teʾemmül ile hezār ʿuḳde-i müşkili ḥall ider idi ve bāb-ı füsūn u fenn-i3083 telbīs-
de İblīs’e sebaḳ virüp delle-i muḥtāleye ders eydür idi Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Füsūngerdi be-ġāyet mūş-ı bed-kīş3084

Aña ṣanʿat füsūn u siḥr idi iş

Anuñ bildügini bilmezdi İblīs
O deñlü idemezdi delle telbīs

3081 Dostluk, iki dostun arasına kıl bile sıkışmayacak  kadar içli dışlı olmamalıdır. Düşmanlık  ise dostluğun tüm kapı-
larını kapatacak  kadar katı olmamalıdır. Ilımlı insan her zaman orta yolda hareket eder.

3082 Cihānda görmemiş… vü ne renc-i erre] -Ü.
3083 Fenn-i] fünūn-ı, B Ü.
3084 Be-ġāyet mūş-ı bed-kīş] o mūş-ı çāre-endīş, H.
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bir sūraḫ ḳazmış ve anda3085 āşyāne düzmiş idi. İttifāḳ ol ḥavālīde bir gürbe-i 
beyābānī daḫı vaṭan ṭutmış ve kāşāne itmiş idi. Ṣayyādlar ol araya çoḳ gelür 
giderler idi ve ol nevāhīde dām ḳurup vuḥūş u ṭuyūr ıṣṭıyād iderler idi. Bir gün 
bir ṣayyād gelüp bu dıraḫt-ı mezbūr dibine3086 dām tertīb idüp zīr-i dāma bir 
miḳdār gūşti taʿbiye itdi gitdi. Gürbe-i ḥarīṣ bu bāzīden ġāfil bī-çāreyi būy-ı 
gūşt keşān keşān cānib-i dāma getürüp [Ü-164b] çāşnī-i murād henūz kām-ı 
ārzūsına yitmedin ḥalḳını ḥalḳa-i dāma giriftār itdi. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ḥırṣest ki cümle rā be-dām endāzed
V’ender ṭaleb-i māl-i ḥarām endāzed [H-209a]

Ḥırṣest ki cümle ḫalḳ rā z’āsāyiş 
Bāz āred ü der-renc-i müdām endāzed3087

Bu esṉāda mūş daḫı ṭuʿme ṭalebine sūrāḫdan çıḳup dīde-i iḥtiyāṭ ile her ṭarafa 
baḳup çep ü rāst ve zīr ü bālāya nigāh iderken gözi gürbeye rāst geldi. Bā-vü-
cūd ki ḫāne-i dīdesi anuñ müşāhedesi ẓulmeti ile tārīk  ve ḥayāt u zindegānīden 
ümmīdi riştesi bārīk  oldı. ʿAḳlını aldurmayup diḳḳatle naẓar itdi. Anı beste-i 
bend-i belā gördi. Ṣayyāda cān u dil ile duʿā ve ḫaṣmını ḳayd u bendde gördü-
gine veẓāʾif-i şükri edā itdi. Nā-gāh bir cānibe daḫı nigāh eyledi. Gördi ki bir 
rāsū kemīngāhda oturmış ve tīr-i3088 naẓarın anuñ cānibine rāst idüp kemān-ı 
ḳaṣdı anuñ ṣaydına ḳurmış. Bu esṉāda gördi ki bir zāġ daḫı bālā-yı dıraḫtda 
nīze-i şuʿāʿ-ı baṣarın anı şikāra ṭoġrultmış. Hūş-ı mūşa vaḥşet ü dehşet ġalebe 
itdi ve ḳalbine ḫavf u ḫaşyet müstevlī olup eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Āh ez īn ṭāliʿ-i ber-geşte ki her rūz merā
Reh be-cāyī be-nümāyed ki belā bīşterest3089

Eger ilerü gidersem gürbeden nice ḫalāṣ olayum. Eger rucūʿ idersem rāsūdan 
nice necāt bulayum. Eger maḳāmumda3090 ḳarār eylersem zāġdan ne ṭarīḳ ile 
ḳurtulayum. Bu ortada bunlar ile nice başa çıḳayum ve bu binā-yı ʿanā ve 

3085 Sūraḫ ḳazmış ve anda] -B Ü.
3086 Mezbūr dibine] mezbūrda, H Ü.
3087 Herkesi tuzağa düşüren hırstır. Haram mal peşinde sürükleyen de hırstır. Bütün halkı refahtan alıp zorluklara 

düşüren yine hırstır.
3088 Tīr-i] -B.
3089 Beni her gün belası çok  olan yerlere götüren başı dönmüş talihimin elinden eyvah!
3090 Maḳāmumda] -B.
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bünyād-ı belāyı nice metīn tedbīr ile yıḳayum. Ḳıṣṣa-i ġuṣṣamı [B-184a] kime 
diyeyüm ve bu dāʾe devāyı kimden umayum. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ne-dārem maḥremī k’ū rā ṣalāḥ-ı ḥāl-i ḫod pürsem
Ne ġam-ḫvārī k’ez ū ḥāl-i dil-i efkār-ı ḫod pürsem3091

Ḥālā ebvāb-ı belā küşāde ve esbāb-ı ʿanā āmāde ve rāh-ı gürīz beste ve mizāc-ı 
tedbīr ḫastedür, ammā şarṭ-ı ḥazm budur ki bu cümle ile yine ḳalbümi ḳavī 
ṭutup dīde-i ʿaḳl ile reh-güẕār-ı ḫalāṣı gözedem. Elden ne gelür ki sāḳī-i dehr 
geh ṣāf-ı mihr virür ve gāh dürd-i ḳahr ve cām-ı murāda geh nūş-ı dārū taʿbiye 
ider geh nīş ü zehr. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ġamgīn meşev ki sāḳī-i ḳudret ze cām-ı dehr
Geh ṣāf-ı luṭf mī-dehed ü gāh dürd-i ḳahr3092

Meydān-ı merdānda semend-i himmet ile ol kimesne cevlān ider ki ne ḫilʿat-i 
devlet geymek  ile leb-i neşāṭ ile ḫandān ve ne cürʿa-i miḥnet içmek  ile dīde-i 
endūh ile giryān ola. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ze renc ü rāḥat-ı gītī me-rencān dil meşev ḫurrem
Ki āyīn-i cihān gāhī çünān gāhī çünīn bāşed3093

Ḥāliyā baña bu varṭadan penāh-ı ʿaḳla gürīzden ġayrı gürīz yoḳdur ve fetḥ-i 
bāb-ı tedbīrde baña üstād-ı ḫıredden müşfiḳ dest-gīr yoḳdur. Ṣāḥib-rāy-ı ṣāʾib 
ʿalā külli ḥāl göñline dehşet ü infiʿāle yol virmez ve bir ṭarīḳ [H-209b] ile 
pīrāmen-i ḫāṭırına şāʾibe-i ḫavf u ḫaşyet getürmez. Kelimāt-ı ḥikmet-nikāt-ı 
ḥükemāda gelmişdür ki: Dil-i ḫıredmend bir deryā-mānendi olmaḳ gerek  ki 
anuñ ṭūl ü ʿarżına ġāyet ve ġavr u ḳaʿrına nihāyet olmayup esrār-ı ḫafiyyeden 
her ne düşerse nā-bedīd ola ve her çend ki seyl-āb-ı beliyye eṭrāfdan duḫūl 
eyleye [Ü-165a] ese̱r-i küdūret anda ẓāhir olmaya. Zīrā ki çihre-i ʿaḳl ḥi-
cāb-ı dehşet ile mestūr ve āyīne-i ḫāṭır ġubār-ı ḫaşyet ile sāḥa-i ṣafādan dūr 
olıcaḳ tedbīr-i ṣāʾibeden maḥrūm olur ve fevāʾid-i tecrübeden mehcūr ḳalur. 
Ḳıṭʿa:

3091 Ne halimi soracak  bir sırdaşım, ne de kederli gönlümü açacak  bir can yoldaşım vardır.
3092 Üzülme ki felek, kadehinden sana bir gün lutuf, bir gün de kahır sunar.
3093 Feleğin verdiği rahatlığa sevinme, verdiği acıya üzülme. Çünkü bu feleğin kuralıdır: Bazen öyle, bazen böyle.

816 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Merd-i sā̱bit-ḳadem ānest ki ez cā ne-reved
Gerçi ser-geşte buved gird-i zemīn hem çü felek

Mis̱l-i Sīmurġ ki ṭūfān ne-bered ez cāyeş
Ne çü güncişk  ki üfted be-demī bād-ı tüfek3094

Her kimsenüñ ki derūnına endīşe-i gūn-ā-gūn yol bula ve vesvese vü būk  ü3095 
mekr ile ḳalbi meşḥūn u meşġūl ola ʿaḳd-i teʾemmül ü tedebbüri3096 fāsid ve 
bāzār-ı rüʾyet ü tefekküri kāsid olup her bārī ki āyīne-i żamīrine naẓar itse 
jengār-ı vesāvis ile tīre olduġı ecilden çihre-i maṭlūbın anda müşāhede idemez 
ve her çend ki defter-i tedbīrine müṭālaʿa ḳılsa baṣar-ı baṣīreti remed-i ḫayālāt-ı 
fāside ile ḫīre olduġı sebebden raḳam-ı maḳṣūdın anda muʿāyene ḳılamaz. Bu 
maʿnāda baʿżı ekābir buyurmışlardur: Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-üstüvārī-i endīşe kūş der-tedbīr
Ki der-tereddüd ü vesvās ṣad ḫalel zāyed

S̱ebāt-ı rāy nümāyed cemāl-i kār-ı dürüst
Der-āb ṣūret-i cünbān dürüst ne-nümāyed3097

El-ḥāletü hāẕihī bundan enseb ve ṣavb-ı ṣavāba bundan aḳreb tedbīr yoḳdur 
ki gürbe ile muṣālaḥa bābını ḳarʿ ve dest-i muḫālaṣat ile bīḫ-ı muḫāṣameti 
mā-beynümüzden ḳaṭʿ idem. Zīrā ki bu ʿārıżada benüm ile hem-mizāc ve bu 
derdüñ ʿilācında benüm muʿāvenetüme muḥtācdur. [B-184b] Nite ki anuñ 
baña muẓāhereti ile bu āfetden ḫalāṣ müyesserdür. Aña daḫı benüm muʿāve-
netüm ile bu varṭadan necāt muḳarrerdür. Şöyle ki gürbe benüm kelāmumı 
gūş-ı hūş ile istimāʿ ḳıla ve ʿayn-ı yaḳīn ile naẓar idüp ṣıdḳ-ı güftāruma iʿtiḳād 
eyleye ve anı nifāḳ u ḥīleye ḥaml itmeyüp āfet-i mekr ü tezvīrden ve isāʾet-i3098 
zerḳ u telbīsden muʿarrā vü müberrā eyleye, ikümüze daḫı bereket-i ṣıdḳ ve 
yümn-i vifāḳ ile necāt müyesser olup sāʾir düşmenler rişte-i ṭamaʿların ḳaṭʿ idüp 
ḫāʾib ü ḫāsir olalar. Mıṣrāʿ:

3094 Duruşu olan insanın hayata karşı başı dönse de düşmemelidir. Hafif bir esintiyle savrulan bir serçe gibi değil, 
fırtınanın bile yerinden kıpırdatamayacağı Simurg gibi ol.

3095 Būk  ü] -B.
3096 Tedebbüri] tedbīri, B H.
3097 Tedbirde sabit fikirli olmaya çalış. Çünkü tereddüt ve vesveseden yüz zarar doğar. Aklındaki düşünceler, sudaki titrek 

görüntü gibi olmamalıdır. Çünkü düşünce sabitliği işin güzel tarafını yansıtır. 
3098 İsāʾet-i] şeʾāmet-i, H Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dūst çün bā māst düşmen gū pey-i kārī nişīn3099

Pes mūş bu endīşeden ṣoñra gürbe ḳatına gelüp ṣordı ki: Ḥāl nedür? Gürbe 
āvāz-ı [H-210a] ḥazīn ile eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Derdmendīm ḫaber mī-dehed ez sūz-ı derūn
Dehen-i ḫuşk  ü leb-i teşne vü çeşm-i ter-i mā3100

Görmez misin ki gerdenüm beste-i bend-i belā ve bedenüm sūḫte-i āteş-i derd 
ü ʿanādur. Mūş eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Nükte-i dārem nihānī bā dehān-ı tu velī
Vaḳt tengest ü ne-mī-yābem mecāl-i furṣatī3101

Gürbe temelluḳ-ı temām ile eyitdi: Luṭf eyle ḫāṭıruña ẓāhir3102 olanı bī-tekellüf 
dirīġ buyurma ve anuñ iẓhārında tereddüd ü tevaḳḳuf revā görme. Mūş eyitdi:

Ey gürbe bilmiş ol ki ṣıdḳ benüm şiʿār-ı ḥālüm ve pīrāye-i maḳālümdür ki kelām-ı 
durūġuñ ḳulūbda fürūġı olmaz ve keẕẕāb hergiz ṣıddīḳ se̱vābın bulmaz. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ne sözde ki ola būy-ı durūġ
Görmez ehl-i baṣīret anda fürūġ

Şimdiye degin ben senüñ ġamuñ ile şād olurdum ve seni ḫarāb görsem ābād 
olup seni bendde işitsem ḳayd-ı ġamdan3103 āzād olurdum. Temām himme-
tüm buña maṣrūf idi ki bir belā-yı ʿaẓīme mübtelā olup ve bir ʿaẕāb-ı elīme 
giriftār olayduñ velīkin bu gün beliyyede senüñ ile şerīk  ve saña ḳaṣd itdügüm 
[Ü-165b] żararda saña müşārik  oldum. Ḫalāṣum bābında bir fikr eyledüm 
ki senüñ ḫalāṣuñ daḫı aña mütevaḳḳıfdur. Pes bu sebeb ile saña mihribān olup 
daʿvā-yı mihr ü maḥabbetüñden dem ururam3104 ve ḥalḳa-i bāb-ı meveddetüñi 
taḥrīk  idüp ṣaff-ı ṣadāḳatde sā̱bit-ḳadem ṭururam3105. Beyt:

3099 Dost bizimledir. Düşmana söyle başka bir yere gitsin.
3100 Ağzımızın kuruluğu, dudağımızın susuzluğu ve gözümüzün yaşı içimizin derdine işarettir.
3101 Senin ağzınla ilgili nükteler söylemek  istiyorum. Ama zaman çok  dar ve fırsat yok.
3102 Ẓāhir] lāʾiḥ, Ü.
3103 Ḳayd-ı ġamdan] ġam u ġuṣṣadan, Ü.
3104 Ururam] urdum, H.
3105 Ṭururam] ṭurdum, H.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Īn dūstīst müştemil ber-ġarażī
Ammā ġarażī ki nefʿ bāşed ne żarar3106

Vüfūr-ı kiyāset ve şümūl-i ferāsetüñe pūşīde degüldür ki bu bābda mażmūn-ı 
kelāmum vāḳıʿ-ı ḥāl ve mekr ü ḫıyānet iḥtimāli bu ḫuṣūṣda muḥāldür. Ḥaḳīḳat-i 
daʿvā ve ṣıdḳ-ı müddeʿāma iki şāhidüm daḫı vardur. Biri rāsū ki ʿaḳabümde 
kemīnde oturmışdur ve biri zāġ ki bālā-yı dıraḫtda müteraṣṣıd olup ikisi daḫı 
benüm ʿazm ü3107 ḳaṣduma ṭurmışlardur. Her gāh ki senüñ sāye-i devletüñe 
penāh idem, anlaruñ ümmīdi benden münḳaṭıʿ olup bu belā senüñ bereket-i 
ṣoḥbetüñ ile üzerümden mündefiʿ olur. Eger baña emān virürseñ ve ʿahd ü 
yemīn ile ḳalbümi muṭmeʾin ve ḫāṭurumı emīn ḳılursañ kenef-i ḥimāyetüñe il-
ticā idem ki hem senüñ bendlerüñ kesilüp necāt bulasın ve hem senüñ sebebüñ 
ile ben daḫı bu belādan ḳurtulup bu vesīle ile meʾcūr u müsā̱b olasın. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Hem merā z’īn nevʿ-i sevdā sūd bāşed hem tu rā3108

Gürbe bu kelimāt-ı pür-ḥālātı3109 istimāʿ idicek  teʾemmül baḥrına [B-185a] 
ṭaldı ve bir zemān lücce-i endīşeye müstaġraḳ oldı ḳaldı ve diledi ki bu deryāda 
ḳuvvet-i tefekkür3110 ile sibāḥat ve bu ṣaḥrāda ḳadem-i tedebbür3111 ile seyāḥat 
eyleye ve mūşuñ ḳalb-i ḫāliṣına pūte-i iḫtiyārda tāb vire ve miḥekk-i [H-210b] 
iʿtibārda temām-ʿayār vāḳıʿ olur mı göre. Mūş gördi ki vaḳt be-ġāyet teng oldı 
ve gürbe bu sevdādan serāsime vü deng oldı. Yine zebān-ı naṣīḥati ber-kār ve 
peymān-ı güẕeşteyi tekrār idüp eyitdi ki:

Ey gürbe benüm kelāmumı gūş-ı cān ile işit ve ḫulūṣ-ı bāl ve ṣıdḳ-ı maḳālüme 
iʿtimād u iʿtiḳād it. Benüm mülāṭafetümi ḳabūl eyle, muḫālefet itme ve istimāʿ-ı 
naṣīḥatümde müsāraʿat ḳıl ve teʾḫīr ü terāḫī revā görme ki hīç ʿāḳil bu maḳūle 
emrde tereddüd ü tevaḳḳufa yol virmez ve bu aṣl mühimde teḥarrī vü teʾennī 
cāʾiz görmez. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ġāfil meşev ze kār ki furṣat ġanīmetest3112

3106 Bu dostlukta bir garaz var. Fakat bu garaz zarar için değil fayda içindir.
3107 ʿAzm ü] -H Ü.
3108 Bu tür sevgiden hem sen faydalanırsın, hem ben.
3109 Kelimāt-ı pür-ḥālātı] kelimātı, H Ü.
3110 Tefekkür] fikr, B H.
3111 Tedebbür] tedbīr, B H.
3112 Bu işten gafil olma. Fırsatı ganimet bil.
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Nite kim ben senüñ mücāveretüñ ile şibāk-i helākden ḫalāṣ oluram. Sen daḫı 
benüm muʿāvenetüm ile bī-dād ṣayyād-ı cellāddan āzād olursın. Her birimi-
züñ necātı āḫerüñ ḥayātına menūṭ ve ḫalāṣı āḫerüñ vücūdına mevḳūf u mer-
būṭdur. Senüñ ile benüm mese̱lüm hemān keştī vü keştībān mese̱lidür ki keştī 
saʿy-ı keştībān ile sāḥil-i nacāta vāṣıl olur. Keştībānuñ daḫı maḳṣūdı püşt-i keştī 
ile ḥāṣıl olur. Gün gibi ẓāhirdür ki benüm ḥasb-i ḥālüm ve ṣıdḳ-ı maḳālüm 
baʿde zemān maʿlūm-ı ḫāṭır-ı ʿāṭır olsa gerek, ammā ḫavf iderem ki furṣat fevt 
olup tedārüke ḳudret olmaya. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Tersem ki ʿömr emān ne-dehed tā demī diger3113

Żamīr-i münīrüñe vāżıḥ u ẓāhirdür ki benüm fiʿlüm ḳavlüm üzre ġālib ve 
kirdārum güftārum üzre rāciḥdür, ben ʿaḳd-i ʿahd idüp ve şarṭ-ı vefāyı ẕimme-
tüme alup cenābuña ilticā iderem. Senden daḫı bu āvāza bir naġme ve bu sāza 
bir zaḫme ricā iderem. Beyt: [Ü-166a]

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Fermā işāretī ki dü çeşm-i ümīd-vār
Ber-gūşhā-yı ān ḫam-ı ebrū nihādeīm3114

Gürbe tekrār mūşdan bu kelimātı gūş idicek  cemāl-i ḥālini ḫāl-i ṣıdḳ u ṣafā ve 
gülgūne-i mihr ü vefā ile ārāste görüp eyitdi:

Senüñ feḥvā-yı kelāmuñdan būy-ı vefā istişmām olınur ve ʿahd ü mīsā̱ḳuñdan 
hevā-yı ṣafā istinşāḳ olınur. Ben bu bāzāra cān ile ḫarīdāram ve bu fermānuña 
muṭīʿ u fermān-berdāram. Min-baʿd eṣ-ṣulḥu ḫayr3115 fermān-ı cihān-muṭāʿuña 
ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb ittibāʿ itdüm ve bu rubāʿīnüñ mażmūnını Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Tā ṣulḥ tevān kerd der-ceng me-zen
Tā nām tevān cüst reh-i neng me-zen

Bā ḫalḳ-ı cihān reh-i müdārā be-güşā
Pīş āy u sebū-yı ḫvīş ber-seng me-zen3116

3113 Korkarım ömür, bir sonraki nefese kadar aman vermeyebilir.
3114 Kaşının bir kıvrımıyla vereceğin emre iki gözümüz ve kulağımızla amadeyiz.
3115 Barış en hayırlı olandır (Nisâ 128).
3116 Barış ihtimali olduğu sürece savaşa girme. Nam kazanabileceğin yerde rezil olma. İnsanlarla iyi geçinmeye çalış. 

Sahip olduğun testiyi kırma.
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gūş-ı hūş ile istimāʿ itdüm3117. Ümmīdvāram ki bu muṣālaḥanuñ bereketi ile iki 
cānibe daḫı muḫlaṣ müyesser olup bu mevhibetüñ mükāfātını ẕimmetümüze 
vācib bilevüz3118 ve bu niʿmetüñ şükr ü minnetine ebedü’l-ābād iltizām gös-
terevüz. Ḥāliyā ben de sencileyin ʿahd ü mīsā̱ḳ ve ʿıḳd-i3119 [H-211a] ittifāḳı 
gerden-i dile ṭavḳ ve miyān-ı cāna niṭāḳ3120 idüp recā iderem ki bu vaʿdeyi 
vefāya ve bu neẕri ibḳāya3121 yitişdürem. Hemān bī-tekellüf [B-185b] buyur 
ki bu bābda baña ne eylemek3122 vācib3123 ve senüñ ile ne nevʿ muʿāmele itmek 
lāʾiḳ u3124 münāsibdür. Mūş eyitdi:

Çün senüñ ḥużūruña varam lāzımdur ki şarṭ-ı ḳıyām ve taʿẓīm ü tekrīmi temām 
iḳdām idesin, tā düşmenler anı ʿayn-ı yaḳīn ile müşāhede ideler ve miyānu-
muzda olan levāzım-ı iḫlāṣ u iḫtiṣāṣa cāzim olup ḫāʾib ü ḫāsir döneler gideler. 
Ben daḫı ferāġ-ı ḫāṭır ile gerdenüñden bendi ve pāyuñdan ḳaydı giderem. 

Gürbe bu ḳavli ḳabūl idüp bu şerāʾiṭa iltizām gösterdi. Mūş daḫı aḳdām-ı iḳ-
dām ile ilerü gelüp selām virdi. Gürbe daḫı resm-i3125 ḳıyām ve şarṭ-ı ikrām u 
iḥtirāmı yirine getürüp ḥālin ḫāṭırın ṣordı ve envāʿ-ı mülāyemet ü mülāṭafet 
ve eṣnāf-ı muḫālaṣat u mümālaḥat gösterdi. Çün zāġ u rāsū ḥāli bu minvāl 
üzre müşāhede ḳıldılar rişte-i ümmīdlerin ḳaṭʿ itdiler ve şikār-ı mūşı ferāmūş 
idüp döndiler meʾvālarına gitdiler. Çün mūş ḥimāyet-i gürbe ile bu iki belā-
yı ʿaẓīmden ḫalāṣ oldı gürbenüñ bendlerin kesmege āġāz idüp bu esṉāda bu 
endīşeye düşdi ki kendünüñ ʿāḳıbet-i ḥāli yine nihāyet bula ve bu belādan3126 
daḫı nice ḫalāṣ ola? Pes bu sebebden cebīn-i ḥālinde ʿalāmet-i melāl lāʾiḥ idüp 
gürbe ferāset ile bildi ki mūş fikr-i dūr u dırāza düşdi. Vehm itdi ki bendleri 
kesmekden ferāġat ide ve anı ol dām-ı belāda pāy-beste ḳoya gide. Pes ḫiṭāb-ı 
ʿitāb-āmīze ki aḥibbā miyānında resm-i ḳadīmdür, āġāz idüp eyitdi:

Ey ʿazīz āyīne-i ḫāṭıruñ jengār-ı melāl ile neden tīre ve dendān-ı ḫārā-şikāfuñ 
keder-i kelāl ile ne tīz ḫīre oldı. Senüñ ʿaḳd-i ʿahd ve luṭf u mürüvvetüñe iʿ-

3117 İstimāʿ itdüm] işitdüm, Ü.
3118 Bilevüz] añlayavüz, Ü.
3119 ʿIḳd-i] ʿahd ü, B.
3120 Niṭāḳ] ṭavḳ, Ü.
3121 İbḳāya] īfāya, Ü.
3122 Eylemek] ḫidmet, Ü.
3123 Vācib] lāzım u vācibdür, Ü.
3124 İtmek  lāʾiḳ u] -B H.
3125 Resm-i] merāsim-i, Ü.
3126 Belādan] belā bendinden kendü, H Ü.
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tiḳādum böyle degül idi. Çün ḥācetüñe ẓafer bulduñ ve murāduña vāṣıl olduñ 
vefā-yı ʿahdde tekāsül ve incāz-ı vaʿdde teġāfül eylersin. Ben bilür idüm ki vefā 
bir dārūdur ki dārü’ş-şifā-yı dünyāda bulınmaz ve ḥüsn-i ʿahd bir gevherdür 
ki kān-ı cihān ve ḫizāne-i zemānede ele girmez. Vefā ʿAnḳā gibi [Ü-166b] 
hemān ism-i bī-müsemmādur ve ḥaḳīḳat-i kīmyā gibi dünyāda nā-peydādur. 
Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Vefā me-cūy ze kes v’er suḫan ne-mī-şenevī
Be-herze ṭālib-i Sīmurġ u kīmyā bāşī3127

Mūş eyitdi: Ḥāşā ki ben çihre-i ḥālümi nāḫun-ı ġadr ile ḫırāş idem ve noḳṭa-i 
nāmumı nīk-nāmlar cerīdesinden terāş idem. Ben bilmezem ki vefā kemend-i 
gerden-i irādet ve tūşe-i [H-211b] rāh-ı saʿādetdür. Bir kīmyādur ki ḫāk-i tī-
reyi zer ve bir tūtyādur ki dīde-i ḫīreyi ṣāḥib-i naẓar eyler. Meşām-ı ḫayşūm ki 
istişmām-ı būy-ı vefādan maḥrūm ola, istinşāḳ-ı revāʾiḥ-ı reyāḥīn-i meḥāsin-i 
evṣāfdan dūr ve āyine-i her żamīr ki irtisām-ı ṣūret-i ṣafādan reng-peẕīr olma-
ya, inʿikās-ı envār-ı mekārim-i aḫlāḳdan baʿīd ü3128 mehcūrdur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Vefā būyın çü virmez lāle-i bāġ
Anuñ çün oldı yiri ṭaġ içi ṭaġ

Vefā yolında çün serv oldı ḳāʾim
Ṣafā ile ṭurur ser-sebz dāʾim

Gürbe eyitdi: Çün bilürsin ki vefā meşşāṭa-i ʿarūs-ı kemāl [B-186a] ve ḫāl-i 
ruḫsāre-i şāhid-i ḥüsn ü cemāldür gerekdür ki sen daḫı ʿiẕār-ı kirdār ve ruḫsār-
ı3129 ʿahd ü iḳrāruña bu gülgūne ile ārāyiş viresin ki her gülzār ki anda nihāl-i 
vefā bitmeye, şāḫsārında bülbül-i ṣafā nevā itmeye ve her ruḫsār ki ḫāl-i vefā 
ile ārāyiş bulmaya, ṣaḥib-i naẓarlaruñ pertev-i iltifātlarına maẓhar olmaya. Bu 
ecildendür ki dimişlerdür: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ān rā ki ṭarīḳ-i kerem ü resm-i vefā nīst
Ger ḥūr-ı bihiştest ki şāyeste-i mā nīst3130

3127 Kimsede vefa arama, insanlarda vefa araman, Simurg’u ve kimyayı aramaya benzer.
3128 Baʿīd ü] -B H.
3129 Ruḫsār-ı] -B H.
3130 Kerem yolunu ve vefa resmini bilmeyen, cennet hurisi olsa bile bize layık  değildir.
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Her kimsenüñ ki cemāl-i ḥāli pīrāye-i ḫāl-i vefādan ḫālī ola, aña ol belā yitişe 
ki ol zen-i dihḳāna yitişdi. Mūş istifsār itdi ki3131: Nice rivāyet olınmışdur3132 ol?

Ḥikāyet: Gürbe eyitdi: Ems̱ālde gelmişdür ki aʿmāl-i Fāris’den bir ḳaryede 
bir dihḳān var idi ehl-i ferāset ve ṣāḥib-i kiyāset. Ḫum-ḫāne-i devrānda niçe 
sāġar-ı ṣafā sürmiş ve keşākeş-i rūzgārdan hezār kerre cevr ü cefā görmiş. Ṭās 
u kās-ı zemān u zemīnden niçe telḫ ü şīrīn ṭatmış ve kār u bār-ı metāʿ-ı cihānı 
hezār kerre almış ṣatmış. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cihān peymūdeʾī bisyār dānī
Ẓarīfī zīrekī şīrīn-zebānī3133

Bu dihḳānuñ bir ḫātūnı var idi ki rūy-ı dil-āvīzi şemʿ-i şebistān ve laʿl-i şek-
ker-rīzi nuḳl-i mey-perestān-ı rindān idi3134. Naḳş-āmīzlikde nev-bahār gibi 
reng-ā-reng ve ʿaşḳ-fürūşlıḳda rūzgār gibi pür-rīv ü nīreng idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Serāy-ı ḥüsne farḳı ʿanberīn bām
Beyāż-ı sīne-ferş-i nuḳre-i ḫām

Şeb-i vuṣlat gibi zülfi dil-efrūz
Ruḫ-ı ferḫunde-fāli rūz-ı nev-rūz

Pīr-i dihḳān egerçi zīver-i hüner ile ārāste idi, ammā rūzgārda yine faḳr u fāḳa 
ile giçer idi ve üfevviżu emrī ila’llāh3135 mezraʿasında tevekkül toḫmın eker idi. Pīşe-i 
çarḫ-ı ġaddār ve ʿādet-i sipihr-i sitem-kār ḫod budur ki ehl-i hüner ü kāmilleri es-
fele sāfilīne3136 nāzil ḳıla ve bī-hüner ü nā-ḳābilleri aʿlā-yı ʿ illiyyīne vāṣıl ḳıla. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kec-revān rā dehend ḫarmanhā
Berg-i kāhī be-rāstān ne-dehend 

Megesān rā dehend şeker ü ḳand [H-212a]

Be-hümāyān coz üstüḫvān ne-dehend3137

3131 İstifsār itdi ki] eyitdi, Ü.
3132 Nice rivāyet olınmışdur] ne keyfiyyet ile olmışdur, Ü.
3133 Dünya görmüş, çok  bilgili, zarif, akıllı ve tatlı dilli biri.
3134 Mey-perestān-ı rindān idi] mey-perestān, B H.
3135 Artık  ben işimi Allah’a bırakıyorum (Mü’min 44).
3136 (Sonra onu) aşağıların aşağısına (indirdik) (Tîn 5).
3137 Bu dünyada yanlış yolda olanlara harmanlar (mükafatlar) veriyorlar. Dürüstlere bir saman dahi vermiyorlar. Sinek-

lere bal, şeker dağıtırlar. Hüma kuşlarına kemikten başka bir şey vermezler.
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Pīr-i dihḳān ṣanʿat-ı dihḳanetde kemāl-i mahāret ile mevṣūf idi. Çün bu ʿa-
melüñ esbābına vüsʿati [Ü-167a] ve ālātına ḳudreti yoġ idi dest-i ʿīşi teng ve 
pāy-ı ʿişreti leng olup ʿömrüni ḳıllet ü żacret ile giçürür idi. Bir gün zen kemāl-i 
ʿaczinden zebān-ı tasalluṭı dırāz idüp dihḳānı melāmete āġāz itdi ki:

Ey pīr-i nā-bāliġ niceye dek  kūşe-i kāşānede fāriġ oturursun ve kesb ü kār it-
meyüp ʿ ömrüñi faḳr u fāḳa ve iḥtiyāc u mużāyaḳa ile giçürürsin? Āḫir-i ḥareket 
mūcib-i bereket idügin bilmez misin? Niçe müddetdür ki3138 bī-kār gezersin, 
ebnā-yı cinsüñden daḫı ʿār itmez misin? Egerçi dīvān-ḫāne-i ezelde er-rızḳu ʿa-
le’llāh3139 berātı her āferīdenüñ ismi ile mevsūmdur, ammā ʿunvānında el-kāsibü 
ḥabību’llāh3140 ṭuġrāsı daḫı merḳūmdur. Pes ẓāhiren sebeb-i rızḳ saʿy u iktisāb-
dur. [B-186b] Egerçi fi’l-ḥaḳīḳa rezzāḳ cenāb-ı müsebbibü’l-esbābdur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sebeb-i rızḳ-ı tost kesb velī
Razıḳ-ı tu müsebbib-i sebebest3141

Ṣavāb3142 budur ki sen de ṭarīḳ-i kesbe sālik  olasın, tā sāʾir nās gibi sen daḫı 
esbāb-ı niʿmete mālik  olasın. Dihḳān eyitdi:

Ey ʿömr-i ʿazīz didügüñ ʿayn-ı ṣıdḳ ve maḥż-ı ṣavāb ve muvāfıḳ-ı ḳıyās u icmāʿ 
ve muḳteżā-yı sünnet ü kitābdur, ammā rūzgār idi ki bu dihde ben üstād-ı kār 
ve bu diyāruñ dehāḳīni baña ḫidmetkār idi. Ḥāliyā ki ṣanāyiʿ żāyiʿ olup esbāb-ı 
zirāʿat elden çıḳdı, müzdver olmaḳdan ġayrı çāre ḳalmadı. Müzdverlerüme 
mükārī olmaḳ ʿ ārı nārına ṭayanamazam. En-nāru ve’l-ʿār3143 mażmūnı mūcebin-
ce min-baʿd bu ṭarīḳa ḳadem ḳoyamazam. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Rīze-i rīze-ḫor ḫvīş ne-yārem ḫorden
Bār ez bār-keş-i ḫod ne-tevānem ber-dāşt3144

Eger elbette kesb ü kār içün bir ḥırfet iḫtiyār itmek  lāzım ise vācibdür ki bu 
diyārdan raḫt-ı iḳāmeti bir cānibe daḫı götürevüz ki dār-ı ġurbetde şemātet-i 

3138 Niçe müddetdür ki] -B H.
3139 Rızık  Allah’tandır.
3140 Çalışan Allah’ın sevgilisidir.
3141 İş senin rızkının aracıdır, ama rızkı veren bu araca sebep olandır.
3142 Ṣavāb] ṣalāḥ, H Ü.
3143 Namusa bir şey olmasın da ölüm varsın olsun.
3144 Benim soframın kırıntılarını yiyenin sofrasının kırıntılarını yemeye içim el vermez. Yükümü taşıttığımın yükünü 

taşıyamam. 
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aʿdādan selāmet müyesserdür. Gel imdi celā-yı vaṭan idüp bir diyāra daḫı gi-
delüm ve anda her ne ṣanʿat rāyic ise iḫtiyār idelüm. 

Jeng-i faḳr u fāḳadan ṭāḳati ṭāḳ olmış idi. Kürbet-i ġurbet ve belā-yı celāya rıżā 
virüp er ü ʿavret ittifāḳ ile ol diyārdan raḫtı götürüp Baġdād cānibine rıḥlet 
itdiler. Esṉā-yı müsāferetde bir gün şedāʾid-i rāhdan bī-ṭāḳat olup bir dıraḫt 
sāyesinde yatdılar ve defʿ-i melāl ve ve refʿ-i kelāl içün muḳteżā-yı [H-212b] 
ḥāle münāsib ḳīl ü ḳāle iştiġāl itdiler. Giderek  el-kelāmu yecürrü’l-kelām3145 feḥvāsı 
üzre maḳālleri bu maḳāma yitişdi ki dihḳān eyitdi:

Ey yār-ı kirāmī miḥnet-i ġurbet iḫtiyār idüp ʿinān-ı ʿazīmeti bir diyāra tevcīh 
itdük  ki anda bizi bir ferd bilmez, biz daḫı anda bir eḥad bilmezüz. Muḥte-
meldür ki ol vilāyetüñ ḫalḳı mütesallıṭ u cebbār yā ehl-i ḥīle vü mekkār olalar. 
Meşşāṭa-i ṣunʿ-ı ẕü’l-celāl celle ʿani’l-eşbāhi ve’l-emsā̱li3146 çihre-i cemāl-i bā-kemā-
lüñi aḥseni taḳvīm ḫāli ile ārāste ḳılmışdur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġālibā bu hezār dīde felek
Görmedi saña beñzer ins ü melek

Mebādā ki efsūn u fesāne ile yā taʿallül ü bahāne ile saña ṭamaʿ iderler, sen daḫı 
ġurūr-ı cevānī ve ümmīd-i kāmrānī ile anlara māʾil olup bu pīr-i bī-çārenüñ 
ṣoḥbetinden iʿrāż idesin ve pīrlik  vaḳtinde [Ü-167b] bu faḳīri ḥurḳat-ı firḳat 
ve kürbet-i ġurbetde ḳoyup gidesin. Eger ʿıyāẕü bi’llāh ḥāl bu minvāl üzre ola 
min-baʿd baña iḥtimāl-i ḥayāt maḳūle-i muḥālātdan olur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze merg bīm ne-dārem velī ez ān tersem
Ki men be-mīrem ü tu cān-ı dīgerān bāşī3147

Zen çün bu kelimātı istimāʿ itdi kemāl-i infiʿāl iẓhār idüp eyitdi:
Bu ne kelām-ı şūr-engīz olur ki söylersin ve ne ḫayāl-i vaḥşet-āmīz olur ki 
taḫayyül idersin3148. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ten ü cān u göñül3149 ḳurbānuñ olsun
Ḳolum yaṣduḳ saçum yorġanuñ olsun

3145 Söz sözü açar.
3146 Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.
3147 Kendi ölümümden korkmuyorum. Senin benden sonra başkasına yar olmandan korkuyorum.
3148 Taḫayyül idersin] eylersin, H Ü.
3149 U göñül] senüñ, H Ü.
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Esīrüñ olayum tā cān virince
Bu cism-i nā-tüvān gūra girince

Eger benüm çihre-i ḥālümde ḫıyānet ḫayālinden bir ḫāl olsa vaṭan-ı meʾlū-
fumdan intiḳāl ve mesken-i meşʿūfumdan irtiḥāl ider miydüm [B-187a] ve 
muhāceret-i yār u diyār ve meşaḳḳat-i müsāferet iḫtiyār idüp bu dār-ı ġurbete 
senüñ ile gider miydüm? Ümmīd-vāram ki senüñ mehd-i muʾānesetüñe ḳadem 
baṣduġum evvelki gicede itdügüm ʿahdi laḥde yitişdürem. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Be-ḳıyāmet berem ān ʿahd ki bestem bā tu
Tā ne-gūyī ki der-ān rūz vefāyet ne-buved3150

Ḥāliyā daḫı tecdīd-i ʿahd iderem ve rişte-i peymānı bunuñ üzerine ʿaḳd iderem 
ki tā ṭāvūs-ı rūḥ ravża-i bedende cilve ḳıla, ṭūṭī-i zebānı şekker-i şükrüñden ġay-
rı ile şīrīn-kām ve tā hümā-yı zindegānī āşyāne-i kāmrānīde āsūde ola murġ-ı 
dili dām-ı maḥabbetüñden ġayrı ile rām itmeyem. Eger sülūk-i sebīl-i āḫirete 
senden sebḳat muḳadder olursa ḫod fe-bihā şarṭı pāyāna yitişdürmiş oluram ve 
eger bir müddet daḫı ecel mühlet ve ʿ ömr müsāmaḥat göstere bu ʿ ahd üzre pāy-
dār ve bu peymān üzre ber-ḳarāram. Şöyle mülāḥaẓa olına Beyt: [H-213a]

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dü se rūzī eger ez ʿömr emān ḫvāhed būd
ʿAhd-i men bā tu hemānest ü hemān ḫvāhed būd3151

Pīr-i kühen-sāl bu kelimātuñ istimāʿı ile ḫoş-ḥāl oldı. Zen daḫı vech-i mez-
būr üzre peymān u ʿahdini eymān-ı ġılaẓ u şidād ile müʾeyyed ü müʾekked ü 
müʾebbed ḳıldı. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Olur keẕẕāb olanuñ işi sev-gend
Çü bir söz söyleye içer niçe and

Çerāġ-ı kiẕbi çün rūşen ḳıla zen
Virür gözi yaşından aña rūġan

Pīr-i faḳīr ferāġ-ı dil ve ṣafā-yı żamīr ile başını zānū-yı zen-i dil-cū üzre ḳoyup 
ḫvāba vardı. Bu ḥāle muḳārin ol maḳāma bir cevān geldi, altında esb-i tāzī des-

3150 Mahşerde benim vefasız olduğumu söylemeyesin diye seninle ettiğimiz yemini kıyamete kadar tutacağım.
3151 Ömrüm iki üç gün daha vefa ederse bil ki sana ettiğim yemin aynen devam edecektir.
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tinde murġ-ı bāzī başında tāc-ı keyāne dūşında libās-ı ḫüsrevāne. Zen naẓar 
itdi ne gördi? Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bir göñül ṣayd idici cān gördi
Nice cān bir güzel cevān gördi

Eger merdüm-i dīde şeb-i tīrede şemʿ-i ruḫsārın göreydi tutuḳ-ı ufḳ-ı maşrıḳdan 
ṣubḥ-ı ṣādıḳ ṭāliʿ oldı ṣanaydı ve eger dīde-i merdüm zīr-i ṭurre-i şeb-renginden 
ʿārıż-ı zībāsın temāşā ideydi āftāb-ı cihān-tāb verā-yı ḥicāb-ı seḥābdan lāmiʿ 
oldı diyeydi3152. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bir gül-i sīr-āb idi gül-berg-i ruḫsārı anuñ
Sünbül-i pür-tāb idi zülf-i siyeh-kārı anuñ

Naḳḳāş-ı ḳudret pergār-ı ibdāʿ ile ʿanber-i terden saṭḥ-ı ʿiẕārına dāʾire çekmiş 
idi. [Ü-168a] Dihḳān-ı fıṭrat bāġ-ı cemāl ve būstān-ı ḥüsn-i bā-kemāline 
toḫm-ı leṭāfet ve beẕr-i melāḥat ekmiş idi. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Çevgān ze müşk  ber-meh-i tābān keşīdeʾī
Meh rā çü gūy der-ḫam-ı çevgān keşīdeʾī

Ān ḫaṭṭ-ı sebz-fām ki Ḫıżırest nām-ı ū
Ḫoş ber-kenār-ı çeşme-i ḥayvān keşīdeʾī

Āverdeʾī ze şiʿr-i siyeh-sāyebān-ı ḥüsn
Ber-rūy-ı āftāb-ı dıraḫşān keşīdeʾī3153

Zenüñ çün tīr-i naẓarı ol cevānuñ hedef-i cemāline rāst geldi sulṭān-ı ʿaşḳ leş-
ker-i şūr u şevḳ ile kişver-i derūn u bīrūnına at ṣaldı ve ʿaḳl ki şaḥne-i şehr-i 
bedendür, ol menzilden raḫt-ı iḳāmeti3154 götürüp beyābān-ı ḥayret ü ḥasretde 
ḥayrān u ser-gerdān [B-187b] oldı ḳaldı ve zebān-ı ḥāl ile bu beyti inşā idüp 
inşāda āġāz ḳıldı. Beyt:

3152 Diyeydi] ṣanaydı, Ü.
3153 Çevganı miskten parlak  aya çekmişsin. Ayı çevgan oyununda top yapmışsın. Adı Hızır olan yeşilimsi yüz çizgisini 

ab-ı hayat çeşmesinin (dudaklarının) etrafına ne de güzel çekmişsin. Şiirden güzel, siyah bir gölgelik  getirip parlak 
güneşin yüzüne çekmişsin.

3154 Raḫt-ı iḳāmeti] raḫtı, B H.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Süvāre āmedī vü ṣayd-ı ḫod kerdī dil ü ten hem
ʿİnān-ı ṣabr be-güsestī licām-ı nefs-i tevsen hem3155

Ol cānibden daḫı cevān naẓar idüp bir nigār-ı nāzenīn gördi ki meşşāṭa-i ṣunʿ-ı 
Yezdānī çihre-i dil-rübāsına gülgūne-i melāḥat ile tāb ve bāġbān-ı ḳudret-i 
Ṣamedānī gül-berg-i ruḫsār-ı zībāsına şebnem-i leṭāfet ile āb virmiş. Ḫūrşīd-i 
raḫşānuñ reşk-i ʿārıż-ı sīmīninden çihresi altun ve müşk-i Ḫıṭā’nuñ [H-213b] 
ġayret-i zülf-i müşkīninden cigeri ḫūn olmış. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḳāmeti serv-i ser-firāz olmış
Mīvesi şīve bergi nāz olmış

Dehen-i tengi ḥoḳḳa-i mercān
Laʿl-i nābı müferriḥ-i dil ü cān

Zülf-i s̱uʿbānı āyet-i Mūsā
Leb-i cān-baḫşı ġayret-i ʿĪsā

Anuñ daḫı gerden-i cānı esīr-i zencīr-i maḥabbet ve pāy-ı dili beste-i bend-i 
irādet oldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Leşker keşīd ʿaşḳ u dilem terk-i cān girift
Ṣabr-ı gürīz-pāy ser ender cihān girift3156

Cevān-ı süvār meger ol diyāruñ şehriyārınuñ oġlı idi. ʿAzm-i şikār ile ṣaḥrāya 
çıḳup ittifāḳ ḫadem ü ḥaşeminden dūr düşmiş idi. Çün tīr-i3157 naẓarı ol ġazāl-ı 
şīr-efgen ü şehr-āşūba rāst geldi3158 kemān-ebrūsından siper-i sīne-i cevāna bir 
peykān-ı dil-dūz urdı ki cānı acısından leẕẕet-i kār-ı şikārı unutdı ve ḳaṣd-ı ṣayd 
iderken naḫcīr-vār dām-ı ʿaşḳa giriftār oldı. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gördi çün ḳāmeti ḫayālini ol
Dikdi cānda belā nihālini ol

3155 Atınla gelip gönül ve tenimi kendine esir alarak  sabır ve nefis yularını boynuma taktın.
3156 Aşk  ordu çekip gönlümü fethetti. Sabrım kaçıp dünyadan göçtü.
3157 Tīr-i] nīze-i, Ü.
3158 Rāst geldi] ṭūş oldı, Ü.
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ʿAşḳ ġavġāsı geldi gitdi ferāġ
Oldı ḫālī ḫayāl-i cānına3159 dāġ3160

Ṣordı ki ey reşk-i perī ve ey cān-ı bütān-ı āzerī sen kimsin ve bunda n’eylersin 
ve sebeb nedür ki bu ġūl ile muʾāneset eylersin. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Baña di kim ne burcuñ māhısın sen
Nice çeşmüñ temāşāgāhısın sen

Ne günden pertev alduñ ey meh-i nev
Ki ṣalduñ burc-ı ḥüsne böyle pertev

Perī iseñ nedür yanuñdaki ġūl
Eger insān iseñ insān ile ol

Ol zen dil-i ġam-ı pür-derdinden bir āh-ı pür-dūd idüp eyitdi:

Ey devlet-i bīdār baḫt-ı ḫıffete ḥālinden mi ṣorarsın yā ḳıṣṣa-i dil-şikeste aḥvā-
lin mi istifsār idersin? Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Serī dārem ki sāmānī ne-dāred
Be-dil derdī ki dermānī ne-dāred3161

Enīs-i rūzgārum bu pīr-i kühen-sāl ve dil-i bī-ḳarārum mūnis-i endūh u melāl-
dür3162 ve libāsum bu pelāsdur ki görürsin, yāl ü bālüm bu ḥāl üzredür ki 
müşāhede buyurursın. ʿ Ömrümi dāʾim miḥnet ü belā ile giçürürem ve cānuma 
müdām sāḳī-i dehr elinden şarāb-ı ḳahr içürürem. Cevān eyitdi:

Ey murād-ı dil-i ġam-dīde ve ey enīs-i ḫāṭır-ı miḥnet-resīde Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḥayf bāşed çü tu şeh-bāz esīr-i ḳafesī3163 [Ü-168b]

Revā mıdur ki sen bu ḥüsn-i ʿacīb ve şekl-i3164 ġarīb ve çihre-i dil-firīb3165 ile 

3159 Cānına] cāna, Ü.
3160 Dāġ] ṭuraġ, Ü.
3161 Başımda düzelmeyen bir karmaşa var. Gönlümde dermansız bir dert var.
3162 Melāldür] melāl, B.
3163 Yazık! Senin gibi bir şahin kafese düşmüş.
3164 Şekl-i] çihre-i, Ü.
3165 Ve çihre-i dil-firīb] -Ü.
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bu pīr-i fertūtuñ esīr-i zencīr-i tesḫīri olasın ve ġabn-ı ʿaẓīmdür ki sen bu zīb 
ü bahā ile bāzār-ı rūzgārda bī-ḳadr ü bahā ve bī-berg ü nevā ḳalasın. Gel seni 
şebistānuma [B-188a] iletüp serīr-i ʿ izzete giçüreyüm ve memleketüñ melikesi 
[H-214a] idüp rāyet-i ḳadrüñi ẕirve-i rifʿate yitüreyüm. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Her ān ç’ez ʿömr-i pīşīn reft gū rev
Künūn rūz-ı nevest ü rūzī-i nev

Biyā tā ez der-i devlet der-āyīm
Çü devlet ḫoş der-āmed ḫoş ber-āyīm

Tu dil-ḫoş bāş tā men cān-fürūşem
Tu sāḳī bāş tā men bāde nūşem3166

Zen çün nüvīd-i viṣāli gūş itdi ḥuḳūḳ-ı pīr-i zāli ferāmūş itdi ve peymāne-i 
peymānı seng-i ġadr ile ṣıyup ʿaḳd itdügi eymānı bi’l-külliye unutdı. Cevān 
zeni kendüye māʾil göricek  eyitdi:

Ey cān-ı cihān furṣat ġanīmetdür ne tevaḳḳuf idersin? Gel gidelüm. Pīr bīdār 
olınca mesāfe-i dūr u dırāz ḳaṭʿ idelüm. 

Zen āheste-rek3167 pīrüñ başını dizinden indürüp yire ḳodı ve cüst ü çālāk 
ʿaḳīb-i cevāna süvār olup dest-i iʿtimād ile miyān-ı cevānı der-āġūş itdi ve āteş-i 
maḥabbet ile şöyle ṭutuşdı ve ʿinān-ı şehvet ile şöyle yapışdı ki daʿvā-yı ʿiffet 
ü ʿıṣmeti ferāmūş itdi. Bu esṉāda dihḳān bīdār olup gördi ki bir cevān süvār 
olmış3168 ve cānān anuñ pāy-ı viṣāline ḫalḫāl ve sāʿid-i ṣoḥbetine sivār olmış. 
Āteş-i ġayret zebāna çekdi ve dūd-ı ḥamiyyet başına çıḳdı ve baḥr gibi cūş ve 
seyl gibi ḫurūş idüp eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Yār-ı men mihr-i dūstān ber-dāşt
Mihr-i dīrīne ez miyān ber-dāşt3169

Āḫir ey bī-vefā ne ʿaceb naḳş u reng ve ey dil-firīb ne ġarīb rīv ü nīreng itdüñ. 
Ey bī-ḥaḳīḳat ḳanı ʿahd ü peymānuñ ve ey nā-mürüvvet ḳanı ʿaḳd ü eymānuñ 

3166 Ömrün geçen kısmını boşver. Bugün yeni bir gün ve yeni bir rızkın var. Gel saadet kapısından geçelim. Talihimiz iyi 
çıkarsa mutlu oluruz. Sen mutlu olasın diye canımı bile veririm. Sen saki ol ben senin elinden şarap içeyim.

3167 Āheste-rek] āheste, H.
3168 Olmış] -B.
3169 Benim sevgilim dostlardan sevgisini aldı. Eski sevgiyi ortadan kaldırdı.
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ve ey kāfir-i niʿmet ḳanı dīn ü īmānuñ3170 ḳanı ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet, ḳanı vefā vü 
ḥaḳīḳat, ḳanı daʿvā-yı ʿiffet, ḳānı muḳteżā-yı mürüvvet? Zen eyitdi:

Ey pīr-i nā-bāliġ bu sözden fāriġ ol ki ḫūb-rūlarda vefā olmaz. Bunlardan 
ḥüsn-i ʿahd ummaḳ hemān süheyli S̱üreyyā ile cemʿ itmek  ve āteş-i sūzān içre 
nihāl-i gül dikmek  gibidür. Şiʿr:

[Fāʿilātün / Mütefʿilün / Feʿilātün]

Eyyühe’n-nākiḥu’s̱-S̱üreyyā süheylan
ʿAmreka’llāhü keyfe yelteḳıyāni3171

Sen meger işitmedüñ ola ki dimişlerdür: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Güftem ze mihribānān resm-i vefā be-yāmūz
Güftā ze māh-rūyān īn kār kemter āyed3172

Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Egerçi çoḳ durur dünyāda teşvīş
Velīkin olmaya bundan beter iş

K’ura baġrına ʿāşıḳ ṭaġca dāġı
Ola maʿşūḳınuñ andan ferāġı

Anuñ ol derdi ile yana sīne
Anuñ toz ḳonmaya āyīnesine3173

Pīr eyitdi: Ey perī [H-214b] dāʾire-i inṣāfdan ṭaşra ḳaçduñ ve cefā-kārlik 
bābını dil-āzārlıḳ kilīdi ile açduñ. Ḳorḳaram ki peymān-şikenlik  mükāfātına 
giriftār olasın ve baña āḫir vaḳtümde sezā gördügüñ fiʿlüñ cezāsın ʿan-ḳarīb 
bulasın. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣaḳın āhumdan ey nigār ṣaḳın
Kīne-cūdur bu rūzgār ṣaḳın

Zen anuñ cānibine iltifāt itmeyüp cevāna eyitdi:

3170 Ve ey kāfir-i niʿmet ḳanı dīn ü īmānuñ] -B.
3171 Ey Süheyl ile Süheyla’yı evlendiren! Allah sana uzun ömür versin, bunlar nasıl bir araya gelir?
3172 (Sevgiliye) “vefa resmini sevenlerden öğren” dedim. (O da) “güzellerden vefa beklenmez” dedi.
3173 Mesṉevī: Egerçi çoḳ durur… ḳonmaya āyīnesine] -Ü.
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Ne ṭururuz gidelüm, tā cefā-yı bādiye-i firāḳdan ḳurtılup ser-menzil-i ṣafā-yı 
viṣāle irelüm. Melik-zāde semend-i tīz-reftār u hāmūn-neverd-i deryā-güẕāra 
ki şimāl-i tünd-rev aña hem-rāh olmaz idi ve vehm-i tīz-kerd gerdine irmez ve 
ese̱rin [B-188b] görmez idi, Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Felek  var olsa çün meydānda dāʾir
Hilālinden olur seyyāre ẓāhir

Ayaġından atılsa naʿl-pāre
Olurdı gūş-ı çarḫa gūş-vāre

Gezer ʿālem için bir demde çün berḳ [Ü-169a]

İki menzildi aña ġarb ile şarḳ

ʿinān virüp ol beyābān-ı bī-pāyānda āb gibi revān ve bād gibi devān olup ān-ı 
vāḥidde dīde-i dihḳāndan ġāʾib ü nā-bedīd oldılar. Pīr-i bī-çāre bā-dil-i ṣad-pā-
re çün bu ḥāli müşāhede itdi bā-vücūd ki kürbet-i ġurbet ve şedāʾid-i rāhdan 
bī-ṭāḳat olmış idi, ḥurḳat-ı firḳat-ı hem-rāha ṣabr u taḥammül idemeyüp üftān 
u ḫīzān ʿaḳablerine düşdi gitdi. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Derdmendān rāh mī-pürsend ü ez pey mī-revend3174

Giderken kendü kendüye eyitdi:

Nisā ṭāʾifesinde ḫod vefā ve binā-yı ʿahdlerinde beḳā ve meşreb-i ḳalblerinde 
ṣafā olmaz. Şiʿr:

[Mütfāʿilün / Mütefāʿilün / Mütefāʿil]

Daʿ ẕikrehünne femā lehünne vefāʾü
Rīḥu’ṣ-ṣabā ve uḫūdühünne sevāʾü3175

Ben bunuñ ḳavline iʿtimād idüp vaṭan-ı meʾlūf ve diyār-ı maʿhūdı terk  eyle-
düm. Ḥāliyā ne bu ḥāl ile rucūʿ itmek  müyesser ve ne bu ṭāḳat ü mecāl ile 
ardlarından yitmek  ve ne ilā ġayrı’n-nihāye3176 ʿaḳablerince gitmek  mutaṣavver-
dür. Eyā benüm ʿāḳıbet-i kārum nice olısar ve ḫātimet-i ḥālüm neye nihāyet 
bulısardur? Beyt:

3174 Dertliler yol sorup ardından giderler.
3175 O kadınları anmayı bırak. Çünkü vefasızdırlar. Onların sözleriyle saba rüzgarı aynıdır.
3176 Sonsuza kadar.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Mī-revem gird-i cihān der-pey-i dil bī-ser ü pā
Çi kunem kār-ı merā pā vü serī peydā nīst3177

Ammā çün bunlar bir zemān gitdiler ḫayli mesāfe ḳaṭʿ itdiler. Giderek  bir 
çeşmesāra ve sāye-i sipīdāra yitdiler. Çün istiʿcāl ile ḥareketden muḥibb ü 
maḥbūbe ese̱r-i melāl ve ḳuvvet-i merkūba fütūr u kelāl ṭārī oldı eyitdiler:

Evlā budur ki bu maḳāmda bir sāʿat āsāyiş ü ārām idevüz ve şeh-süvār-ı 
meydān-ı āsmān çenber-i dāʾire-i nıṣfü’n-nehārdan güẕār idicek  biz daḫı bu 
maḳāmdan ḳıyām idüp māh gibi [H-215a] menzil-i maʿhūdumuza ḫırām 
idevüz. 

Pes esbden piyāde olup sāye-i dıraḫta geldiler. Bir zemān leb-i ābda oturup 
kitāb-ı ʿaşḳdan niçe faṣl u bāb oḳuyup muḥāvere vü müşāʿareye āġāz ḳıldı-
lar. Cevān rūy-ı rengīn-i nigārı ve zülf-i müşgīn-i dildārı müşāhede3178 idüp 
ḥavālī-i ruḫsār-ı gül-renginde ḥalḳa-i ṭurre-i ġāliye-bārı muʿāyene idicek  eyit-
di: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Zülf-i müşkīn-ḥalḳaet ber rūy-ı gül-gūn beste-end
Mī-ne-dānem rūz u şeb ber-yek  diger çün beste-end3179

Cānān daḫı bir zemān ol serv-i nāzuñ ser-firāzligin ve ol şūḫ u ṭannāzuñ 
dil-nevāzligin temāşā ve naḫl-i ḳāmet-i zībāsına ki reşk-i ṭūbā ve ġayret-i sidre-
tü’l-müntehādur, naẓar idüp bu beyti inşā itdi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Naḫl-ı bālā-yı tu rā yā Rab çi mevzūn beste-end
Ṣad hezārān nāzükī ber-yek  diger çün beste-end3180

Esṉā-yı muṣāḥabetde zen-i dihḳāna teḳāżā-yı ṭabīʿat muḳteżāsınca tecdīd-i 
ṭahāret lāzım geldi. Ḥürmet ü edebe riʿāyet idüp ol mevżiʿden ḫayli mesāfe gi-
düp ḫalvet gözedüp bir bīşe ḳurbında bir çeşme gördi. Henūz kenār-ı çeşmeye 
varmadın bir şīr-i ġurrān ki şīr-i āsmān anuñ heybetinden lerzān ve gāv-ı sipihr 
nehīb-i pençe-i mehībinden gürīzān idi, Mesṉevī: [B-189a] 

3177 Aciz ve çaresiz gönlümün ardınca bütün dünyayı dolaşıyorum. Ben de böyle aciz ve çaresiz biriyim, ne yapayım?
3178 Müşāhede] temāşā, Ü.
3179 Siyah saçlarının halkasını gül yüzüne bağlamışlar. Gece ve gündüzü böyle nasıl bir araya getirebilmişler bilmiyorum.
3180 Aman Allah’ım senin bu uzun boyun ne kadar da ölçülüdür! Yüzbinlerce inceliği böyle bir araya nasıl getirebilmişler?
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hemī āmed ḫurūşām u sitīzān
Hizebr-i çarḫ ez sehmeş gürīzān

Be-nīş-i nāḫunān zehr-āb dāde
Be-tīġ-ı nāb-ı ū ḫūn-āb dāde3181

iltihāb-ı āteş-i cūʿdan eṭrāf-ı deşt-i veġāyı ṭavāf iderken çeşm-i pür-ḫışmı ol 
şūḫ-çeşme rāst gelüp fi’l-ḥāl ḳullāb-ı çengāl ile ḳapup ol bīşeye iletdi. Cevān çün 
ṣafīr-i şīri işitdi ve nigārın kenāra çekdügin temāşā itdi bīm-i cāndan hemān ol 
ān [Ü-169b] kendüsin at arḳasına bıraġup rāh-ı beyābānı ṭutdı gitdi. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Belā rā dīd ü rūy ez yār ber-tāft3182

El-ḳıṣṣa cevān hevl-i3183 cāndan ardına baḳmayup ḳaçdı ve cānān çengāl-i şīr-i 
ġurrāna giriftār olup mezraʿa-i cihānda ne ekdiyse anı biçdi. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her kesī ān-dereved ʿāḳıbet-i kār ki keşt3184

Pīr-i dihḳān anlaruñ ʿaḳabince üftān u ḫīzān ve ḥayrān u giryān giderken ol 
çeşme kenārına gelüp anlardan ese̱r ü nişān görmeyüp feryād u fiġān idüp 
eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Derdā ki yār reft ü dilem rā devā ne-kerd
Ṣad vaʿde bīş dād u yekī rā vefā ne-kerd3185

Bir zemān eyyām-ı viṣāl ve hengām-ı ittiṣāl ḫayālin ḥāl3186 idinüp nāliş itdi ve 
ḳaṭarāt-ı ḥaserāt ve mücācāt-ı3187 ʿaberātı bāġ-ı ruḫsār ve semenzār-ı ʿiẕārına 
revān idüp [H-215b] eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳanı ol gün ki viṣāl-i yār ile mesrūr idüm
Ol cemālüñ ḥüsnine ben vaṣlına maġrūr idüm

3181 Tırnaklarına zehir sürmüş, kılıcını da kana bulamış bir şekilde öyle bir saldırdı ki feleğin aslanı korkup kaçtı. 
3182 Belayı gördü ve sevgiliden yüz çevirdi.
3183 Hevl-i] bīm-i, Ü.
3184 Sonunda ektiğini biçersin.
3185 Sevgili, gönlümün derdine deva bulmadan gitti. Yüzlerce kez vaatlerde bulundu, hiç birini yerine getirmedi.
3186 Ḥāl] ḫayāl, B.
3187 Mücācāt-ı] muḥācāt-ı, B / muḥāricāt, H.
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Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḥabbeẕā rūzī ki mārā der-serābistān-ı vaṣl
Çün gül ü bülbül mecāl-i ḫande vü güftār būd3188

Dirīġ ki lemeʿāt-ı envār-ı muvāṣalat ẓulümāt-ı eyyām-ı müfāraḳata mübeddel 
oldı ve ḥayf ki bahār-ı ḥużūr u rāḥat debūr-ı miḥnet ile ḫizān ve berg ü bār-ı 
bāġ-ı devlet nekebāt-ı nekbet ile rīzān oldı. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Dī-rūz çünān visāl-ı cān-efrūzī
İmrūz çünīn firāḳ-ı ʿālem-sūzī

Efsūs ki ber-defter-i ʿömrem eyyām
Ān rā rūzī nevīsed ü īn rā rūzī3189

Girye-i bisyār ve nāle-i bī-şümārdan ṣoñra naẓar itdi. Gördi ki yār-ı ḳadīminüñ 
ese̱r-i ḳademi bīşe cānibine gitdi. Bī-muḥābā ol izi izleyürek  ve3190 dīde-i iḥtiyāṭ 
ile cevānibini gözleyürek  gitdi. Ol mevżiʿe yitdi ki şīr anuñ şikemin çāk  itmiş 
idi ve eḥşāsından3191 baʿżın yiyüp bāḳīsin anda ḳomış gitmiş idi. Pīr-i fertūt 
ol ḥāli müşāhede idicek  serāsime vü mebhūt oldı. Bildi ki ol bī-vefā cināyet-i 
ḫıyānetüñ ʿuḳde-i ʿiḳābına giriftār olmış ve itdügi ġadr ü naḳż-ı ʿahdüñ cezā vü 
pādāşını bulmış. Bir zemān dīde-i ʿibret ile anuñ ḥāline baḳdı, ḥayrān ve anuñ 
miḥnetine ve kendünüñ ġurbetine ṣad hezār āh u nāle ile3192 giryān oldı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ze leb nāleeş ber-S̱üreyyā resīd
Ze müjgān sirişkeş be-deryā resīd3193

Bu mese̱lüñ fāʾidesi oldur ki her kimse ki çihre-i ʿahd ü vefāyı nāḫun-ı ġadr ü 
cefā ile ḫırāş ide, kātib-i dehr keẕālik  ḳahr ile raḳam-ı vücūdunı ṣafḥa-i defter-i 
rūzgārdan terāş ide. Beyt:

3188 Kavuşma serabında bir gün de olsa sevgiliyle gülüp konuşma fırsatı bulacağımız güne ne mutlu!
3189 Dün canı ısıtan bir visal ve bugün dünyayı yakan bir ayrılık. Ne yazık  ki kader dün yaşadıklarımı sadece bir gün 

yaşattı, ama bugün yaşadığımı ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. 
3190 İzi izleyürek  ve] ese̱rlerüñ, B.
3191 Eḥşāsından] aʿżāsından, H / iḥsāsından, Ü.
3192 Ṣad hezār āh u nāle ile] -B H.
3193 Dudağından dolayı feryadım Süreyya’ya kadar ulaştı. Kirpiklerinden dolayı gözyaşım denizlere ulaştı.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bī-vefāyī her kucā raḫt efkened
ʿĀḳıbet ān cāy rā vīrān kuned3194

Mūş eyitdi: Ben de bilürem ki naḳż-ı ʿ ahd u mīsā̱ḳ ve ḳarʿ-ı bāb-ı nifāḳ3195 ḫilāf-ı 
meḥāsin-i [B-189b] evṣāf ve naḳīż-ı mekārim-i aḫlāḳdur. Senüñ menāfiʿ-i 
maḥabbet ve fevāʾid-i ṣoḥbetüñ baña vāṣıl olup bu iki belā üstümden senüñ 
vāsıṭañ ile mündefiʿ oldı ve aʿdānuñ benden rişte-i ṭamaʿı senüñ yümn-i him-
met ve bereket-i ʿināyetüñ ile münḳaṭıʿ oldı. Pes mürüvvete lāʾiḳ budur ki bu 
mekrümetüñ mükāfātını ẕimmet-i himmetüme vācib bilem ve senüñ bendle-
rüñi kesmekden iki dişüm ḳalınca çalışup ḫalāṣuñ bābında itdügüm ʿahdüñ 
ʿuhdesinden gelem, ammā ḫāṭıruma bu ḫaṭar-nāk  ḫāṭıra ḫuṭūr itdi ki ḳasā-
vetden ʿinān-ı temālük  ü temāsük  elümden gitdi, [Ü-170a] tā āyīne-i dil ol 
ġubārdan ṣafā ve mirʾāt-ı ḫāṭır ol jengārdan cilā bulmaya. Mümkin degüldür ki 
senüñ ʿuḳde-i kāruñ temām güşāyiş bula. Gürbe eyitdi: [H-216a]

Şöyle fehm olınur ki benüm cānibümden ḫāṭıruñda ḫadşe olup naḳż-ı ʿahd 
endīşesin idersin. Ḥāl bu ki ben bend-i ʿahd ü peymānı miyān-ı cāna ʿaḳd 
idüp eymān-ı ġılāẓ u şidād ile müʾekked ḳılmışamdur. Min-baʿd ġadr ü nifāḳ 
ve naḳż-ı ʿahd ü ittifāḳ iḥtimālin virme ve sevābıḳ-ı vaḥşeti muṭlaḳā ḫāṭıruña 
getürme ki ḳānūn-ı muḫāleṣat-ı cedīd āyin-i muḫāṣamet-i ḳadīmi nesḫ itmiş-
dür. Senden vefādārlıḳ ve ḥaḳ-güzārlıḳ müteveḳḳaʿ u maṭlūb iken mekkārlar 
ve ḥīle-kārlar zümresinden maʿdūd u maḥsūb olma3196 ve cemāl-i menāḳıb ve 
āyīne-i meḥāsinüñi reng-i nīreng ve jeng-i ġadr ile mevsūm u maʿyūb ḳılma3197. 
Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ṣāf dār āyīne-i dil ki ṣafā ez heme bih
Me-şiken ʿahd ki āyīn-i vefā ez heme bih3198

ʿĀḳil-i kāmil ve hūşmend-i ṣāfī-dil ki bir kimseden şemme-i taʿaṭṭuf ve kirişme-i 
telaṭṭuf görse binā-yı iḫlāṣ ve ḳavāʿid-i iḫtiṣāṣı ẕirve-i semāya yitürür ve nihāl-i 
ṣıdḳ u ṣafāda mīve-i luṭf u vefā bitürür. Eger żamīrinde bir daġdaġa ẓāhir 
olsa ve ḫāṭırına bir şübhe ḫuṭūr ḳılsa fi’l-ḥāl anı ṣafḥa-i ḫayālden maḥv idüp 

3194 Vefasızlık  nereye çadır kurarsa sonunda orayı viraneye çevirir.
3195 Nifāḳ] vifāḳ, B.
3196 Olma] olmaya, B.
3197 Ḳılma] ḳılmayasın, B.
3198 Gönül aynasını saf tut ki saflık  her şeyden iyidir. Ahde vefa et ki vefa resmi herşeyden evladır.
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min-baʿd anı pīrāmen-i ʿarṣa-i ḫāṭıra getürmez. ʿAle’l-ḫuṣūṣ ki mā-beynlerinde 
ʿuḳde-i ʿahd ü mīsā̱ḳ mübrem olup eymān-ı ġılāẓ u şidād ile muḥkem olmış 
ola. Maʿlūmdur ki bī-vefālaruñ ḫātimeti şūm ve ʿāḳıbeti meẕmūm ve erbāb-ı 
ġadr saʿādet-i dünyā vü ʿ uḳbādan maḥrūmdur. Eymān-ı kāẕibe bünyān-ı ʿ ömri 
vīrān ve ḫulf-i vaʿde ve naḳż-ı peymān-ı bünyād-ı ʿömr ü zindegānīyi ḫāke 
yeksān ider, el-yemīnü’l-kāẕibetü teddeʿu’d-diyāre belāḳıʿa3199. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün dıraḫtest ādemī vü bīḫ ʿahd
Bīḫ rā tīmār mī-bāyed be-cehd

ʿAhd-i fāsid bīḫ-ı pūsīde buved
V’ez şümār-ı luṭf be-burīde buved

Naḳż-ı mīsā̱ḳ u ʿuhūd ez aḥmaḳīst
Ḥıfẓ-ı sevgend ü vefā kār-ı taḳīst3200

Ümmīd-vāram ki vefādārlıḳ ḥaḳḳını ferāmūş itmeyüp muḳaddemāt-ı āzārı 
ḳoyasın ve ʿaḳd itdügüñ ʿahdi naḳż itmeyüp naḳş-ı ġışş u ġılli ṣafḥa-i dilden 
yuyasın. Mūş eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Her kes ki der-vefā-yı tu sevgend be’şkened
Cān u dileş be-zaḫm-ı ḥavādis ̱fikār bād3201

Ḥāşā ki ben ʿahde vefā ve seni bend-i belādan rehā itmeyem, fe-emmā ḫāṭıra 
ḫelecān iden ḫāṭıra ki saña beyān itmişem, beni gird-āb-ı tefekkür ve lücce-i 
taḥayyüre bıraḳdı. Gürbe eyitdi:

Meknūn-ı ḫāṭır ve mażmūn-ı mā-fi’ż-żamīrüñi baña iʿlām eyle, tā ben daḫı 
dīde-i tedbīr ile aña naẓar [B-190a] idüp senüñ pāye-i ʿaḳl u idrāküñi bilem 
ve endāze-i endīşe vü dānişüñi maʿlūm [H-216b] ḳılam. Mūş eyitdi:

Ey gürbe ehl-i tecrübe buyurmışlardur ki: Dostlar iki nevʿdür. Biri anlardur ki 
ṣıdḳ-ı kāmil ve raġbet-i şāmil ile bī-şāʾibe-i ġaraż ve bī-tevaḳḳuʿ-ı ʿivaż cānib-i 
müvālāt u muṣādaḳāta māʾil olalar. İkinci anlardur ki yā meṭāmiʿ-ı3202 menā-

3199 Yalan yere yemin geride boş diyarlar bırakır.
3200 İnsan bir ağaç gibidir. Kökü ise ahdidir. Bu yüzden köke iyi bakmak  gerekir. Fâsit ahd, çürüdüğü için kesilmesi gere-

ken köke benzer. Anlaşma ve ahdi bozmak  ahmaklığın bir sonucudur. Vefa ve anlaşmayı korumak  akıllı insanların 
işidir.

3201 Senin vefanda ahdi bozan herkesin canı ve gönlü olayların acısından yaralanır.
3202 Meṭāmiʿ-ı] ṭamaʿ-ı, H / ṭāmiʿ-ı, Ü.
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fiʿ veyā defʿ-i żār ve refʿ-i mażārr içün bu ṭarīḳı iḫtiyār ḳılalar. Evvelki ṭāʾife 
ki ebvāb-ı ṣadāḳati ṣafā-yı niyyet ve ḫulūṣ-ı ʿaḳīdet ile fetḥ itmişlerdür, her 
ḥālde anlara iʿtimāda mecāl vardur ve her zemān anlaruñ cānibinden emn 
[Ü-170b] ü emān muḥtemeldür ve anlaruñ ḥaḳḳında mümkin olan inbisāṭ u 
nevāziş rūşen-i dānişden münḥarif degüldür. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Dūst buved merhem-i rāḥat-resān
V’er ne rehā kun suḫan-ı nā-kesān

Zehr-i tu rā dūst çi dāned şeker
ʿAyb-ı tu rā dūst çi ḫvāned hüner3203

Ammā anlaruñ ṣıfat-ı ṣadāḳati siper-i defʿ-i mażarrat ideler, tā vesīle-i ceẕb-i 
menāfiʿ ve vāsıṭa-i celb-i meṭāliʿ ḳılalar. Ḥālleri bu minvāl üzre ḳarār itmez, 
gāh bisāṭ-ı mübāsaṭata ḳadem-i inbisāṭını firāz ve gāh sāz-ı muvāfaḳatuñ düze-
nin bozup muḫālefet-i perdeden āġāz iderler. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ki dūstī kuned çün şīr ü şeker
Ki düşmenī saḫt tu rā ze tīr ü teber3204

Merd-i dānā bu maḳūle aṣdiḳānuñ baʿżı ḥācātında müsāʿade revā görmezler 
ve bi’l-külliye zimām-ı iḫtiyārın anlaruñ ḳabża-i iḳtidārına teslīm eylemezler. 
Belki itmām-ı mehāmmında iʿẕār-ı laṭīfeye temessük  idüp taḥṣīl-i merāmına 
tedrīc ile ser-encām virür ve anuñ żımnında kendü cānibin daḫı mülāḥaẓa 
idüp şarṭ-ı iḥtiyāṭı kemā-yenbaġī muḥāfaẓa ḳılur ki cemīʿ-i umūrda iḥtiyāṭ 
münāsib ve ṣıyānet-i nefs ʿ alā külli ḥāl vācibdür. Her kimse ki bu maḳūle aḥbāb 
ile muṣāḥabetde ṭarīḳ-i mezbūra sülūk  ide elsine-i nāsda menḳabet-i mürüvvet 
ile meẕkūr olur ve miyān-ı ʿām u ḫāṣda meziyyet-i rāy u rüʾyet ile meşhūr olur. 
Benüm de fikrüm budur ki senüñ ile hemān bu menhec üzre sālik  olam. Çün 
senüñ istiḫlāṣuñı ẕimmet-i ʿahdüme aldum lā-cerem incāz-ı vaʿd ve īfā-yı ʿahd 
lāzımdur, ammā ṣıyānet-i ẕāt ve muḥāfaẓat-ı nefsüm bābında daḫı mümkin 
olan3205 iḥtiyāṭ vācibdür. Zīrā ki benüm senden ḫavf u ḫaşyetüm ziyādedür. Ol 
ṭāʾifeden ki senüñ ḥazm-i kerīmüñe iḫtiṣāṣ ile anlaruñ dām-ı kāmından ḫalāṣ 

3203 Rahatlık  merhemini getiren dosttur. Merhem getirmeyen kişi zaten dost değildir. Senin asıl dostun zehrini şeker, ayıbı 
ise hüner sayar. 

3204 Dostluk  süt ve şeker gibidir. Düşmanlık  ise ok  ve baltadan daha acımasızdır.
3205 Mümkin olan] -Ü.
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oldum ve senüñ ki baña buġż u ʿadāvetüñ eşeddür, senüñ ile ḳabūl-i ʿahdi 
anlaruñ defʿ ü reddi içün ẕimmetüme lāzım ḳıldum. Senüñ cānibüñden daḫı 
benüm cānibümde [H-217a] vāḳıʿ olan mülāyemet ü mülāṭafet muḳarrerdür 
ki maṣlaḥat-ı vaḳt ve żarūret-i defʿ-i mażarrat içündür. Ḥālā baña farżdur ki 
ḫaṣmuñ mekr ü iḥtiyālinden ḥaẕer idüp semʿ-i ḳabūl ile aḳvāl ü maḳālini3206 gūş 
itmeyem ve meʾāl-i ḥāle naẓar idüp cānib-i ḥazm ü iḥtiyāṭı ferāmūş itmeyem ki 
buyurmışlardur. Mesṉevī: [B-190b] 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Der-istiḥkām-ı kār-ı ḫvīş mī-kūş
Me-kun ḳānūn-ı ḥikmet rā ferāmūş

Kesī k’ū kār ber-bünyād sāzed
Binā-yı ʿaḳl rā ābād sāzed3207

Gürbe eyitdi: Ey mūş sen be-ġāyet zīrek  ü bā-hūş imişsin. Ben senüñ meblaġ-ı 
idrāküñ bu mertebe idügin bilmez idüm ve miḳdār-ı dāniş ü bīnişüñi3208 bu 
derece fehm eylemez idüm. Çün beni bu kelimāt-ı ḥikmet-nikātuñdan behre-
mend idüp cevāhir-i pendüñi gūş-ı hūşuma bend ü peyvend itdüñ. Vüfūr-ı luṭf 
u keremüñden dūr degüldür ki iʿlām buyurasın ki hem beni bendden ḳurtar-
maḳ ve sen selāmet ile ḳurtulmaḳ nice müyesser ve bu ḳufl-i müşkilüñ fetḥi nice 
kilīd-i endīşe ile mümkin ü mutaṣavverdür. Mūş tebessüm itdi ve eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ölümden ġayrıya hep çāre vardur
Oñulmaz dünyede ne yara vardur

Ey gürbe ṣanʿat çūb altındadur. [Ü-171a] Bu bābda fikr-i ṣavāb budur ki 
cemīʿ bendlerüñi tīġ-ı nābum ile kesem, ammā şol ʿuḳdeyi ki aṣlü’l-bābdur, 
kendü cānum içün ḥıfẓ idem ve furṣat gözedem tā saña baña ḳaṣddan ehem bir 
mühim ḥādis ̱olup beni ṣayddan ʿāciz olasın ve aña iştiġāl ile mecālüñ olmaya 
ki pençe-i çengāl ile baña dest-res bulasın. Pes ol ʿuḳdeyi daḫı ḥall idem, tā sen 
de bendden ve bendeñüz de ḫalāṣ olup ikimizüñ daḫı murādı aḥsen-i vech 
üzre müyesser ü muḥaṣṣal ola. 

Gürbe bildi ki mūş be-ġāyet dānā vü ʿāḳil ve ṣanʿatında üstād-ı kāmildür. Füsūn 

3206 Aḳvāl ü maḳālini] aḳvālini, B H.
3207 İşini sağlamlaştırmak  için gayret et. Hikmet yasasını unutma. İşini sağlama alan kimse aslında akıl binasını 

kurmaktadır.
3208 Dāniş ü bīnişüñi] dānişüñi, B H.
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Farenin, ipleri kemirmesi üzerine tuzaktan kurtulan kedinin 
ağaca tırmanması. TSMK, revan 843, v.327a.
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u fesāne ile ʿaḳlın aldurmaz ve ʿillet ü bahāne ile tūşından3209 ayrılmaz. Żarūrī 
bu ḥükmi imżā idüp bu ḳażāya rıżā virdi ve mūş dāmuñ bendlerini birer birer 
kesüp ol ʿuḳdeyi ki cümlesinüñ ʿumdesi idi, ḥāli üzre ḳodı ve ol gice temām ḫvāb 
u ārām itmeyüp kitāb-ı ḥikmetden niçe faṣl u bāb oḳıdı. Ol zemān ki ṭāvūs-ı 
zerrīn-bāl-i mihr riyāż-ı sipihrde cilve vü ihtizāza ve şeh-bāz-ı āşyāne-i ṭārem-i 
çārüm şeh-per-i nūr-güster ile hevā-yı feżā-yı ufḳdan pervāza geldi, Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣubḥ-dem urdı semend-i çarḫa zerrīn-per güneş
Nūrdan çekdi livā-yı ejdehā peyker güneş

ṣayyād-ı ḫām-ṭamaʿ ümmīd-i şikār ile ıraḳdan bedīdār oldı. Mūş eyitdi:

İşte [H-217b] ol vaḳt geldi ki ol ʿaḳd itdügüm ʿahdüñ ʿuhdesinden gelem ve 
ol żāmin olduġum vaʿdeye bi-temāmihī vefā ḳılam. Çün gürbe ṣayyādı gördi 
cān-ı şīrīninden el yuyup helākine muntaẓır oldı ṭurdı. Ṣayyād yaḳın gelicek 
mūş ʿuḳde-i bāḳīyi daḫı ḥall itdi. Gürbe hevl-i cānından yād-ı mūşı ferāmūş 
ḳıldı ve pāy-keşān ḳaçup bir aġaç başına çıḳdı. Mūş daḫı ol teşvīşden ḫalāṣ olup 
sūrāḫına girdi. Ṣayyād geldi. Dāmuñ riştelerin güsiste ve ʿ uḳdelerin bürīde bul-
dı. Nefsine dehşet ü ḥayret müstevlī oldı. Çendān ki eṭrāfı tecessüs ü tefaḥḥuṣ 
itdi. sebebinden nām u nişān bulımayup dām-ı güsiste ve ḫāṭır-ı şikeste ile ḫāʾib 
ü ḫāsir döndi gitdi. Bir zemāndan ṣoñra mūş sūrāḫdan başın [B-191a] ṭaşra 
çıḳardı. Gürbeyi ıraḳdan görüp yaḳın varmaġa ḫavf itdi ve ḫidmet-i mülāze-
metde ḳuṣūrunı zebān-ı maʿẕiret ile ʿarż idüp eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün ḥuṣūl-i devlet-i vaṣluñ muḥāl oldı baña
Göz ucı birle ıraḳdan merḥabā olsun saña

Gürbe daḫı āvāz-ı cān-güdāz ile nāliş idüp eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yā Rab ol düşmen baḳışlu yāre n’itdüm n’eyledüm 
Sevdügümden ġayrı ol dildāra n’itdüm n’eyledüm

Niçün benden iʿrāż ve muṣāḥabetümden iḥtirāz idersin? Meger bilmezsin 
ola ki bir ṣadīḳ-ı ṣādıḳ ve refīḳ-ı muvāfıḳ taḥṣīl itdüñ ve nevāʾib-i zemān içün 
bir ḥiṣār-ı emn ü emān ve evlād u aḥfāduñ içün bir ḥıṣn-ı şeddādı bünyān 

3209 Tūşından] yolından, H Ü.
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u bünyād eyledüñ. Berī gel, tā itdügüñ elṭāf-ı mülāṭafenüñ mükāfātını ażʿāf-ı 
mużāʿaf benden göresin ve dikdügüñ dıraḫt-ı mürüvvet sāyesinde tāb-ı āftāb-ı 
ḥavādisḏen maṣūn olup nihāl-i ārzūda mīve-i murādātuña iresin. Sen benden 
niçün nefret idersin ki ben bu ḥayretde idüm ki itdügüñ elṭāf3210 veẓāʾifüñ ʿöẕ-
rüni niçe zebān-ı ʿacz ile edā ḳılam ve ol inʿām u iḥsānuñ şekker-i şükriyle ne 
ṭarīḳ ile şīrīn-kār olam3211. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Hem tāze-rūyem hem ḫacil
Hem şādmān hem teng-dil

Mūş hemān pāy-ı iḥtiyāṭ ile [Ü-171b] ḥavāşī-i bisāṭ-ı inbisāṭda müteḥāşī ge-
züp ve pergār-vār sāḥat-i muṣāḥabet-i gürbeden kenār çizüp noḳṭa-vār dāʾire-i 
vaḥdet ve zāviye-i ʿuzletde ḳarār itdi ve bu mese̱lüñ misā̱lini ki buyurmışlardur 
hāẕā zemānu’l-ʿuḳūḳ lā zemānu’l-ḥuḳūḳ3212 kilk-i fikr ve enbūbe-i3213 ḫayāl ile ṣaḥī-
fe-i ḥasb-i ḥāline yazup āvāz-ı ḥazīn ile eyitdi: Ḳıṭʿa3214: [H-218a]

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Rūzgārīst ki ez ġāyet-i bī-dād der-ū
Nīst mümkin ki kesī rā ser ü sāmān bāşed

Çeşm-i nīkī ze ki dārīm be-ʿahdī ki der-ū
Ger kesī bed ne-kuned ġāyet-i iḥsān bāşed3215

Çün bu zemān, zemān-ı vaḥdet ü ʿ uzlet ve evān-ı ḫalvet ü ferāġatdür ḫāṭıruma 
bu ḫelecān ider idi ki min-baʿd ebnā-yı zemān ile muṣāḥabet hevesin itmeyem 
ve kāʾinen men kāne3216 iḫvān u ḥullāndan bir ferd ile mücāleset pervāsın pīrā-
men-i żamīrüme getürmeyem. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger hem-dem ārzū kunedem hem-demī-i ḫvīş3217

Gürbe eyitdi: Ey mūş luṭf eyle baña hicrān sözin söyleme ve dīdāruñı benden 

3210 Mükāfātını ıżʿāf-ı mużāʿaf… idüm ki itdügüñ elṭāf] -Ü.
3211 İnʿām u iḥsānuñ şekker-i şükriyle ne ṭarīḳ ile şīrīn-kār olam] teşekkür-i şekker-i şükrine ne ṭarīḳ ile 

kām-ı şīrīn olam, B.
3212 Bu zaman hukuk  zamanı değil, itaatsizlik  zamanıdır.
3213 Enbūbe-i] ḫāme-i, B.
3214 Ḳıṭʿa] rubāʿī, B.
3215 Öyle bir devirdeyiz ki kimse adaletsizlikten dolayı düzene kavuşamıyor. Kimseden iyilik  beklemiyoruz. Yeter ki bize 

kötülük  etmesinler.
3216 Kim olursa olsun.
3217 Eğer can yoldaşım beni arkadaşlığa kabul ederse.
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dirīġ idüp dostluḳ ḥaḳḳını ve āşnālıḳ3218 ḥürmetini żāyiʿ eyleme. Her kimse 
ki elf cehd birle bir ṣadīḳ-ı ṣādıḳ-ʿahd ele getüre ve ḳadrin bilmeyüp āsānlıġ 
ile elden yitüre, dostluḳ netāʾicinden maḥrūm ola ve sāʾir aḥbāb daḫı andan 
nā-ümmīd olup anuñ muṣāḥabetinden iʿrāż u ictināb ḳıla. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bed kesī ān ki dūst kem dāred
Bed-ter ān k’ū girift ü bü’gẕāred3219

Şöyle bil ki saña benüm ẕimmetümde minnet cānı cāvidānīdür ve baña senüñ 
bereket-i ṣoḥbetüñ ile niʿmet zindegānīdür ve miyānumuzda olan ʿaḳd ü ʿahd-i 
meveddet taʿarruż-ı [B-191b] iḫlālden maṣūn ve mā-beynümüzde olan rişte-i 
mihr ü maḥabbet ṭarīḳ-i infiṣālden meʾmūndur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tevān şenīd nesīm-i vefā vü ʿahd-i ḳadīm
Ze her gülī ki demed tā ḳıyāmet ez gül-i mā3220

Mādām ki sāḳī-i ʿömr bāḳīdür senüñ elüñden nūş itdügüm cām-ı keremi 
ferāmūş itmesem gerek  ve itdügüñ mürüvvetüñ mükāfātında beẕl-i mechūd 
idüp dāʾire-i mihr ü maḥabbetden ṭaşra gitmesem gerek. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Şükr-i keremet ki hem çü gül tū-ber-tūst
Sūsen niyem ü be-ṣad zebān ḫvāhem güft3221

Her çend ki gürbe bāb-ı ibrāmda kelāmı ser-ḥadd-i ıṭnāba yitürdi ve eymān-ı 
ġılāẓ u şidādı yād idüp diledi ki ḥicāb-ı iḥticābı miyāndan götürüp bāb-ı 
muvāṣalatı fetḥ ide. Müfīd olmayup mūş cevāb virdi ki:

Her gāh ki ʿadāvet ʿārıżī ola, cānibeynden mülāṭafet ü mülāʾemet ile zevāl-peẕīr 
olmaḳ müyesserdür, ammā ol māddede taḥrīk-i zencīr-i3222 muṣāḥabet fünūn-ı3223 
cünūn u sefāhatden maḥsūb u maʿdūd degüldür, ammā çün ʿadāvet ẕātī ola 
her çend ki ẓāhiren bünyād-ı ṣadāḳat u muḳaddemāt-ı meveddet müşeyyed ü 
mümehhed ola, aña iʿtimād itmemek  gerek  ve muḥāfaẓa-i ḥāl ve mülāḥaẓa-i 

3218 Ḥaḳḳını ve āşnālıḳ] -B H.
3219 Arkadaşın az olması kötüdür, ama daha kötüsü arkadaşların seni terk  etmesidir.
3220 Ahde vefanın güzel kokusunu bizim gülümüzden kıyamete kadar duyabilirsin.
3221 İç içe geçmiş bir gül gibi olan keremine yüz dille şükredeceğim. 
3222 Zencīr-i] -B.
3223 Fünūn-ı] fünūn-ı zencīr-i, B.
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meʾālde bir daḳīḳa nā-merʿī ḳomamaḳ gerek. Zīrā ki3224 anuñ mażarratı ġāyet 
çoḳ ve mefāsidine nihāyet [H-218b] yoḳdur. Pes hemān evlā budur ki çün miyā-
numuzda olan3225 münāsebet, münāsebet-i ażdād ve nisbet, nisbet-i teżāddur 
benüm ile muṣāḥabet sevdāsın yāduña getürmeyesin. Ben ḫod ṣamīm-i cāndan 
senüñ ṣoḥbetüñden girīzānam. Her kimse ki ḫilāf-ı cinsi ile muṣāḥabet hevāsın 
ide aña ol belā yitişe ki ol ġūka yitişdi. Gürbe istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: [Ü-172a] Mūş eyitdi: Rivāyet iderler ki bir mūş bir çeşme kenārında 
vaṭan ṭutmış idi. Ol çeşmede bir ġūk  olur idi. Gāh gāh şemm-i hevā içün ābdan 
çıḳup çeşme kenārına gelür idi. Bir gün kenār-ı ābda ve leb-i ser-çeşmede3226 naġ-
me-i dil-ḫırāş ile cān perdelerin derīde ḳılur idi ve kendüsin bülbül-i hezār-dāstān 
ṣanup āvāz-ı nā-sāz ile gülzār-ı bedenden dil ḳuşların remīde ḳılur idi. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Egerçi zişt-i ser-āġāz u bed-meḫāric idi
Velī uṣūl ü edāsı ziyāde ḫāric idi

Ol zemānda mūş kūşe-i kāşānesinde zemzemeye meşġūl idi. Rāst çün āvāz-ı 
şūr-engīz-i ġūki istimāʿ itdi müteḥayyir olup bī-iḫtiyār temāşā-yı ḫvānende-i 
āhenge ṭaşra çıḳdı ve simāʿ-ı naġamātına meşġūl olup uṣūl ṭutup elin eline urdı, 
başın oynadup ḳuyruġın depredüp ṭurdı, ṣūfīler gibi raḳṣa girdi. Ġūke mūşuñ 
bu ḥareketi ġāyet ḫoş geldi. Taḥsīn ü āferīn oḳuyup mūş ile āşnālıḳ hevesi dīk-i 
dimāġında cūş itdi. Egerçi ki zevācir-i ʿaḳlı muṣāḥabet-i nā-cinsden māniʿ ü 
ḥāʾil idi, ammā hevā-yı3227 ṭabīʿati muʾāneset-i mūşa māʾil ü ḳāʾil idi3228. El-
ḳıṣṣa birbiri ile üns ü ülfet idüp hemvāre ẕevḳ u ṣoḥbet iderler idi ve birbirine 
ʿacīb ḥikāyetler ve dil-keş rivāyetler iderler idi. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Nerd-i dil bā hem-diger mī-bāḫtend
V’ez vesāvis-i sīne mī-perdāḫtend

Ġūk  nezd-i mūş [B-192a] dil-şād āmedī
Penc sāle ḳıṣṣaeş yād āmedī3229

3224 Zīrā ki] -H Ü.
3225 Olan] -H Ü.
3226 kenār-ı ābda ve leb-i ser-çeşmede] çeşme kenārında, Ü.
3227 Hevā-yı] devāʿī, H / dimāġ-ı, Ü.
3228 Ü ḳāʾil idi] ḳaldı, B.
3229 Birbirlerinin kalbi ile tavla oynuyor, birbirlerine vesvese veriyorlardı. Kurbağa farenin yanına sevinçle gelince beş 

yıllık  hikâyesini hatırladı.
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Mūş bir gün ġūke eyitdi: Ey yār-ı mihribān ben vaḳt olur ki saña keşf-i rāz-ı 
nihān itmek  dilerem ve ḫāṭır-ı perīşānumı ṣoḥbet-i şerīfüñ ile şād itmek  ārzū 
eylerem. Gāh olur ki nefsüm enfās-ı dil-āvīzüñi istimāʿ itmek  diler. Vaḳt olur ki 
göñlüm naġamāt-ı ṭarab-engīzüñ ile raḳṣ u semāʿ itmek  diler. Sen ol maḥalde 
ḳaʿr-ı ābda istirāḥat ü ḫvābda bulınursun. Ol ḥālde sen baña gelmek  ümmīd-i 
baʿīd ve ben saña varmaḳ ḫayāl-i muḥāldür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān cā ki tuʾī āmeden-i men müşkil
V’īn cā ki menem hezār müşkil der-dil3230

Her çend ki [H-219a] feryād iderem ṣadā-yı ābdan işitmezsin ve her bār ki 
naʿra ururam ġūklar ġavġāsından istimāʿ itmezsin. Pes bir ḥīle fikr itmek  gerek 
ki çün ben çeşme kenārına gelem sen vāḳıf olasın ve ben āvāz itmedin geldü-
gümi bilesin, ṭaşra gelesin. Ġūk  eyitdi:

Rāst buyurursın. Ben hemīşe bu endīşedeyem ki yār-ı ġam-küsārum3231 kenār-ı 
çeşmeye gelicek  ben ḳaʿr-ı ābdan aña ne vech ile cevāb virem ve ol benüm 
içün çekdügi elem-i intiẓāruñ iʿtiẕārı ʿuhdesinden ne ṭarīḳ ile gelem. Gāh olur 
ki ben de senüñ sūrāḫuñ ḳapusına varuram, sen yabanda bulunup ben müd-
det-i medīde muntaẓır oluram. Ḫayli zemāndur ki ḫāṭır-ı fātıra ḫelecān ider 
idi ki saña bu maʿnādan bir şemme der-miyān ideydüm. Sen ḫod kerāmet idüp 
ṣafā-yı bāṭın ile meknūn-ı żamīrümi bildüñ ve bu maʿnāyı aḥsen-i vech üzre 
beyān ḳılduñ. Ḥālā bu ḫuṣūṣuñ tedbīri saña maḫṣūṣdur ve bu müşkilüñ ḥalli 
rāy-ı iṣābet-peẕīrüñe mufevveżdür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ẕihn-i laṭīf-i tu heme fikr-i nikū kuned3232

Mūş eyitdi: Bu emrüñ ser-rişte-i tedbīri ser-engüşt-i ḳudretümüzdedür. Ṣavāb 
budur ki bir rişte-i dırāz peydā idüp bir ṭarafın benüm pāyuma bend ve bir 
cānibin senüñ pāyuña peyvend idüp tā ki ben leb-i āba gelem rişteyi taḥrīk 
idem, benüm ḳudūmuma mütenebbih3233 olup ḳadem-rence ḳılasın. Eger gāh 
gāh sen daḫı maḳdem-i şerīfüñ ile der-i zāviyemüzi [Ü-172b] teşrīf buyurasın 
rişteyi taḥrīk  ile beni āgāh idesin. 

3230 Senin olduğun yere benim gelmem zordur. Benim olduğum yerde de binlerce dert vardır.
3231 Ġam-küsārum] dem-sāzum, B.
3232 Senin latif zihnin her zaman güzel düşünceler üretiyor.
3233 Mütenebbih] vāḳıf, B.
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Pes3234 ṭarafeynden ʿıḳd-i ʿahde bu rişte üzre intiẓām ve ʿaḳd-i ṣoḥbete bu rişte 
ile istiḥkām virdiler. Hemvāre bu şarṭa riʿāyet ḳıldılar ve her biri āḫerüñ ḥā-
linden bu ṭarīḳ ile ḫaberdār olur idi. Bir gün mūş leb-i ābā geldi, tā ġūki ṭaleb 
idüp esās-ı ṣoḥbeti bünyād idüp ḫāneyi ʿişret-ābād ideler. Nā-gāh bir zāġ-ı 
siyāh feżā-yı hevāda uçarken çeşm-i ṭamaʿ ile kenār-ı çeşmede mūşı gördi. 
Ḳażā-yı āsmānī gibi fi’l-ḥāl inüp ḳaṣṣāb-vār bī-çāreyi ḳanāre-i minḳārına urdı 
ve pervāza geldi. Ol rişte sebebi ile ki bir ṭarafı pāy-ı ġūke beste ve bir cānibi 
pāy-ı mūşa bend olmış idi, ġūk  derūn-ı ābdan ṭaşra gelüp hevāda muʿallaḳ u 
ser-nigūn oldı. Ḫalāʾiḳ zāġ u ġūki bu ḥāl üzre göricek  ve bu naḳş-ı bü’l-ʿacebi 
temāşā idicek  zebān-ı ṭaʿn [B-192b] u ṭanzı dırāz itdiler ve taʿaccüb ṭarīḳı ile 
[H-219b] eyitdiler:

ʿAceb ḥāletdür ki zāġ ber-ḫilāf-ı ʿādet bir ġūki şikār itmiş. Hergiz ġūk  şikār-ı 
zāġ olmaḳ görülmemişdür. Ġūk  feryād itdi ki ḥāliyā ġūk  daḫı zāġa şikār olma-
mışdur. Velīkin şeʾāmet-i muṣāḥabet-i mūşdan bu belāya mübtelā olmışdur. 
Hezārān hezār bu maḳūle belālara sezā-vārdur ol kimse ki ḫilāf-ı cinsi ile 
muṣāḥabet iḫtiyār ḳıla. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey fiġān ez yār-ı nā-cins ey fiġān
Hem-nişīn-i nīk  yābīd ey mehān3235

Bu mese̱l mūcebince vācibdür ki ṣāḥib-rāy-ı ṣāʾib ḫilāf-ı cinsi ile muṣāḥabet 
ḳılmaya, tā ġūk  gibi feżā-yı hevāda rişte-i belāya āvīḫte olmaya. Ḥālā baña bu 
dāʿiye düşmişdür ki min-baʿd benī-nevʿüm ṣoḥbetinden daḫı mücānebet idem 
diyü ḳande ḳaldı ki ḫilāf-ı cins ile muṣāḥabet idem. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Tu ʿuzlet cūy u dūr ez encümen bāş
Refīḳ-ı ḫvīşten hem ḫvīşten bāş

Ze ʿuzlet şāh-ı murġān geşt Sīmurġ
Yekī murġest ü ḫvānendeş be-sī murġ3236

Gürbe eyitdi: Çün leẕẕet-i ṣoḥbetden nefret idüp ve bidāyet-i ḥālde dāne-i 

3234 Pes] -H Ü.
3235 Kötü dosttan sakının! Ey güzeller, iyi bir arkadaş edinin.
3236 Sen inzivaya çekil ve kendi kendinle söyleş. Sîmurg uzlete çekilerek  kuşlara padişah oldu. Tek  bir kuş olmasına 

rağmen ona otuz kuş (Sîmurg) dediler.

846 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



temelluḳ ve dām-ı telaṭṭuf birle beni ṣayd idüp3237 n’iderdüñ3238 ve çün ʿāḳıbet 
mezraʿa-i ḥālüñde toḫm-ı muḫālefet ekerdüñ ol zemān zemīn-i dilde niçün 
nihāl-i muvāfaḳat dikerdüñ? Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Sāḳī be-vefā ser-i sebū bü’gşādī
Çün mest şodem cām ze kef bi’nhādī3239

Çün dürdī-i hicr ḫvāstī dād āḫir
Evvel mey-i ṣāfiyem çerā mī-dādī3240

Mūş cevāb virüp didi ki: Ol zemānda saña iḥtiyācum var idi. Aʿdā-yı cān-şikā-
ruñ pençesinden ḫalāṣ düşvār idi. ʿĀḳil egerçi bir damā giriftār olsa ki andan 
necāt düşmenüñ ḥüsn-i ihtimāmına vā-beste olsa żarūrī anuñ dāmen-i mü-
dārāt u müvālātına teşebbüs ̱idüp iẓhār-ı āsā̱r-ı3241 maḥabbete3242 irtikāb ider, 
çün maḳṣūdına fāʾiz olur ve murādına ẓafer bulur andan tażarrur taṣavvur 
itmekle muṣāḥabetinden teneffür idüp mücālesetinden ictināb ider, ammā 
bu nefret ʿadāvet ü inkār ve bu vaḥşet istiknāf u istikbār cihetinden degüldür. 
Nite ki beççeler şīr içün māderleri ardınca3243 giderler, çün şīrden sīr olalar 
bī-sābıḳa-i vaḥşet muʾānesetinden ferāġat ideler. Her eḥad bilür ki anuñ bāʿisi̱ 
muḳteżāʾ-i ʿadāvet degüldür. Bizüm de çün miyānumuzda bāb-ı muʿāvedet ü 
muẓāheret mesdūd oldı [Ü-173a] terk-i muṣāḥabet ü muvāṣalat ṣavb-ı ṣavā-
ba ḳarīb görinür. Ḳıṭʿa: [H-220a]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki ez ū fāʾide-i mī-resed
Dīden-i ū rāḥat-ı cān u dilest

V’ān ki ez ū fāʾide ne’tvān girift
Ṣoḥbet-i ū rā żarar-ı ācilest3244

Bir daḫı bu ki ikimizüñ ṭīnet-i ḫilḳati āb-ı muʿādāt ile ser-rişte olup āvāze-i 

3237 İdüp] -B.
3238 N’iderdüñ] iderdüñ, B.
3239 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
3240 Ey saki, şarap küpünü samimiyetle açtın. Ben sarhoş olduktan sonra sen elinden kadehi bıraktın. Madem sonunda 

tortu verecektin, neden ilk  başta saf ve temiz şarap verdin?
3241 Āsā̱r-ı] enār-ı, B.
3242 Maḥabbete] meveddete, H Ü.
3243 Ardınca] yanınca, H / peyince, Ü.
3244 Faydası dokunan kimseyi görmek  gönül ve canın rahatlığıdır. Faydası dokunmayan kimsenin ise dostluğu zarardır.
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ʿadāvetümüz āẕān u esmāʿa vuṣūl bulmışdur ve nüfūs u ṭıbāʿda merkūz olmış-
dur. Ol muṣādaḳata ki maṣlaḥat-ı vaḳt bāʿis ̱olmışdur ve berā-yı ḳażā-yı ḥācet 
ḥādis ̱olmışdur, çendān iʿtimād ḳılmamaḳ gerek  ve anı ziyāde vezn [B-193a] 
ü ḥisāba almamaḳ gerek  ki çün mā-beynümüzde rişte-i ġaraż münḳaṭıʿ ola 
muvāfaḳat muḫālefete münḳalib olup ṣadāḳat ʿadāvet-i aṣliyyeye rucūʿ ḳıla. 
Mese̱lā āb gibi ki mādām tāb-ı āteş ḳarīb ola germ olur, çün āteşden baʿīd ola 
hemān bürūdet-i aṣliyyeye muʿāvedet ḳılur. Her kişiye maʿlūmdur ki mūşuñ 
gürbeden ḳattāl düşmeni yoḳdur. Senüñ baña bu ḳadar iştiyāḳlaruñ ʿabes ̱de-
güldür. İllā bu ki benüm etüme diş bilersin, ḳanuma aş yirersin. Benüm ḫūn-ı 
ḥarāmumı şīr-i māderüñden ḥelāl añlarsın. Hīç tevcīh ü teʾvīl ile müyesser 
degüldür ki ben senüñ lāf u güzāfuña firīfte olam ve senüñ daʿvā-yı mihr ü 
maḥabbetüñe iʿtiḳād ve bünyād-ı ʿahd ü peymānuña iʿtimād ḳılam. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gürbe rā bā mūş key būdest mihr-i māderī3245

Gürbe eyitdi: Bu sözleri ʿamd-ı cidd ile mi söylersin? Yā fī nefsi’l-emr hezl ü 
muṭāyebe mi eylersin? Mūş3246 cevāb virdi ki: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Der-cān-bāzī çi cāy-ı bāzī bāşed3247

Bu kelāmum ḥilye-i ṣıdḳ ile muḥallā ve şāʾibe-i hezlden muʿarrādur ki rāy-ı 
ʿayn ile muʿayyen ve bürhān-ı yaḳīn ile müberhen ü mübeyyendür ki benci-
leyin nā-tüvān lāzımdur ki senüñ gibi tüvānānuñ ṣoḥbetinden ṣad merḥale 
girīzān ola ve żaʿīf mizāca vācibdür ki ol ʿārıżadan ki hīç merhem ü dārū ile 
ʿilāc-peẕīr olmaya, bi-ḳadri’l-imkān3248 iḥtirāz ḳıla. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Her ān kihter ki bā mihter sitīzed
Çünān üfted ki hergiz ber-ne-ḫīzed3249

Ḥālen maṣlaḥat-ı vaḳt budur ki ben sen ṣayyāddan iḥtiyāṭ üzre olam min-baʿd 
benüm ile senüñ miyānuñda ṣafā-yı ʿaḳīdet muʿteber ve muḫālaṣat-ı maʿnevī 
ve münāsebet ü muṣāḥabet-i rūḥānī müyesser degüldür. Beyt:

3245 Kedinin fareye analık  şefkati gösterdiği görülmüş müdür?
3246 Mūş] -B.
3247 Candan vazgeçmek  bir oyun olmasa gerek. 
3248 İmkan derecesinde.
3249 Küçük, büyükle çatışırsa öyle bir düşer ki bir daha kalkamaz.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çün miyān-ı men ü tu ḳurbet-i cānī bāşed
Çi tefāvüt kuned er buʿd-i mekānī bāşed3250

Ḥaḳīḳat-i ḥāl ve ḫulāṣa-i maḳāl budur ki senüñ ile benüm miyānumda üm-
mīd-i viṣāl ve iḥtimāl-i ittiṣāl ṭayf-ı ḫayāl ve taṣavvur-ı muḥāldür. 

Gürbe nüvīd-i viṣālden nevmīd olıcaḳ biraz feryād idüp mavladı ve āteş-i 
[H-220b] firāḳ ile derūne-i sīnesin daġladı. Āh-ı serd çeküp ve nāle-i pür-derd 
idüp dil-i germ ve āvāz-ı nerm ile bu nevḥaya āġāz idüp aġladı. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze hem burīden-i yārān be-tīġ-ı nā-kāmī
Çü hest ʿādet-i devrān merā çi tāvānest

Be-bīn müfāraḳat-i cān ze ten çigūne buved
Be-cān-ı dūst ki hicrān hezār çendānest3251

Muʿārażayı bu maḳāmda temām idüp birbirini vedāʿ itdiler ve her biri melūl u 
maḫzūn dönüp külbe-i aḥzānlarına gitdiler. 

Merd-i ḫıredmende bu ḫikāyetlerden fāʾide oldur ki ʿadū ile vaḳt-i ḥācetde 
furṣat-ı ṣulḥi fevt itmeye, çün ġaraż ḥāṣıl ola cānib-i iḥtiyāṭı riʿāyetde ġāfil 
olmaya. Sübḥāna’llāh bir mūş-ı bī-hūş bu ʿacz-i ḥāl ve żaʿf-ı bāl ile çün gird-
āb-ı āfāt ve deryā-yı maḫāfāta düşdi ve aʿdā-yı ġālib ve ḫuṣamā-yı saḫt-çengāl 
ü tīz-meḫālib mūr u zenbūr gibi başına [Ü-173b] üşdi ve daḳāʾiḳ-ı ḥīleye 
temessük  idüp anlardan birisin dāne-i muvāfaḳat ile dām-ı muṣādaḳata çekdi 
ve ʿahd ü peymān ile ḥiṣār-ı emn ü emānına teḥaṣṣun idüp viḳāye-i mihr ü 
maḥabbeti tīr-i bārān-ı belā vü miḥnete [B-193b] siper itdi ve ḳādir olduġı 
ḳadar ʿaḳd itdügi ʿahdüñ ʿuhdesinden gelüp evān-ı ḥazm ü iḥtiyāṭı yirine ge-
türdi eger erbāb-ı ʿaḳl u kiyāset ve aṣḥāb-ı fehm ü ferāset bu emsā̱l-i ʿacībe ve 
tecārib-i ġarībeyi bünyād-ı kārlarına pīş-nihād idüp taḳdīm-i mühimmātda bu 
ḥikāyet ü işārete iʿtinā vü iʿtimād itseler lā-cerem fevāʾiḥ-ı ḥāl ve ḫavātim-i 
aḥvālleri fevāʾid-i muṣādaḳata maḳrūn olup cemīʿ-i āmāni vü āmālleri aḥsen-i 
vech üzre ḥāṣıl ola ve sāʿdet-i ʿācil ve kerāmet-i ācil rūzgār-ı ferḫunde-āsā̱rları-
na vāṣıl u mütevāṣıl olalar. Ḳıṭʿa:

3250 Seninle benim aramda ruh yakınlığı olursa mesafenin ne önemi kalır?
3251 Dostların birbirinden kopmaları kaderdir. Bu yüzden yapılacak  bir şey de yoktur. Bak  gör ki canın tenden ayrılığı 

nasıl zor. Andolsun dosta ki ayrılık  (ölümden) bin kat daha beterdir.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 849

www.tuba.gov.tr



[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ān kesī ki kuned peyrevī-i ehl-i ḫıred
Be-hīç vech melālī be-ḥāl-i ū ne-resed

Be-āb-ı tecrübe çün gerd-i fitne be-nişānd
Gubār-ı naḳṣ be-rūy-ı kemāl-i ū ne-resed

Binā-yı rifʿat eger ber-esās-ı ḥazm nihend
Ḫalel be-rütbe-i cāh u celāl-i ū ne-resed3252

3252 Akıllı insanların izinden gidenlere hiç bir kötülük  yoktur. Fitne tozu tecrübe suyu ile temizlenebilirse zarar ve 
kusurlar tozu kemal aynasına ulaşamaz. Yüksek  binayı sağlam temeller üzerinde kurarsan onun ihtişamına ve 
rütbesine bir zarar gelmez.
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BĀB-I HEŞTÜM ERBĀB-I ḤIḲDDAN İḤTİRĀZ İDÜP 
ANLARUÑ ḲAVLİNE İʿTİḲĀD VE TEMELLUḲINA 
İʿTİMĀD CĀʾİZ DEGÜL İDÜGİN BEYĀN İDER 

Rāy-ı cihān-ārāy birehmen-i ferḫunde-rāya eyitdi: Ey ḥakīm-i Rabbānī Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zebānuñ bülbül-i bāġ-ı meʿānī
Dilüñ esrār-ı ġaybuñ tercemānı

semt-i ʿaybdan muʿarrā bir taḳrīr ile ve vaṣmet-i reybden müberrā bir taʿbīr 
ile beyān itdüñ ol kimesnenüñ dāstānın ki aʿdāsı ġālib ve ḫuṣamāsı ḳāhir3253, 
her ṭarafından anı iḥāṭa ḳılup hīç [H-221a] bir cānibden rāh-güẕār-ı firār 
bulmaya ve hīç memerden ṭarīḳ-i ḫalāṣ mutaṣavver olmaya. Ol daḫı anlardan 
birisi ile müdārā ḳaṣd idüp ḳāʾide-i ʿahd-i ṣulḥi mümehhed ḳıla ve anuñ ḥıṣn-ı 
emānına taḥaṣṣun idüp sāʾirlerüñ kemīn-i kīninden emīn ola ve ol vāḳıʿada 
ʿadū ile ʿaḳd itdügi ʿahdüñ ʿuhdesinden gele ve anuñ żımnında kendü nefsin 
daḫı ṣıyānetde şarṭ-ı iḥtiyāṭı yirine getürüp meyāmin-i rāy-ı ṣāʾib ve bereket-i 
ḥazm ve fikr-i ʿavāḳıb ile gird-āb-ı āfātdan sāḥil-i fevz ü necāta vuṣūl bula. 
Ḥāliyā meʾmūldür ki beyān buyurasın ol dāstānı ki bir kimsenüñ ki nihāl-i kī-
nine zemīn-i dilinde şāḫdār ve ʿadāvet-i dīrīne derūn-ı sīnesinde pāydār olıcaḳ 
aṣḥāb u aḥbāb anuñla muṣāḥabetden iḥtirāz u ictināb itmek  mi vācib veyā 
anuñla inbisāṭ u iḫtilāṭ itmek  mi münāsibdür? Eger bu maḳūle kimesne ẕeyl-i 
mülāyemet ü istimālete teşebbüs3̱254 itse aña iltifāt itmek  mi gerek  veyā muṭlaḳ 
anuñ daʿvā-yı ṣıdḳ u vedādına iʿtiḳād u iʿtimād itmeyüp ṣoḥbetinden iḫtirāz u 
iḥtiyāṭ itmek  mi gerek? Birehmen eyitdi: Mıṣrāʿ:

3253 Ve ḫuṣamāsı ḳāhir] şīrān-ı saḫt-ı muḫālib gibi, H Ü.
3254 Teşebbüs]̱ temessük, Ü.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey meh-i burc-ı saʿādet v’ey şeh-i ṣāḥib-ḳırān

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey çü vehm ez iftitāḥ-ı āzmāyiş dūr-bīn
V’ey çü ʿaḳl ez ibtidā-yı āferīneş kār-dān3255

Her nefs ki feyż-i rūḥ-ı ḳudsī ile müʾeyyed ve her şaḫṣ ki binā-yı ʿaḳlı meded-i 
meleʾ-i aʿlāya [B-194a] müşeyyed ola, lā-cerem cemīʿ-i umūrunda riʿāyet-i 
şarṭ-ı ḥazm ü iḥtiyāṭı vācib bile ve mevāżıʿ-ı ḫayr u şerri ve mevāḳıʿ-ı nefʿ 
ü żarrı birbirinden temīz ḳıla ve aña pūşīde olmaya ki dost āzürde ve ṣadīḳ 
rencīdeden iḥtirāz farż u vācibdür ve anuñ mekāmin-i mekr ü kīne-pūşından 
[Ü-174a] ve ġavāʾil-i ġadr-i gendüm-nümā-yı cev-fürūşundan ictināb muḳ-
teżā-yı rāy-ı ṣāʾibdür. Ḫāṣṣa ki taġayyür-i niyyet ve tekeddür-i ʿaḳīdeti ʿayn-ı 
ʿaḳl ile muʿāyene olına ve ḫadşe-i ḫāṭır ve daġdaġa-i żamīri baṣar-ı baṣīret ile 
müşāhede ḳılına. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü āzürde şod ḫaṣm īmen me-bāş
Ḫırāşīde rā hest ḳaṣd-ı ḫırāş

Ger evvel der-āyed be-luṭf u ḫoşī
Der-āḫir besī miḥnet ez vey keşī3256

Her kimse ki ehl-i kīneden ʿalāmet-i ʿadāvet müşāhede ḳıla, lāzımdur ki aña 
rütbet-i ḳurbet revā görmeye ve anuñ mülāyemet ü mülāṭafetine firīfte olmaya 
ve mebādī-i aḥvālinden cānib-i iḥtiyāṭ ve ṭaraf-ı teḥaffuẓı ve ʿavāḳıb-ı umū-
rında şerāʾiṭ-ı intibāh u teyaḳḳuẓı mümhel ü nā-merʿī ḳomaya. Şöyle ki andan 
[H-221b] umūr-ı mezbūrenüñ ḫilāfı ẓuhūr ḳıla, tīr-i āfete sīnesin hedef ve 
şemşīr-i miḥnete kendüsin ʿalef itmiş ola. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Īmenī ez ḫaṣm miḥnethā-yı bisyār āvered
Toḫm-ı ġaflet her ki kāred renc-i dil bār āvered3257

3255 Ey bu imtihan dünyasının başlangıcından beri ileri görüşlü ve yaratıcı bir akla sahip olan.
3256 Düşmanı yaraladıysan artık  kendini güvende sanma. Çünkü yaralanmış düşman, her zaman yaralamak  niyetinde-

dir. İlk  başta lutuf ve hoşluk  işin içinde olsa da sonunda ondan çok  acı çekersin.
3257 Düşmana güvenmek  bir çok  acıyı arkasından getirir. Herkes gaflet tohumu ekerse sonunda acı meyvesini toplar.
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Yemen meliki İbni Medyen ve arkadaş olarak benimsediği 
bir kuş olan Kubbere. TSMK, revan 843, v.333b.
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Bu bābda vāḳıʿ olan emṣāl ü ḥikāyātdan ki defter-i ḫāṭır-ı uli’l-elbābda merḳūm 
u mersūmdur, Ḥikāyet-i İbni Medyen ü Ḳubbere mezīd-i leṭāfet ve meziyyet-i 
ẓarāfet ile mevṣūf u mersūmdur3258. Şāh buyurdı ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Rivāyet iderler ki memālik-i Yemen’de bir melik 
var idi. İbni Medyen dimek  ile meşhūr ve himmet-i ʿālī ve rāy-ı rūşen ile efvāh 
u elsinede maʿrūf u meẕkūr idi. Ḳaṣr-ı refīʿu’l-ḳadr-i salṭanatı saʿy-ı miʿmār-ı 
şevket ile semek-i simāke yitmiş ve binā-yı vesīʿu’l-feżā-yı maʿdeleti meded-i 
mühendis-i ḥaşmet ile ẕirve-i eflāke irmiş. Beyt: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Melek-kevkebe şāh-ı Cemşīd taḫt3259

Felek-mertebe māh-ı ḫūrşīd baḫt3260

Ve bir murġ ile ki aña Ḳubbere dirler idi, üns-i temām ve ülfet-i māl-ā-kelām 
itmiş idi. Ol bir murġ-ı şīrīn-kār u şekker-güftār idi ki ḥiss-i kāmil ve ḥads-i 
şāmil ve nuṭḳ-ı dil-küşā ve ṣavt-ı maṭbūʿ ve ṣūret ü ṣıfat-ı zībāsı var idi. Hem-vā-
re melik  anuñ ṣavt u ṣūret ve ṣıfat u sīretine mürtebiṭ ve emsā̱l-i rengīn ve 
ḥikāyāt-ı şīrīni ile münşeriḥ ü münbasiṭ idi. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Suḫanhā-yı zībā-yı rengīn ḫoşest
Ḥikāyāt-ı şīrīn besī dil-keşest 

Kesī rā ki z’īnhā buved behremend
Kunendeş büzürgān u şāhān pesend3261

Ḳażā-yı İlāhī Ḳubbere kūşe-i ḳaṣr-ı şāhīde beyża getürüp bir müddetden ṣoñ-
ra bir beççe çıḳardı. Melik  aña kemāl-i taʿalluḳından buyurdı, tā anı serāy-ı 
ḥareme iletdiler. Ḫuddām-ı ḥarem-serāya fermān itdi, tā anuñ taʿahhüd-i ḥāli 
bābında ihtimām ve ḫidmet-i terbiyetinde saʿy-ı temām itdiler. İttifāḳ hemān 
ol gün pādşāhuñ bir ferzend-i dil-bendi oldı ki envār-ı necābet nāṣıyesinde 
tābān ve āsā̱r-ı saʿādet ṣafaḥāt-ı ḥālinde [B-194b] nümāyān idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yüzi mirʾāt-ı envār-ı İlāhī
Cebīninde fürūzān ferr-i şāhī

3258 Mevṣūf u mersūmdur] mevṣūfdur, B / mevṣūf u mevsūmdur, H.
3259 Melek-kevkebe şāh-ı Cemşīd taḫt] Felek-mertebe şāh-ı Cemşīd-taḫt, H.
3260 Felek-mertebe māh-ı ḫūrşīd baḫt] Melek-mertebe māh-ı ḫūrşīd-baḫt, H.
3261 Renkli, güzel sohbetler hoştur. Tatlı hikâyeler gönül açıcıdır. Bunlardan yararlanan kimseyi büyükler ve padişahlar beğenir.
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Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mehī ber-evc-i sipihr-i kemāl ṭāliʿ şod
Ki kes ne-dīd çünān māh der-hezārān sāl

Ḫuceste-ṭāliʿ ü rūşen-dil ü mübārek-pey
Ferişte-ṭalʿat u nīk-aḫter ü hümāyūn-fāl3262

Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ez ān nihāl-i şeref tāze geşt gülşen-i mülk
Çünān ki tāze şeved berg ez nesīm-i şimāl3263 [H-222a]

Ne ḳadar ki beççe-i Ḳubbere neşv ü nemā bulur idi şeh-zādenüñ de nihāl-i 
ḳaddi bālā vü bülend olur idi ve miyānlarında kemāl-i ülfet ve temām-ı muʾā-
neset vāḳıʿ olup melik-zāde dāʾim anuñla ṭurur ve oturur idi ve her dem anuñla 
oynar avunur idi. Ḳubbere her gün [Ü-174b] felek-rifʿat ṭaġlar ve firdevs-mā-
nend bāġlara gidüp ve yād el irmedügi ve ādemī-zāde görmedügi mīvelerden 
bulup iki dāne getürür idi. Birisin şeh-zādeye virüp ve birisin kendü beççesine 
virür idi. Kūdekler daḫı anı neşāṭ u raġbet ile yirler idi ve anuñ menfaʿati taḳ-
viyet-i endāmlarına teʾsī̱r-i temām eyler idi. Şöyle ki rūz-be-rūz neşv ü nemā ve 
ḳadd ü bālālarında tefāvüt-i fāḥiş ẓuhūr u bürūz ider idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Geştend ser-bülend be-neşv ü nemā-yı ḫvīş
Çün sebze-i ter ez ese̱r-i faṣl-ı nev-bahār3264

Ḳubbere’nüñ de ol ḫidmet vāsıṭası ile sāʿat-be-sāʿat cāh u rifʿati artar ve ḳurb 
u menzileti izdiyād bulur idi. Bu ḥāl üzre niçe zemān giçdi ve rūzgār defter-i 
sefīd ve siyāh-ı leyl ü nehārı niçe kerre dürdi açdı. Bir gün Ḳubbere ʿādet-i 
maʿhūdı üzre ḫidmetine gitdi. Beççesi şeh-zādenüñ kenārında idi. Nā-gāh 
laṭīfe ḳaṣd idüp ser-pençe-i ḫuşūnet ile şeh-zādenüñ elin yırtdı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ki mī-ḫored ü laṭīfe mī-pindāred3265

3262 Feleğin göğünde binlerce yıldır hiç görünmeyen mübarek  talihli, aydın gönüllü, melek  tabiatlı ve güzel burçlu bir ay doğdu.
3263 Dünya bahçesi, kuzey rüzgarından tazelenen yaprak  gibi o şeref fidanından tazelendi.
3264 Baharın tesirinde yeşeren sebzeler gibi kendilerinin yetişip büyümeleri sayesinde yüceldiler.
3265 Bu onu yiyor, o ise bunu şaka sanıyor! 
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Şeh-zāde anuñ bu ḥareketinden3266 ziyāde münfaʿil ve āteş-i ḫışmı be-ġāyet 
müştaʿil olup tehettük-i mizāc ve ḥiddet-i ṭabīʿat anı ġarḳ-āb-ı ṭayş u ḫıffete 
atdı, tā çeşm-i luṭf u mürüvveti ḫāşāk-i ʿunf u ruʿūnet ile örtüp ḥaḳḳ-ı ülfet-i 
ḳadīm ve ʿahd-i ṣoḥbet-i kerīmi nesyen mensiyyen3267 unutdı ve ayaġından alup 
yire şöyle çaldı ki māderinüñ firḳat ü ḥasreti ḳıyāmete ḳaldı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün]

Dirīġā ki şāḫ-ı gülī nev-şüküfte
Fürū-rīḫt ez tünd-bād-ı ḫazānī3268

Çün Ḳubbere geldi beççesini küşte ve ḫāk  ü ḫūn ile āġuşte gördi. Bir naʿra urdı 
ki murġ-ı rūḥın ḳafes-i tenden uçurayazdı ve nesr-i ṭāʾiri āşyāne-i āsmāndan 
göçüreyazdı. Bu vāḳıʿa-i ciger-dūzuñ hevlinden ḳalbinde fezaʿ-i ekber müşā-
hede idüp kānūn-ı derūnın sūz-ı firāḳ pergāle-i ciger ile pür-aḫker muʿāyene 
itdi ve ṣafīr-i nefīri menzil-i māha tīr gibi irişüp ve nāle-i āteş-teʾsī̱ri ẕirve-i 
felek-esī̱re yitürüp Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Deñiz gibi dökerdi göz yaşını
Gehī gögsin dögerdi geh başını

Tütüni āhınuñ göge aġardı
Yaşı yaġmur gibi yire yaġardı

Cezaʿ ü zārī [H-222b] ve fezaʿ-i sūgvārīden ṣoñra ḫiṭāb-ı ʿitāb-āmīz ile kendü 
kendüye [B-195a] eyitdi:

Bu deryā-yı muṣībete yine sen seni atduñ ve kālā-yı ferāġati ġavġā-yı miḥnete 
yine sen alduñ ṣatduñ. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Sen itdüñ kendü gülzāruñ yirin ḫār
Yiridür k’olasın bülbül gibi zār

Saña münāsib bu idi ki bir avuç ḫas u ḫār ile bir kūşe-i dīvārda āşyāne idey-
düñ, ḥarem-serāy-ı sulṭān ile senüñ ne kāruñ var idi? Vācib bu idi ki kendü 
beççeñüñ terbiyetine meşġūl olayduñ, şeh-zādenüñ atabegi olmaḳ senüñ 

3266 Ḥareketinden] fiʿlinden, B.
3267 Keşke unutulsaydım (Meryem 23).
3268 Eyvah ki yeni açılmış gül dalı fırtına yüzünden kırıldı.
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ne maṣlaḥatuña yarar idi? Eger kūşe vü tūşe ile ḳanāʿat müyesser ḳılayduñ3269 
ḥāliyā bu ḳıṣṣadan ġuṣṣa çekmezdüñ ve bu belāya mübtelā olmayup zemīn-i 
dilüñde ġam toḫmın ekmezdüñ. Ekābir-i ḥükemā buyurmışlardur ki: Zihī 
ḫāsir ol kimesne ki cebbārlar ile muʿāşer ola, zihī ḫāʾib ol şaḫṣ ki sitemkārlar 
ile muṣāḥib ola ki bu ṭāʾifenüñ zimām u ʿahd ü iḳrārı saḫt u süst ve mizāc-ı 
ḳavl ü ḳarārı ḳavī vü żaʿīfdür. Hemīşe ruḫsāre-i mürüvveti nāḫun-ı cefā ile 
ḫırāş [Ü-175a] ve ḥarf-i fütüvveti ṣaḥīfe-i ḥaḳīḳatden keẕālik  ġadr ile terāş 
iderler. Ne iḫlāṣ u münāṣaḥatuñ anlar ḳatında ḥürmeti ve ne sāʾiḳa-i ḫidmet ve 
ḥuḳūḳ-ı muṣāḥabetüñ ḳadr ü ḳıymeti var. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Berāy-ı ḫidmet-i ān kes ki ne’şnāsed ḥaḳ-ı ḫidmet
Me-kun evḳāt-ı ḫod żāyiʿ ki ne müzdest ü ne minnet3270

ʿAfv-ı cerāʾimi ki ṣıfat-ı erbāb-ı mekārimdür, meẕheb-i intiḳāmda ḥarām-ender-
ḥarām bilürler ve ġadr ü ʿudvān ve naḳż-ı peymānı ki simet-i ehl-i küfrāndur, 
āyīn-i kibr ü naḫvetde mübāḥ belki sebeb-i fevz ü felāḥ añlarlar. Āḫir bir ṭāʾifeye 
mülāzemetden ki sevābıḳ-ı ḥuḳūḳı levāḥıḳ-ı ʿuḳūḳa mübeddel ḳılalar, ne fāʾide 
ḥāṣıl ve bir gürūha rūz u şeb ḫidmetden ki mevāḳıʿ-ı şükrānda küfrānı ve mevāżıʿ-ı 
āferīnde nefrīni ẕimmetlerine lāzım bileler, ne menfaʿat vāṣıl ola? Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ḥayfest ki der-zümre-i merdān berīyeş nām
Ān rā ki ḥaḳ-ı ṣoḥbet-i yārān ne-şināsed3271

Bunlar bir ṭāʾifedür ki kendüleri cānibinde bir ẕenb-i kebīri ṣaġīr ve bir ʿayb-ı 
ʿaẓīmi ḥaḳīr taṣavvur iderler ve sāʾirler ṭarafından bir emr-i yesīri ʿasīr ve bir 
sehv-i ḳalīli kesī̱r ʿadd eylerler. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿAyb-ı ḫod rā be-hüner bāz nümāyend ü eger
Hünerī hest tu rā ʿayb-ı ʿaẓīmeş ḫvānend3272

Çün benüm ciger-kūşeme bu cefāyı ve bunca ḥuḳūḳ var iken baña bu belāyı revā 
görürler vācib oldı ki vaḳt-i [H-223a] mükāfāt ve furṣat-ı mücāzāta müteraṣṣıd 
olup yimeyem içmeyem ṭurmayam oturmayam, tā ḳurretü’l-ʿaynımuñ intiḳāmın 

3269 Müyesser ḳılayduñ] ideydüñ, H Ü.
3270 Hizmet hakkını tanımayana hizmet etme. Minnet duyulmayıp karşılığı ödenmeyecekse kendi zamanını boşa harcama.
3271 Dost sohbetinin kıymetini bilmeyeni mertlerden saymak  doğru değildir.
3272 Kendi kusurlarını iyiymiş gibi gösterirler. Ama senin hünerini kusur olarak  görürler.
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ol ẓālim ü ġaddār ve sitem-kār u ḫūn-ḫvārdan ki kendünüñ hem-dem ü hem-zā-
dın tīġ-ı bī-dād ile helāk  itdi, alup āyīne-i sīneden ġubār-ı kīneyi giderem. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-yek  sū nehem mihr ü āzerm rā
Be-cūş āverem kīne-i germ rā3273

Pes bir gün furṣat bulup bī-muḥābā melik-zādenüñ yüzine ṣıçradı ve minḳār-ı 
ḫūn-ḫvār ile ol ḳurretü’l-ʿayn-ı salṭanatuñ gözin çıḳardı. Baʿdehū uçup ḳaṣr-ı 
şāhuñ küngüre-i gerdūn-iştibāhı üzre ḳondı. Şāha bu ḫaber vāṣıl olıcaḳ püseri-
nüñ baṣarıçün bir zemān giryān u ġırīvān olup āḫir ḳaṣd itdi ki dāne-i firīb ile 
ol murġ-ı zīreki dām-ı intiḳāma getüre ve ḳafes-i belāda ḥabs idüp [B-195b] 
lāzım olan ḳıṣāṣ u siyāseti ser-ḥadd-i itmāma yitüre. Pes Ḳubbere’nüñ muḳā-
belesine gelüp zebān-ı mekr ü firīb ile niyāza āġāz idüp eyitdi:

Ey mūnis-i rūzgār ve ey enīs-i ġam-küsār aşaġa in ki şimden ṣoñra olacaḳ oldı 
ve ḳıṣāṣ u mükāfāt ṭarīḳı ile her kişi itdügin buldı. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger ze dest ü zülf-i müşkīnet ḫatāʾī reft reft3274

Ḥāliyā kerem eyle şerbet-i ṣoḥbetümüzi telḫ ve ġurre-i ʿişretümüzi selḫ itme. 
Çerāġ-ı ʿīş ü ḥużūrumuzı mürde ve berg-i ṣafā vü sürūrumuzı pejmürde ḳılma. 
Ḳubbere eyitdi:

Ey melik  egerçi buyurduġuñ muḳteżā-yı rāy-ı ṣāʾib ve pādşāhuñ kemāl-i ʿadl ü 
inṣāfına lāʾiḳ u münāsib ve fermān-ı ulü’l-emre mutābeʿat cümlemüzüñ ẕimme-
tine3275 farż u vācibdür, ammā ʿahd-i baʿīd ve müddet-i medīddür ki ḳalbümde 
bu fikri muḳarrer ve ḫāṭırumda bu endīşeyi muṣammem ḳılmışdum ki ʿömrüm 
olduḳça dergāh-ı felek-iştibāh-ı şāhdan ġayrı bir penāh bilmeyem ve ol kaʿbe-i 
āmāl ve ḳıble-i iḳbālden ġayrı bir cihete istiḳbāl ḳılmayam ve gümānum bu 
idi ki anuñ ḥimā-yı ḥimāyetinde ḥamāme-i ḥarem gibi fāriġu’l-bāl olaydum 
[Ü-175b] ve saʿyum bu idi ki ʿarafāt-ı ḫidmetinde vāḳıf olup merve-i mürüv-
vet ile mertebe-i ṣafā bulaydum. Ḥāliyā ki çün ciger-kūşemi ḥarem-i salṭanatda 
dem-i ḳurbān gibi ḥelāl gördüñüz min-baʿd baña bu beytüñ ṭavāfı muḥāl olup 
bu maḳāmda ḫırām ḥarām-ender-ḥarām olmışdur. Bu cümle ile yine cān-ı 

3273 Sevgi ve şefkati bir kenara bırakıp düşmanlığın ateşini yakarım!
3274 Elinden ve kara saçlarından eğer bir hata çıktıysa çıkmış (yapacak  birşey yok).
3275 Cümlemizüñ ẕimmetine] -Ü.
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şīrīne ʿivaż müyesser olacaġın bileydüm ʿömrüm olduḳça bu ʿumreye segirdüp3276 
lebbeyk-zenān iḥrām-ı ḫidmeti miyān-ı cāna bend ider idüm. Velīkin Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Murġī ki remīde gerded ez dām 
Min-baʿd be-dāne key şeved rām3277 [H-223b]

Bundan ġayrı lā yüldaġu’l-müʾminü min ḥucrin vāḥidin merreteyni3278 ḥadīsi̱ mūce-
bince merd-i ḫıredmende vācibdür ki mücerrebi tekrār tecrübe itmeye ve bir 
efʿīden iki defʿa zaḫm yimeye. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ne’şnūdī īn mese̱l rā k’erbāb-ı ʿaḳl güftend 
Men cerrebe’l-mücerreb ḥallet bihi’n-nedāme3279

Ve daḫı żamīr-i münīr-i melike rūşendür ki mücrim bir ḥālde emīn olmaḳ 
cāʾiz degüldür ki eger ʿiḳāb-ı ʿācilde mühlet olursa ʿaẕāb-ı ācilde müsāmaḥat 
müyesser degüldür. Farażā ki müsāʿadet-i baḫt ile defʿu’l-vaḳt müyesser ola, 
elbette ʿāḳıbet yā kendü yā evlādı şerbet-i miḥnet ve şūrābe-i ʿuḳūbetden çāşnī 
ṭatmaḳ muḳarrerdür. Zīrā ki ṭīnet-i ṭabīʿat āb-ı mükāfāt ile sirişte olmışdur ve 
mizāc-ı rūzgār ḫāṣıyyet-i mücāzāt ile perveriş bulmışdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü bed-kerdī meşev īmen ze āfāt
Ki vācib şod ṭabīʿat rā mükāfāt3280

Nite ki püser-i melik  benüm nūr-ı dīdeme bu ġadri revā gördi, benden de 
bī-iḫtiyār belki bi-ṭarīḳı’l-ıżṭırār anuñ çeşm-i cihān-bīnine bu āfet irdi. Müm-
kin midür ki bir kimesne sitem-kārlıḳ sāġarından cürʿa nūş ide, ḫumār-ı belāya 
mübtelā olmaya, yā zemīn-i ḥāl ve būstān-ı aʿmālinde bī-dād nihālin dike, 
andan se̱mere-i ʿuḳūbet ü nekāl ḥāṣıl ḳılmaya. Beyt: [B-196a]

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eblehī rā ki toḫm-ı ḥanẓal kāşt
Ṭamaʿ-ı ney-şeker ne-bāyed dāşt3281

3276 ʿÖmrüm olduḳça bu ʿumreye segirdüp] -B H.
3277 Tuzaktan kurtulmayı başaran kuş, bir daha tuzaktaki yemin oyununa gelir mi?
3278 Mü’min kimse bir itden iki defa ısırılmaz.
3279 Akıl sahipleri bu meseli söylemişlerdir: Kim denenmişi denerse pişman olur.
3280 Kötülük  ettiysen kötülüklerden güvende olacağını zannetme. Çünkü tabiatın kanunu ettiğini bulma üzerinedir.
3281 Hanzal tohumu ekip şeker kamışı toplamayı ummak  aptallıktır.
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Pādşāh-ı ʿāḳil meger ol ḥarāmīlerle Dānā-dil ḥikāyetin işitmemişdür ve itdük-
leri fiʿlüñ cezā vü mükāfātını bulduḳları semʿ-i şerīfine yitişmemişdür. Melik 
istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Ḳubbere eyitdi: Rivāyet iderler ki şehr-i Raḳḳa’da fuḳarā fırḳasın-
dan bir dervīş-i sāḥib-ḫırḳa var idi. Ādāb-ı sütūde ile ārāste ve ʿ ādāt-ı pesendīde 
ile pīrāste meḥāsin-i evṣāf ile mevṣūf ve mekārim-i aḫlāḳ ile meşhūr u maʿrūf. 
Maʿārif ü feżāʾilde dānā vü kāmil olduġı ecilden aña Dānā-dil dirler idi ve ol 
şehrüñ ahālīsi aña cān u dil ile maḥabbet iderler idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān rā ki kemāl ü maʿrifet şod ḥāṣıl
Hem merhem-i cān bāşed ü hem mūnis-i dil3282

İttifāḳ bir vaḳt ziyāret-i beytü’l-ḥarāma niyyet idüp iḥrām-ı ʿ azmi miyān-ı cāna 
bend itdi ve bī-hem-dem ü refīḳ bādiye ṭarīḳın ṭutdı gitdi. Beyt: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ber-beyābān çün be-ʿazm-i kaʿbe ḫvāhī zed ḳadem
Serzenişhā ger kuned ḫār-ı muġaylān ġam me-ḫor3283

Yolda ittifāḳ bir ḳaç ḫūnī ḥarāmīler anda māl iḥtimālin virüp anı ḳatle ḳaṣd 
itdiler. Dānā-dil bunlaruñ ḳaṣdına [H-224a] muṭṭaliʿ olıcaḳ eyitdi:

Ben māl-i dünyādan ol niṣāba ḳādir degülem ki tūşe-i rāh-ı ḥacca kifāyet ide. 
Eger ġarażuñuz bu miḳdār ile ḥāṣıl olursa tekellüf degüldür. Nem varsa aluñ tek 
beni ṣalıvirüñ, tā ṭarīḳ-i tevekkül ü tecrīd ile [Ü-176a] bu rāh-ı pür-şedāʾidi ḳaṭʿ 
idüp maḳṣad-ı maḳṣūda vāṣıl olam ve dīde-i intiẓār-ı keşīdeme ḫāk-i āstāne-i 
ḥarem-i muḥteremi ki kuḥl-i cevāhir-i çeşm-i ehl-i yaḳīndür, tūtyā ḳılam. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Revem be-kūy-ı vey ü ser ber-āstān fikenem 
Ġubār-ı ḫāk-i dereş tūtyā-yı dīde kunem3284

Ḥarāmiyān-ı bī-raḥm anı zinde ḳomaḳdan vehm idüp ittifāḳ ile el bir itdi-
ler ve3285 tedbīr ü3286 şemşīr-i kīn ile anuñ ḳatline sāḳ-ı saʿy teşmīr itdiler. 

3282 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Olgunluk  ve bilgi edinen kimsenin gönlü ve aklı derman bulur.
3283 Çölde Kabe niyetine dolaşmak  istediğinde deve dikenlerinin seni incitmesine aldırma.
3284 Gidip başımı sevgilinin eşiğine koyup kapısının tozunu gözüme sürme yapacağım.
3285 El bir itdiler ve] -B.
3286 Tedbīr ü] -H Ü.
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İyi huyları ve iyi ahlakı ile tanınan Dânâ-dil adındaki dervişin hacca gitmek 
üzere yola çıkması ve haramilerin yolunu kesmesi. TSMK, revan 843, v.337b.
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Bī-çāre müteḥayyir olup her cānibe naẓar eyler idi ve ke’l-ġarīḳı yeteşebbesü̱ 
bi-külli ḥaşīş3287 her nesneden meded ü muʿāvenet diler idi. Ol vādī-i vaḥşet 
ve bevādī-i pür-hevl ü dehşetde ḥayvānāt-ı müteneffiseden bir ferd naẓa-
rına rāst gelmedi. Meger küleng cinsinden bir fevc deryā gibi evc-i hevāda 
pervāz iderler idi. Dānā-dil āvāz-ı cān-güdāzların işidüp fiġān eyledi ki ey 
murġān-ı hümāyūn ben bu hāmūnda bu sitem-kārlaruñ pençe-i ḳahr ve dest-i 
helāklerinde zebūnam. Ḥażret-i ʿālimü’l-esrārdan ġayrı deyyār kimse benüm 
ḥālümden ḫaberdār degüldür. Saña ümmīddür ki3288 şāh-ı murġānuñ yaʿnī 
Süleymān’uñ3289 ḫāteminde olan ism-i aʿẓam ḫaḳḳıçün ve Ḫalīlü’r-raḥmān 
İbrāhīm-i celīlü’l-iḥsānuñ3290 maʿmūr itdügi ḥarem-i muʿaẓẓam ḥürmetiçün 
benüm ḫaḳḳumı bu sitem-kārlarda ḳomayup benüm ḳanumı heder itmeyesin 
ve tā benüm intiḳāmum bu ḫūn-ḫvārlardan almayınca āşyāne-i cihāndan 
gitmeyesin. Ḥarāmīler bunuñ bu kelāmını istimāʿ idicek  istihzā ṭarīḳı ile gü-
lüşdiler ve eyitdiler:

Ṣormaḳ ʿayb olmasun nāmuñ nedür? Eyitdi: [B-196b]

Dānā-dil. Eyitdiler: 

Bu ism, müsemmāya muṭābıḳ ve bu ʿunvān bu şāna muvāfıḳ degüldür. Sen 
nice dānā-dilsin ki ṭuyūr cinsi ḳābil-i ḫiṭāb degül idüginden ġāfilsin. Bize ʿilm-i 
yaḳīn ḥāṣıl oldı ki sen temām derecede cāhil ve kemāl mertebede lā-yaʿḳılsin. 
Her kimse ki zīver-i ʿaḳl ile muḥallā olmaya, ḳatlinde çendān günāh olmayup 
ḳātili ziyāde vebāl görmeye. Dānā-dil eyitdi: Beyt:

[Müsteʿilün / Mütefʿilün / Mütefʿil]

Sevfe terā iẕe’ncelā’l-ġubāru
E feresün taḥteke em ḥımāru3291

Ben āfāt-ı mükāfātdan bir nükte işʿār itdüm ve maḫāfāt-ı mücāzātdan bir 
şemme iẓhār eyledüm, ammā3292 ol ṭāʾife ki ṣıfat-ı ṣummün bükmün ʿumyün fehüm 
lā yerciʿūn3293 anlaruñ lāzıme-i ẕātıdur, bu maʿnāyı bilmezler ve bu remzi añla-
mazlar. Beyt:

3287 Denize düşen yılana sarılır.
3288 Saña ümmīddür ki] -H Ü.
3289 Yaʿnī Süleymān’uñ] -B H.
3290 Ḫalīlü’r-raḥmān İbrāhīm-i celīlü’l-iḥsānuñ] Ḫalīlü’r-raḥmān’uñ, B H.
3291 Toz duman bir dağılsın da o zaman görürsün altındaki hayvan at mı eşek  mi?
3292 Ammā] velīkin, B.
3293 Onlar, sağır, dilsiz ve kördürler. Artık  onlar, o sapıklıktan, dönmezler (Bakara 18,171).
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Eger gūş dāred ḫudāvend-i hūş [H-224b]

Ez īn sān suḫanhā ḫoş āyed be-gūş3294

Ol ḳadar ki Dānā-dil bu maḳūle naṣīḥati müşʿir sözler söyledi. Müfīd olmayup 
gūş-ı hūşları istimāʿ-ı kelām-ı ḥaḳdan imtināʿ eyledi ve baṣar-ı baṣīretleri müşā-
hede-i cilvāt-ı cemāl-i ḥaḳīḳatden nā-bīnā oldı. ʿĀḳıbet pīr-i faḳīri ḳatl itdiler 
ve ḳalīl ü kesī̱r nesi var ise aldılar gitdiler. Çün anuñ ḫaber-i ḳatli ehl-i şehre 
yitişdi melūl u maḥzūn olup anuñ fevātıçün mātemler itdiler ve cehd idüp 
anuñ ḳātillerini bulmaġa ḳaṣd itdiler. ʿĀḳıbet ʿahd-i baʿīd ve müddet-i medīd-
den ṣoñra yevm-i ʿīdda ehl-i şehrüñ ekse̱ri muṣallāda cemʿ olup Dānā-dil’üñ 
ḳātilleri daḫı ol mecmaʿda ḥāżır olup bir kūşede oturmışlar idi, bu esṉāda kü-
lenglerden bir fevc-i ʿazīm evc-i hevāda bu ḥarāmīlerüñ başı üzerinde pervāz 
idüp şöyle müʾess̱i̱r āvāza āġāz itdiler ki ḫalḳ anlaruñ ṣafīr-i şūr-engīz ve fiġān-ı 
derd-āmīzinden [Ü-176b] nemāz u niyāz ve evrād u eẕkārların unutdılar. 
Ḥarāmīlerden birisi bu ḥāle taʿaccüb idüp tebessüm itdi ve istihzā ṭarīḳı ile 
kendü hem-rāhına eyitdi:

Bunlar meger Dānā-dil’üñ ḳanın ṭaleb iderler. Ḳażā-yı İlāhī anlaruñ civārında 
olan şehr ḳavminden birisi bu sözi işitdi. Hemān ol sāʿat ṣūret-i ḥāli ḥākime 
iʿlām itdi. Fi’l-ḥāl şaḥne vü ʿases ve cemīʿ-i nās ġulüvv itdiler. Mecāl virmeyüp 
ḥarāmīlerüñ cümlesin ṭutdılar. Henūz şūrābe-i ʿiḳābdan çāşnī ṭatmadın ve 
şarāb-ı ʿaẕāb başlarına çıḳmayup ayaḳlarından ṭutmadın vāḳıʿ-ı ḥāli bir bir 
ırlamaġa başladılar ve ol ḫūn-ı nā-ḥaḳuñ mükāfātı anlara yitişüp ḳıṣāṣ-ı şerʿ ile 
iḫtiṣāṣ buldılar. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ki kerd der-heme ʿālem kemān-ı ẓulm be-zih
Ki tīr-i laʿnet-i cāvīd rā nişāne ne-şod

Ki der-zemāne-i bī-iʿtibār kerd ṭarḥ-ı sitem 
Ḫayāl best ki ḫod ʿibret-i zemāne ne-şod3295

Bu mese̱li anuñ içün3296 getürdüm, tā melike maʿlūm ola ki şeh-zādenüñ zaḫmı 
bābında benüm cürʾetüm teḳāżā-yı mükāfāt sebebi ile ve iḳtiżā-yı mücāzāt ḥasebi 

3294 Akıl sahibinin kulağı varsa bu sözler ona hoş gelecektir.
3295 Bu âlemde zulüm yayını gerip de sonsuz lanet okuna maruz kalmayan kim var? Bu itibarsız dünyada zulümler edip 

sonunda ibret-i âlem olmayan kim var?
3296 Anuñ içün] -H Ü.
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Haramilerin Dânâ-dil’i öldürdüğüne kuşların şahitlik etmesi 
ve haramilerin yakalanması. TSMK, revan 843, v.339a.
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iledür3297 ve illā murġ-ı żaʿīf-ḥāl ü şikeste-bālüñ ne ḳuvvet ü mecāli ola ki bu efʿā-
lüñ emsā̱li andan ẓuhūra gele. Çün benden bu cerīme ṣādır oldı ḥāliyā fermān-ı 
sulṭān-ı ʿaḳl bunuñ üzerine cārīdür ki senüñ kelām-ı firīb-encāmuñı semʿ-i ḳabūl 
ile işitmeyem [B-197a] ve saña min-baʿd iʿtimād itmeyüp senüñ fermānuñ ile iş 
itmeyem. Evlā budur ki ḫidmet-i şāhdan ḥaẕer ḳılam. Melik  eyitdi:

Ey Ḳubbere mażmūn-ı kelāmuñ [H-225a] ṣıdḳ u ṣavāba maḳrūn ve ḥoḳḳa-i 
beyānuñ cevāhir-i ḥikmet ve fevāʾid-i maʿrifet ile memlū vü meşḥūndur ve ben 
bilürem ki3298 be-feḥvā-yı el-bādī aẓlemu3299 mefhūmı mūcebince günāh benüm 
püserümüñ3300 idi ki ol mütehevvir-i3301 bī-bāk  bī-sābıḳa-i cerīme senüñ beç-
çeñi helāk  itdi. Sen daḫı ber-ṭarīḳ-i mükāfāt şān-ı kerīmüñe sezā olan cezāyı 
itdüñ ve anuñ żımnında bu iḥsānı daḫı kerāmet buyurduñ ki anuñ ḳatline 
ḳaṣd itmeyüp yemīninüñ birisin naḳṣ itmek  ile iktifā itdüñ. Ḥāliyā ne saña 
kerāhet müteveccihdür, ne bende āzār bāḳī. Belki bu bābda ben saña minnet 
ü ṣoḥbet müyesser olursa in şāʾa’llāh elden geldükçe ḫidmet iderem. Luṭf eyle 
benüm ḳavlüme iʿtimād ve ṣıdḳ-ı ʿahdüme iʿtiḳād idüp beyhūde yire müfāraḳat 
u muhāceret iḫtiyār eyleme ve şöyle bil ki benüm meẕhebümde aḫẕ-i intiḳām 
erẕel-i reẕāʾil ve ʿafv u ġufrān efżal-i feżāʾildür. Belki benüm3302 iddiʿām3303 bu-
dur ki isāʾet muḳābelesinde iḥsānı kendüme vācib bilem ve mażarratin gördü-
güm kimesneye menfaʿati ẕimmete farż ḳılam. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Mā ʿādet-i ḫod bahāne cūyī ne-kunīm
Coz nikūyī vü nīk-ḫūyī ne-kunīm3304

V’ānhā ki be-cāy-ı mā bedīhā kerdend
Ger dest dehed be-coz nikūyī ne-kunīm3305

Ḳubbere eyitdi: Ey melik  min-baʿd miyānumuzda ḫayāl-i viṣāl iḥtimāli 
muḥāldür ki erbāb-ı ṣoḥbet yār-ı müstevḥişden iḥtirāz u ictinābda mübālaġayı 

3297 Ve iḳtiżā-yı mücāzāt ḥasebi iledür] -Ü.
3298 Ben bilürem ki] -H Ü.
3299 Başlayan daha zalimdir.
3300 Püserümüñ] oġlumuñ, Ü.
3301 Mütehevvir-i] maḳhūr-ı, B.
3302 Benüm] -H Ü.
3303 İddiʿām] müddeʿām, H Ü.
3304 Bu mısraın vezni “Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
3305 Biz bahane etmeyi alışkanlık  haline getirmeyiz. İyilikten ve hoş davranıştan başka bir şey yapmayız. Bize kötülük 

yapanlara elimizden geldiğince iyilik  yaparız.
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ser-ḥadd-i ıṭnāba yitişdürmişlerdür. Defātir-i meʾāsi̱r-i ekābirde mesṭūrdur ki 
merdüm-i āzürdeye her çend istimālet ü mülāyemetde ifrāṭ olına ve vaʿde-i 
luṭf u ʿināyetde mübālaġa ḳılına, bed-gümānlıġı daḫı mütezāʾid olup tażarrur 
u tevaḥḥuşı daḫı müşted olur. Bu taḳdīrce andan teḥarruz u tecennüb ziyāde 
vācib olur. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

ʿAzīz-i men çü āzürdī kesī rā [Ü-177a]

Mürāʿāteş me-kun tā mī-tevānī

Ki her çend ez tu ḫidmet bīş bīned
Mer ū rā bīş gerded bed-gümānī3306

Melik  eyitdi: Ey Ḳubbere bu sözden fāriġ ol ki sen benüm ṣulbī ferzendüm gibi 
ʿazīz, belki andan daḫı leẕīẕsin ve senüñ ile olan üns ü ülfetüm zen ü ferzend 
ve ḫvīş ü peyvendümden birisine olmamışdur. Hīç kimesne kendü aḳribāsına 
yaramaz nesne ṣanur mı ve aḥibbāsı ile maḳām-ı intiḳām u ḫuṣūmetde olur 
mı? Ḳubbere eyitdi:

Ḥükemā aḳribā bābında bir temsī̱l buyurup her birinüñ ḥālini bu minvāl üzre 
tafṣīl buyurmışlardur ki: Māder ü peder ṣadīḳ-ı ṣādıḳ mesā̱besinde ve birāderler 
refīḳ-ı [H-225b] muvāfıḳ mertebesindedür ve ḫāl ü ʿ amm āşnālar derecesinde 
ve zen muṣāḥib ḳabīlinden ve duḫter ḫıṣm ḳısmından ve sāʾir aḳribā bīgāneler 
ḥükmündedür, ammā püseri beḳā-yı ẕikr içün isterler ve kendü nefslerine anı 
berāber ṭutarlar. Sāʾirler ile anı bir bilmezler ve ġayrıları ʿizzet ü ḥürmetde 
aña şerīk  ḳılmazlar. Bu muḳaddemāt [B-197b] mūcebince hergiz ben senüñ 
ferzendüñ mesā̱besinde olmaḳ müyesser ü mutaṣavver degüldür. Be-her taḳdīr 
ki sen beni ferzendüñ mertebesinde ʿadd idesin vaḳt-i nüzūl-i āfet ve hengām-ı 
hücūm-ı miḥnetde benüm ṭarafumdan iġmāż itmek  muḳarrerdür. Her çend ki 
bir kimse bir kimseye maḥabbet ide ve anuñ murādını kendü murādı üzre īsā̱r, 
belki naḳd-i cānı anuñ yolına niṣār itmek  daʿvā idüp eyde: Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Cān çi çīzest ki behr-i tu fedā ne’tvān kerd3307

Ol zemān ki bir belā nāzil ola ve ḥāl bu mertebeye vara ki kār cāna ve kārd 
üstüḫvāna vāṣıl ola. Bī-şübhe kendüsin mażīḳ-ı miḥnetden sāḥa-i selāmete 

3306 Azizim, birini incittiysen artık  ona fazla iyilik  yapma. Çünkü sen iyilik  yaptıkça onun sana güvensizliği ve kuşkusu 
artabilir. 

3307 Can senin uğrunda feda edilmeyecek  kadar kıymetli mi sanki!
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yitişdürüp ol dostın nişāne-i tīr-i belā ve siper-i3308 tīġ-ı ʿanā itse gerek. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Merdī bāyed ki ez belā ne’grīzed3309

V’ez behr-i kesī ez ser-i cān ber-ḫīzed3310

Meger melik  pīre-zen ü Mehistī ḥikāyetin işitmemişdür ve anlaruñ mā-cerāsı 
semʿ-i şerīfine yitişmemişdür3311. Şāh istifsār itdi ki: Ne keyfiyyet ile3312 olmış-
dur ol?

Ḥikāyet: Ḳubbere eyitdi: Rivāyet iderler ki bir zāl-i kühen-sāl-i3313 fersūde-ḥā-
lüñ bir duḫter-i ṣāḥib-cemāli var idi. Mehistī-nām ki māh-ı temām pertev-i 
lemʿa-i cebīninden deryā-yı reşk  ü ġayrete ġarḳ ve mihr-i sipihr-i mīnā-fām 
envār-ı ruḫsār-ı rengīninden ʿaraḳ-ı ḥayā vü ḫaclete müstaġraḳ idi. Mesṉevī: 

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Şīrīn suḫanī ki hūş mī-bürd
Revnaḳ ze şeker-fürūş mī-bürd

Nāzī vü hezār fitne der-dehr
Çeşmī vü hezār küşte der-şehr3314

Nā-gāh çeşm-i zaḫm-ı rūzgār ol serv-ḳadd ü gül-ʿiẕāruñ mizācına kār idüp 
nihāl-i ḥāli simet-i iʿtidālden semt-i iʿtilāle māʾil oldı ve gülzār-ı ʿiẕārından 
reng-i melāḥat ve revnaḳ-ı leṭāfet gidüp ʿārıż-ı rengīni tef-i ıżṭırābdan bī-āb ve 
sünbül-i pür-çīni teb-i āteş-tābdan bī-tāb oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü zülf-i müşk-sāy-ı ʿanberīneş
Tekessür yāft cism-i nāzenīneş3315

Pīre-zen muttaṣıl duḫterinüñ pīrāmen-i pisterin ṭavāf ider idi ve rūy-ı niyāzı 
āsmāna [H-226a] ṭutub çeşm-i giryānından deryālar döküp dir idi:

3308 Siper-i] viḳāye-i, H Ü.
3309 Bu mısraın vezni “Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
3310 Başkası için canından geçecek  ve beladan korkmayacak  bir erkek  lazım. 
3311 Ve anlaruñ mācerāsı semʿ-i şerīfine yitişmemişdür] -Ü.
3312 Ne keyfiyyet ile] nice, Ü.
3313 Kühen-sāl-i] köhne-sāl-i, B H.
3314 Öylesine tatlı dilli ki insanın aklını başından alıyor ve şekercinin piyasasını bozuyor. Nazlanması dünyada bin türlü 

fitne ateşi yakıyor, gözü ise bin kişinin ölümüne sebep oluyor.
3315 Güzel kokulu saçları gibi nazlı vücudu da güçsüz düştü.
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Ey cān-ı māder Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Fidā olsun saña bu cān-ı māder

Beyt:
[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

ʿĀlemde senüñle buluram leẕẕet-i cānı
Sen olmayıcaḳ ben n’iderin cān u cihānı

Tek  sen ṣaġ ol cānum saña ḳurbān olsun, ben derd ile cān vireyüm tek  saña 
dermān olsun. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ben melāmet olayın tek  sen selāmet ol yüri [Ü-177b]

Bu māder3316 her seḥergāh fiġān u āh u nāle-i cāngāh ile eydür idi: 

Ḥudāyā bu cevān-ı nāzenīni ki henūz şīr-i zindegānīden sīr olmamışdur, maḥ-
būs-ı zindān-ı gūr ve bu ḥayātdan3317 sīr olmış3318 pīr-i3319 fertūtı al tek  anı 
dār-ı dünyādan dūr itme. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Benüm ʿömrüm ne ḳaldıysa aña vir
Anuñ derdini al andan baña vir

Egerçi mūya döndürdi beni ġam 
Teninden eyleme bir mū anuñ kem

El-ḳıṣṣa pīre-zen ġāyet-i şefḳat ve nihāyet-i ḥafāvet-i māderāne mūcebince rūz 
u şeb girye vü zār ile veẓāʾif-i duʿāyı [B-198a] edā idüp cān-ı leẕīẕin ferzend-i 
ʿazīzi yolına fidā ider idi. Ḳażā-yı İlāhī pīre-zenüñ bir gāv-ı siyāhı var idi. 
Ṣaḥrādan gelüp maṭbaḫa girdi. Būy-ı aş ile başın hernīye ṣoḳup içinde her neyi 
ki buldı yaladı. Ḳażā-yı vaṭar idicek  başın ṭaşra çıḳarmaḳ diledi. Çıḳarama-
yup mużṭarib oldı. Hernī başında maṭbaḫdan çıḳup kendüsin bu kūşeden ol 
kūşeye urdı. Pīre-zen keyfiyyet-i ḥālden ġāfil idi. Çün hengām-ı şāmda verā-yı 
perde-i ẓalāmdan bir ṣadā-yı mehīb işitdi ve bir şekl-i ġarīb ve şebaḥ-ı ʿacīb 
müşāhede itdi ḳuvvet-i vāhimesi der-kār olup bu ʿAzrāʾil’dür diyü Mehistī’nüñ 

3316 Bu māder] -H Ü.
3317 Ḥayātdan] ḥayātından, B.
3318 Olmış] olmamış, B.
3319 Pīr-i] -B Ü.
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Yaşlı bir kadının dünyalar güzeli kızı Mehisti’nin sağ ve esen olması için canını bile 
verebileceğini söylemesi ve yanlışlıkla başına kazan geçiren öküzü Azrail zannetmesi ve 
can korkusundan canını alması için Mehisti’nin odasını göstermesi. TSMK, revan 843, v.341b.
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rūḥını ḳabż içün geldi ḫayāl idüp bu tevehhüm ile3320 feryād u fiġān itdi ve 
tażarruʿ-künān eyitdi:

Ey melekü’l-mevt ve ey rasūl-i ḥażret-i ʿizzet Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Teraḥḥum ḳıl ki ḫaste ben degülem
Mehistī’dür şikeste ben degülem

Esendür daḫı bu pīr-i kühen-sāl
Mehistī ḫastedür cānın anuñ al

Bu mese̱lden maʿlūm oldı ki her şaḫṣa kendü nefsinden ʿazīz ve cānından leẕīẕ 
nesne olmaz. Ey melik  sen de inṣāf eyle ki bir nefs kendü ḳurretü’l-ʿaynınuñ 
çeşm-i cihān-bīnin zaḫm-ı bī-raḥmıyla ḫarāb iden ile bir ān ṣıdḳ u ṣafā ile 
muṣāḥabet revā göre mi? Yā bir şaḫṣ kendü ciger-kūşesin āteş-i bī-dād ile ke-
bāb ve nūr-ı dīdesinüñ [H-226b] bünyād-ı ḥayātın seyl-āb-ı helāk  ile yabāb 
iden ile bir sāʿat mücālesete ṭāḳat getüre mi? Çün ben ferzend-i dil-bendümüñ 
ki nūr-ı dīde-i pür-nem ve sürūr-ı sīne-i pür-ġam idi, anuñ ḥālini fikr ve anuñ 
yāl ü bālini ve ḥüsn-i cemālini ve hüner ü kemālini ẕikr idem seyl-āb-ı ḥasret 
cūş u ḫurūş idüp binā-yı ṣabr u sükūnumı yıḳar ve āteş-i firḳat zebāna çeküp 
ḫāne-i derūn u bīrūnumı yaḳar. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ender cihān menem ki muḥīṭ-i ġam merā
Pāyān be-dīd nīst çi pāyān kenār-ı hem

Güftem be-ṣabr sāḥil-i deryā şeved be-dīd
Eknūn şikest keştī-i ṣabr u ḳarār hem3321

Bu cümle ile yine kendü cānumdan da emīn ve kendü cānibümden daḫı muṭ-
meʾin degülem. Esbāb-ı vaḥşet ü nefretde bu deñlü kesṟet ü vefret var iken se-
nüñ tevāżuʿ u temelluḳuña iẓhār-ı maḥabbet ve taʿalluḳuña firīfte olmaḳ ṭavr-ı 
ʿaḳldan dūr ve reviş-i ʿuḳalādan be-ġāyet baʿīd ü mehcūrdur. Lā-cerem nā-çār3322 
yāleyte beynī ve beyneke buʿde’l-maşrıḳayn3323 āyetin tekrār idüp sāḥa-i ṣoḥbetüñden 
kenār ve sāye-i devletüñden firār iderin. Beyt:

3320 Bu tevehhüm ile] -B H.
3321 Bu dünyada gam denizi çevremi öylesine kuşatmış ki gözümle bu denizin sonunu göremiyorum, kaldı ki gidip sahili 

bulacağım. Sabredersem bu denizin sahili görünür diye düşünmüştüm, fakat şimdi sabır teknem de parçalanıyor. 
3322 Nā-çār] -B .
3323 Keşke benim ile senin aranda iki doğunun uzaklığı olsa idi (Zuhruf 38).
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Vaṣlī ki der-ū melāl bāşed
Hicrān bih ez ān viṣāl bāşed3324

Sen degül belki min-baʿd cemīʿ-i ʿalāʾiḳdan tecerrüd ve cümle ḫalāʾiḳdan te-
ferrüd iḫtiyār iderin ki senüñ bāzār-ı ṣoḥbetüñden ol ḳadar fāʾide [Ü-178a] 
kār itdüm ki rāḥile-i ḳuvvetüm anuñla girān-bār olup bār-ı āḫeri taḥammüle 
iḳtidār ḳalmadı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Tersem ki ten żaʿīfest īn bār ber-ne-tābed3325

Melik  eyitdi: Bu fiʿle3326 bādī sen olsañ be-ḥükm-i el-bādī aẓlemu3327 taḥarruz 
u tecennüb münāsib belki lāzım u vācib idi. Velīkin sen bāʿis ̱olmaduñ belki 
muḳteżā-yı ḳıṣāṣ üzre bir iş eyledüñ. Ḳahramān-ı maʿdelet daḫı böyle buyurur 
ve ḥākim-i inṣāf da ol cināyet muḳābelesinde bu maḳūle ʿuḳūbet revā görür. 
Pes mūcib-i [B-198b] nefret ve sebeb-i vaḥşet nedür? Āḫir fikr eyle ki fer-
zendümden henūz nām u nişān yoġ iken enīs-i evḳātüm ve mūnis-i eyyām-ı 
ḥayātum idüñ, çün püserüm feżā-yı ʿademden serāy-ı vücūda geldi ḥafāvet-i 
pederāne anı iḳtiżā itdi ki anuñ dīdārı ile üns ü ülfet idüp muʾānesetde anı saña 
şerīk  itdüm ve senüñ muṣāḥabetüñ ve anuñ muʾāneseti3328 ile muġtenem olup 
ḥużūr-ı mevfūr ve sürūr-ı nā-maḥṣūr ile rūzgār giçürür idüm. Ḥāliyā çeşm-i 
zaḫm-ı zemān-ı bī-emān nūr-ı dīdemüñ bāṣırasına [H-227a] ziyān u noḳṣān 
yitişdürüp anuñ dīdārı ile itdügüm ẕevḳ u ṣafā ḫalel-peẕīr oldı, ammā senüñ 
muṣāḥabetüñüñ leẕẕeti ve mücālesetüñüñ ḥalāveti ve ṣadā-yı dil-keşüñüñ ḥaẓẓı 
ve āvāz-ı feraḥ-baḫşuñuñ ẕevḳı bāḳīdür. Şöyle eyleme ki bu daḫı bi’l-külliye 
müntefī ola ve baña baḳıyye-i ʿömrümde muʿtekif-i beytü’l-aḥzān olmaḳ lāzım 
gele. Ey Ḳubbere senüñ ile benüm mese̱lüm rāst ol muṭrib ile ol pādşāhuñ 
mese̱lidür. Ḳubbere istifsār itdi ki: Ne vech ile3329 olmışdur ol?

Ḥikāyet: Melik  eyitdi: Bir pādşāhuñ bir muṭribi var idi ḫoş-āvāz u şīrīn-
nevāz, elḥān-ı dil-firībi pāy-ı ʿaḳlı rekībden ve ʿinān-ı temellüki dest-i ṣabr u 
şekībden çıḳardı. Mesṉevī:

3324 Dert verecek  vuslattan, ayrılık  daha iyidir.
3325 Korkarım zayıf bedenim bu yükü taşıyamayacak.
3326 Fiʿle] fikre, B.
3327 Başlayan daha zalimdir.
3328 Muṣāḥabetüñ ve anuñ muʾāneseti] ve anuñ muṣāḥabetiñüz, Ü.
3329 Ne vech ile] nice, Ü.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 871

www.tuba.gov.tr



[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eline alsa ʿūd u berbaṭ ü çeng
Ṭutardı ol hevāda Zühre āheng

Ger āheng eyleye nāy-ı ʿırāḳa 
Od ururdı Ṣıfāhān u ʿIrāḳ’a

Ser-āġāz eyleyeydi būselikden
Nevā ḳopardı her baġrı delikden

Pādşāh aña be-ġāyet müteʿallıḳ ve semāʿ-ı naġme-i rūd-ı dil-āvīz ve ṣadā-yı 
zaḫme-i ʿūd-ı neşāṭ-engīzine ziyāde müteşevviḳ idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Nevā-yı muṭribī bi’şnev ki ṣavt-ı rūḥ-efzāyeş
Be-zīr ü bem çü Nāhīd āvered der-çarḫ Keyvān rā3330

Bu muṭrib şāhuñ bir ḳābil ġulāmın tertīb ider idi ve sāzendelikde ve nevā-
zendelikde müşfiḳāne taʿlīmler eyler idi, tā az zemānda ṣanʿat-ı mūsīḳārīde 
üstādından üstād-kār oldı. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳābil-i şākird olan üstād olur üstāddan

Bu ġulāmuñ āheng-sāzlıġı ve naġme-perdāzlıġı bir maḳāma yitişdi ki āvāze-i 
ḳavl ü ġazeli Ṣıfāhān u ʿ Irāḳ u Ḥicāz’ı ṭutdı ve ṣīt ü ṣavt ve ṣadā-yı naḳş u ʿ ameli 
mesāmiʿ-ı mecāmiʿ-i ʿArab u ʿAcem’e yitdi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳaçan itse ser-āġāz-ı dil-āvīz
İderdi ʿīş ü ʿişret āteşi tīz

Şu sāʿat kim ururdı zaḫme ʿūda
Felekde Zühre başlardı sürūda

Şāh ġulāmuñ hünerinden āgāh olup anuñ terbiyet ü taḳviyetine iltifāt buyur-
dı, tā bir mertebeye vardı ki nedīm-i ḫāṣ ve muṭrib-i ṣāḥib-iḫtiṣāṣ oldı. Şāh 
hem-vāre naġamāt-ı faṣīḥa ile ki laḥn-ı Dāvūd’ı nefes-i Mesīḥ’den ḫaber virür 
idi ve ṣavt-ı ʿūd ve ṣadā-yı sürūd ile ki ḳulūb-ı ʿuşşāḳı ʿūd gibi hevā odına urur 
idi, ʿazm-i bezm-i ʿişret ve āheng-i ʿīş ü ṣoḥbet ider idi. ʿIrḳ-ı ḥased [H-227b] 
dil-i muṭribde tār-ı ʿūd gibi mużṭarib oldı ve nār-ı ʿāra taḥammül idemeyüp 

3330 Mutripten tiz ve pest nağmeleriyle Venüs’ün Satürn’ü yörüngeye soktuğu gibi senin canına can katacak  nağmeler dinle.
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āḫir-i kār [B-199a] anı ḳatle mürtekib oldı. Bu ḫaber semʿ-i pādşāha yitişüp 
muṭribüñ iḥżārına fermān itdi. Çün muṭrib maḳām-ı siyāsete geldi pādşāh 
heybet ile aña nigāh idüp ḫiṭāb-ı ʿitāb-āmīz ile eyitdi:

Ey bī-edeb bilmez miydüñ ki ben ṭarab-dostam. Ṭīnetüm āb-ı ʿişret ile sirişte 
ve ḫilḳatüm neşāṭ-ı meserret ile āġuştedür. Benüm neşāṭum iki ḳısm idi. Biri 
ṣoḥbetde senüñ sāzendeligüñden ḥāṣıl ve biri ḫalvetde ġulāmuñ nevāzendeli-
ginden vāṣıl idi. Çün sen bī-sebeb-i ẓāhir neşāṭ u sürūrumuñ nıṣfını bāṭıl ḳılduñ 
lāzım oldı ki buyuram, tā saña daḫı ol şerbetden ki ġulāma içürdüñ, çāşnī 
vireler ve tār-ı gerdenüñi tīġ-ı helāk  ile çalup ʿūd-ı vücūduñı fenā odına uralar. 
Muṭribüñ semʿine ḳavl-i şāhdan sürūd-ı sürūr gelüp eyitdi:

Şāhā ben ḫod günāh itdüm ki şāhuñ nıṣf-ı neşāṭın tebāh itdüm, ammā benüm 
ḥaḳḳumda pādşāhuñ fermānı nifāẕ bulursa kendünüñ temām neşāṭını żāyiʿ 
itmiş olur. Pādşāha muṭribüñ bu kelimātı ḫoş geldi ve nevāziş buyurup ḳatlden 
āzād ḳıldı.

Bu mese̱li īrāddan murād oldur ki benüm ṭarab u sürūrumdan birazı fer-
zendüm sebebi ile hebāʾen mensū̱rā3331 oldı. Sen de ki sāz-ı ʿırāḳ-ı firāḳa āheng 
idersin, ḳarībdür ki püşt-i ümmīdüm ḳadd-i ney gibi rāst iken ḳāmet-i çeng gibi 
ḫamīde ve dāʾire-i sīnem ḫadd-i def gibi nerm iken rūy-ı ʿūd gibi ḫırāşīde ola. 
ʿĀḳıbet ḫod evrāḳ-ı ṣoḥbet-i yārān tünd-bād-ı müfāraḳat u hicrān-ı3332 żarūrī 
ile perīşān olmaḳ muḳarrerdür. Bārī el-ān iḫtiyār-ı hicrānı revā görme ve niʿ-
met-i ṣoḥbeti ġanīmet bil, dāmen-i cemʿiyyeti elden giderme. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫod me-kun bīgānegī bārī çü mī-dānī ki çarḫ
Āşnāyān rā ze yek  dīger cüdāyīhā dehed3333

Ḳubbere eyitdi: Ḫıḳd-ı nihān ḫāne-i dilde medfūn ve kīne ḫizāne-i sīnede 
maḫfī vü3334 maḫzūndur. Çün kimesne aña muṭṭaliʿ olmaḳ mümteniʿdür 
pes ḳīl ü ḳāl-i tercemān-ı zebāna iʿtimād cāʾiz degüldür ki gāh olur ki zebān 
żamīrde meknūn olan sırruñ mażmūnın ʿibārāt-ı rāst ile edā ḳılmaz ve beyān 
maḫzūnāt-ı ḫāṭırı inhāda şarṭ-ı emāneti yirine getürmez, ammā ḳulūb be-
ḥükm-i el-ḳulūbü teteşāhedü3335 birbirine şāhid-i ʿadl ü güvāh-ı rāstdur. Beyt:

3331 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
3332 Müfāreḳat u hicrān-ı] müfāraḳat-ı, B H.
3333 Felek  zaten dostları ayırmakla meşgul, biliyorsun. Bari sen yabancı gibi kendin ayrılıp gitme. 
3334 Maḫfī vü] -B H.
3335 Kalpler birbirine şahitlik  eder.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥadīs-̱i sırr-ı dil dil dāned ü bes
Zebān u leb der-ān maḥrem ne-bāşed3336

Melike de maʿlūmdur ki şol nesne ki zebānı edā ider, ḳalbi aña muvāfıḳ ve 
żamīrinde [H-228a] nihān olanuñ beyānında lisānı ṣādıḳ degüldür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ṣad cān fidā-yı ān ki zebān u dileş yekīst3337

Ey melik  senüñ saṭvet ü ṣavletüñi ḫūb bilürem ve nehīb-i siyāsetüñden daḫı 
temām bā-ḫaberem. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ez kūh gāh-ı zaḫm girān-ter kunī rikāb
V’ez bād-ı vaḳt-i ḥamle sebük-ter kunī ʿinān3338

Ammā hīç bir ān ḫaṭar-ı heybetüñden emīn olmasam ve bir nefes żarar-ı saṭ-
vetüñden ārām ḳılmasam gerek  ve ben ol ḳabīleden3339 degülem ki ṭabīb aña 
eyitdi3340: Dārū-yı çeşm saña devāʾ-i şikemden [B-199b] ehem ü elzem ve 
ıṣlāḥ-ı ḥiss-i ẓāhirī devāʾ-i bāṭınīden saña nisbet muḳaddemdür. Melik  istifsār 
itdi ki: Nice rivāyet olınmışdur ol?

Ḥikāyet: [Ü-179a] Ḳubbere eyitdi ki bir marīż-ı żaʿīf bir ṭabīb-i ẓarīfe gelüp 
derd-i şikemden nāliş itdi ve ṣuʿūbet-i elemden yanup yaḳılup derdine devā 
ṭaleb ḳılup eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey ṭabīb āḫir ʿilācī kun çü kār ez dest reft3341

Ṭabīb ol ṭarīḳ ile ki erbāb-ı ḥikmet ve ḳānūn-ı maʿrifet esbāb u ʿalāmātı taḳdīm 
iderler, tā teşḫīṣ-i marażdan ṣoñra ʿilāc-ı kāmile ki sebeb-i şifā-yı ʿācil ola, mü-
bāşeret ḳılalar. Ber-sebīl-i istifsār andan suʾāl itdi ki:

Bu gün ne ġıdā yidüñ?

Marīż-ı sāde-dil cevāb virdi ki:

3336 Gönlünün sırrını ancak  gönül bilir. Dille dudak  bu sırra mahrem olmaz.
3337 Diliyle gönlü bir olana yüz can feda olsun.
3338 Sen yaralandığın zaman dağdan bile daha güçlü bir duruşla savaşmaya devam edersin. Hamle anında ise rüzgardan 

bile daha çabuk  davranırsın. 
3339 Ḳabīleden] cümleden, B.
3340 Eyitdi] söyleye ki, B.
3341 Ey tabip! İş işten geçiyor, bir çare bul.
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Ḳurumış, ḳavrulmış, yanmış, göyünmiş nān pāre yidüm ve ol ġıdā ile ki zift ü 
engişte dönmiş idi, tennūr-ı miʿdeyi pür ḳıldum. Ṭabīb ḫādimine eyitdi:

Var dārü’ş-şifādan kuḥl-i rūşenāyı getür. Bu ḫastenüñ çeşmine3342 çekelüm, tā 
bāṣırasına cilā vire ve nūr-ı baṣarını ziyāde ḳıla. Marīż çün ṭabībden bu kelāmı 
işitdi feryād idüp eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Āḫir çi maḥall-i hezl ü bāzīst
Vaḳt-i ecelest ü cān-güdāzīst3343

Ey ṭabīb hezl ü laṭīfe mi söylersin ki ben derd-i şikemden saña şikāyet iderem 
sen derd-i çeşm ʿilācın eylersin. Ey ḥakīm-i büzürgvār dārū-yı dīde ile derd-i 
şikemüñ ne münāsebeti var? Ṭabīb eyitdi:

Dilerem ki senüñ çeşmüñ rūşen olup siyāh u sefīdi temīz idesin, tā bir daḫı bu 
maḳūle ġıdā yimekden ibā vü perhīz idesin. Pes ʿilāc-ı çeşme iḥtiyācuñ mü-
dāvāt-ı şikemden ziyādedür.

Bu mese̱li īrāddan murād budur ki ben ol ḳabīlden degülem ki ḫāmı puḫteden 
ve sūḫteyi sāḫteden farḳ itmeyem. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bi-ḥamdi’llāh ki der dāniş çünānem
Ki ḫayr ez şer cüdā kerden tevānem3344

Melik  eyitdi: Dostlar beyninde bu maḳūle vaḳāyiʿ çoḳ vāḳıʿ olur. Hīç olur mı 
ki devāʿī-i muḫāṣamet bi’l-külliye miyān-ı ādemiyāndan mürtefiʿ [H-228b] 
ola ve aḥbāb beyninde ebvāb-ı münāzaʿat mesdūd olup esbāb-ı muḫālefet 
muṭlaḳā mümteniʿ ola, ammā her kimse ki nūr-ı ʿaḳl ile ārāste ve zīver-i rāy 
u fikr ile pīrāste ola, ḥasebü’l-maḳdūr iṭfāʾ-i nāʾire-i ġażaba dürişüp3345 ḳādir 
olduġı ḳadar āteş-i ḫışmı āb-ı ḥilm ile teskīn ider ve bilür ki tecerruʿ-ı şerbet-i 
maġfiretde egerçi ki ġāyet-i merāretde ola, çāşnī-i ḥalāvet-i mürüvvet münde-
ric ve taḥammül-i bār-ı meşaḳḳat ve ḥilm ü bürdbārī her bār ki zehr-āmīzdür, 
tiryāḳ-ı behcet ü messeret ile muḫtaliṭ ü mümtezicdür. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ġuṣṣa me-ḫor z’ān ki şaḳāvet der-ūst
Ḫışm fürū ḫor ki ḥalāvet der-ūst

3342 Çeşmine] gözine, Ü.
3343 Dalga geçme zamanı değil, ölüm kalım vaktidir.
3344 Hamdolsun, hayrı şerden ayırabilecek  bilgiye sahibim.
3345 Dürişüp] çalışup, B.
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Şaʿşaʿa-i berḳ der-āzürdenest
Ḳāʿide-i baḥr fürū ḫordenest

Sīne-i deryā ne-şeved pür-ġubār
Gerçi ki bārān kunedeş sengsār3346

Ḳubbere eyitdi: Men tehāvene bi’ş-şerri vaḳaʿa [B-200a] bi’ḍ-ḍurri3347 mese̱li mū-
cebince her kim ki kār-ı düşvārı āsān mülāḥaẓa ḳıla kār-ı āsān aña düşvār ola. 
Bu kār-ı düşvārı āsān mülāḥaẓa itmemek  gerek  ve bu emr-i ṣaʿbda taḫfīf ü 
tehāvüne mecāl virmemek  gerek. Ben naḳd-i ʿömrümi çarḫ-ı şaʿbede-sāzuñ 
mühre-bāzlıġı neẓẓāresinde telef itdüm ve nefāʾis-i evḳātüm dehrüñ ʿacāʾib 
ü ġarāʾibi temāşāsına ṣarf eyledüm. Lā-cerem ẕeḫāʾir-i tecrübeden istiẓhār-ı 
vāfir taḥṣīl itmişem ve biżāʿat-i kiyāset ve ser-māye-i ferāset ile sūd-ı temām 
ele getürmişem ve ʿayn-ı yaḳīn ile görürem ve bilürem ki şuʿle-i iḫtiyār-ı sulṭānī 
[Ü-179b] ve şerāre-i iḳtidār-ı ḳahramānī ḫāne-i ʿahd ü peymānı yaḳar ve 
tünd-bād-ı naḫvet-i kāmrānī vü kām-kārī ve ṣarṣar-ı saṭvet-i cebbārī bünyād-ı 
āzermi ve binā-yı vefāyı esāsından yıḳar. Ol maḳāmda ki şīr-i heybet-i selāṭīn 
düm-i intiḳāmı zemīn-i kīne urur, temelluḳ-ı rūbāh-ı bāzīden ne fāʾide ʿāʾid 
olur. Hemān evlā budur ki kendüme ḫvāb-ı ḫargūş virmeyüp iḥtiyāṭ idem ve 
ḫışm-ı pelengden hirāsān olmış āhū gibi rāh-ı beyābānı ṭutam gidem ki ḫaṣm-ı 
żaʿīfe hīç vech ile düşmen-i ḳavī ile muḳāvemete mecāl müyesser degüldür. 
Nite ki ol pādşāh kendü düşmeni içün bu bābda bir mese̱l īrād eylemişdür. 
Melik  buyurdı ki: Ne vech ile olmışdur ol?

Ḥikāyet: Ḳubbere eyitdi: Diyār-ı Türkistān’da bir pādşāh-ı ʿazīmü’ş-şān var idi 
ki hümā-yı himmet-i bī-hemtāsı sāye-i ṣalāḥ ve cenāḥ-ı fevz3348 ü necāḥı mefāriḳ-ı 
ʿālemiyāne basṭ itmiş ve ʿAnḳā-yı livā-yı devlet-i vālāsını bālā-yı āşyāne-i ṭāvūs-ı 
riyāż-ı āsmāna yitmiş idi. ʿAdl-i kāmili itmām-ı mehāmm-ı enāmda ihtimām-ı 
temām erzānī buyurmış idi ve beẕl-i şāmili [H-229a] kāffe-i ḫāṣ u ʿāmı belki 
ʿāmme-i devāb u enʿāmı ḫvān-ı iḥsān u ṭaʿām-ı inʿāmı ile ṭoyırmış idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zemīni ʿadli maʿmūr eylemişdi
Cihānı beẕli mesrūr eylemişdi3349

3346 Gam yeme, çünkü üzüntüde şekavet var. Öfkeni kontrol et ki bunda tatlılık  ve halavet var. Yıldırımın gücü şiddetin-
dedir. Denizin kuralı her şeyi sindirmesidir.Yağmur, denizi taşlasa da deniz sabırla hepsini sindirir ve öfkesine yenik 
düşmez (sen de fevri davramna ve sabırlı ol). 

3347 Kim kötülüğü küçümserse zararlı çıkar.
3348 Fevz] -H Ü.
3349 Beyt: Zemīni ʿadli… mesrūr eylemişdi] -Ü.
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İttifāḳ vezīrlerinden birinüñ żamīri jeng-i ḫıyānet ile reng-peẕīr olup südde-i 
sipihr-iştibāh-ı şāhdan yüz döndürdi ve levend ü ḳallāş ve iḫtilāṭ-ı evbāşdan 
cemʿ-i kesī̱r ile girībān-ı ṭuġyāndan baş çıḳarup maḳām-ı muḥārebe vü muḳā-
teleye geldi. Pādşāh çün bildi ki ol gümrāhuñ rūy-ı iṭāʿati ḳıble-i inḳıyāddan 
müteḥavvil olmış ve dīv-i ṭuġyān ve şeyṭān-ı ʿiṣyān āşyāne-i dimāġına yol 
bulmışdur sevdā-yı ḫāmdan sırr-ı pür-intiḳām ile serverlik  daʿvāsın ider ve 
küdūret-i dirīneden sīne-i pür-kīne ile mihterlik  temennāsın eyler. Muḳteżā-yı 
ḥāl üzre bir nāme yazup rasūl ile irsāl eyledi. Mażmūn-ı nāme neṣāʾiḥ-ı müş-
fiḳāne ve mevāʿiẓ-i mülūkāne ile meşḥūn idi. Ḫaṣm-ı maġrūr ġāyet-i naḫvet ü 
ġurūrından nāme-i mezbūrı naẓar-ı iltifāt ile manẓūr ḳılmadı ve şarāb-ı ʿiṣyān 
ve ġubār-ı ṭuġyān u küfrān ile mest ü ḥayrān olanları kemend-i daʿvet ile kendü 
cānibine çeküp velī-niʿmetinüñ pendi ile mütenaṣṣıḥ olmadı. Beyt: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Perākende-i [B-200b] çend rā cemʿ kerd
Ki tā verd cūyend rūz-ı neberd3350

El-ḳıṣṣa çün pādşāh gördi ki nūş-ı dārū-yı mülāṭafet ile anuñ mizāc-ı kesī̱fi 
ki menhec-i3351 iʿtidālden bi’l-külliye münḥarif idi, ṣalāḥa gelmek  iḥtimāli 
muḥāldür bu vech ile peyġām irsāl eyledi ki senüñ ile ben hemān şīşe vü senge 
beñzerüz. Gerekse sengi şīşeye ur, gerekse şīşeyi senge. İki ḥālde daḫı şīşe şikest 
olmaḳ muḳarrer ve senge andan āsīb ü żarar yitişmemek  muḥaḳḳaḳdur. 

Bu mese̱lüñ īrādından murād oldur ki āyīne-i żamīr-i münīr-i şāha hüveydā 
olsun ki bu bende-i şikeste-bāl daḫı ḳabūl-i teʾsī̱r ü infiʿālde hemān şīşe-misā̱l-
dür. Ḫışm-ı sulṭānī ile ki senüñ gibi pāydār u ḫaṣm-şikendür, mecāl-i muḳābele 
muḥāldür. Beyt:

[Mütefāʿilün / Feʿūlün / Mütefāʿilün / Feʿūlün]

Be-bütān-ı āhenīn-dil ne-şevī dilā muḳābil
Ki tu āb-gīne dārī vü ne ḥarīf-i sindān3352

Melik  egerçi ki mertebe-i intiḳāmdan mülāṭafet maḳāmına tenezzül idüp diler 
ki sikence-bīn-i [Ü-180a] maʿẕeret ile ṣafrā-yı vaḥşeti teskīn eyleye, ammā 
meẕheb-i ḫıredde erbāb-ı ġadrüñ ʿöẕrüni ḳabūl itmek  menhī vü maḥẓūrdur. 
Zīrā ki dīde-i ehl-i intiḳām rüʾyet-i ṭarīḳ-i luṭf u mürüvvetden kūr ve sīne-i 

3350 Savaş için askeri birlik  toplayabilmek  adına dağılmışların bir kaçını bir araya getirdi.
3351 Menhec-i] nehc-i, B H.
3352 Ey gönül, sen demir kalpli güzellere eş değilsin. Senin kalbin camdandır, onlarınki demirden.
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pür-kīne-i aṣḥāb-ı ḥıḳd ü ḥased, dīrīne-i dāʾire-i ʿafv u maġfiretden dūrdur. 
[H-229b] Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze dūstān-ı suḫandān şenīdeem pendī
Ki ber-mülāyemet-i düşmen iʿtimād me-kun

Çü iʿtiḳād-ı mażarrat be-ḫaṣm-ı peydā şod
Meşev firīfte vü fasḫ-ı iʿtiḳād me-kun3353

Melik  eyitdi: Gümān-ı mevhūm ile ki inne baʿża’ẓ-ẓanni ism̱ün3354 mefhūmı ile 
mevsūmdur, esās-ı muṣādaḳati hedm idüp sedd-i muḫālefet binā ḳılmaḳ ve 
meẓanne-i vehmī sebebi ile refīḳ-ı ḳadīmi sūz-ı firāḳ ve āteş-i iştiyāḳa mübtelā 
ḳılmaḳ aṣḥāb-ı mürüvvete lāʾiḳ mıdur ve sevābıḳ-ı ḥuḳūḳı şāʾibe-i inḥirāf ile 
ʿuḳūḳa mübeddel ḳılup ser-rişte-i ʿahd ü peymān ve ʿaḳd-i eymānı cüzʾī ḫadşe 
ile elden çıḳarmaḳ ṭarīḳ-i erbāb-ı fütüvvete muvāfıḳ mıdur? Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Vefā vü ʿahd-i tu īn būd u men ne-dānistem
Vefā vü mihr-i tu kīn būd u men ne-dānistem3355

Seg-i faḳīr ki cemīʿ-i cānverlerden ḥaḳīr ve necāset-i ẕāt ve ḫasāset-i ṣıfāt ile 
şehīrdür, gör ki ṣıfat-ı vefā ile nice mevṣūf ve maʿrifet-i ḥuḳūḳ-ı niʿmet3356 ile 
nice meşhūr u maʿrūfdur. Senüñ çihre-i ḥālüñ ḫāl-i vefādan niçün ḫālīdür ve 
ḳāmet-i kirdāruñ ḫilʿat-i ḥaḳīḳatden neden ʿārīdür? Mihr ü vefā kitābından 
bir ḥarf oḳumaduñ mı ve pister-i ṣadāḳatde benüm ile bālīn-i maḥabbete baş 
ḳomaduñ mı? Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Vefā vü ʿahd nikū bāşed er be-yāmūzī3357

Ḳubbere eyitdi: Benden ümmīd-i mihr ü vefā ve ṣıdḳ u ṣafā nice mümkin 
ü müyesserdür ki evvel sizüñ cānibüñüzden erkān-ı maḥabbet zīr ü zeber 
ve bünyān-ı ʿahd ü ḥaḳīḳat ḫāke berāber oldı. Baʿdehū ki mücrim cezā vü 
sezāsın buldı. Mümkin midür ki mūcibāt-ı vaḥşeti ferāmūş ḳılasın ve furṣat-ı 

3353 Akıllı dostlardan şöyle bir öğüt işittim: Düşmanın yumuşaklığına güvenme. Düşmanın sana zarar verebileceğine bir 
kere inandın mı artık  kolay kolay bu düşüncenden vazgeçme. 

3354 Şüphe yok  ki zannın bazısı günahtır (Hucurât 12).
3355 Senin ahde vefan bu kadarmış, bilemedim. Senin sevgi ve vefan kinmiş, bilemedim.
3356 Niʿmet] ḫidmet, Ü.
3357 Eğer öğrenmek  istersen ahde vefa göstermek  güzel bir şeydir.
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mükāfātda aḫẕ-i intiḳāmdan ḫāmūş olasın. Çün ḥāliyā zūr u ḳuvvet ile beni ele 
getürmege ḳudretüñüz [B-201a] yoḳdur dilersiz ki beni dāne-i mekr ü ḥīle ile 
dām-ı intiḳāma çekesiz, ammā Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

ʿAnḳā şikār-ı kes ne-şeved dām bāz-çīn
K’āncā hemīşe bād be-destest dām rā3358

Ḥükemā-yı feżāʾil-menāḳıb sīne-i selāṭīnde mütemekkin olan kīneden iḥtirāzı 
vācib görmişlerdür ki: Anlar naḫvet-i salṭanat sebebi ile aḫẕ-i intiḳām bābında 
ziyāde ḳaṣd u ihtimām iderler. Çünki furṣat bulalar, ne tevcīh ü teʾvīle ruḫṣat 
virürler ve ne iḥticāc u iʿtiẕāra mühlet revā görürler. Dimişlerdür ki: Kīne aḫ-
ker-i füsürdeye beñzer egerçi ḥāliyā ese̱ri ẓāhir olmaz, ammā āteş-i ġażabdan 
bir şerāre ile şöyle müştaʿil olur ki āb-ı ḥilm ile inṭıfā bulmaz ve seyl-āb-ı ḫışm 
ḫurūş idicek  bünyān-ı cihāniyānı yıḳar ve şuʿle-i intiḳām āteş-i kīneden ḫurūc 
idicek  niçe ḫānmānları yaḳar. Aḫker-i kīneden kānūn-ı sīnede bir şerer ḳalsa 
żarar-ı şuʿle-i ḫışmdan emīn olmaḳ müyesser degüldür. Mıṣrāʿ: [H-230a]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Çün şuʿle zened ḫışm ter ü ḫuşk  be-sūzed3359

Melik  eyitdi: ʿAceb ḥāletdür ki sen bu bābda ʿunf u ḫuşūnet ṭarafına gitdüñ, 
luṭf u mürüvvet cānibin ber-ṭaraf itdüñ. Niçün mümkin degüldür ki mebādī-i 
vaḥşet meyāmin-i ülfete mübeddel ola ve küdūret ü muḫāṣametden ṣoñra ṣafā-
yı muḫāleṣat ẓuhūra gele. Ḳubbere eyitdi:

Bir kimse ḳādir ola ki [Ü-180b] mürāʿāt-i cevānibde luṭf-ı temām ve ṭaleb-i 
rıżā-yı aḥibbāda saʿy u ihtimām göstere ve anlara vuṣūl-i ḫayr ve defʿ-i żarar-
da muʿāvenet ü muẓāhereti ẕimmetine vācib göre. Mümkindür ki ol vaḥşet 
miyānlarından mürtefiʿ olup hem sīne-i kīne-cūya ṣafā-yı küllī ḥāṣıl ve hem 
dili-i ḫāʾife nesīm-i emn ü emān vāṣıl ola, ammā ben ḳādir degülem ki bu bāb-
da ʿārıża-i kīneyi zāʾil ider bir nesne fikr idebilem ve ṭabʿı ṭarīḳ-i ülfet ü mülā-
yemete māʾil ider bir çāre ḫāṭıra getürebilem. Yine dergāh-ı şāha3360 penāh 
itsem muttaṣıl hirās u ḫavfda olup her laḥẓa merg ü helāke muntaẓır olmaḳ 
muḳarrer ü muḥaḳḳaḳdur. Pes bu mürācaʿatdan mücānebet iḫtiyār itmek  ve 
muʿāvedeti mübāʿadete mübeddel ḳılmaḳ evlā vü evfaḳdur. Beyt:

3358 Anka kimseye av olmaz, kurduğun tuzağı kaldır. Zira bu tuzağa rüzgardan başka giren olmaz.
3359 Öfkenin alevlendiği yerde yaş da kuru da yanar.
3360 Dergāh-ı şāha] dergāha, B.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 879

www.tuba.gov.tr



[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez dıraḫt-ı baḫt çün be-şüküft gülhā-yı viṣāl
Der-beyābān-ı cüdāyī ḫār der-pā hem ḫoşest3361

Melik  eyitdi: Efrād-ı āferīdeden bir ferd bir eḥad ḥaḳḳında bī-irādet-i Ḥaḳḳ ʿ azze 
ismuhū3362 bir ẕerre nefʿ ü żarra ḳādir degüldür ve ḳalīl ü kesī̱r ve ṣaġīr ü kebīr-
den ʿarṣa-i vücūda gelen dāʾire-i taḳdīr-i ezelī ve sāʾiḳa-i ḥükm-i Lem-yezelī’den 
ḫāric degül. Nite ki dest-i ḳudret maḫlūḳ-ı īcād u iḥyādan ḳāṣır ve ihlāk  ü ifnā 
daḫı maḫlūḳ cihetinden müteʿaẕẕirdür. Benüm ferzendümden ṣādır olan ḫaṭā 
ve ḳıṣāṣ ṭarīḳı ile senden vāḳıʿ olan cezā ḳażā-yı Rabbānī ve meşiyyet-i Yezdānī 
ḥasebi iledür. Anlar da miyānda3363 mücerred bir3364 bahānedür ve ḥükm-i bārī-
de sebeb-i ẓāhirīdür. Beni teḳādīr-i āsmān ile muʾāḫeẕe ḳılma ve muḳadderāt-ı 
Rabbānī ile serzeniş buyurma ve ḳażā-yı Ḥudā’ya rıżā vir ki Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çün ḳader tīrin ata ḳavs-i ḳażā
Siper olmaz aña meger ki rıżā

Ḳıṭʿa3365:
[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-coz rıżā [B-201b] be-ḳażā-yı Ḫudā ne-mī-şāyed
Be-ġayr-ı ṣabr be-vaḳt-i belā ne-mī-şāyed

Ez ān çi reft ḳalem ser me-keş v’eger ne-biyā
Burūn rev ez ḫaṭ-ı ū ger tu rā ne-mī-şāyed3366

Ḳubbere eyitdi: Defʿ-i ḳażā-yı āferīd-i kārdan efrād-ı āferīdenüñ ʿaczi ʿayb-ı 
reyb ve şevb-i şübheden ʿārī ve ehl-i taḥḳīḳ ve erbāb-ı taṣdīḳ ḳatında bir ḳażıy-
ye-i mübeyyen ü müberhendür ki aḥkām-ı ḫayr u şer ve eṣnāf-ı [H-230b] nefʿ 
ü żar Bārī teʿālānuñ ʿazze ismuhū3367 irādeti ḥasebi ile ve meşiyyeti sebebi ile 
nāfiẕ ü cārīdür ve ḫalḳuñ ḳaṣd u cehdi ve menʿ ü defʿi ve taḳdīm ü teʾḫīrinüñ 
ẕerre deñlü nefʿi yoḳdur, lā rādde li-ḳażāʾihī ve lā muʿaḳḳıbe li-ḥükmihī3368. Beyt:

3361 Baht ağacında vuslat gülleri açtıysa, çölde ayağa diken batsa da hoştur.
3362 İsmi yüce olan.
3363 Miyānda] ortada, Ü.
3364 Mücerred bir] -B H.
3365 Ḳıṭʿa] rubāʿī, B Ü.
3366 Allah’ın kaderine rıza göstermekten başka elden ne gelir? Bela zamanı sabretmekten başka bir şey doğru değildir. Yazı-

lana isyan etme! (Alnına) yazılmış olana isyan etme. Çünkü bunun faydası yoktur ve sana yazılanın dışına çıkamazsın.
3367 İsmi yüce olan.
3368 Allah’ın takdiri geri dönmez, hükmüne de kimse karışamaz.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kesī ze çūn ü çerā dem ne-mī-tevāned zed
Ki naḳş-bend-i ḥavādis ̱verā-yı çūn u çerāst3369

Hīç bir ʿāḳil bu maʿnādan ġāfil degülken buña ḳāʾil olmamışdur ki cānib-i 
ḥazm ü iḥtiyāṭdan ġaflet eyleye ve mażārr u mekārihden taḥarruzda müsā-
halet göstere. Belki dimişlerdür ki: Her emrüñ esbābına mübāşeretde taḳṣīr 
itmeyüp baʿdehū itmāmını müsebbibü’l-esbāba tefvīż itmek  gerek. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Sünnetī be-nihād ez esbāb u ṭarīḳ
Ṭālibān rā zīr-i īn nīlī tutuḳ

Ey giriftār-ı sebeb bīrūn me-per
Līk  ʿazl-i ān müsebbib ẓan me-ber

Bā sebebhā ez müsebbib ġāfilī
Sūy-ı īn rū-pūşhā z’ān māʾilī3370

Ve nükte-i taʿaḳḳul ü tevekkül bu ḳavli müʾeyyed ve bu emri müʾekkeddür. 
Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bā tevekkül zānū-yı üştür be-bend3371

Melik  eyitdi: Bu maḳālātuñ muḥaṣṣalı ve mülaḫḫaṣı budur ki ben senüñ mülāḳā-
tuña cān ile ḫarīdār ve ṣoḥbetüñe ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb ümmīd-vāram. Żamīrümde 
saña taʿalluḳum [Ü-181a] ḥadden3372 bīrūn ve derūnumda dīdāruña teşav-
vuḳum şümārdan efzūndur. Her çend benüm cānibümden ʿalāyim-i mihr ü 
iştiyāḳ firāvāndur. Senüñ ṭarafuñdan ʿ azāyim-i hicr ü firāḳ ṣad çendāndur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tu melūlī ze mā vü mā müştāḳ 
Dil-be-dil mī-reved çi ḥālest īn3373

Ḳubbere eyitdi: Senüñ iştiyāḳuñ buñadur ki dil-i mecrūḥuña benüm ḳatlüm 

3369 Kimse “neden” ve “nasıl”dan dem vuramaz. Çünkü hadiselerin oluşumu “neden” ve “nasıl”dan ötededir.
3370 Hak  peşinde olanlar için bu gökyüzünün altında işaretler bıraktı. Ey sebep arayan, bu kuralın dışına çıkma ve bu 

sebepleri yaratanı unutma. Bu sebepleri ararken müsebbibi unutuyorsun. Bu yüzden sebep peşindesin.
3371 Devenin dizini tevekkülle kır.
3372 Ḥadden] ḳıyāsdan, Ü.
3373 Sen bizden inciniyorsun, biz seni arzuluyoruz. Kalp kalbe karşıysa bu nasıl bir haldir.
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ile merhem urasın ve mizāc-ı ʿalīlüñe şerbet-i helāküm ile şifā viresin. Ḥāl bu 
ki benüm nefsimüñ ḥāliyā şerbet-i ecel içmege ḥaẓẓı ve ḳāmet-i beḳāsına ḳa-
bā-yı fenā biçmege meyli yoḳ. Mādām ki ʿinān-ı iḫtiyār elde ola senüñ dām-ı 
mekrüñden firār eylerem ve bu bābda telfīḳ itdügüñ muḳaddemātı taṣdīḳdan 
ictinābı ʿayn-ı ṣavāb añların ki cān-ı ʿazīz yabanda bitmez ve kesilen baş yine 
bitmez. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ser bār-ı diger ze ten ne-rūyed ne peyest3374

Ḥālā ben kendü ḥālümden meliküñ mā-fi’l-bāline3375 istidlāl iderin ki eger 
fi’l-cümle iḳtidārum olsa ḳurretü’l-ʿayn-ı salṭanatuñ helākinden ġayrı ile rāżī vü 
ḫoşnūd3376 olmazdum. ʿAyne’l-yaḳīn bilürem ki şāhuñ daḫı ferzendinüñ melāli 
sebebi ile benüm helākümden ġayrı murādı yoḳdur. Erbāb-ı meṣāʾibüñ ḥālin-
den ol kimse ḫaberdārdur ki muṣībet āteşi ile ṭutuşmış ve ol bādiyeden bāde-i 
telḫ tecerrüʿ itmiş ola. Müddeʿiyān-ı rāḥat-dīde bu ḥālden [H-231a] ġāfil ve 
nāz-perverdigān-ı zaḥmet-nā-resīde bu maʿrifet pīrāyesinden ʿ āṭıllardur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey tu rā ḫārī be-pā ne’şkeste key dānī [B-202a] ki çīst
Ḥāl-i şīrānī ki şemşīr-i belā ber-ser ḫorend3377

ʿİlme’l-yaḳīn bilürem ve ʿayne’l-yaḳīn3378 müşāhede ḳıluram ki her gāh ki 
pādşāh püserinüñ baṣarını teẕekkür ide, ben daḫı nūr-ı dīdemüñ ḥālini tefek-
kür idem. Muḳarrerdür ki bāṭınlarumuzda tekeddür ẓāhir olup mizāc-ı żamī-
rümüz taġayyür-peẕīr olsa gerek. Maʿlūmdur ki ol ḥālde ḫvābdan ne fitneler 
peydā olup sīnelerden ne kīneler ḥayyiz-i ẓuhūra gelse gerek. Pes ṣafā-yı bāṭın 
böyle olıcaḳ müfāraḳat-ı muvāṣalatdan ṣad bār evlā ve mübāʿadet-i muḳāre-
netden hezār hezār aḥrādur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ṣoḥbet çü çünīnest cüdāyī ḫoş-ter3379

Melik  eyitdi: Ādem midür ol kimse ki cerāʾim-i aḥibbāyı ẕeyl-i ʿafv ile setr 

3374 Kesilen baş bir daha gövdeyle birleşmez.
3375 Mā-fi’l-bāline] mā-fi’l-bāl-i ʿaḳīdesine, Ü.
3376 Vü ḫoşnūd] -B H.
3377 Ey ayağına diken bile batmamış kimse, sen başına bela kılıcını yemiş aslanların halinden ne anlarsın?
3378 ʿAyne’l-yaḳīn] ʿayn-ı ʿaḳl ile, B H.
3379 Dostluk  buysa ayrılmak  daha iyidir.
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eylemeye ve āyīne-i sīnesin jengār-ı kīneden muṣaffā ḳılmaya, merd-i ferzāne 
vü ḫıredmendīgāne ḳādirdür ki mücrimlerüñ cerāʾid-i cerāʾimine bir vech ile 
ḳalem-i ʿafv ve raḳam-ı ṣafḥ çeke ki müddetü’l-ʿömr ṣafḥa-i ḫāṭırında andan 
ese̱r görmeye ve bir zemān levḥ-i żamīrinde andan nām u nişān bulmaya ve 
günāh-kārlaruñ istiġfārını semʿ-i ḳabūl ile ıṣġā ve bed-kirdārlaruñ iʿtiẕārını ih-
tizāz-ı temām ile telaḳḳī ḳıla3380, şerrü’l-eşrāri men lā yuḳbilü’l-aʿẕār3381. Mıṣrāʿ3382:

Ve’l-ʿöẕrü ʿındī li’ẕ-ẕunūbi mükeffiru3383

Ben bārī meşreb-i żamīrümi ḫāşāk-i küdūretden ṣāfī bilürem ve āyīne-i ḫāṭı-
rumı ġubār-ı ḫışm u ġażab ve jengār-ı ḥıḳd ü intiḳāmdan ḫālī görürem ve 
hemīşe cānib-i ʿafvı ḳaṣd-ı ʿuḳūbet üzre tercīḥ ḳıluram ve bilürem ki her çend 
ki günāh-ı ʿaẓīm ola ṣıfat-ı ʿafv andan aʿẓam olsa gerek. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger ʿaẓīmest ez fürū-destān günāh
Ez büzürgān ʿafv kerden aʿẓamest3384

Ḳubbere eyitdi: Meliküñ buyurduġı leṭāʾif muḳteżā-yı ḥāl ve endīşe-i meʾāle3385 
muḫālifdür. Zīrā ki ben güneh-kāram, mücrim hemīşe tersān olur ki ḫāʾin her 
laḥẓa ve her ān bed-gümān olur ve ḫāʾif bu müyesserdür ki bir kimsenüñ kef-i 
pāyında cerāḥatden eser olup [Ü-181b] ol ḳuvvet-i ṭabʿ ile bī-bāklik  ide ve 
şeb-i tīreden ḫāristān u sengistān üzre rīg-i nerm üzre yürür gibi gide. Elbette 
anuñ ol cerāḥati tāze olup yara üzre yara olmaḳ ve ol bī-çārenüñ pāy-ı efkārı 
ḫār u ḫāre ile pāre pāre [H-231b] olmaḳ muḳarrerdür. Benüm ile meliküñ 
ḥāli ve ḳaṣd-ı viṣāli hemān bu minvāl üzredür ve mūcib-i ḫiṭāb u kitāb-ı müs-
teṭāb üzre daḫı andan ictināb farż-ı ʿayn ve ʿayn-ı ṣavābdur ki ve lā tülḳū bi-ey-
dīküm ile’t-tehlüketi3386. Ḥükemā buyurmışlardur ki: Üç ṭāʾife reviş-i ḥikmetden 
dūr ve minhāc-ı dāniş ü maʿrifetden mehcūrdur. Evvel ol kimesne ki kendü 
ḳuvvetine iʿtimād idüp bī-bāk  ola, lā-cerem bu maḳūle kimesne kendü nefsin 
mehālike ilḳā idüp tehevvüri aña sebeb-i helāk  ola. İkinci ol kimesne ki endā-
ze-i ġıdāsını temīz itmeye ve ṭaʿām u şarābdan bulduġın tenāvül idüp perhīz 

3380 Ḳıla] ḳıla. Şiʿr, H.
3381 Kötülerin en kötüsü, özrünü kabul etmeyendir.
3382 Mıṣrāʿ] -H.
3383 Bana göre, özür suçları ortadan kaldırır.
3384 Küçüklerin hata yapması büyük  günah ise, büyüklerin bunu affetmesi daha büyük  bir rahmettir. 
3385 Meʾāle] maḳāle, B.
3386 Ve kendi nefislerinizi tehlikeye düşürmeyiniz (Bakara 195).
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itmeye. Her-āyīne ol ṭaʿām u şarāb ol kimesnenüñ bünye-i ḥayātını ḫarāb ey-
leye. [B-202b] Üçünci ol şaḫṣ ki mülāyemet-i ḫıṣm ile maġrūr olup ʿadūnuñ 
ʿaẕb-i lisānı ile mesrūr ve siḥr-i beyānı ile mesḥūr ola, bī-şübhe anuñ encām-ı 
kārı ḫasārete müfżī ve ʿāḳıbet-i ḥāli nedāmeti muḳteżī ola. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Meşev īmen ez ḥīle-i düşmenān
Be-yendīş ü ber-tāb ez ān sū ʿinān3387

Melik  eyitdi: Ey Ḳubbere her çend ki ben bāb-ı mülāṭafeti fetḥ idüp seni cā-
nib-i mülāyemete taḥrīk  iderüz ve neṣāʾiḥ-ı dostāne ile ṭarīḳ-i ṣalāḥa delālet 
iderüz, ser-engüşt-i peymān u eymān ile gūş-ı ḳabūl ü iẕʿānuñı taʿrīk  eylerüz. 
Sen hemān aḳdām-ı ruʿūnet ü ḥuşūnet üzre ḳıyām idüp bu neṣāʾiḥuñ istimāʿın-
dan dāmen-i ḳabūli silkersin ve muttaṣıl zemīn-i dile ibā vü imtināʿ toḫmın 
ekersin. Bir kimseye naṣīḥat itmek  ki gūş-ı hūşı gūşvāre-i istimāʿdan ʿāṭıl ola, 
hemān ol zāhidüñ ol gürge naṣīḥati gibi bāṭıl u bī-ḥāṣıl ola. Ḳubbere eyitdi: 
Nice rivāyet olınmışdur ol?

Ḥikāyet: Melik  eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki bir merd-i zāhid ve ʿābid-i mü-
cāhid ki evḳāt-ı şerīfin edā-yı veẓāʾif-i eẕkār u evrāḍa ve ʿibādı ṭarīḳ-i ṣalāḥ-ı 
maʿāş u maʿāda irşāda ṣarf itmiş idi, ittifāḳ bir ṣaḥrāda giderken gördi ki bir 
gürg-i gürisne dehen-i ḥırṣ u şerehi açup ve zemīn-i dile dāne-i āz3388 u ṭamaʿı 
ṣaçup cell-i himmeti buña vaḳf itmiş idi ki bir bī-gāhı tebāh idüp anuñ mātemi 
ile sūr eyleye ve bir cānveri bī-cān idüp it nefsin anuñla kūr eyleye. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sitīz-kārī-i bī-dādger niger ki be-cehl
Resāned ān pey-i yek  sūd ṣad ziyān be-kesī3389

Zāhid ki anı ol ḥālde gördi ve ṣafḥa-i nāṣıyesinde cevr ü sitem resmin müşā-
hede ḳıldı, şefḳat-i ẕātī ve merḥamet-i cibillīsi muḳteżāsı üzre pend ü naṣīḥate 
āġāz idüp eyitdi: 

Zinhār ḫalāʾiḳa īẕā [H-232a] vü ıżrārdan iḥtirāz eyle ve dest-i taʿaddīyi dırāz 
ve çeşm-i nefs-i ḥarīṣı sūzen-i ḳanāʿat ile dīk-i meyl-i şereh ü āz itme Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳoyun gibi selīmü’n-nefs ü ḫursend
Olup it gürg-i nefsüñ aġzını bend 

3387 Düşmanların hilesinden güvende olma. Düşün ve sonra yularını dikkatli tut.
3388 Āz] ārzū, B H.
3389 Zalimin zulmüne bak! Bir kişiye faydalı bir iş yapsa, cehaleti yüzünden yüz kişiye zararı dokunur.
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Ne gözle ḥırṣ ile ʿālem ḳuzusın
Ne virgil gürg-i nefsüñ ārzūsın

ki ʿāḳıbet-i ẓulm ü bī-dād ʿuḳūbet-i Rabbü’l-ʿibāda müfżīdür ve ḫātimet-i cevr 
ü taʿaddī ʿaẕāb-ı āḫirete müʾeddī. Mesṉevī: [Ü-182a]

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki āyīn-i ẓulm pīş nihād
Bend ber-dest ü pāy-ı ḫvīş nihād

Çend rūzī eger ser-efrāzed
Dehreş āḫir ze pā der-endāzed3390

Bu maḳūle niçe sözler söyledi ve ḫalḳuñ gūsfendinden terk-i taʿaddī bābında bī-
ḥad pend ü naṣīḥatler eyledi. Gürg çün zāhidüñ bu naṣāʾiḥin istimāʿ itdi ve eyitdi:

Ey ḫaṭīb-i minber-i naṣīḥat taṭvīlü’l-ḫuṭbeti min sünneti’l-cāhiliyyeti3391 mevʿiẓe 
bābında iḫtiṣār iḫtiyār eyle ki bu püştenüñ ardında bir süri yürür. Ḳorḳaram 
furṣat fevt olup dest-i ümmīd dāmen-i maḳṣūda vāṣıl olmaya ve emelüm żāyiʿ 
olup ekdügüm toḫm-ı3392 zaḥmet ü meşaḳḳatden ber-i melāmet ve3393 se̱mer-i 
melāletden ġayrı nesne ḥāṣıl olmaya3394. [B-203a]

Bu mese̱li īrāddan murād oldur ki ol ḳadar ben zebān-ı naṣīḥati ber-kār iderin 
sen hemān iʿtiẕār-ı sābıḳı tekrār idersin ve her bārī ki müddeʿāmı şühūd-ı ʿadūl 
ile isḇāt eylerin, sen mükābere vü ʿinād ile inkār eylersin3395. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun ki ehl-i mürüvvet suḫan-şenev bāşend
Hezār sāl be-yek  nükte der-girev bāşend3396

Ḳubbere eyitdi: Ben zevācir-i ʿaḳl ile mütenaṣṣıḥ oldum ve vāʿiẓ-i ḫıredden 
naṣīḥat aldum. ʿĀḳil anı añladum ki peyveste bāb-ı ḥazmi küşāde ṭuta ve āyī-
ne-i tecrübeyi pīş-nihād idine. ʿAzm-i müfāraḳatden ṣoñra bunda bu deñlü 
iḳāmetüm daḫı ġāyet-i ḥazmümdendür. Mıṣrāʿ:

3390 Zulüm yolunu tutan kimse kendi elini ve ayağını bağlar. Dünyada bir kaç gün mutlu yaşasa da sonunda felek  onu 
elden ayaktan düşürür.

3391 Hutbeyi (konuşmayı) uzatmak  cahiliyye adetindendir.
3392 Toḫm-ı] -Ü.
3393 Melāmet ve] melāmet-i toḫm, Ü.
3394 Ve emelüm żāyiʿ olup …ġayrı nesne ḥāṣıl olmaya] -B.
3395 Ve her bārī ki müddeʿāmı … ʿinād ile inkār eylersin] -Ü.
3396 Böyle yapma, mürüvvet ehli olanlar söz dinler. Bir sözün hatrını bin yıl unutmazlar.
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Bir keçi sürüsünü yemek için fırsat kollayan kurda bir 
zâhidin nasihat etmesi. TSMK, revan 843, v.351a.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

ʿĀḳilāne ber-ser-i rāh-ı gürīz īstādeem3397

Bu maḫlaṣ u maḳarruñuzdan ki baña żarar u ḫaṭar irişmeye, min-baʿd baña 
bunda tevaḳḳuf itmek  ḥarām ve bu tereddüd ü taḥayyür ile yine ḫidmet-i şāha 
mürācaʿat mūcib-i melāmdur. Zīrā bilürem ki melik  benüm ḫūnumı istiḥlāl 
itmişdür ve şerʿ-i mürüvvetde ḥarām olanı mübāḥ ṭutmışdur. Pes bī-tevaḳḳuf 
bu menzilden raḫt-ı iḳāmeti götürmek  vācib ve bir sāʿat bunda iḳāmet ḫilāf-ı 
muḳteżā-yı rāy-ı ṣāʾibdür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Reftem ki ez īn ziyāde būden ḫoş nīst3398

Melik  eyitdi: Saña esbāb-ı maʿīşet āmāde ve ebvāb-ı rāḥat u ferāġat küşāde 
[H-232b] iken meşaḳḳat-i sefer iḫtiyār ve intiẓām-ı maʿāş emri temām iken 
mücerred evhām-ı ḫām ile terk-i yār ve celā-yı diyār itmek  ṭavr-ı ʿ aḳl-ı selīmden 
dūr ve muḳteżā-yı ṭabʿ-ı müstaḳīmden be-ġāyet mehcūrdur. Ḳubbere eyitdi:

Her kimse ki bu beş ḫaṣleti ṭarīḳ-i maʿāş u muʿāşeretine zād ve binā-yı kār-ı 
muṣāḥabetine pīş-nihād eyleye, her neye ki ḳaṣd ide, ber-murād ola ve her 
diyāra ki vara, refīḳ u yār ve muṣāḥabet-i ġam-küsārdan ḫālī olmaya. Evvelā 
bed-kirdārlıḳdan ʿār itmek. İkinci nīgū-kārlıġı kendüye şiʿār itmek. Üçünci 
mevāḳıʿ-ı töhmetden iḥtirāz eylemek. Dördünci mekārim-i aḫlāḳı kendüye 
lāzım ḳılmaḳ. Beşinci ādāb-ı muʿāşerete cemīʿ-i evḳātda mürāʿāt itmek. Her 
kimse ki bu menāḳıbı cāmiʿ ola hīç bir diyārda kürbet-i ġurbet aña yol bulmaya 
ve rāḥat-ı muʾāneseti vaḥşet-i ġurbete mübeddel olmaya. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dānā be-hīç şehr ü vilāyet ġarīb nīst3399

ʿĀḳil çün kendünüñ mevlid ü menşeʾinden ve eḳārib ü ʿeşāʾiri beyninde dāʾire-i 
emn ü emāndan dūr ola żarūrī firāḳ-ı yār ve celā-yı diyār iḫtiyār itse ḫıred ü 
ercümend ḳatında maʿẕūr ola. Zīrā ki bunlardan ʿivaż müyesserdür, ammā 
nefs-i nefīsden bedel mutaṣavver degül. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her kimüñ ki ḳarībi olmaya yār
Vaṭanında3400 ġarīb olur nā-çār

3397 Akla en uygun olduğu için kaçış yolunda duruyorum. 
3398 Gittim, çünkü kalabalık  etmek  istemedim.
3399 Akıllı adam hiç bir yerde garip kalmaz.
3400 Vaṭanında] vaṭanından, B.
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Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eger tu rā be-vaṭan nīst kārhā be-murād
Esīr-i ḫāne-i ʿillet meşev ze bī-hevesī [Ü-182b]

Sefer nümāy ki bī-dūstī ne-ḫvāhī mānd
Be-her mekān ki revī vü be-her zemīn ki resī3401

Melik  eyitdi: Gitdügüñ taḳdīrce ne zemānda gelürsin ve anda ne deñlü müd-
det tevaḳḳuf ḳılursın? Ḳubbere eyitdi: [B-203b]

Ey melik  gitdükden ṣoñra yine gelmek  tevaḳḳuʿın itme ve bu seferden muʿāve-
det iḥtimālin ḫayālüñe getürme. ʿAceb müşābihdür bizüm suʾāl ü cevābumuz 
ol ʿArab ile nān-vā ḥikāyetine. Melik  ṣordı ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Ḳubbere eyitdi: Rivāyet iderler ki bir ʿArab-ı Aʿrābī şehr-i Baġdād’a 
gelüp bir nān-vā dükkānın gördi ki girdeler ḳurṣ-ı māhī gibi ufḳ-ı tennūrdan çıḳ-
mış ve çörekler sīne-i āftāba dāġ-ı ḥasret yaḳmış, kākuñ fürūġı simāke yitmiş ve 
ḥalḳalar ḫalḳa ṣalā-yı ʿ ām itmiş, simīd-i sefīdi görüp hilāl parmaġın ıṣırmış. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Simīd el ḳaldırup eyler duʿāyı
İderler ḥalḳalar ḫalḳa ṣadāyı

Ḳıṭʿa:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ferāz-ı minber-i ḫabbāz ḳurṣ-ı nān [be-]pindārī
Ki ḫūrşīd-i cihān-tābest ṭāliʿ-geşte ez gerdūn

Tenūr-ı nānvā nār-ı Ḫalīlu’llāh rā māned [H-233a]

K’ez ū her laḥẓa āyed tāze nānī hem çü gül bīrūn3402

Bī-çāre Aʿrābī’nüñ meşāmına çün būy-ı nān geldi Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ten-i bī-cānına gūyā ḥayāt-ı cāvidān geldi

āteş-i iştihā tennūr-ı miʿdesinden zebāne çeküp nān-vāya eyitdi:

3401 Vatanında işlerin yolunda gitmiyorsa hevessizlikten evinin esiri olma. Sefere çık. Çünkü her nereye gitsen de dostsuz 
kalmayacaksın.

3402 Sanırsın fırıncının tandırındaki ekmek  dünyayı aydınlatan güneştir. Fırıncının tandırı İbrahim Peygamber’in düştü-
ğü ateşe benzer. Öyle ki, oradan her an gül gibi taze ekmekler çıkar.
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Ey ḫvāce bu etmeklerden ṭoyunca ekl itmege ne vireyin. Ḫabbāz fikr itdi ki bu 
ḥarīf ancaḳ üç dört raġīf yimek  müyesserdür, beşden altıdan tecāvüz itmemek 
muḳarrerdür. Pes eyitdi:

S̱ülüs3̱403 dīnār iḥżār eyle ve diledügüñ ḳadar bu nānlardan ifṭār eyle. Aʿrābī 
naḳd-i maʿhūdı virdi ve Dicle kenārına gelüp oturdı. Muttaṣıl ḫabbāz nān 
getürür idi, Aʿrābī alup ṣuya baturup yir idi tā se̱men-i nān sü̱lüsḏen sü̱lüsā̱na 
vardı. Andan daḫı tecāvüz idüp dīnār temām oldı. Nān-vā buña taḥammül 
idemeyüp eyitdi:

Yā āḫa’l-ʿArab ol Ḫudā ḥaḳḳıçün ki saña bu ḳuvvet-i iştihāyı kerāmet buyurdı, 
baña di ki niçeye dek  yiseñ gerek. ʿArab cevāb virdi ki: 

Ḫvāce ıżṭırāb itme ki dīk-i miʿde āteş-i iştihā ile şöyle ġaleyān itmişdür ki tā bu 
āb-ı revānda cereyān mümkin ola, baña ekl-i nāndan ferāġat mümteniʿdür. 

Bu mese̱li ʿarż itmekden ġaraż oldur ki melike maʿlūm ola ki tā āb-ı ḥayāt me-
cārī-i bedenden cārīdür, tenāvül-i nān-ı bīm-i cān baña żarūrīdür ve māʾide-i 
bī-fāʾide-i muṣāḥabetden müntefiʿ olmaḳ mümteniʿdür. Rūzgār-ı ġaddār bizüm 
miyānumuzda bir hicrān ḥicābın çekdi ki min-baʿd iḥtimāl-i viṣāl ṭayf-ı ḫayāl-
dür ve zemāne-i nā-pāydār bizüm rişte-i muṣāḥabetümüze bir vech ile infıṣām 
u infiṣāl virdi ki ṣūret-i ittiṣāl āyīne-i ḫayālden ġayrıda görünmek  muḥāldür. 
Min-baʿd her gāh ki şevḳ-ı dīdār-ı pādşāh ġālib ola, aḫbār-ı saʿādet-i meliki 
nesīm-i3404 seḥerden ṣorsam ve cemāl-i bā-kemāl-i şāh-ı ʿālem-penāhı āyīne-i 
ḫayālde görsem gerek. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger visāl-i yār ne-buved bā ḫayāleş hem ḫoşīm
Külbe-i dervīş rā şemʿī ḫoş ez meh-tāb nīst3405

Melik  Ḳubbere’den çün bu kelimāt-ı firḳat-āmīzi işitdi ḳaṭarāt-ı ḥaserāt ve 
seyl-āb-ı ʿaberātı [B-204a] çeşme-i çeşminden revān idüp cezm itdi ki ol 
murġ-ı zīrek  dāne-i ḥīle ile [Ü-183a] dāma gelmek  muḥāldür ve sīnesinde 
olan dāʿiye-i intiḳām ḫalvet-ḫane-i ḫafādan ʿarṣa-i ẓuhūra ḫırām itmek  müm-
teniʿdür. Bir kerre daḫı zebān-ı mekri ber-kār idüp diger bār emān u ʿahd ü 
peymānı tekrār itdi. Ḳubbere eyitdi:

3403 S̱ülüs]̱ se̱lās,̱ B.
3404 Nesīm-i] bād-ı, Ü.
3405 Sevgilinin kendisi yoksa hayaliyle de mutlu olabiliriz. Derviş kulübesinde mehtaptan daha güzel bir mum yoktur. 
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Çok acıkan bir Arab’ın ekmekçi ile yiyebileceği kadar ekmek 
yemek üzere üç dinara anlaşması ve ekmekçinin tüm ekmeklerini 
Dicle’nin suyuna batırarak yemesi. TSMK, revan 843, v.353a.
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Ey şāh-ı ʿālem-penāh her çend ki sen binā-yı [H-233b] mülāṭafeti müşeyyed ve 
muḳaddemāt-ı mülāyemeti mümehhed ḳılursın ve bāb-ı emn ü istīmānda ʿāṭıfet-i 
bī-kerān erzānī buyurup anı eymān-ı ferāvān ve peymān-ı bī-pāyān ile müʾeyyed 
ü müʾekked ḳılursın, līkin mümkin degüldür ki ben mūcibāt-ı vaḥşeti ferāmūş idüp 
min-baʿd ḥalḳa-i ḫidmeti der-gūş ve ġāşiye-i mülāzemeti ber-dūş idem. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Suḫan żāyiʿ me-kun dīger ki bā mā der-ne-mī-gīred3406

Melike çün ʿayn-ı yaḳīn ile maʿlūm oldı ki sūzen-i hīle ile Ḳubbere’nüñ kef-i 
pāy-ı dilinden ḫār-ı vaḥşeti çıḳarmaḳ cümle-i muḥālātdan ve tīr-i ġadr ki şest-
den çıḳa, zūr bāzū-yı ġadr ile yine deste gelmek  maḳūle-i mümteniʿātdandur. 
Melik  eyitdi:

Ey Ḳubbere maʿlūm oldı ki min-baʿd meşām-ı cānumuza şemmāme-i viṣālden 
şemme vāṣıl olmaḳ muḥāl ve çihre-i ittiṣāl āyīne-i vehmden ġayrıda görünmek 
maḥż-ı ḫayāldür. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān reft ki der cūy-ı ṭarab ābī būd
Yā der-ser-i zülf-i ārzū tā bī-būd3407

Derdā ki zemān-ı ʿīş ü devrān-ı viṣāl3408

Bü’gzeşt çünān ki gūyiyā ḫvābī būd3409

Ammā tevaḳḳuʿ u tażarruʿ iderin ki bir ḳaç kelime ki anuñ tekrārı ile ṣafḥa-i 
rūzgārda āsā̱r-ı saʿādet bāḳī vü pāydār ola, yādgār buyarasın ve ṣayḳal-ı vaʿẓ u 
naṣīḥatüñ ile jengār-ı ġafleti mirʾāt-ı ḫāṭırumdan ki ġubār-ı melāl ile tīr olmış-
dur, zidūde ḳılasın. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze behr-i mā suḫan-ı yādgār-ı ḫvīş be-gūy
Ki bihter ez suḫan-ı ḫūb yādgārī nīst3410

Ḳubbere eyitdi: Ey melik  bünyān-ı umūr-ı cihāniyān esās-ı ḳażā vü ḳader üzre 

3406 Sözün bize göre değilse boşuna konuşma.
3407 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
3408 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
3409 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Mutluluk  deresindeki su bitti. Arzu saçındaki kıvrım tükendi. Ne yazık  kavuşma ve eğlence devri bir rüya gibi geçti.
3410 Bize hatıra olarak  kendi sözünü söyle. Çünkü iyi bir sözden daha güzel bir hatıra olamaz.
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mübtenīdür ve şāh u vezīr ve ṣaġīr ü kebīr anda fikr ü tedbīr ve taḳdīm ü teʾḫīr 
ile mecāl-i taṣarruf mümteniʿdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sevḳ ide çünki bir işi taḳdīr
Anı ʿavḳ idebile mi3411 tedbīr

Bir eḥad bilmez ki nāmı cerīde-i saʿādetde mi merḳūmdur yā nāṣıye-i ḥāli 
dāġ-ı şeḳāvetle mi mersūmdur? Līkin kāffe-i nāsa vācibdür ki umūrların esās-ı 
rāy-ı ṣāʾib üzre binā ideler ve mürāʿāt-ı şarṭ-ı ḥazm ü iḥtiyāṭda aḳdām-ı ictihād 
u ihtimām üzre ṭuralar, tā eger tedbīr muvāfıḳ-ı taḳdīr olursa serīr-i iḳbāl ve 
mesned-i cāh u celāl üzre mütemekkin olalar3412 ve eger ḳażıyye ber-ʿaks olursa 
düşmenler şemātete mecāl bulmayup dostlar maʿẕeretin ḳabūl ḳılalar. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḥakīm güft ki taḳdīr sābıḳest velī
Be-hīç ḥāl tu tedbīr-i ḫod fürū me-güẕār

Ki ger muvāfıḳ-ı ḥükm-i ḳażāst tedbīret
Be-kām-ı dil şode ez kār-ı ḫvīş ber-ḫordār

V’eger muḫālif-i ānest dāredet maʿẕūr [H-234a]

Kesī ki dāred ez envāʿ-ı ʿaḳl istiẓhār3413

Ve daḫı bilmek  gerek  ki aḫbes-̱i emvāl oldur ki andan intifāʿ olınmaya ve eb-
leh-i mülūk  oldur ki ḥıfẓ-ı memālik  ve żabṭ-ı reʿāyāda saʿy u ihtimām ḳılmaya. 
Aḫess-i3414 aḥbāb oldur ki eyyām-ı şiddet ve hengām-ı nekbetde [B-204b] 
dostı cānibinden ihmāl ü ġaflet eyleye. Eşerr-i nisvān oldur ki bed-ḫulḳ olup 
şevherine eẕā eyleye. Nā-ḫalef-i evlād oldur ki ṭāʿat-i ebeveynden ibā eyle-
ye3415. [Ü-183b] Ḫarāb-ābād-ı bilād oldur ki andan emn ü emān olmaya. Aḳ-
baḥ-ı muṣāḥabet oldur ki muṣāḥiblerüñ āyīne-i sīneleri jengār-ı kīneden ṣafā 
bulmaya. Pes çün benüm ile melik  miyānında bu ḳadar keder vāḳıʿ oldı evlā 
budur ki resen-i hicr ü firāḳı miyān-ı cāna niṭāḳ idem ve maḳālāt-ı mülāḳātı 

3411 İdebile mi] idebilemez, B Ü.
3412 Tā eger tedbīr-i muvāfıḳ …celāl üzre mütemekkin olalar] -B.
3413 Âlimler kaderin yazılı olduğunu söylemişlerdir. Ama sen yine de kendi bildiğini uygula. Zira yaptığın, kazanın 

hükmüne uygunsa buna tedbir denir ve işinde muradına ermişsin demektir. Eğer yaptığın kadere muhalif ise yine de 
mazursun. Kim sadece akla güvenebilir ki zaten?

3414 Aḫess-i] ve leʾīm-i terīn, Ü.
3415 Nā-ḫulḳ evlād oldur ki ṭāʿat-i ebeveynden ibā eyleye] -B.
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min-baʿd kelimāt-ı muvādeʿate tebdīl idüp āheng-i ḥicāz-ı ṣoḥbet-i şāhı ḳoyup 
sāz-ı ʿırāḳ-ı firāḳ idem. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Reftīm vedāʿ-ı mā ze dil bāyed kerd
V’ez āb-ı dü dīde ḫāk  kil bāyed kerd

Ger bed dīdī heme nikū bāyed güft3416

V’er derd-i serī būd be-ḥal bāyed kerd3417

Ḳubbere kelāmın bu maḳāmda temām itdi ve küngüre-i eyvāndan pervāz idüp 
ṣaḥrā cānibin ṭutdı gitdi. Melik  engüşt-i teḥassüri dendān-ı taḥayyür ile ıṣırup 
bir zemān teʾessüf ü telehhüf itdi ve bir melāl ile ki ḥadd-i şümārdan efzūn ve bir 
endūh ile ki dāʾire-i ḳıyāsdan bīrūn idi, ḳaṣrına müteveccih olup eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gitdüñ ey ġam-küsār-ı ḳalb-i3418 ḫazīn
Ḳaldum āh u ġam ile ben miskīn

Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kucā gūyem ki bā īn derd-i cān-sūz
Ṭabībem ḳaṣd-ı cān-ı nā-tevān kerd

Miyān-ı mihrbānān çün tevān güft
Ki yār-ı mā çünīn güft ü çünān kerd3419

Budur ol kimesnenüñ dāstānı ki erbāb-ı ḥıḳdüñ mekāmin-i ġadrinden ḥaẕer 
idüp ehl-i kīnüñ tażarruʿ u niyāzına bāver ḳılmadı ve ḫaṣmuñ daʿvā-yı vedā-
dına iʿtimād itmeyüp aḫẕ-i intiḳām içün kelām-ı firīb-encāmına maġrūr olma-
dı. ʿĀḳil-i kāmil ve hūşmend-i fāżıla maḫfī degüldür ki bu dāstānı beyāndan 
murād budur ki ḫıredmend bu cevāhir-i pendi gūş-ı hūşına bend idüp ḥavā-
dis-̱i cihān ve nevāʾib-i3420 devrānda bu naṣāʾiḥ-i bī-mānend ile fāʾidemend ola 

3416 Bu mısraın vezni “Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
3417 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Gittik, gittik  artık. Bizimle gönülden vedalaşmak  gerek. Gözyaşıyla toprağı çamur etmek  gerek. Kötülük  görsen de 

iyi şeyler söylemen gerek. Bir hata varsa, helal etmek  gerek. 
3418 Ḳalb-i] -B.
3419 Bu can yakıcı derdimi nasıl anlatayım? Hekimin zayıf canıma kast ettiğini nerede anlatayım? Senin bana ettiklerini, 

sevenlerin yanında nasıl analatabilirim?
3420 Nevāʾib-i] se̱vāʾib-i, B.
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ve bu ḥikāyātı mürşid-i rāh-ı necāt bile ve binā-yı kārın esās-ı ḥazm ü iḥtiyāṭ 
üzre ḳıla ve hīç vech ile düşmen-i āzürdeye iʿtimād ḳılmaya ve āfet-i ġadr ve 
meḫāfet-i mekrinden emīn olmaya. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ḫvāhī ki ne-bāşī be-ġam u renc ḳarīn [H-234b]
Bi’şnev suḫan-ı pāk-ter ez dürr-i se̱mīn

Ez düşmen-i āzürde teġāfül me-nümāy
V’ez ṣāḥib-i kibr ü kīne īmen me-nişīn3421

3421 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Gam ve acıya yakın olmak  istemiyorsan bu değerli mücevherden daha temiz olan bu sözü dinle. İncinmiş düşmandan 

gafil olma. Kibir ve kin sahibinden emin olma.
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BĀB-I NÜHÜM ṬARĪḲ-İ ʿAFV VE ṢAFḤA-İ SÜLŪK 
EFŻAL-İ EVṢĀF-I MÜLŪK İDÜGİN BEYĀN İDER

Rāy Dābşelīm veẓāʾif-i ḫidmet ve şerāʾiṭ-ı minneti taḳdīm itdükden ṣoñra 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Didi ey bülbül-i bāġ-ı meʿānī
Żamīrüñ ġayb-ı sırruñ tercemānı

Dilüñ gencīne-i esrāra miftāḥ
Kelāmuñ ġayb deycūrında miṣbāḥ

maʿlūm oldı ki ol kimesnenüñ mese̱li ki düşmen-i āzürde-dilden istimālet ile 
tesellī bulmaya ve çün āyīne-i sīnesinde ġubār-ı kīne ve āsā̱r-ı ʿadāvet-i dīrīneyi 
bāḳī muʿāyene ḳıla iẓhār-ı tevāżuʿ u niyāz ile menhec-i iḥtiyāṭ u iḥtirāzdan 
münḥarif olmaya. [B-205a] Ḥālā Birehmen-i fāżıldan recā-yı kāmil oldur ki 
beyān buyura ol dāstānı ki ʿafv u ġufrān-ı mülūki müştemil ola ve pādşāh baʿżı 
muḳarrebān-ı dergāhından āsā̱r-ı cürm ü günāh müşāhede ḳılsa anı dāmen-i 
ʿāṭıfet ile mestūr ḳılmaḳ mı enseb veyā sāḥa-i ʿafv u sāmiḥadan dūr ḳılmaḳ mı 
aṣvabdur. Birehmen-i Bīdbāy kelām-ı dil-güşāy ve ḫiṭāb-ı cān-fezāy ile cevāb 
virdi ki:

Eger mülūk  zellāt u cerāʾim-i memlūkda ṭarīḳ-i ʿafv [Ü-184a] u merḥameti 
meslūk  ṭutmayalar ve cürm-i ḳalīl ve cināyet-i yesīre ʿuḳūbet-i kesī̱r ile mü-
cāzāt u mükāfāt buyuralar, muḳarreblerüñ meşreb-i iʿtiḳādında ṣafā ḳalmaz ve 
ḫavāṣuñ ḳulūbı mükedder olup bir aḥad anlara iʿtimād ḳılmaz. Bu ḥāletden iki 
ʿillet ḥādis ̱olur. Biri ol ki sevāniḥ-ı meṣāliḥı mühmel ü muʿaṭṭal ḳalur. İkinci 
mülūk  leẕẕet-i ʿafv ve minnet-i maġfiretden maḥrūm u bī-naṣīb olur. Ekābir-i 
mülūkdan birisi buyurmış ki: Eger ḫalḳ-ı cihān bizüm kām-ı cānumuz çāşnī-i 
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ʿafv u merḥametden ne leẕẕet bulduġın bileler her-āyine dergāhumuza cürm ü 
günāhdan ġayrı hediyye getürmeyeler idi. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Mücrim ger īn daḳīḳa be-dāned ki dem-be-dem
Mā rā çi leẕẕetest be-ʿafv-ı günāh-kār

Hem-vāre irtikāb-ı cerāʾim kuned be-ʿamd
Dāʾim be-nezd-i mā güneh āred be-iʿtiẕār3422

Cemāl-i ḥāl-i mülūk-i ʿāleme noḳṭa-i ʿafvdan zībā ḫāl olmaz3423 ve ẕevāt-ı 
sāfī-ṣıfāt-ı ḫulefāʾ-i benī-ādeme fażīlet-i maġfiret ü merḥametden efżal kemāl 
olmaz. Mażmūn-ı kelām-ı muʿciz-niẓām-ı ḥażret-i seyyidü’l-enām ʿaleyhi efża-
lü’t-taḥiyyeti ve’s-selām3424 ki elā enbeʾeküm eşeddiküm men yemlikü nefsehū ʿ ınde’l-ġażab3425 
bu maʿnāyı işʿār u iʿlām eyler ki farṭ-ı ḳuvvet-i ādemī teskīn-i şuʿle-i ḫışm ile 
[H-235a] bilinür ve ṣıfat-ı merdī vü merdümī şerbet-i nā-ḫoş-güvār-ı ġażabı 
hażm ile tecrübe ḳılınur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Merdī gümān me-ber ki be-zūrest ü pür dilī
Bā ḫışm eger ber-āyī be-dānem ki kāmilī3426

Efżal-i selāṭīn ve aʿḳal-ı mülūk-ı ʿadl-āyīn anlardur ki miʿyār-ı ḫıred-i ercü-
mendi binā-yı kārlarına miʿmār ḳılalar ve her vaḳtde gerden-i aḥlāḳların 
ḥilye-i luṭf u ʿunfden ḫālī ḳomayalar, ammā luṭf bir vech ile gerek  ki simet-i 
żaʿfdan müberrā ve ʿunf daḫı şöyle gerek  ki vaṣmet-i ẓulmden muʿarrā ola, tā 
çihre-i ḥāl-i salṭanat ḥilye-i cemāl ve zīver-i celāl ile ḥālī ve medār-ı erkān-ı 
devlet ve muḳarrebān-ı ḥażret işāret-i ḫavf ve beşāret-i recā üzre dāʾir olup 
salṭanat u memleketüñ niẓām-ı ḥāli teṭarruḳ-ı iḫtilāl ve teşettüt-i3427 inḥilālden 
ḫālī ola. Ne muḫliṣlar ʿināyet-i bī-kerāneden baʿīd ü nā-ümmīd olalar ve ne 
müfsidler bīm-i siyāsetden rikāb-ı cürʾete ḳadem ḳoyup cināyet-i ḫıyānete 
irtikāb ḳılalar. Beyt:

3422 Günahkar bizim affetmekten her an ne kadar haz duyduğumuzu anlarsa, devamlı kasten günah işleyip af dilemekten 
geri durmaz.

3423 Olmaz] -B.
3424 İnsanların efendisi, en güzel selamlar onun üzerine olsun.
3425 Ben sizin, sinirlendiğinde nefsine en çok  hakim olanınızım.
3426 Yiğitliğin güce ve zorbalığa dayandığını sanma. Öfkeni kontrol edebilirsen işte o zaman sana yiğit derim.
3427 İḫtilāl ve teşettüt-i] iclāl ve teşebbüs-̱i, H.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dāştī ḳavm-i ḫvīş rā Cemşīd
Dāʾim ender miyān-ı bīm ü ümīd3428

Ḥükemā-yı İslāmiyye cezāhümu’llāhü ḫayran3429 buyurmışlardur ki: Īzed teʿālā 
bendelerini mevāʿiẓ-i Ḳurʾānī ve neṣāʾiḥ-ı Furḳānī ile tehẕīb-i aḫlāḳa terġīb 
idüp taḥṣīl-i mekārim-i ṣıfāt ve meḥāsin-i [B-205b] ʿādāta taḥrīż buyurmış-
dur. Her kime ki saʿādet-i ezelī yār ve kifāyet-i ebedī muʿīn ü meded-kār ola, 
lā-cerem aḥkām-ı Ḳurʾān ve kelām-ı ḥikmet-encām-ı Furḳān’ı ḳıble-i cān ve 
kaʿbe-i cenān idinüp cemīʿ-i ezmānda ol ḥarem-i emn ü emānuñ ḥarīm-i ḥür-
metine ilticā ḳıla. Meṣāliḥ-ı ʿibād ḥaḳḳında nāzil olan āyāt-ı kerīmenüñ birisi 
bu āyetdür ki neṣāʾiḥ-ı mezbūreyi müştemildür ki ve hiye ḳavlühū ʿazze ṭūluhū 
ve’l-kāẓımīne’l-ġayża ve’l-ʿāfīne ʿani’n-nāsi va’llāhü yuḥıbbü’l-muḥsinīn3430 pīrān-ı 
ṭarīḳatden birisi zebān-ı ḥaḳīḳat ile bu āyetüñ cevāhir-i maʿānīsin bu vech ile 
silk-i beyāna çekmişlerdür ki: Kaẓm-ı ġayż oldur ki ʿuḳūbetde mübālaġa olma-
ya ve ʿafv oldur ki ese̱r-i kerāhet ṣafḥa-i dilden maḥv ola. İḥsān oldur ki dost-ı 
mücrim ü muʿteẕire bāb-ı mülāṭafet ü mürācaʿat meftūḥ ṭutula. Bu mufaṣṣaluñ 
muḥaṣṣalı budur ki ādemī gerekdür ki binā-yı aḥvāl ü efʿālin luṭf u medār üzre 
[Ü-184b] mübtenī ḳıla ve cemīʿ-i evḳātde müdārāt u müvāsātı muʿteber bile 
ki ḥısān-ı3431 aḫbār ve ṣıḥāḥ-ı3432 āsā̱rda gelmişdür ki: Eger rıfḳ u luṭf bir ṣūretle 
muṣavver olmaḳ mutaṣavver olsa şaʿşaʿa-i cemāl-i bā-kemāli bir vech ile tābān 
u dıraḫşān ola ki [H-235b] hīç bir dīde anuñ müşāhedesine ṭāḳat getüremeye 
ve bir debīr anuñ şerḥ-i şekl-i münīr ve vaṣf-ı ṣūret-i bī-naẓīrin kilk-i taʿbīr ile 
ṣafḥa-i taḳrīre taḥrīr idemeye. Baʿżı aʿyān bu maʿnāyı bu ḳıṭʿadan bir beyt ile 
beyān buyurmışdur. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü ḳudret dādet īzed ber-güneh-kār
Be-ʿafveş bende kun tā bende gerded

Ki mücrim küşte-i efʿāl-i ḫvīşest
Çü būy-ı ʿafv yābed zinde gerded3433

3428 Cemşit, halkını korku ve umut arasında tutardı. 
3429 Allah yaptıklarına karşılık  iyilik  versin.
3430 Ve öfkeyi yutan ve insanların kusurlarını affeden kimselerdir. Allahü Teala da ihsan edenleri sever (Âl-i İmrân 134).
3431 Ḥısān-ı] ṣıḥār, H.
3432 Ṣıḥāḥ-ı] ḥısān-ı, H.
3433 Allah sana günahkara karşı güç veriyorsa, sen günahını affet ki sana köle olsun. Çünkü günahkar günahlarından 

dolayı ölü gibidir. Eğer sen affedersen o dirilecektir.
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Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Güneh-kāra çü ḳudret bulasın sen
Günāhın ʿafv iderseñ bende olur

Ki mücrim kendü cürmi küştesidür
Nesīm-i ʿafv irerse3434 zinde olur

Çün bu muḳaddemāta teʾemmül-i şāmil buyuralar her-āyine ʿizz-i aʿlāya vāṣıl 
olur ki şeref-i insān fażīlet-i ʿafv u iḥsān ile mütezāʾid ü mütekāmil olur. Pes 
himmeti bu iki sīrete mülāzemete ḳaṣr ve bu iki ḫaṣlete müdāvemete ḥaṣr itmek 
gerek. Pūşīde degüldür ki ādemüñ ḥāli sehv ü ġaflet ve cürm ü ẕilletden ḫālī 
degüldür. Eger her cerīme muḳābelesinde ʿuḳūbet ve her cināyet ezāsında3435 
siyāset revā buyurula, andan fesād-ı küllī ve mażarrat-i ʿ uẓmā nāşī ola ki ḫalel-i 
ẓāhirī mühimmāt-ı mülk  ü mālīde3436 sārī vü fāşī ola. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-tündī sebük  dest burden be-tīġ
Be-dendān bered püşt-i dest-i dirīġ

Serī k’ez taḥammül be-māned tehī
Ḥarāmeş buved tāc-ı fermān-dehī3437

Ve daḫı mülūka lāzımdur ki maḳām-ı töhmetde olan ḫuddāmuñ miḳdār-ı hü-
ner ü kifāyetin ve endāze-i iḫlāṣ u münāṣaḥatin temām taḥḳīḳ eyleye, tā eger 
ol cümleden ola ki meṣāliḥ-ı melikde anuñ rāyı ile istiʿānet itmek  ḳābil ola, yā 
vaḳāyiʿ-ı dehrde anuñ tedbīrinden istimdād eylemege lāʾiḳ ola. Aña iʿtimādın 
tāze vü müceddid3438 itmege saʿy buyura ve anuñ tertīb ü taḳviyetine ve tenmi-
yet ü teşmiyetine müsāraʿat göstere ve meşreb-i dilin ʿayb ü reyb ve ġıll ü ġışdan 
ṣāf idüp ḳuvvet-i ḳalbin istimālet [B-206a] ü istiʿṭāf ile yine ḳarār-ı maʿhūda 
yitişdüre. Zīrā ki mühimmāt-ı melike nihāyet yoḳdur ve mülūkuñ kifāyet-i nāṣiḥ 
ve ʿummāl-i emīne ki maḥremiyyet-i esrāra istiḥḳāḳları ve mühimmāt-ı mülk 
ü mālde istibdād u3439 istiḳlāle istiʿdādları ola, iḥtiyācları muḥaḳḳaḳdur. Pes 

3434 İrerse] ire çün, Ü.
3435 Ezāsında] arasında, B.
3436 Mālīde] milletde, H.
3437 Hızla elini kılıcına götürmen pişmanlıktan elini ısırmana sebep olur. Sabırdan yoksun bir başa komutanlık  tacı haramdır.
3438 Müceddid] mücellā, Ü.
3439 İstibdād u] ve, B H.
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cihāndārlık  şerāʾiṭı oldur ki ol gürūhı ki kemāl-i ḫıred ü ṣalāḥ ve hüner ü ʿiffet 
ile ārāste olalar ve zīver-i ṣıdḳ u emānet ve taḳvā vü diyānet ile zīnet bulalar 
ve ḥaḳīḳat ü ḥaḳ-güzārlıkda ve naṣīḥat ü hevādārlıkda sāʾirlerinden mümtāz 
olalar, terbiyet [H-236a] buyuralar ve her birisi ʿalā ḥaddihī ne ʿamele yarar 
ve ne mertebeye sezā-vārdur bileler ve her birini fehm ü dirāyetine lāʾiḳ ve rāy u 
şecāʿatine muvāfıḳ ve ʿaḳl u kifāyetine münāsib menāṣıba nāmzed ḳılalar. Şöyle 
ki bir kimesnenüñ hüneri var iken ʿaybı ẓāhir olsa evlā oldur ki anuñ ʿaybını 
ẕeyl-i iġmāż ile setr idüp naẓarların anuñ hünerine ḥaṣr ideler ki lā-reyb benī-ā-
demüñ ḥāli şevb-i ʿaybdan ḫālī degüldür. Ol ecildendür ki dimişlerdür: Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Yār-ı bī-ʿayb isteyen bī-yār olur

Bu maʿnāyı fehm [Ü-185a] idüp bu daḳāʾiḳı silk-i żabṭa naẓm itdükden ṣoñra 
pādşāha lābüddür ki ümenā vü ʿummāle tevfīż itdügi aʿmāl ü eşġālüñ3440 aḥvā-
lini tetebbuʿ u tefaḥḥuṣda ihmāli revā görmeye. Belki bir vech ile taḥḳīḳ u 
tedḳīḳ buyura ki aḥvāl-i mülk  ü māl naḳīr ü ḳıṭmīr żamīr-i münīrine maḫfī vü 
pūşīde olmaya ki bunda iki fāʾide-i küllī mutaṣavverdür. Biri bu ki mübāşirān-ı 
aʿmālden kim raʿiyyet-perverdür ve kim cefā-güsterdür bilüp anlar ki riʿāyet-i 
raʿiyyet bābında ihmāl itmeye, istimālet virüp ol şuġlde istiḳlāl vire ve anlar ki 
zīr-destleri ġamın yimeye nāmını cerīde-i ʿ amelden maḥv idüp defter-i ʿ uzletde 
se̱bt eyleye. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḫudā ters rā ber-raʿiyyet gümār
Ki miʿmār-ı mülkest ü perhīz-kār

Bed-endīş-i ḫvīşest u ḫūn-ḫvār-ı ḫalḳ
Ki nefʿ-i tu cūyed der-āzār-ı ḫalḳ

Riyāset be-dest-i kesānī ḫaṭāst
Ki ez destişān desthā ber-duʿāst

Nikū-kār hergiz ne-bīned bedī
Çü bed-perverī ḫaṣm-ı cān-ı ḫodī3441

Biri daḫı bu ki çün żamāʾirde mürtesim ola ki pādşāh nīgū-kārlaruñ kirdārına 

3440 Eşġālün] iştiġālüñ, B Ü.
3441 Halkın başına Allah’tan korkan birini geçir. Çünkü onlar memleketi imar eder ve günah işlemekten çekinir. Senin 

menfaatini halka zulmetmekte arayan kişi kendisinin ve halkın düşmanıdır. Komutanlığın halka zulmedenlere verilmesi 
hatadır. İyilik  yapan insan hiç bir zaman kötülük  görmez. Kötü birisini beslemek  kendine düşman hazırlamak  gibidir.
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lāʾiḳ ʿāṭıfet revā buyurur ve günāh-kārlaruñ günāhı miḳdārı teʾdīb ü tenbīhi 
vācib görür, ehl-i ṣalāḥ ümmīd-vār olup nīgū-kārlik  şāh-rāhına giderler ve 
erbāb-ı fesāḍ tersān u hirāsān olup ıżrār u ifsāddan iḥtirāz u iḥtiyāṭ iderler. Es-
mār u emsā̱lden dāstān-ı şīr ü şeġāl bu vaṣıyyete enseb ve bu siyāḳate aḳrebdür. 
Rāy istifsār itdi ki: Ne ṭarīḳ ile rivāyet olınmışdur3442 ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki diyār-ı Hind’de bir şeġāl 
var idi Ferīse-nām, benī-nevʿi miyānında be-nām. Ḥuṭām-ı dünyā-yı fānīden 
iʿrāż itmiş idi ve taʿalluḳāt-ı bī-ḥāṣılı verā-yı ẓahrına atmış idi. Egerçi ki ebnā-yı 
cinsi ile ṣoḥbet ü iḫtilāṭ ider idi, ammā zühd ü ruhbāniyyet iḫtiyār idüp sefk-i 
dem ve ekl-i desem ve īẕā-yı nüfūs-ı muḥteremden ki benī-nevʿinüñ lāzıme-i 
ẕātıdur, iḥtirāz u iḥtiyāṭ3443 [B-206b] ider idi. [H-236b] Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳılup perhīz ḥayvānāt etinden
Elin yumışdı şekker şerbetinden

Gice gündüz riyāżet eyler idi
Ḥudāvend’e ʿibādet eyler idi

Yārān anuñla muḫāṣamete āġāz itdiler ve münāzaʿayı mücādeleye yitişdürüp 
eyitdiler:

Biz senüñ bu sīretüñden rāżī degülüz ve rāyuñı bu ictihādda ḫaṭāya nisbet 
iderüz. Çün benī-nevʿüñ ṣoḥbetinden vāz gelmezsin ʿādet ü sīretde anlar ile 
niçün dem-sāz olmazsın? Çün dest-i muṣāḥabeti dāmen-i muḫālaṭatdan çek-
mezsin anlarla girībān-ı muvāfaḳatdan niçün baş çıḳarmazsın ve daḫı ʿömr-i 
ʿazīzi miḥnet-i mücāʿatla giçürmekde ne fāʾide añlarsın ve murġ-ı nefsi ḳafes-i 
riyāżetde ḥabs itmekde ne menfaʿat mülāḥaẓa eylersin? Ve mā ceʿalnāhüm ceseden 
lā-yeʾkülūne’ṭ-ṭaʿāme3444. Niṣāb-ı leẕẕāt-ı dünyādan kendü naṣībüñe istīfā itmek 
dilersin3445, tā ve lā-tense naṣībeke mine’d-dünyā ve aḥsin kemā aḥsena’llāhü ileyke3446 
meşrebinden3447 behremend olasın ve ekl ü şürbden ki meded-i merkeb-i ten 
ve mādde-i ḥayāt-ı bedendür, imtināʿ itmemek  gerek. Külū ve’şrebū3448 fermā-

3442 Rivāyet olınmışdur] olmışdur, Ü.
3443 U iḥtiyāṭ] -B.
3444 Ve onları yemek  yemez birer ceset kılmadık  (Enbiyâ 8).
3445 Dilersin] gereksin, H.
3446 Ve dünyadan nasibini unutma ve Allah’ın sana ihsan ettiği gibi ihsan et (Kasas 77).
3447 Meşrebinden] şerbetinden, B.
3448 Yiyiniz, içiniz (Bakara 60, 187; A’raf 31; Tûr 19; Hâkka 24; Mürselât 43).
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nına imtisāl idesin ve bilmek  gereksin ki māżīnüñ iḳbāli muḥāldür ve emr-i 
müstaḳbel mechūlü’l-ḥāldür. Zemān-ı ḥāli ġanīmet bilüp ḫayāl-i istiḳbāl ile 
vaḳti żāyiʿ ḳılmamaḳ gerek  ve taṣavvurāt-ı ferdā ile leẕẕet-i dünyādan ledd-i3449 
ramaḳ ile ḳāniʿ olmamaḳ gerek. Beyt: [Ü-185b]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Biyā tā yek  zemān imrūz ḫoş bāşīm der-ḫalvet
Ki der-ʿālem ne-mī-dāned kesī aḥvāl-i ferdā rā3450

Ferīse eyitdi: Çün bilürsin ki māżīnüñ iḳbāli müyesser ve ferdānuñ aḥvāli 
muḳarrer degüldür pes ḥālā ne iddiḫār itdiñüz ki tūşe-i rāh-ı ferdā olmaġa 
ṣāliḥ ola. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ān ṭaleb imrūz be-her kūşeʾī 
K’ez pey-i ferdā’t buved tūşeʾī3451

Dünyā egerçi ser-ā-ser ʿayb u naḳīṣatdur. Velīkin bu fażīleti vardur ki mez-
raʿa-i āḫiretdür. Her ne toḫm ki bu gün bunda ekersin yarın andan anuñ reyʿin 
götürürsün. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-kūş imrūz tā toḫmī be-pāşī
Ki ferdā ber-cevī ḳādir ne-bāşī

Eger īn keşt-verzī rā ne-verzī
Der-ān ḫarman be-nīm erzen ne-yerzī3452 

Merd-i ʿāḳil gerekdür ki meblaġ-ı himmetin iḥrāz-ı mesū̱bāt-ı āḫirete maṣrūf 
ḳıla. Bu taḳdīm-i ḫayrāt ve taḥṣīl-i meberrāt ile mutaṣavverdür ve ʿ inān-ı ḳalbin 
niʿmet-i bāḳī ve devlet-i cāvidānī cānibine maʿṭūf ḳıla. Bu maʿnā terk-i emānī3453 
ve ḳaṭʿ-ı taʿalluḳāt-ı ʿālem-i fānī ile mümkin ü müyesserdür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ber-āstān-ı fenā dil menih ki cāy-ı diger
Berāy-ı rāḥat-ı tu ber-keşīde-end ḳuṣūr3454 [H-237a]

3449 Ledd-i] sedd-i, H.
3450 Gel, bugün halvette mutlu olalım. Çünkü yarının ne olacağını kimse bilemez.
3451 Bugün, yarının için faydalı olacak  şeyler peşinde ol. 
3452 Çalış, bugün bir tohum ek. Yarın bir arpa ekecek  gücün olmayabilir. Bu ekini ekmezsen harman zamanında tek  bir 

darı bile bulamazsın.
3453 Emānī] āmālī, H.
3454 Fani dünyaya gönül bağlama. Zira bu dünya günah işlemek  için yaratılmıştır.
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Aslan ve Ferîse adında bir çakal: Ferîse, çakal arkadaşlarıyla bir arada. TSMK, revan 843, v.359a.
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Bu gün ki ḳuvvetde fütūr ve ḳudretde ḳuṣūruñuz yoḳ, se̱merāt-ı ṣıḥḥatde ḫaste-
lik  eyyāmıçün ẕaḫīre iḥżār ḳıluñ ve ser-māye-i şebābdan kesād-ı bāzār-ı şeyb 
içün sūd ele getürüñ ve mevāʾid-i fevāʾid-i ḥayātdan sefer-i bādiye-i fenā vü 
fevāt içün iʿdād-ı zād istiʿdād idüñ ki rāḥat-ı ḥayāt lemʿa-i berḳ gibi bī-se̱bātdur 
ve maḥabbet-i dünyā ẓulmet-i ebr gibi bī-beḳādur, ne mevāʾid-i niʿmet ile ülfet 
ṭutup fevāʾid-i devletine ālüfte olmaḳ [B-207a] gerek. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne iḳbālinden ol maġrūr u ser-keş
Ne idbārından ur cānuña āteş

Muḥaṣṣal-ı kelām ve ḫulāṣa-i mā-fi’l-maḳām oldur ki ḳalbi maḥabbet-i külbe-i 
miḥnete vaḳf itmek  ʿ ulüvv-i himmetden dūr ve güẕergāh-ı seyl-i fenāda ʿ imāret 
binā itmek  kemāl-i kiyāsetden be-ġāyet mehcūrdur ki ed-dünyā ḳanṭaratün3455 faʿ-
bürūhā ve lā-taʿmürūhā3456. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cihān ribāṭ-ı harābest der-güẕer-geh-i seyl
Gümān me-ber ki be-yek  müşt kil şeved maʿmūr3457

Yārān eyitdiler: Ey Ferīse sen bizi herīse-i aṭʿime-i nefīse-i dünyāyı terke daʿvet 
idersin. Ḥāl bu ki naʿīm-i ʿālem anuñçün āferīdedür ki nüfūs-ı müteneffise her 
dem anuñla muġtenem olup nihāl-i leẕẕātdan ber-ḫūrdār olalar ki ve razzaḳnā-
hüm mine’ṭ-ṭayyibāt3458 āyeti daḫı bu maʿnāya işāret ve bu müddeʿāya şahādetde 
kifāyet ider3459. Ferīse eyitdi:

Naʿīm-i dünyā bir biżāʿatdür ki ʿuḳalā anuñla bāzār-ı cihānda ẕikr-i cemīl ve 
nām-ı nīk  taḥṣīl iderler ve sefer-i rāh-ı meʿād içün zād-ı istiʿdād iʿdād eylerler, 
ammā be-ḥükm-i niʿme’l-mālü’ṣ-ṣāliḥi li’r-racüli’ṣ-ṣāliḥ3460 māl ü menāl anla-
ruñ ḥüsn-i ḥāl ü meʾāllerine bāʿis ̱ola ve ism̱ ü vebāl ile ki müstevcib-i ʿiḳāb 
u nikāldür, vesīle olmaya. Siz eger dünyā vü āḫiretde saʿādet yüzin görmek 
isterseñüz bu sözleri sāmiʿa-i ḳabūl ile istimāʿ idüñ ve cān-ı ʿazīzi ṭuʿme-i leẕīẕ 
içün ki ḥalāveti ḥalḳa-i ḥalḳdan öte giçmez, nār-ı caḥīme ve ʿaẕāb-ı elīme ilḳā 

3455 Ed-dünyā ḳanṭaratü] -H Ü.
3456 Dünya bir köprüdür; ondan geçmeye bakın, onu bina etmeye değil.
3457 Dünya sele maruz kalmış harap bir kervansaraydır. Bir avuç çamurla eski haline gelmez.
3458 Ve onlara tertemiz şeylerden rızıklar verdik  (Yunus 93; İsrâ 70; Câsiye 16).
3459 Kifāyet ider] kifāyetdür, B.
3460 (Zekatı verilmiş) iyi mal, (zekatını veren) iyi insana ne güzel yakışır..
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itmekden imtināʿ idüñ. Ol nevāle ile ki bī-āzār u ıżṭırār ʿālem-i ġaybdan ḥavāle 
ola, ḳāniʿ olup ol miḳdārdan ki beḳā-yı ten ve ḳıvām-ı beden aña menūṭdur, te-
cāvüz itmek  ve şol nesnede ki muḫālif-i şerʿ ü ʿaḳl ola, benden muvāfaḳat ṭaleb 
eylemeñ ki baña sizüñle muṣāḥabet sebeb-i ʿitāb degüldür. [Ü-186a] Ammā 
efʿāl-i nā-pesendīdeye muvāfaḳat mūcib-i ʿaẕāb u ʿiḳābdur. Eger beni bu nevʿ 
tekālīfe terġībden ġaraż taʿẕīb ise [H-237b] icāzet virüñ, tā arżu’llāhi vāsiʿah3461 
bu diyārdan gidem, tā terk-i ṣoḥbet idüp kūşe-i ʿuzlet iḫtiyār idem. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳılup mesned ḳanāʿat būriyāsın
Geyem dībā3462 gibi ʿuzlet pelāsın

Yārān çün Ferīse’yi bisāṭ-ı zühd ü ṣalāḥ üzre ḳāʾim ü dāʾim buldılar ẓanları 
mertebe-i īḳāna ve yaḳīnları derece-i ıṭmīnāna irüp sābıḳan itdükleri kelimāta 
nādim oldılar ve zebān-ı iʿtiẕārı ber-kār idüp maḳām-ı istiʿfā vü3463 istiġfāra 
geldiler. Ferīse az vaḳtde veraʿ ü ṣıyānet ve taḳvā vü diyānetde bir menzile vāṣıl 
oldı ki ol diyāruñ kūşe-nişīnleri anuñ bāṭınından deryūze-i himmet iderler idi3464 
ve germ-revān-ı bādiye-i mücāhedet bedreḳa-i naẓarından istimdād-ı hidāyet 
iderler idi. Az zemānda ṣīt-i zühd ü kerāmeti mesāmiʿ-i cihāniyāna yitdi ve 
ẕikr-i ṭāʿat ü ʿibādeti ol nevāḥīde şöhret ṭutdı. Ferīse’nüñ menziline ḳarīb bir 
bīşe var idi. Enhār u ʿuyūn ve eşcār-ı gūn-ā-gūn ile memlū vü meşhūn idi. 
Anuñ miyānında [B-207b] bir merġzār-ı ḫurrem var idi ki gülzār-ı İrem anuñ 
leṭāfet ü ṣafāsı ġayretinden yüzine niḳāb-ı ḫafā çekmiş idi ve bād-ı ṣabā ḫāk-i 
tūtyā-sāyı ḥasretinden gözine gerd-i hebā ekmiş idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevā-yı cān-fezāsı dil-keş idi
Feżā-yı dil-keşi cennet-veş idi

Leb-i cūyunda biten sebze-i ter
Ḫaṭ-ı gerd-i leb-i cānāna beñzer

Vüsʿat-i feżā ve leṭāfet-i āb u hevā sebebi ile ol ṣaḥrā künām-ı envāʿ-ı vuḥūş u 
sibāʿ ve maḳām-ı ḥayvānāt-ı müteḫālifetü’ṭ-ṭıbāʿ olmış idi. Anlaruñ emīri bir 
şīr idi ki kemāl-i hevl ü heybetde bir hizebr idi. Ġāyet-i nehīb ü ṣavletde Beyt:

3461 Allah’ın arzı geniştir (Nisâ 97; Zümer 10).
3462 Dībā] dünyā, B.
3463 İstiʿfā vü] -B.
3464 İderler idi] -B.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Naʿrasın işitse çāk  olurdı raʿduñ zehresi
Ḫışm-ı çeşmin görse ḫāk  olurdı berḳuñ çihresi

Ol ḥavālīnüñ ahālīsi ṣıdḳ u iḫlāṣ ile anuñ ṭavḳ-ı iḫtiṣāṣın gerden-i cāna giçürür-
ler idi ve penāh-ı ḥaşmet ve ḥarīm-i ḥürmetinde fāriġu’l-bāl giçinürler idi. Ol 
şīr-i nīk-ḫūy3465 Kāmcūy dimekle meşhūr olmış idi ve bu laḳab ile ṣīt ü ṣadāsı 
çārsū-yı cihāna vuṣūl bulmış idi. Bir gün Kāmcūy erkān-ı devlet ile her bābdan 
sāz-ı muṣāḥabete āġāz idüp ber-ḥaseb-i muḳteżā-yı maḳām çerb ü şīrīn ḫvān-ı 
elvān-ı ṭaʿām-ı kelām ile raṭbü’l-lisān iken nā-gāh herīse-i ḳıṣṣa-i Ferīse miyāna 
geldi. Ḥużżār-ı ḥażret anuñ kemāl-i ṣalāḥ ve veraʿ ü ʿiffetinde ol ḳadar mübā-
laġa itdiler ki żamīr-i şīr bi’ż-żarūrī anuñ meyl ü maḥabbeti ile reng-peẕīr olup 
sevdā-yı ṣoḥbeti süveydā-yı ḳalbinde cāy-gīr oldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ruḫsāre-i ū ne-dīde çün merdüm-i çeşm [H-238a]

Fi’l-ḥāl derūn-ı dīde cāyeş dādend3466

El-ḳıṣṣa Kāmcūy’uñ mülāḳāt-ı Ferīse’ye iştiyāḳı rūz-be-rūz mütezāʾid olup 
āḫir-i kār iḥżārına işāret buyurdı. Ol daḫı fermān-ı ulü’l-emre iṭāʿat idüp der-
gāh-ı ʿ ālem-penāha ḥāżır oldı. Melik  ʿ alā meleʾi’n-nās şerāʾiṭ-ı tekrīm ü taʿẓīm-i 
bī-ḳıyāsı taḳdīm idüp meclis-i ʿ ālīde şeref-i iclās erzānī buyurdı ve envāʿ-ı ādāb-ı 
ṭarīḳat ve aṭvār-ı ḥaḳīḳatde tecrübe ḳılup ḥāṣıl-ı kelām Ferīse’yi leʾālī-i feżāʾil 
ü meʿālī ile mālī bir baḥr-ı bī-kerān buldı [Ü-186b] ve cevāhir-i mekārim ü 
meʾāsi̱r ile memlū bir genc-i şāyegān gördi. Bir defʿa daḫı keşf-i mübhemāt ve 
ıṣlāḥ-ı mühimmāt ve feṣāḥat-i taʿbīr ve iṣābet-i tedbīrde imtiḥān idüp naḳd-i 
ḥālin miḥekk-i iḫtiyārda temām-ʿayār müşāhede ḳıldı. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zerī ki pāk  buved ze imtiḫān çi ġam dāred3467

Kāmcūy’a anuñ muṣāḥabeti ḫoş gelüp anuñ mücāleseti ile muʾāneset ḳaṣd itdi. 
Bir müddetden ṣoñra anuñla ḫalvet idüp eyitdi:

Ey Ferīse memālik-i maḥrūsemüzde ḫayli vüsʿat vardur ve anuñ aʿmāl ü eşġāli 
bisyārdur. Senüñ ḫaber-i zühd ü ṣalāḥuñı mesāmiʿ-i celāle yitişdürmişler idi. 

3465 Nīk-ḫūy] tünd-ḫūy, Ü.
3466 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Gözbebeği onun yüzü gibisini görmediği için gözün ortasına oturttular.
3467 Saf altının imtihandan (mihek  taşına vurulmaktan) ne korkusu olur?
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Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Nā-dīde ze dīde dūst-ter dāştemed3468

Bu zemān ki seni gördüm naẓarı ḫaber üzre rāciḥ buldum ve beyānı ʿayāndan 
ḳāṣır gördüm. [B-208a] Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şenīdem ān ki der-āfāḳ nīstet sā̱nī
Çü dīdemet be-ḥaḳīḳat hezār çendānī3469

Çün senüñ vüfūr-ı diyānet ve kemāl-i ṣıyānetüñe iʿtimādum rūz-be-rūz izdiyād 
üzredür dilerem ki meṣāliḥ-ı memleket ve mühimmāt-ı salṭanatı senüñ ẕim-
met-i himmetüñe tefvīż ü taḳlīd idem, tā senüñ ẕirve-i ḳadrüñ bizüm envār-ı 
terbiyetümüz ile āftāb olup ve āftāb-ı dereceñ bizüm ẕerre-i ʿāṭıfetümüz ile 
irtifāʿ bulup zümre-i ḫavāṣdan ve silsile-i erbāb-ı iḫtiṣāṣdan olasın ve bizüm 
yümn-i ʿināyet ve ḥüsn-i riʿāyetümüz ile emsā̱l ü aḳrānuñdan belki ebnā-yı 
zemānuñdan ʿizz-i iḳtidār ve şeref-i iḫtiyār ile imtiyāz bulasın. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ber-āstān-ı devlet-i mā her ki ser-nihād
Ne’gẕeşt hefteʾī ki ze ehl-i serīr şod3470

Ferīse irtikāb-ı manṣıb-ı vezāretden ictināb idüp şīrüñ suʾāline bu vech ile 
cevāb virdi ki:

Selāṭīn-i ʿadl-āyīne münāsib belki farż u vācibdür ki kifāyet-i umūr-ı cumhūr 
içün enṣār-ı maṣlaḥat-güzār ve aʿvān-ı maʿrifet-şiʿār iḫtiyār ideler ve menāṣıbı 
münāsibine tevcīh idüp bir ʿ amelüñ ḳabūlünde bir ferde ikrāh cāʾiz görmeyeler 
ve ṭālib olmayanlara ibrām u ilḥāḥ buyurmayalar ki her gāh ki bir maṣlaḥat3471 
cebr ü ibrām [H-238b] ile ḥāṣıl ola, ʿāmili ḥilye-i itmāmdan ʿāṭıl ola. Her bār 
ki cerr-i sa̱ḳīl ile taḥmīl olına, ḥāmili anuñ taḥammüline ḳādir olmayup çekdügi 
zaḥmetleri żāyiʿ ve levāzım u şerāʾiṭınuñ kemā yenbaġī3472 ʿuhdesinden geleme-
yüp anuñ vebāli sulṭāna ve günāhı pādşāha rāciʿ ola. Bu muḳaddemātı temhīd-
den murād budur ki ben de aʿmāl-i sulṭānīyi kārihem ve aña vuḳūf u dürbetüm 

3468 Seni görmeden gözümden daha çok  sevdim.
3469 Duydum ki dünyada eşin yokmuş. Seni görünce gerçekten de buna inandım.
3470 Bizim kapımızın eşiğine baş koyan herkes bir hafta geçmeden saray ehline dahil oldu.
3471 Bir maṣlaḥat] -B H.
3472 Uygun şekilde.
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ve anda mümāreset ü tecrübetüm yoḳdur ve sen bir pādşāh-ı ṣāḥib-şevket ve 
şāhen-şāh-ı ʿālī-rütbetsin. Ḫidmetüñde vuḥūş-ı firāvān ve sibāʿ-ı bī-kerān var 
ki ḥilyet-i kifāyet ü dirāyet ile ārāste ve zīnet-i emānet ü diyānet ile pīrāste, bu 
maḳūle aʿmāl ü eşġāle daḫı ṭalebleri kemālde. Şöyle ki iltifāt-ı sulṭānī anlar 
bābında erzānī buyurula. Ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı şāhī daġdaġa-i kifāyet-i mühimmātdan 
ferāġat bulur. Anlar daḫı irtikāb-ı manṣıbdan ḥāṣıl olan niṣāb ile ve bād-ı hevā 
ve naḥv-ı hedāyā-yı bī-ḥisāb ile şādmān u müstaẓher olurlar. Kāmcūy eyitdi:

Ey Ferīse bu mümāneʿa vü muʿānededen ne ḳāʾide ʿāʾid olur? Ben elbette saña 
bu kāseden şarāb içürsem gerek  ve ṭavʿan ve ravʿan ṭavḳ-ı itmām-ı meṣāliḥ-i 
ḫāṣ u ʿāmı gerden-i ihtimāmuña giçürsem gerek. Mıṣrāʿ: [Ü-187a]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eger ḫvāhī vü ger ne ān-ı māyī3473

Ferīse eyitdi: İştiġāl-i aʿmāl-i sulṭānī iki ṭāʾifeye erzānīdür. Biri ol ʿ āḳil-i saḫt-rūy 
ki mekr ü dehā ve fikr ü ẕekā ile kendü ġarażın ḥāṣıl ḳıla ve siper-i veḳāḥat 
ile dāʾire-i ʿırżın ḥıfẓ idüp hedef-i tīr-i taʿarruż olmaya. İkinci ol ġāfil-i żaʿīf-
rāy ki taḥḳīr ü ẕillete muʿtād ola ve bī-nāmūs u bed-nām ve rüsvā-yı ḫāṣ u 
ʿām olmaḳdan iḥtirāz ḳılmaya. Bu misi̱llü kimesne maḥsūd-ı aḳrān olmaya ve 
kimse anuñla [B-208b] maḳām-ı münāzaʿat u muḫāṣamete gelmeye. Ben bu 
iki ṭāʾifeden daḫı degülem. Ne ṭabʿum ḥarīṣdur ki zemīn-i dilde toḫm-ı ḫıyānet 
ekem ve ne nefsüm ḥasīsdür ki dünyā-yı denī içün bār-ı meẕellet çekem. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-Ḫudāyī ki āferīn kerdest
ʿĀḳilān rā be-ḫvīşten-dārī

Ki ne-yerzed be-nezd-i himmet-i men
Mülk  her dü cihān be-yek  ḫvārī3474

Melike lāzımdur ki meşreb-i ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı şāhīyi bu endīşe kederinden ṣāf ideler 
ve bu bendeyi taḥammül-i bār-ı meşaḳḳatden müsellem ü muʿāf ideler ki ʿahd-i 
baʿīd ve müddet-i medīddür ki dīde-i ḥırṣ u āzı sūzen-i ḳanāʿat ile diküp dürerin 
ve metāʿ-ı ṭamaʿ u niyāzı āteş-i riyāżet ile yaḳup dururın. Eger bir kerre daḫı 
melik  beni ʿavāʾıḳ-ı dünyā ve ʿalāʾiḳ-ı ḫalāʾiḳ ile ālūde ḳılalar baña hemān ol 
belā yitişe ki ol megeslere yitişdi. Şīr istifsār ḳıldı ki: Nice olmışdur [H-239a] ol? 

3473 İstesen de istemesen de bizimsin. 
3474 Akıllıların kendini sakınmalarını teşvik  eden Allah’a andolsun! Benim bir himmetim yanında iki dünyanın malı bir 

diken değerinde bile değildir.
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Ḥikāyet: Ferīse eyitdi: Rivāyet iderler ki bir vaḳt ṣadr-nişīnān-ı ṣuffe-i ṣafādan 
bir ṣūfī-i ṣāfī-dem ki ṭarīḳ-i ṭarīḳatde sā̱bit-ḳadem idi, geşt-i bāzār iderken bir 
dervīş-i ḥalvāyī ki çāşnī-i faḳrdan ẕevḳı ve fuḳarā ṣoḥbetine şevḳı var idi, ol 
ʿazīzden iltimās itdi ki kūşe-i dükkānını maḳdem-i şerīfi ile teşrīf3475 buyura. 
Merd-i ʿārif daʿvete icābeti vācib gördi ve anı istimālet içün mültemesini 
mebẕūl buyurdı. Üstād-ı ḥalvāyī żiyāfet ṭarīḳı ile bir ṭās ʿasel-i muṣaffāyı ṣūfī-
nüñ öñine getürdi. Megesler nite ki anlaruñ ʿādetidür, ḥulviyyāta üşerler ve 
menʿ ü defʿ ile mümteniʿ olmayup üstine düşerler. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Meges cāyī ne-mī-ḫvāhed meger dükkān-ı ḥalvāyī3476

Mūr u zenbūr gibi ṭās-ı ʿasele üşdiler. Baʿżı kenāre-i ṭāsa ḳonup birazı miyā-
ne-i ʿasele düşdiler. Ḥalvāyī gördi ki ṭās-ı zenbūr meges ile ṭoldı. Mirvaḥayı 
eline alup ṭard-ı ẕübābe meşġūl oldı. Anlar ki kenār-ı ṭāsda ḳarār itmişler idi, 
sühūlet ile kendülerin ḫalāṣ ḳıldılar ve anlar ki kendülerin miyāna atmışlar idi, 
ḳayd-ı ʿasel ile pāy-beste ḳaldılar. Pervāza ḳaṣd itdükçe perleri ʿasel ile ālūde 
olup dām-ı helāke giriftār oldılar. Ol ʿazīz çün anlaruñ bu ḥālin gördi bir ḥālet 
gelüp mestāne-vār naʿralar urdı. Çün deryā-yı bāṭın-ı şeyḫ sākin oldı ve mevc-i 
baḥr-ı vecd ü ḥāl ārām buldı merd-i ḥalvāyī eyitdi: 

Ey ʿazīz biz ḥalvā-yı ṣuverīyi senden dirīġ itmedük. Sen3477 daḫı3478 ḥalvā-yı 
maʿnevīyi bizden dirīġ eyleme. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Bü’gşā leb-i şīrīn ü şeker-rīzī kun3479

Şeyḫ eyitdi: Dünyā-yı denī ve aña ḥarīṣ olup meftūn olanları bu ṭās-ı ʿaselde 
baña ʿarż itdiler. Mülhim-i ġaybī eyitdi:

Bu ṭāsı dünyā bil ve içindeki ʿaseli anuñ naʿīmi mülāḥaẓa ḳıl. Bu megeslerüñ 
cümlesi ehl-i dünyādur. Anlar ki kenāre-i ṭāsa ḳonmışlardur, fuḳarādur ki māʾi-
de-i dünyādan az fāʾide ile ḳanāʿat itmişlerdür. [Ü-187b] Anlar ki [B-209a] 
derūne-i ṭāsa kendülerin atmışlardur. Erbāb-ı ḥırṣ u āzdur ki ḳāẕūrāt-ı dün-
yāya boġazlarına dek  batmışlardur. İʿtiḳādları budur ki tā miyāna vāṣıl olma-

3475 Teşrīf] müşerref, Ü.
3476 Sinek  helvacı dükkanından başka bir yer istemez.
3477 Sen] senden, Ü.
3478 Daḫı] daḫı recā olınur ki, Ü.
3479 Tatlı dudağını aç ve şeker saç.
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Helvacı dükkanına bir zâhidin misafir olması, helvacının ona bir tas bal ikram 
etmesi ve bala bir sürü açgözlü sineğin üşüşmesi. TSMK, revan 843, v.363b.
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yalar naṣībleri ḥāṣıl olmaya. Bunlar ziyāde lā-yaʿḳıllerdür ki er-rızḳu maḳsūmün3480 
mefhūmından ġāfillerdür. Çün ʿAzrāʾīl ḥayye ʿale’r-raḥīl3481 mirveḥasın taḥrīke 
āġāz ḳıla anlar ki kenāre-i ṭās-ı dünyādadur, āsānlıġ ile fī maḳʿadi ṣıdḳin ʿınde 
melīkin muḳtedirin3482 āşyānesine pervāz ḳıla [H-239b] ve anlar ki ʿasel-i zehr-
āmīz-i dünyā ile ālūde ola, taḥrīk-i per ü bāl itdükçe esfele sāfilīne3483 mütevec-
cih olup encām-ı ḥāl-i bed-fercāmları şeḳāvet ü idbār-ı ebedī üzre iḫtitām bula. 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çerā yek  loḳma mī-bāyed çeşīden
V’ez ān pes īn heme ḫvārī keşīden

Be-ḫursendī girāy īnek  biżāʿat
Ne-bāşed hīç gencī çün ḳanāʿat3484

Bu mese̱li īrād itmekden murād budur ki melik  benüm per ü bāl-i iḳbālümi 
ʿasel-i dünyā-yı daġal ile ālūde ḳılmaya ki şāyed emānet-i rūḥuñ istirdādı vaḳ-
tinde sülūk-i rāh-ı āḫiret sühūlet ile müyesser ola. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çünān vaḳtī be-dest ār ez zemāne
Ki ger gūyend rū gerdī revāne3485

Kāmcūy eyitdi: Her kim ki maḳām-ı istiḳāmetde muḳīm ve reviş-i rāh-ı ʿa-
dāletde müstaḳīm ola ve sitem-kārlardan sitem-dīdelerüñ ẓulm ü āzārın refʿ 
idüp miḥnet-keşīdelerüñ taẓallümini gūş-ı şefḳat ü teraḥḥum ile istimāʿ3486 ḳıla, 
her-āyine dünyāda anuñ devleti ʿizz-i istiḳāmete maḳrūn ola ve ʿuḳbāda şeref-i 
rifʿat ü kerāmet ile iḫtiṣāṣ bula. Ferīse eyitdi:

Belī mühimmāt-ı enām şöyle ki şerāʾiṭı ile ser-encām bula, āḫiretde andan 
rāyiḥa-i necāt3487 istişmām itmek  müyesserdür. Fe-emmā dünyāda anuñ dev-
letine devām u beḳā mümkin degüldür ve müddet-i ʿameline ḳarār u se̱bāt 
mümteniʿdür. Zīrā her kimse ki taḳarrüb-i sulṭān ile ser-efrāz ola, hem dostlar 

3480 Rızıklar taksim edilmiştir.
3481 Haydi yola çıkalım.
3482 Bir doğruluk  meclisinde kudretine nihayet olmayan bir hükümdarın huzurunda bulunacaklardır (Kamer 55).
3483 (Sonra onu) aşağıların aşağısına (indirdik) (Tîn 5).
3484 Bir lokma için bu rezilliği çekmeye değer mi? Mutlu olmak  istiyorsan hiç bir hazine kanaat hazinesi kadar değerli değildir.
3485 Öylesine yaşa ki sana “Git” dediklerinde yola çık. (Ölüm için her zaman hazır ol.)
3486 İstimāʿ] gūş, Ü.
3487 Rāyiḥa-i necāt] rāyiḥa, B / rāyiḥa-i necāset, Ü.

910 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



zemīn-i sīnede buġż u kīne toḫmın ekeler hem aʿdā siper-i veḳāḥati yüzine 
ṭutup niyām-ı intiḳāmdan ḫuṣūmet tīġın çekeler. Her gāh ki aña ʿ adāvete icmāʿ 
münʿaḳid ola, ol daḫı ḫalḳun aña sūʾ-i ḳaṣdına muʿteḳid ola. Lā-cerem bīm-i 
cāndan bir ān emn ü emān üzre olmaya ve pāy-ı rifʿati farḳ-ı Ferḳadān’a yitişse 
selāmet ile ol varṭadan baş ḳurtarmaya. Şīr eyitdi:

Çün biz senüñ ḳażāña rāżī olduḳ sen de bizüm rıżāmuz muḳteżāsından ibā 
itme ve kendüñi mehleke-i vehm ve gird-āb-ı taḫayyüle atma ki bizüm senüñ 
bābuñda ḥüsn-i iʿtiḳādumuz aʿdānuñ sūʾ-i ḳaṣdına ḥicāb-ı temāmdur ve şīme-i3488 
gūş-māl ile anlaruñ rāh-ı mekāʾidini sedd iderüz ve seni mertebe-i bülende 
yitişdürüp ḥussāduñ ḳaṣd-ı ḳadḥ ü ifsādını yine kendülere redd iderüz. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çi ġam ze ḥīle-i düşmen çü dūst cānib-i māst3489

Ferīse eyitdi: Eger meliküñ bu terbiyet ü taḳviyetden ġarażı bu bende bābında 
iḥsān u ʿināyet ise ʿāṭıfet-i ḫüsrevāne [H-240a] ve maʿdelet-i bī-kerāneye lāʾiḳ 
budur ki beni ḳoya ki [B-209b] bu ṣaḥrāda eymen ü fāriġ u sākin ve naʿīm-i 
dünyādan āb u giyāh ile ḳāniʿ olup żarar-ı dost ve ḫaṭar-ı düşmenden āmin 
olam. Muḳarrerdür ki ʿömr-i ḳalīl ki emn ü rāḥat ve ḥużūr u ferāġat ile giçe, 
niçe niçe evlādur ol ʿömr-i ṭavīlden ki ḫavf u ḫaşyet ve meşaḳḳat ü miḥnet ile 
giçe. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Demī ferāġat-i dil bihterest ze ān ki kesī
Hezār sāl ne ber vefḳ-ı ārzū be-ziyed3490

Kāmcūy eyitdi: Sen ġubār-ı daġdaġa vü ḫavfı āyine-i ḫāṭıruñdan dūr ve it-
mām-ı mühimmātı ẕimmet-i ihtimāmuña alup baña taḳarrüb ile dīde-i aʿdāyı 
kūr ve dil-i aḥibbāyı şād u mesrūr itmek  gereksin. Ferīse eyitdi:

Eger ḥāl bu minvāl üzre olup ger benüm ibā vü imtināʿum [Ü-188a] fāʾide 
virmezse ve melik  benüm iʿtiẕāruma semʿ-i ḳabūl ile şeref-i istimāʿ erzānī bu-
yurmazsa baña emn ü emān3491 virmek  gerek  ki çün zīr-destler benüm men-
zilüme vuṣūl ḫayāliyle ve zeber-i destler kendü mertebelerinüñ zevāli iḥtimāli 
ile benüm ḥürmet-i ʿırżumı hetke belki tīġ-ı ġaraż ile ḫūn-ı ḥarāmumı sefke 

3488 Şīme-i] şemme-i, Ü.
3489 Dost yanımızda oldukça düşmanın hilesi önemli değildir.
3490 Bir anlık  gönül huzuru bin yıllık  muratsız yaşamaya değer.
3491 Ü emān] -B H.
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ḳaṣd ideler melik  anlaruñ demdemeleri ile müteġayyir olmayup anda rāy-ı 
ṣāʾib ile teʾemmül ü tefekküri ẕimmetine vācib bile ve ḥāsidlerüñ ḳaṣdında ve 
ḳāṣidlerüñ keydinde şarṭ-ı iḥtiyāṭı riʿāyet ḳıla. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-her töhmet ne-mī-bāyed ze mā ḫāṭır girān kerden
Be-ḳavl-i düşmenān sehlest terk-i dūstān kerden3492

Şīr anuñla ʿaḳd-i ʿahd ü peymān u eymān idüp cemīʿ-i aʿmāl-i dīvān ve ḫazāʾin 
ü emvālin anuñ kef-i kifāyetine teslīm idüp temām-ı etbāʿ u eşyāʿın kerāmet-i 
bī-nihāyet ile maḫṣūṣ ḳıldı ve erkān u aʿyānına iʿtibār itmeyüp aḥvāl-i memle-
ketde andan ġayrı ile istīşār ve esrār-ı salṭanatda andan ġayrı ile istiẓhār itmez 
oldı. Ol daḫı itmām-ı mehām ve ıṣlāḥ-ı meṣāliḥ-ı ḫāṣ u ʿāmda cidd-i temām ve 
saʿy u ihtimām gösterüp bir vech ile farṭ-ı ʿadālet ve żabṭ-ı kifāyet iẓhār itdi ki 
sāʿat-be-sāʿat şīr ḳatında ḳurbet ü mekāneti ziyāde olup muḫālaṭat ġāyete ve 
muḫālaṣat nihāyete yitdi. Ne Ferīse bir ān mülāzemet-i şīrden dūr olur idi ve 
ne şīr bir zemān ḥużūr-ı Ferīse’süz ārām ḳılur idi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dostdan ayru kim ki ḫande ḳılur
Dostluḳ şarṭını o ḳande bilür

Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü dūstī be-nihāyet resed çünīn bāşed3493

Bu ḥāl şīrüñ muḳarreblerine girān gelüp mecmūʿ-ı erkān-ı devlet aña muḫā-
lefetde muvāfaḳatdan dem urdılar ve anuñla muḫāṣametde aḳdām-ı iḳdām 
üzre ṭurdılar. Şāmdan [H-240b] ṣabāḥa degin ve ṣabāḥdan revāḥa degin 
müşāvere vü tedbīr itdiler ve cümlesi anuñ defʿine ve menʿine ve bīḫ-ı taḳar-
rübünüñ ḳalʿ u ḳamʿına el bir itdiler. Āḫirü’l-emr ārā-yı cemīʿ-i aʿyān u ümerā 
bunuñ üzerine müncer ü muḳarrer oldı ki aña cināyet-i ḫıyānet isnād ideler, 
tā meşreb-i żamīr-i şīr3494 ḫāşāk-i nemīme ile mütekeddir olup anuñ ḥaḳḳında 
müteġayyir ola. Çün töhmet-i ḫıyānet ile anuñ diyāneti bābında ʿaḳīde-i şīr 
ki anı mürşid-i kāmil iʿtiḳād itmiş idi, tezelzül-peẕīr ola lā-cerem [B-210a] 

3492 Her töhmetle bize küsmek  olmaz. Düşman sözüyle dostları terk  etmek  kolaydır.
3493 Dostluk  bitince böyle olur.
3494 Şīr] münīr, B.
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anuñ aḥkām u efʿālinde3495 küllī medḫaller bulmaḳ müyesser ve anuñ ḳahr u 
istīṣālinde mecāl-i ḳudret mutaṣavverdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bu üslūb üzre tedbīr eylediler
Anuñ defʿinde el bir eylediler

Pes ittifāḳ ile erbāb-ı tezvīrden bu tedbīrde şerīk  olanlaruñ birisin taḥrīk  it-
diler, tā çāşt-ı şīr içün müheyyā ḳılınan gūştı Ferīse’nüñ ḥücresine atdı. Rūz-ı 
diger ki şīr-i zerrīn-çeng-i āsmān bīşe-i zeberced-reng-i sipihrde cevlān itdi, 
ümerā vü vüzerā ṣaf-ı ḫidmetine ṭurdılar ve ṣudūr u aʿyān bārgāh-ı melike 
ḥāżır oldılar. Ferīse bir mühimm-i küllī itmāmıçün bir cānibe gitmiş idi. Şīr 
anuñ ḳudūmına muntaẓır olup anuñ farṭ-ı kifāyet ve fehm ü dirāyetin vird-i 
zebān itmiş idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Vird-i zebān u mūnis-i cānest nām-ı yār
Yek  dem ne-mī-şeved ki mükerrer ne-mī-şeved3496

Çün hengām-ı çāşt olup şīrüñ uyanı vaḳti geldi ve cūʿ-ı ṭabīʿīsi heyecāna ve 
dīk-i iştihā-yı sebuʿīsi ġaleyāna āġāz ḳıldı her bār ki vaẓīfesi olan gūştuñ cüst 
ü cūyında tek  ü pūy itdiler, ʿayn u3497 ese̱r bulımadılar ve keyfiyyet-i ḥālden 
ḫaber bilimediler. Şīr be-ġāyet mużṭarib oldı. Bu zemānda Ferīse ġāʾib ve 
ḫuṣamā ḥāżır idi. Çün gördiler ki şīrüñ āteş-i cūʿı mültehib ve lehb-i ġażabın-
dan ḳalbi mużṭarim [Ü-188b] ü mużṭaribdür tennūr-ı ḫışmını germ eyleyüp 
faṭīr-i tezvīri pişürmek  tedbīrin itdiler. Anlardan birisi eyitdi:

Bundan ġayrı çāremüz ḳalmadı ki meliki āgāh idevüz ve bu ḥażretüñ menāfiʿ 
u meżārrından her ne bilürsek  ve ne istimāʿ ḳılursak  baʿżı münāfıḳlaruñ mizā-
cına nā-muvāfıḳ daḫı gelürse ʿarṣa-i ʿarża yitişdürevüz. Kāmcūy mütenebbih 
olup eyitdi:

Muḳarrebān-ı yek-cihet ve müteʿallıḳān-ı pāk-niyyete lāzımdur ki hīç bir 
vaḳtde şarṭ-ı naṣīḥatde ihmāl itmeyeler ve ṣāḥib-i devletlerinüñ şükr-i niʿmet 
ve ḥaḳḳ-ı himmet ü terbiyetlerini bilüp menfaʿat ü mażarratden bildüklerin 
[H-241a] ve işitdüklerin mevḳıf-ı inhāya yitişdüreler3498. Beyt:

3495 Efʿālinde] aḥvālinde, Ü.
3496 Sevgilinin adı gönlün ezberi ve en yakın dostudur. Bu adı bir an tekrarlamadan durmak  mümkün değildir.
3497 ʿAyn u] hīç, H.
3498 Mevḳūf-ı enhāya yitişdüreler] söyleyeler, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kesānī ḥaḳ-şinās u ḥaḳ-güẕārend
Ki ḥāl ez pādşeh pinhān ne-dārend3499

Ḥālā sen ne işitdüñ söyle görelüm ve ne maʿlūm itdüñ taḳrīr eyle miḥekk-i 
iʿtibāra uralum.

Ol müfsid-i ġammāz ve ḥasūd u hemmāz fi’l-ḥāl ṭırāz-ı tezvīri bu minvāl üzre 
nesce āġāz eyledi ki:

Gūş-ı hūşuma şöyle ilḳā olındı ki Ferīse vaẓīfe-i melike dest-dırāzlık  itmiş. Biri 
daḫı anı taġlīṭ idüp ṣūret-i inkārda eyitdi:

Ben buña bāver ḳılmazın ki ol kim āzār u emānet-şiʿār cānverdür. Biri daḫı 
sāz-ı ḥīleyi bu āheng üzre taḥrīk  itmege āġāz itdi: 

Bu emrde iḥtiyāṭ lāzımdur. Her kişinüñ ki dostı olursa düşmeni daḫı olur. 
Ġaraż ile ġayr-ı vāḳıʿ çoḳ umūr ḥayyiz3500 ẓuhūra gelür. Ḫalāʾiḳuñ ḥaḳāʾiḳı sü-
hūlet ile bilinmez ve esrār-ı serāʾire āsānlıġla ıṭṭılāʿ olınmaz. Biri daḫı maḳām-ı 
ḥīlede ḳadem-i iḳdām üzre ḳıyām idüp eyitdi:

Didügüñ gibidür. Vāḳıʿā serāʾire ıṭṭılāʿ ve żamāʾire vuḳūf [B-210b] tetebbuʿ-ı 
müstevfī ve tefaḥḥuṣ-ı müstaḳṣīye mevḳūfdur, ammā eger vaẓīfe-i melik  anuñ 
menzilinde bulınursa aña isnād olunan töhmet ve miyān-ı nāsda ve elsine-i 
ʿām u ḫāṣda meşhūr u meẕkūr olan ḫıyānet-i reyb-i ʿayb ve vaṣmet-i kiẕbden 
müberrādur. Kāmcūy çün bu kelimātı istimāʿ itdi ʿinān-ı iḫtiyārı3501 elinden 
gidüp eyitdi:

Ḫalḳ anuñ ḥaḳḳında ne söylerler ve anuñ ḫıyānetine nice beyyine iḳāmet ey-
lerler. Ḥużżār-ı meclisden bir münāfıḳ ki muḫāliflere bu bābda muvāfıḳ idi, 
eyitdi:

Ey melik  bu bīşe ahālīsi miyānında anuñ ḫaber-i ḳaṣd-ı ġadr ve fikr-i mekri 
müştehir ü münteşirdür. Eger didükleri vāḳıʿa muṭābıḳ3502 ise envāʿ-ı ʿuḳūbete 
lāʾiḳ olur ve cināyet-i ḫıyānetinüñ ʿan-ḳarīb cezā vü sezāsın bulur. Mübtelā-yı 
maraż-ı ġarażdan biri daḫı eyitdi:

3499 Padişahtan hiç bir şeyi saklamayanlar hak  bilir ve hakkı yerine getirenlerdir.
3500 Ġayr-ı vāḳıʿ çoḳ umūr ḥayyiz] umūr ġayr-ı vāḳıʿa çok  ḥayyiz, Ü.
3501 İḫtiyārı] iḫtiyāt, B.
3502 Vāḳıʿa muṭābıḳ] vāḳıʿ, Ü.
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Erbāb-ı ṣıdḳ u diyānetden her gāh anuñ bābında baʿżı cürm ü cināyet işidü-
rem, ammā bilā-taḥḳīḳ anuñ taṣdīḳında tereddüd ider idüm. Ḥāliyā ki bu faṣl-ı 
pür-aṣlı işitdüm, ẓulmet-i ẓann u taḫmīnüm nūr-ı yaḳīnden mübeddel olup 
mażmūn-ı maẓnūnumı temām cezm itdüm. Bir münāfıḳ daḫı eyitdi:

Bundan sābıḳ daḫı anuñ ḫubs-̱i ʿaḳīdet ve mekr-i ḫadīʿati baña pūşīde degül 
idi. İşte fülān u fülān ve aḥaden baʿde aḥad buña şāhiddür ki her zemān ey-
dür idüm. Bu zāhid-i mürāʾīnüñ ʿāḳıbeti fażīḥate yitüşür [H-241b] ve andan 
ḫıyānet-i ʿaẓīme ve cināyet-i cesīme ẓuhūra gelür. Biri daḫı ki töhmet-i ṣıdḳ u 
istiḳāmetden berī idi, eyitdi:

Zihī ʿaceb ki bu bī-edeb daʿvā-yı zühd ü faḳr iderken ve fırḳa-i fuḳarānuñ muḳ-
tedāsı ve erbāb-ı tāc u ḫırḳanuñ pīşvāsı giçerken ḥicāb-ı şerm ü ḥayāyı rūy-ı 
veḳāḥatden refʿ idüp bu ḫıyānete cürʾet itdi. ʿ Acebdür ki bu beyt ṣafḥa-i maḳāle 
anuñ zebān-ı ḥālinden se̱bt olmadı ise. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḫırḳa-pūşī-i men ez ġāyet-i dīn dārī nīst [Ü-189a]

Perde-i ber-ser-i ṣad ʿayb-ı nihān mī-pūşem3503

Biri daḫı ki ṭarīḳat-ı tezvīrüñ pīri idi, eyitdi: Bu zāhid-i pāk-ṣūret ü pākīze-sīret 
bu müddetlerde taʿahhüd-i3504 aʿmāl-i memleketi püşt-i dest ile redd ider idi ve 
taḥammül-i aʿbāʾ-i vezāreti miḥnet ü muṣībet ʿadd ider idi. Bu ḥālet ile çihre-i 
ḥāli ḫāl-i ḫıyānet ile mevsūm olmaḳ maḥall-i taʿaccüb ü ḥayret ve maḳām-ı 
teʾemmül ü ʿibretdür. Biri daḫı eyitdi:

Her gāh kim ol esīr-i şereh ü āz bu cüzʾīye ḫuṣūṣan ki vaẓīfe-i çāşt-ı melik 
ola, dest-i ṭamaʿı dırāz ide. Ẓāhirdür ki mühimmāt-ı küllīnüñ itmāmında ne 
rüşvetlere iḳdām itse gerek  ve aʿmāl-i pādşāhīden ne mübālaġa māl ele getürse 
gerek. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ṣayyād çü ber ne’gẕered ez güncişkī
Dānī çi kuned çü kebk  ü tīhū bī-ned3505

Çün ümerā meydān-ı veḳāḥati ḫālī gördiler ve merkeb-i ġamz u siʿāyete ʿinān 

3503 Hırka giymemin sebebi dindarlığım değil, yüzlerce ayıbımı gizlemek  istememdir.
3504 Taʿahhüd-i] taḳallüd-i, B Ü.
3505 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Avcı serçeden bile vazgeçmiyorsa, keklik  ve çil kuşu görünce ne yapar, bir düşün!
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virüp sāḥa-i dil-i Kāmcūy’da taḥayyür ü tereddüd gerdin ḳopardılar vüzerā 
daḫı zimām-ı kelāmı cānib-i ḳadḥ ü vaḳīʿate ʿaṭf idüp ṣafḥa-i żamīr-i şīre en-
vāʿ-ı ḥaşv-ı bārizden ḳalem-i tezvīr ile bir niçe raḳam taḥrīr itdiler. Vezīr-i 
evvel eyitdi:

Eger fi’l-vāḳıʿ bu müttehem olduġı [B-211a] cināyete iḳdām itdi ise bunuñ 
meʾāli hemān ḫıyānete rāciʿ degüldür. Faḳaṭ belki küfrān-ı niʿmet ve ḫābāse̱t-i 
sīret ve ḫasāset-i ṭabīʿata bürhān u ḥüccetdür. İnṣāf budur ki eger bu cürʾe-
ti itdiyse meliki temām istiḫfāf itmişdür ve dāʾire-i riʿāyet-i ḥürmet-i şāhī ve 
ḥaşmet-i şāhen-şāhīden ṭaşra gitmişdür. İkinci vezīr daḫı aḳdām-ı iḳdām üzre 
ḳıyām idüp bu ṭarz ile āġāz-ı kelām itdi ki:

Ey yārān bu nevʿ kelimāt-ı āşüfte ile nāme-i aʿmālüñüzi siyāh itmeñ. Eyuḥıbbü 
eḥadüküm en yeʾküle laḥme aḫīhi3506 mefhūmından ḥaẕer idüñ. Gümān-ı mücerred 
ile ki inne baʿża’ẓ-ẓanni ism̱ün3507 ḳabīlindendür, bu bī-günāhı tebāh itmeñ ki 
şāyed ḳażıyye-i3508 ḫıyānet ġayr-ı vāḳıʿ olup cümleñüz mücrim ü āsi̱m olasız ve 
ʿācilde ve ācilde ber-mūcib-i cezāʾü seyyiʾetin seyyiʾetün mis ̱lühā3509 bu kār-ı nā-sezā-
nuñ cezāsın bulasız. Üçünci vezīr daḫı eyitdi: [H-242a]

Bu sırruñ taḥḳīḳine3510 vuḳūf meliküñ ednā işāretine mevḳūfdur. Ṣavāb budur 
ki melik  fermān buyura, tā anuñ menzili tacessüs olınup rūy-ı ḥaḳīḳatden 
ḥicāb-ı iştibāh refʿ olına. Eger vaẓīfe-i melik  anuñ ḥücresinde bulınursa bu 
töhmetüñ bürhān-ı ṣıdḳı ʿayān olup ẓunūn-ı ḫāṣ u ʿām yaḳīne mübeddel olur. 
Eger bühtān ṣarīḥ olup gūşt-ı mefḳūd ol kāşānede mevcūd olmaya cümlemüz 
āsi̱m oluruz. Bu taḳdīrce lāzımdur ki zebān-ı iʿtiẕār u istiġfārı ber-kār idüp 
Ferīse’den ḥelāllıġın dileyevüz. Vezīr-i āḫir eyitdi:

Şarṭ-ı iḥtiyāṭ budur ki bu bābda şitāb olına ki anuñ cāsūsları rūz u şeb tecessüs-i 
aḥvāl idüp bir ān bundan gitmezler ve her zemān işitdüklerin aña yitişdürüp 
bu ḳażıyyenüñ tedārükinde maḳdūrların dirīġ itmezler. Āḫir-i kār vüzerā-yı 
melikden birisi küstāḫ-vār aḳdām-ı iḳdām üzre gelüp eyitdi:

Bu ḳażıyyenüñ taḥḳīḳinden ne fāʾide ʿāʾid olur ve bu vāḳıʿada tenḳīr ü tedḳīḳ 
neyi müfīd olur? Farażā ki ol ḫāʾin-i nā-mütedeyyinüñ cürmi rūz-ı rūşen gibi 

3506 Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini yemeği sever mi? (Hucurât 12).
3507 Şüphe yok  ki zannın bazısı günahtır (Hucurât 12).
3508 Ḳażıyye-i] ḳıṣṣa-i, Ü.
3509 Kötülüğün cezası da kendi misli iledir (Yunus 27).
3510 Taḥḳīḳine] ḥaḳīḳatine, Ü.
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ẓāhir ü hüveydā ola, muḳarrerdür ki zerḳ ü tezvīr ile żamīr-i meliki taġyīr itse 
gerek  ve ḥabl-i ḥīleye bir vech ile temessük  eylese ki cümleyi sāḥil-i yaḳīnden 
gird-āb-ı şekk  ü şübheye atsa gerek. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-ġadr ān çünānest rāyeş metīn
Ki şek  rā ber-āred be-reng-i yaḳīn3511

El-ḳıṣṣa [Ü-189b] bu ḥālde ki şīr dūd-ı āteş-i cūʿ ile ḫışm-ālūd belki bir pāre 
yanar od olmış idi. Ḥasūdlar bu nemaṭ üzre ol ḳadar kelimāt itdiler ki şīr temām 
müteġayyir olup Ferīse’den bi’ṭ-ṭabʿ müteneffir oldı. Men yesmaʿ yaḫall3512 ḥükmi 
ile żamīrine envāʿ-ı efkār müstevlī olup āḫirü’l-emr iḥżārına misā̱l virdi. Bī-çāre 
ese̱r-i mekāʾid-i aʿdādan bī-ḫaber fermān-ı ulü’l-emre imtisā̱l idüp bārgāh-ı şīre 
müteveccih oldı. Çün dāmen-i diyāneti bu töhmet levsi̱nden pāk  ü ṭāhir idi 
ḳavī-ḳalb ü cerī-ḫāṭır Kāmcūy ḥużūrında ḥāżır oldı. Şīr suʾāl itdi ki ol vaẓīfe-i 
muḳarrere ki rūz-merre saña ḥıfẓ it diyü virildi, nice oldı? Cevāb virdi kim: 

Ḫuddām-ı [B-211b] maṭbaḫ-ı ʿāmireye teslīm olındı, tā vāḳt-i çāştda ḫvān-ı 
şīlān-ı melike ḥāżır ḳılalar. Emīn-i maṭbaḫ daḫı bāb-ı ġamz u ḳadḥi fetḥ iden-
lerden idi. Ḥiṣār-ı inkāra taḥaṣṣun idüp feryād itdi ki:

Ḥāşā ve kellā bu baña maḥżā iftirā ve benüm sāḥa-i ẕimmetüm bu töhmetden 
müberrādur. 

Şīr muʿtemedlerden bir cemʿ-i kes̱īr gönderdi, tā menzil-i Ferīse’yi cüst ü cūy 
itdiler. Çün anda pinhān itmişler idi āşkārā [H-242b] götürüp Kāmcūy ḥużū-
rına getürdiler. Ferīse bildi ki erbāb-ı ġadr u intiḳām maṣlaḥatların temām 
itmiş ve bunca zemāndan beri ekdükleri toḫm-ı tezvīrüñ beri ve dikdükleri 
nihāl-i ḥīlenüñ se̱meri temām bitmiş. Kendü kendüye eyitdi:

Hey derdmend seng saña yitmiş Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Āftāb-ı ṭarabem ber-ser-i dīvār resīd
Sālhā būd ki ez rūz-ı çünīn tersīdem3513

Cümle-i vüzerādan birisi ol gürg idi ki Ferīse’nüñ ġıybetinde herīse-i ġıybetden 

3511 İhanet etmekte o kadar başarılı ki şüpheye kuşkusuzluk  elbisesi giydirir!
3512 İşiten hayal eder (Birilerinin ayıp ve kötülükleri hakkında bir şey işiten o kişi hakkında kötü düşünmeye başlar).
3513 Mutluluk  güneşim bugün batmaya başladı. Yıllardır bugünün gelmesinden korkuyordum.
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perhīz eyler idi ve kendüsin şühūd-ı ʿadūl ʿıdādından ʿadd idüp şöyle göstermiş 
idi ki bī-taḥḳīḳ-i īḳān bu emre iḳdām eylemez ve tā bir mühimmüñ ḥaḳīḳatine 
vāḳıf olmaya anuñ bābında fetḥ-i kelām eylemez ve her dem Ferīse’nüñ daʿvā-
yı mihr ü maḥabbetinden dem urur idi ve anuñ ḥimāyeti bābında mübālaġa 
ḳılur idi. Bu ṣūret ẓāhir olduḳdan ṣoñra ilerü geldi ve mā-fi’ż-żamīrin āşkār 
idüp eyitdi:

Ey melik  bu nā-bekāruñ ḫıyāneti ʿayne’l-yaḳīn maʿlūm oldı ve bu ḫāksāruñ 
cināyeti rūz-ı rūşen gibi ẓuhūr buldı. Ṣalāḥ-ı melik  ve rıżā-yı Ḫudā bundadur 
ki bī-tevaḳḳuf muḳteżā-yı ḳażā-yı siyāset anuñ bābında imżā buyuruldı ki eger 
bu bābda ihmāle mecāl virile, bī-şübhe sāʾir günāh-kārlaruñ daḫı fażīḥat-i 
ʿāḳıbetden vehm itmeyüp sāʿat-be-sāʿat bu maḳūle şenāʿate cürʾet ü iḳdāmları3514 
ziyāde ola. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Siyāset er ne-buved kārhā ḫalel yābed3515

Çün aʿdā Ferīse’yi bu ṭarīḳ ile ḥaḳladılar3516 şīr emr itdi, tā şeġāli ṣaḳladılar ve 
şīr endīşe-i dūr u dırāza düşdi ve dürlü dürlü tevehhümāt ve gūne gūne taḫay-
yülāt mūr u zenbūr gibi başına üşdi ve miyān-ı vuḥūşdan siyāh-gūş ki dīk-i 
tezvīri cūş itdirenlerüñ biri idi, şīrüñ āteş-i ḫışmın tīz itmek  içün bir kūşeden 
ḫurūş idüp eyitdi:

Ben rāy-ı ʿālem-ārā-yı şāhdan ki āftāb anuñ pertevinden iḳtibās-ı nūr ider 
ve māh-ı cihān-tāb aña teşebbüh ḳaṣd iderlerse daʿvā-yı zūr ider, be-ġāyet 
taʿaccüb iderem ki bu ḫāʾin-i ġaddāruñ ḫıyāneti ve bu dīv-i mekkāruñ cinā-
yeti aña nice maḫfī vü mestūr olur [Ü-190a] ve ḫubs-̱i ṭabʿ-ı nā-pākinden ve 
mekr-i żamīr-i bī-bākinden nice ġaflet revā görür ve buncılayın cürm-i faẓīʿa 
maṣdar ve bunuñ gibi fiʿl-i şenīʿa maẓhar olan nefs-i ḫasīs ve şaḫṣ-ı ḫabīsü̱ñ 
ḳatlinde furṣat el virmiş iken tevaḳḳufa ne vech ile ruḫṣat bulur ve meşreb-i 
siyāseti ki bīḫ-ı dıraḫt-ı maʿdelet anuñ reşeḥāti ile tāze vü ser-sebz olur, ḫass ü 
ḫāşāk-i tereddüd ü taḥayyür ile niçün mükedder ḳılur? Melik-i3517 vuḥūş çün 
siyāh-gūşdan bu demdemeyi [H-243a] gūş itdi aña müteveccih olup eyitdi:

Senüñ mufaṣṣal-ı kelām ve muḥaṣṣal-ı merāmuñ nedür?

3514 Cürʾet ü iḳdāmları] cürʾetleri, B H.
3515 Siyaset olmazsa işler bozulur.
3516 Ḥaḳladılar] çaḳdılar, B H.
3517 Melik-i] -B.
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Cevāb virdi ki: Ey melik  ḥükemā buyurmışlardur ki: [B-212a] Men ḳāmet 
siyāsetehū dāmet riyāsetehū3518. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳaldurur mı ḫvābdan hīç fitne baş
Dīde-i şemşīr bīdār olıcaḳ

Ḳıyām-ı niẓām-ı siyāset sebeb-i devām-ı riyāsetdür. Her ṣāḥib-i riyāset ki 
niyām-ı intiḳāmdan tīġ-ı siyāset çekmeye, zemīn-i zemānda niẓām u intiẓām 
toḫmın ekmeye ve gülzār-ı salṭanatda tā ezhār-ı maʿdelet tebessüm itmeye, 
būstān-ı cihānda nesīm-i emn ü emān tenessüm itmeye. Mesṉevī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Āyīn-i siyāset er ber-üfted
Bünyād-ı emān ze pā der-üfted

Ān bāġ ze īmenī se̱mer yāft
K’ez ʿayn-ı siyāset āb-ḫor yāft3519

Her melik  ki ṣalāḥ-ı mülke ṭālib ola, vācibdür ki ehl-i ḫıyānetden tīġ-ı siyāseti 
dirīġ itmeye ve her çend ki maḥrem-i ḫāṣ u hem-dem ṣāḥib-i iḫtiṣāṣ ola, aña 
iltifāt buyurmaya. Nite ki sulṭān-ı Baġdād maṣlaḥat-ı ʿām içün kendünüñ maḥ-
būbe-i ḫāṣın ki aḫaṣṣ-ı ḫavāṣṣından idi, telef-i tīġ-ı siyāset itdi. Şīr istifsār itdi 
ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Siyāh-gūş eyitdi: Rivāyet iderler ki dārü’l-mülk-i Çīn’de bir pādşāh-ı 
ʿadl-āyīn var idi ki riʿāyet-i ḳavānīn-i ʿadāletde Cemşīd-vār cām-ı cihān-nümā-
yı ʿaḳlı āyīne-i sevāniḥ-i umūr ve Sikender-ṣıfat çeşme-i āb-ı ḥayāt-ı naṣafete 
ṭālib olup ẓalām-ı ẓulmi rūy-ı cihāndan dūr itmiş idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ez maʿdelet-i şāmil-i ū refte sitem
Ṣad menzil ez ān sūy-ı beyābān-ı ʿadem3520

Anuñ bir püser-i melek-manẓarı ve bir ferzend-i zībā-peykeri var idi ki ke-
mend-i luṭf u ikrām ile ḳulūb-ı enāmı şikār ve dāne-i iḥsān u inʿām ile murġ-ı 
cān-ı ḫāṣ u ʿāmı dām-ı maḥabbetine giriftār itmiş idi3521. Beyt:

3518 Siyaseti düzgün olanın hükmü devam eder.
3519 Siyaset geleneği düşerse güven temeli sarsılır. Siyaset çeşmesinden sulanan bağda güven artar.
3520 Onun adaleti sayesinde zulüm yokluk  çölünün yüz menzil uzağına gitmişti.
3521 Beyt: Ez maʿdelet şāmil-i ū… maḥabbetine giriftār itmiş idi] -H.
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Çin hükümdarının iki oğluna nasihat etmesi. TSMK, revan 843, v.370b.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Māder-i gītī ne-zāde hem çü ū zībā cemāl 
Dīde-i devrān ne-dīde misḻ-i ū ṣāḥib-kemāl3522

Süveydā-yı ḫāṭır-ı şeh-zādeye bir gün ḥarem-i kerem-i ʿabbāsī-libās-ı maḥaṭṭ-ı 
riḥāl-i istīnās maṣdūḳa-i inne evvele beytin vużiʿa li’n-nās3523 sevdāsı ẓāhir olup ol 
meṭāf-ı elṭāfuñ ṭavāfı şevḳı ve ol menşeʾ-i dīn ü īmān ve menbaʿ-ı emn ü emā-
nuñ ki ve men daḫalehū kāne āminā3524 anuñ nişān-ı şerīfini beyān ider, ziyāret-i 
ʿaşḳı derūn-ı cān ve ṣamīm-i cenānında ḫelecān u heyecān itdi ve eẕẕin fi’n-nāsi3525 
dāʿiyesinüñ nidāsına iḳtidāyı farż-ı vācibü’l-edā bilüp lebbeyk-zenān iḥrām-ı 
ʿazīmet-i ziyāret-i ḥarem-i vācibü’l-iḥtirāmı der-miyān itdi. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ümmīd-i ṭavāf-ı ḥarem-ı kūy-ı tu efkend
Der-vādī-i ġam ṭāʾife-i bī-ser ü pā rā

Lebbeyk-zenān ber-ʿArafāt-ı ser-i kūyet
Ṣad ḳāfile cān muntaẓır āvāz-ı der ā-rā3526

Pederi cānibinden şeref-i icāzet ile maḫṣūṣ olduḳdan ṣoñra deryā ṭarīḳına mü-
teveccih oldı [Ü-190b] ve hilāl-misā̱l keştīlere ki ʿ amūdı saḳf-ı felege ve lengeri 
ḳarn-ı nūr ve reʾs-i semege vāṣıl [H-243b] ve her zevraḳı vüsʿat ü ʿaẓametde 
felek-i sipihr-i ezraḳa müşābih ü mümāsi̱l idi, girdiler ve merākib-i bī-pāy ve 
āb-peymāylaruñ ʿinānın dest-i hevāya virdiler ve ol ḫāne-i çūbīnde ki saḳfı 
altında ve sütūnı [B-212b] üstinde idi, mütemekkin olup āb gibi revān ve bād 
gibi vezān oldılar. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü meh der-burc-ı ābī kerde menzil
Revān kerdend keştī rā be-sāḥil3527

Müddet-i yesīrde mesāfe-i kes̱īre ṭayy idüp Medīne ve Mekke-i muʿaẓẓamaya 
irdiler. Beyt:

3522 Dünya anası onun gibi bir güzeli doğurmamıştır. Feleğin gözü onun gibi kemal sahibi birini görmemiştir.
3523 Doğrusu insanlar için ilk  tesis edilmiş ev … (Âl-i İmrân 96).
3524 Ve her kim ona girerse emin olur (Âl-i İmrân 97).
3525 Ve insanlar arasında ilan et (Hacc 27).
3526 Keder vadisinde senin haremini tavaf etmek  ümidi tüm düşkünleri kapına getirdi. “Lebbeyk” diye diye yüzlerce kafile 

senin semtinin Arafat’ına geldi ve senden “İçeri gir.” sesini duymayı bekledi.
3527 Ayın su üzerine düşmesi gibi gemiyi sahile doğru sürdüler.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Perr-i ferri açup uçup gitdiler
Maḳṣad-ı maʿhūda varup yitdiler

Ve menāsik-i ḥac ve emr-i ʿumreyi temām idüp baʿdehū ravża-i muḳaddese-i 
ḥażret-i sulṭān-ı taḫtgāh-ı risālet ḫāḳān-ı bārgāh-ı ʿizzet ü celālet Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ān şeh-süvār-ı germ ʿinān-ı bülend seyr
K’ez nüh edīm-i çarḫ devāl-i rikāb yāft3528

ḥabībü’s-settār Muḥammedü’l-Muḫtār ṣalla’llāhü ʿaleyhi ve ʿalā ālihi’l-aṭhār ve ṣaḥbi-
hi’l-ebrār3529 āstāne-i saʿādet-āşyānı taḳbīlini teḳabbül idüp saʿādet-i telsī̱m-i 
ʿatebe-i ʿaliyye-i nebeviyye ile müstesʿid3530 oldı. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Ey ḫāk-būsī-i deret maḳṣūd-ı her ṣāḥib-dilī
Burden be-ḫāk  īn ārzū müşkil-ter ez her müşkilī3531

Baʿdehū ḳāfile-i Ḫorāsān ile cānib-i Baġdād’a teveccüh buyurdı. Şehriyār-ı 
Baġdād ḳudūm-ı şeh-zādeden ḫaberdār olıcaḳ fi’l-ḥāl levāzım-ı ikrām u iclāli 
merʿī ṭutup şerāʾiṭ-ı istiḳbāli yirine getürdi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün beşāret ḳılındı şāha bu ḥāl
İtdiler cümle ʿazm-i istiḳbāl

Ve nüzl-i şāhāne ve menzil-i pādşāhāne müheyyā ḳılup bir ḳaç gün anda 
tevaḳḳuf istidʿā itdi. Şeh-zāde daḫı sünnet-i icābet-i daʿveti riʿāyet idüp bir 
müddet anda3532 iḳāmet buyurdı. Çün şedāʾid-i rāhdan āsūde oldılar vaṭan-ı 
meʾlūfa muʿāvedet ʿazmini muṣammem ḳıldılar. Şeh-zāde sulṭān-ı Baġdād’dan 
icāzet ṭaleb idüp3533 ʿöẕrler dileyüp itdügi żiyāfet ü ḫidmet muḳābelesinde en-
vāʿ-ı şükr ü minnetler idüp hediyye resminde ḥarem-i sulṭāna bir Çīnī kenīzek 
irsāl itdi ve hemān-dem raḫt-ı iḳāmeti andan götürüp Ḫorāsān yolın ṭutdı gitdi. 
Sulṭān-ı Baġdād edā-yı ḫidmet-i müşāyeʿat ve riʿāyet-i ḳāʾide-i muvādeʿatden 

3528 O, öylesine usta bir binici idi ki felekleri bile zapturapt altına almıştı. 
3529 Allah’ın selamı, Hz. Muhammed, onun temiz ailesi ve erdemli sahabesi üzerine olsun.
3530 Müstesʿid] müsteʿid, H.
3531 Senin eşiğini öpmek  her gönül sahibinin arzusudur ve bunu yapamamak  dertlerin en büyüğüdür.
3532 Tevaḳḳuf-ı istidʿā itdi. Şeh-zāde … idüp bir müddet anda] -Ü.
3533 İcāzet ṭaleb idüp] -B H.
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ṣoñra ḥaremine mürācaʿat idüp kenīzeki ṭaleb itdi. Bir ṣūret gördi ki naḳḳāş-ı 
fıṭrat ol melāḥatde bir ṣūret levḥ-i vücūda naḳş itmemiş ve dīde-i fikret ol leṭā-
fetde bir heyʾet cerīde-i ḫayālde ve ʿālem-i misā̱lde görmiş işitmiş degül3534. 
Zencīr-i zülf-i tābdārı kemend-i fitne ile dil-i neẓẓārı tesḫīr ve bedr-i münīr 
minber-i nüh-pāye-i felekde anuñ ṣūret-i Yūsuf-ṣıfatı Yūsuf sūresin tefsīr eyler 
[H-244a] idi. Daʿvā-yı kec-ebrū-yı ḫūbānı çīn-i ebrū ile ṭāḳ-ı nisyāna atmış 
ve dāʿiye-i zühd-i kūşe-nişīnānı kirişme-i çeşm-i nīm-mest ile bāde-perestlik 
bādiyesine bıraḳmış. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ruḫı ʿuşşāḳ içün şemʿ-i şebistān
Lebi nuḳl-i şarāb-ı mey-perestān 

Ḳadi naḫl-i bülend ü rāst-bīnān
Ḫam-ı zülfi ḥarīm-i şeb-nişīnān

Dehānından ḳalup şehd ü şeker teng
Lebinden laʿlüñ olmışdı yiri seng

Melik-i Baġdād ol serv-i āzāduñ ḫırāmından pāy-ı dili gilde ḳaldı ve cürʿa-i 
laʿl-i meygūnından bī-vāsıṭa-i bāde mest ü lā-yaʿḳıl oldı. [Ü-191a] Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Dil-beste-i bālā-yı yekī teng ḳabā şod
Bāz īn ze berāy-ı dil-i tengem çi belā şod3535

Her çend ki sulṭān cidd ü cehd itdi, dil-i remīdeyi ol cānibden döndüremedi ve 
her bār ki ʿaḳl-ı [B-213a] kār-fermā-yı āb-ı naṣīḥati āteş-i ʿaşḳa ṣaçdı söyün-
düremedi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Sākin ne-mī-şeved be-suḫan āb-ı çeşm-i men
K’īn derd-i ʿāşıḳī be-melāmet füzūn şeved3536

El-ḳıṣṣa sulṭān kenīzek  ile bisāṭ-ı muʿāşeretde bir vech ile inbisāt itdi ki bi’l-kül-
liye aḥvāl-i raʿiyyet ve umūr-ı memleket ve mühimmāt-ı salṭanat pervāsı ḫāṭı-
rından gitdi. Her gāh pādşāh naḳd-i vaḳtin melāẕ-ı menāhī vü melāhīye ki 
ḳavāʿid-i devlet-i şāhī anuñ sebebi ile vāhī olur, maṣrūf ḳıla ve hevācir ü ebkār 

3534 Görmiş işitmiş degül] görmemiş, B / işitmemişdür, H.
3535 Gönlüm uzun boylu bir güzele bağlandı ve bu durum yine sıkılmış gönlüm için başka bir bela oldu.
3536 Gözyaşım teselliyle dinmiyor. Bu aşk  derdi başkalarının kınamasıyla daha da artıyor.
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ve eṣāʾil ü esḥārda ḫvāb-nūşīn ve nūş-ı şarāb-ı rengīn-i laʿl-gūne3537 meşġūl ola. 
Lā-cerem niẓām-ı kār-ı memālik  günden güne münḥal ve ṣalāḥ-ı ḥāl-i ḫalāʾiḳ 
ber-sebīl-i tedrīc muḫtel olup her ṭarafdan şemātet-i ḥussād ve nehāket-i ażdād 
ẓuhūra gele ve her sāʿat memlekete vehn-i tāze ve ḫalel-i bī-endāze müteṭarriḳ 
olup sırr-ı ẕehābü’d-devleti fī şürbi’l-ʿaşiyyāti ve nevmi’l-ġadavāt3538 āşkāre ola. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çihre-i şāh ol ḳadar hem-reng-i cām olmaḳ gerek
Kim sürūr-ı bāde ile ʿaḳlını aldurmaya

Şāh olan bīdār olup aña gerekdür rūz u şeb
Ḫaṣm-ı devlet tā ki başın ḫvābdan ḳaldurmaya

Çün ḥāl bir ḳaç gün bu minvāl üzre giçdi erkān-ı devlet ve aʿyān-ı ḥażret me-
liküñ bu ġafletinden dil-teng olup şehr ü vilāyetüñ ḥālini mühmel ve emr-i 
eyāletüñ meʾālini muḫtel gördiler. Beyt: [H-244b]

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü sulṭān ola rūz u şeb mest-i ḫvāb
Ola bī-gümān ḫānmānı ḫarāb

Cümlesi dest-i niyāz ile ṣāḥib-diller ẕeyline teşebbüs ̱idüp kūşe-nişīnler āstāne-
sine yüz sürdiler ve dervīş-i pākīze-nefeslerüñ enfās-ı nefīsinden himmet ü duʿā 
deryūze ḳıldılar ve ṣalāḥ-ı ḥāl-i sulṭān içün neẕrler ve ḳurbānlar idüp fuḳarāya 
ṣılāt u ṣadaḳāt iḥsān eylediler. ʿĀḳıbet bī-ġarażlaruñ tīr-i duʿāsı hedef-i icābete 
maḳrūn olup Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şebistānında sulṭān gice ḫalvet
Nigārıyla ḳılurken ʿīş ü ʿişret

Ṣunar sāġar eline sāḳī-i ḫvāb
İder nergislerin ol bāde sīrāb

Buḫār-ı bāde çün gözine ṭoldı
Gözi sīrāb-ı nergis-veş süzüldi

ʿĀlem-i ḫvābda şöyle müşāhede ḳıldı ki bir pīr-i ṣalāḥ-sīmā öñine gelüp refʿ-i 
ṣadā ile nidā idüp eyitdi: Beyt:

3537 Rengīn-i laʿl-gūne] rengīne, H Ü.
3538 Bir devletin yok  olması, akşam içkisi ve sabah uykusu ile olur.
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ey şāh çi gūyī çü be-pürsend ez tu
Cāyī ki be-tersī vü ne-tersend ez tu3539

Bu ne beẕr-i vizrdür ki zemīn-i ḥālüñe ekersin şikeste-bāller aḥvālinden niçün 
ihmāl eylersin? Ġafletüñden ḳarībdür ki kār elden gide ve devlet-i salṭanat 
ġayruñ ẕimmetine intiḳāl ide. Ḫvāb-ı ġafletde ne yatursın ṭur. ʿAḳluñı başuña 
dir, maṣlaḥatuñı gör. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Aç gözüñ ṭur yuḳaru ḫvābuñdan
Nergis açılmadın türābuñdan

Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çeşm-i ġaflet be-güşā v’īn heme ez ḫod-bīnī
V’er ne her fitne ki bīnī heme ez ḫod-bīnī3540

Şāh bu vāḳıʿa hevlinden ḫvābdan uyandı. Bir zemān tevbet ü inābet odına 
yandı ve melāmet ü nedāmet dūdına boyandı. Āḫir-[B-213b] kār zebān-ı 
ʿacz ü inkisār ile iʿtiẕār u istiġfār idüp ṣoḥbet-i kenīzekden rucūʿ ve tedārük-i 
māfāta şürūʿ buyurdı ve fermān itdi ki min-baʿd [Ü-191b] ol kenīzek  ḫal-
vetine gelmeye ve mihr ü müşterī bir burcda ḳırān ḳılmaya. Egerçi ki şāha 
dil-ārāmsuz ārām-ı dil müyesser ve dīdār-ı yārsuz bir ān ṣabr u ḳarār mümkin 
ü mutaṣavver degül idi. Velīkin ḫavf-ı ḥażret-i ʿizzet ve iḥtimāl-i zevāl-i devlet 
ü salṭanatdan ol minvāl üzre misā̱l buyurdı ki kenīzek  bir müddet nefsine cebr 
idüp ḥurḳat-i firḳat ve miḥnet-i hicrete3541 bir zemān ṣabr itdi. ʿĀḳıbet bir gice 
sevdā-yı ṣoḥbet-i sulṭān dīk-i dimāġında ġaleyān idüp bī-iḫtiyār bād-ı hevā-yı 
ʿaşḳ-ı cānān ol berg-i gül-i gülistānı şebistān-ı sulṭāna atdı. Şāh nigāh itdi. Bir 
gül-berg-i ṭarī gördi ki nesim-i seḥerīde açılmış ve bir ṭurre-i sünbül gördi ki 
berg-i gül üzre ṣaçılmış. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ze sünbül ber-semen merġūl beste
Ze merġūleş benefşe geşte deste

3539 Ey padişah, kimsenin senden korkmadığı ve senin korktuğun zaman sana sorular sorulduğunda ne diyeceksin?
3540 Bencillikten kurtulup gaflet uykusundan uyan. Zira başına gelen her fitne bencilliğin yüzündendir.
3541 Ve miḥnet-i hicrete] -H Ü.
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Ze mestī nergis-i cādūş der-ḫvāb
Ze sevdā sünbül-i Hindūş der-tāb3542

Tekrār tātār-ı [H-245a] hevā-yı yār diyār-ı hūş-ı şehriyārı yaġma ḳıldı ve 
ġavġā-yı ʿaşḳ-ı dildār metāʿ-ı ʿaḳl-ı şāh-ı tācdārı tārāca virdi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bāz ʿaşḳ āmed ü dīvānegīyem bīş āmed
Ber-dilem ez müje-i ġamze-zenī nīş āmed3543

Bir zemān daḫı ālüfte-i cemāli ve āşüfte-i zülf ü ḫāli olup miyān-ı muʿāşere-
ti dest-i mübāşeret ile der-āġūş ve ʿīş u nūşa meşġūl olup ġavġā-yı dünyā-yı 
denīyi ferāmūş itdiler. Bir defʿa daḫı münhiyān-ı ʿālem-i ġayb işāret-i lā-reyb 
ile şāhı şāh-rāh-ı ṣalāḥ u felāḥa daʿvet itdi. Şāh yine mütenebbih olup kendü 
kendüye eyitdi:

Bu āteş-i fitneyi āb-ı bevār ile söyündürmeyince ṣalāḥ-ı cihān mümteniʿdür ve 
bu nihāl-i fesādı şuʿle-i demār ile göyündürmeyince ümmīd-i sāmān muḥāl-
dür. Pes derbāna eyitdi:

Bu küstāḫ fermāna iṭāʿat itmeyüp bī-icāzet bārgāhuma geldi. Emrüm budur 
ki bī-muḥābā bunı iletesin. Ḥabāb gibi āb-ı Dicle’ye atasın ve bī-terāḫī vü 
teʾḫīr ḥükm-i vācibü’l-ittibāʿumı istimāʿ idüp mūcib-i fermān-ı cihān-muṭāʿumı 
yirine getüresin. Ḥācib semʿan ve ṭāʿaten3544 diyüp kenīzeki alup gitdi. Giderken 
kendü ile endīşe itdi ki: 

Bu şāhuñ maʿşūḳasıdur. Şāyed ki baʿde zemān peşīmān olup anı yine ṭaleb 
ḳıla. Eger anuñ helāki bābında şitāb idersem baʿdehū dest-i fikret dāmen-i 
tedārükden ḳāṣır ola. 

Pes anı alup evine iletdi ve kisvet ü ṣūretini tebdīl idüp bu rāzı aġyārdan nihān 
itdi. Bir müddetden ṣoñra ḫāṭır-ı şāha bu ḥareket sebebi ile envāʿ-ı hümūm 
hücūm idüp her bār ki ṣuffe-i yārdan şebistānına ḫırām itse ārzū-yı dīdār-ı 
yār der-kār olup mużṭarib ü bī-ḳarār olur idi ve yine kendüye melāmet idüp 
delāʾil-i ʿaḳlī ve zevācir-i naḳlī ile tecrübe vü tesliye ḳılur idi. Bir gice defʿ-i 
melāl içün [B-214a] bāde-i zülāl nūş idüp mevāʿiẓ-i ḫıred ve neṣāʾiḥ-ı ʿaḳlı 

3542 Sünbülden yasemine bir örgü örmüşler, bu örgü menekşeye saç demeti olmuş. Sarhoşluktan sihirbaz nergisi (gözü) 
uykudadır. Sevdasından sünbülü (saçları) kıvrım kıvrım olmuştur.

3543 Yine aşk  geldi ve deliliğim arttı. Bir işveli güzelin kirpiğinden gönlüme bir ok  geldi.
3544 İşittik  ve itaat ettik.
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ferāmūş idüp ḫayāl-i dīdār-ı dildār ile dil-i şehriyārı bī-ṣabr u bī-ḳarār itdi ve 
ḥācib-i ḫāṣın ṭaleb idüp keyfiyyet-i ḥāl-i yār-ı dil-ārāmı istiʿlām idüp tehdīd-i 
temām ile eyitdi:

Şöyle ki anı hemān bu gice iḥżār itmeyesin ten-i ḫāksāruñ ṭuʿme-i [Ü-192a] 
şemşīr-i ābdār olmaġı muḳarrer bilmek  gereksin. Ḥācib ol ḳadar ki muḳad-
demāt-ı ʿöẕri temhīd itdi müfīd vāḳıʿ olmadı ve heybet ü ḫışm-ı sulṭānı müşā-
hede idüp kendüsin hedef-i tīr-i telef mülāḥaẓa ḳıldı. ʿĀḳıbet ḫvāh u nā-ḫvāh 
cāriyeyi3545 bārgāh-ı şāha getürdi. Bir defʿa daḫı ebvāb-ı ʿ işret küşāde ve esbāb-ı 
ṣoḥbet āmāde oldı. [H-245b] Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Māyīm ü şebī vü yār der-pīş
Cām-ı mey-i ḫoş-güvār der-pīş

Gül āmede vü ḫazān güẕeşte
Dey refte vü nev-bahār der-pīş3546

El-ḳıṣṣa üç nevbet sulṭān kenīzeküñ ḳatline fermān itdi. Ḥācib-i dūr-endīş3547 
ʿāḳıbet mülāḥaẓasın vācib bilüp tevaḳḳuf ḳıldı, tā mühimmāt-ı melik  bi’l-kül-
liye muḫtel ü muʿaṭṭal oldı. Melik  cāzim oldı ki bu belā kendüden ġayrı ile 
mündefiʿ olmaḳ mümteniʿ ve sāʾirler muʿāveneti ile bu ġāʾilenüñ zevāli muḥāl-
dür. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-dest-i dīgerī ber-nāyed īn kār3548

Zīrā her kimse ki bu kenīzeküñ ḳatli ile meʾmūr ola, elbette dūr-bīnlik  ve 
ʿāḳıbet-endīşlik  cihetinden tevaḳḳuf itmek  muḳarrerdür. Pes melik  anuñ defʿi-
ne kendü bi-nefsihī müteʿarrıż oldı, ammā mürüvvet görmedi ki ẓāhiren bu 
nādire ṣādır olmadın anuñ ḳaydın görüp maṣlaḥatın bitüre ve şāʾibe-i cürm ü 
cināyet ẓāhir olmadın bir nefsi maʿrıż-ı helāke yitüre. Pes zemān furṣata müte-
raṣṣıd oldı ṭurdı, tā ittifāḳ bir gün bām-ı ḳaṣr üzre Dicle’ye naẓar idüp ṭurur idi. 
Māh-rū daḫı muḳābelede bedr-i temām gibi berḳ urur idi. Żamīr-i şāha ḫavf-ı 
sūʾ-i ʿāḳıbet ve bīm-i zevāl-i salṭanat ġālib olup kendü kendüye eyitdi:

3545 Cāriyeyi] kenīzeki, Ü.
3546 Gece, sevgili ve şarap benim ve gönlümün yanındadır. Sanki hazan bitmiş ve gül mevsimi gelmiş; sanki kış bitmiş ve 

ilk  bahar gelmiştir.
3547 Ḥācib-i dūr-endīş] ḥācib, B H.
3548 Başkasının elinden bu iş gelmez.
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Egerçi ki meẕheb-i şerʿde bu bī-günāhuñ ḳanını dökmek  ḥarām-ı muṭlaḳdur, 
ammā bunuñ sebebi ile niçe ḥelāl-zādenüñ dili3549 ki benüm bī-pervālıġum 
derdinden ġarḳ-ı ḫūn olmışdur, dermān-peẕīr olmaḳ muḳarrer ü muḥaḳḳaḳ-
dur. Her çend ki ṣoḥbet-i cānān baña cān u cihāndan muḳaddemdür, velīkin 
dil-āzürdegān-ı raʿiyyetüñ mülāḥaẓa-i ḥāli andan ehemdür. Çün gördi ki vaḳt-i 
furṣatdur eyitdi:

Ey nigār daḫı kenāra gel ki bu keştīyi temāşā idesin. Kenīzek  çün yaḳın geldi 
pādşāh püşt-i dest ile bir müşt urup Dicle’ye düşürdi ve cezaʿ ü fezaʿ iẓhār idüp 
şöyle gösterdi ki kendü kendüden düşdi. Emr eyledi, tā ġavvāṣlar ol lüʾlüʾ-i āb-
dārı ḳaʿr-ı māda bulup çıḳardılar ve müşk-ālūde gül-āb ile yuyup ʿabīr-endūd 
kefenlere ṣardılar. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Tenin göz yaşları ile yudılar
ʿAbīr ü ʿanber üstine ḳodılar

Merāsim-i taʿziye-i ṣuverīyi itmām ve levāzım-ı mātem-i żarūrīde ihtimām itdi 
ve ṣalāḥ-ı cihān u cihāniyān içün kendü cānānesin bī-cān itmege bi-nefsihī 
[B-214b] iḳdām itdi. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Pādşāhān ez pey-i yek  maṣlaḥat ṣad ḫūn kunend3550

Bu mese̱li getürdüm tā maʿlūm ola ki melik  mülāḥaẓa-i ṣalāḥ-ı raʿiyyetden ġaf-
let idüp bir ḫāʾini riʿāyete [H-246a] raġbet itmek  ġāyet-i ġarībdür ki bir şaḫṣ 
ne deñlü kāmil olursa mażarratı ʿām u şāmil olıcaḳ andan baʿīd olmaḳ ṣavb-ı 
ṣavāba ḳarībdür. Şīrüñ bu demdeme ile āteş-i ḫışmı müştaʿil olup Ferīse’ye 
rasūl irsāl eyledi ki:

Bu suʾāle cevābuñ nedür söyle ve bu günāha iʿtiẕāruñ nedür beyān eyle. Ferīse 
çün bī-günāh idi dimişlerdür ki: Her kimüñ ki desti kūtāh ola zebānı dırāz olur. 
Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bī-günāhān dilīr mī-bāşend3551 [Ü-192b]

3549 Dili] göñli, Ü.
3550 Padişahlar bir maslahat için yüz kan dökerler.
3551 Günahsızlar cesur olurlar.
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Telḫ cevāblar virüp dürüşt kelimāt eyledi. Anuñ kelimāt-ı ʿunf-āmīzi ḥussāduñ 
türrehāt-ı fesād-engīzine muḳārin olup Kāmcūy’uñ lehb-i ġażabınuñ iştidād u 
izdiyādına bāʾis ̱oldı ve ʿahd ü peymānı ve ʿaḳd-i eymānı ber-ṭaraf ḳılup fürs-i 
fermānı Ferīse’nüñ meydān-ı ḳatli cānibine revān ḳıldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ġażab ʿaḳlına oldı şöyle çīre
Ki oldı çeşm-i ʿālem-bīni ḫīre

Bu ḫaber māder-i şīre vāṣıl olup bildi ki püseri sebīl-i şitāb u taʿcīle sülūk  idüp 
cānib-i ḥilm ü teʾennīden ihmāl itmişdür ve ṭarīḳ-i ṣabr u sükūnı ḳoyup mażīḳ-ı 
ṭayş u tehettüke gitmişdür. Kendü kendüye eyitdi:

Tīz itmek  yitmek  gerek  ve ferzend-i dil-bendi ḳayd u bend-i vesvese-i dīv-i 
laʿīnden ḫalāṣ itmek  gerek. Zīrā her gāh ki sulṭāna ġażab müstevlī ola, şeyṭān 
aña musallaṭ olur ve ol zemānda ne fermān iderse muḫtel ü muḫabbaṭ olur. Bu 
kelām-ı faṣīḥ ki iẕe’steşāṭa’s-sulṭānu tesallaṭahü’ş-şeyṭān3552 ḥadīs-̱i ṣaḥīḥ ve maʿnā-
yı mezbūruñ beyānında naṣṣ-ı ṣarīḥdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥaṭarlu işi işleme ġażab-nāk
Ġażab-nāküñ olur işi ḫaṭar-nāk3553

Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġażab ez şuʿlehā-yı şeyṭānīst
ʿĀḳıbet mūcib-i peşīmānīst3554

Fi’l-ḥāl cellāda bir kimesne irsāl itdi ki imtisā̱l-i fermānda bir ān tevaḳḳuf eyle 
ki benüm melik  ile söyleşecek  sözüm vardur ve kendü Kāmcūy ḥużūrına ge-
lüp eyitdi:

Ey püser işitdüm ki Ferīse’nüñ ḳatline fermān3555 virmişsin. Andan ne günāh 
ṣādır oldı ve nice cerīme ẓāhir oldı ki ḳatline iḳdām ve helākine iltizām eyle-
düñ3556. Şīr ṣūret-i ḥāli vāḳıʿ olan minvāl üzre taḳrīr itdi. Māder-i şīr eyitdi:

3552 Sultan öfkelenirse şeytan ona musallat olur.
3553 Beyt: Ḥaṭarlu işi işleme… olur işi ḫaṭar-nāk] -Ü.
3554 Öfke şeytan ateşindendir. Bu yüzden sonu pişmanlıktır.
3555 Fermān] misā̱l, B Ü.
3556 Ki ḳatline iḳdām ve helākine iltizām eyledüñ] -B H.
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Ey cān-ı māder nefsüñi bādiye-i ḥasretde ḥayrān u ser-gerdān ḳılma ve meşreb-i 
ʿafv u iḥsāndan bī-behre ḳalma. Erbāb-ı tecrübe ve ehl-i vuḳūf dimişlerdür ki: 
Sekiz nesne elbette sekiz nesneye mevḳūfdur. Ḥürmet-i zen şevhere ve ʿizzet-i 
ferzend pedere ve dāniş-i şākird üstāda ve ḳuvvet-i şāh leşkere ve kerāmet-i 
zāhid ṣalāḥa ve emn-i raʿiyyet pādşāha ve niẓām-ı kār-ı mülūk  sülūk-ı ṭarīḳ-i 
ʿadle ve icrā-yı ʿadl iʿmāl-i cezm ü ʿaḳla. Bu bābda ʿumde iki nesnedür. Biri 
etbāʿ u eşyāʿuñ merātib-i istiḥḳāḳına ıṭṭılāʿ idüp her birini [H-246b] hüner ü 
kifāyetleri ḥasebince [B-215a] münāsib menāṣıba nāmzed itmek  gerekdür. 
İkinci anları biribiri ḥaḳḳında ṣāḥib-i ġaraż u müttehem ṭutmaḳdur ki muḳar-
rebān-ı dergāh-ı sulṭān miyānında şuʿle-i ḥıḳd u nizāʿ bir vech ile irtifāʿ bulur 
ki āb-ı fevāt u fenādan ġayrı ile ıṭfā vü ifnā ḥayyiz-i imtināʿda olur. Pes eger 
pādşāh bunuñ āḫer ḥaḳḳında ḳadḥ ü siʿāyetini maḳbūl göre ve āḫerüñ bunuñ 
bābında ġamz ü şenāʾetini istimāʿ buyura, min-baʿd anuñ ḳavl ü ḳarārına iʿ-
timād ḳalmaz ve bir ferd anuñ ʿahd ü iḳrārına iʿtiḳād ḳılmaz. Zīrā ki erbāb-ı 
ġaraż gāh olur ki bir emīni maʿrıż-ı ḫıyānetde ʿarż iderler ve bir ḫāʾine libās-ı 
emānetde cilve virürler. Bu vāsıṭa ile bī-günāhlar bend-i belāya giriftār olurlar 
ve mücrimler sāḥil-i necāt ve kenār-ı emn ü selāmete vuṣūl bulurlar. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bī-güneh dil-şikeste der-zindān
Mücrim ez dūr ḫurrem ü ḫandān3557

Ve bī-şek  bu muḳaddemāt bunı müntic olur ki ḥāżırlar naḳd-i3558 aʿmālden 
imtināʿ iderler ve ġāʾibler teḳabbül-i ḫidmetden teḳāʿüd gösterürler [Ü-193a] 
ve cemʿīyyet-i umūr ve ḥużūr-ı ḳulūb-ı cumhūr bi’l-külliye müteferrıḳ ve 
erkān-ı mülk  ve bünyān-ı salṭanata hezār ḫalel müteṭarrıḳ olur3559. Buña mü-
terettib olan mefāsid dāʾire-i ḥisābdan bīrūn ve mertebe-i ḳıyāsdan efzūndur. 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫaẕer ḳıl ṣoḥbet-i ṣāḥib-ġarażdan
K’anuñ ḥāli degül ḫālī marażdan

Görür her kimde var nūr-ı saʿādet
Bilürler k’anda var āsā̱r-ı devlet

3557 Gönlü kırık, günahsız kişi hapiste, suçlu ise mutlu mesut dolaşmaktadır.
3558 Naḳd-i] teḳallüd-i, H Ü.
3559 Ve erkān-ı mülk  ve bünyān-ı salṭanata hezār ḫalel müteṭarrıḳ olur] -Ü.
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Ṭutar jeng-i ḥased āyīnesini
Yaḳar reşk  āteşine sīnesini

Şīr eyitdi: Ferīse’ye kimse ḳavli ile bed-gümān olmadum. Belki tā anuñ ḫıyā-
neti sā̱bit ü ẓāhir olmayınca benüm żamīrüm aña müteġayyir olmadı. Māderi 
eyitdi:

Bī-yaḳīn-i ṣādıḳ teġayyür-i mizāc-ı pādşāh bir aḥada ḫuṣūṣan ki muʿtemed-i 
dergāh ola, revā degüldür. Anuñ ḫıyāneti ẓāhir olmaḳ daḫı ḥicāb-ı iştibāhda-
dur. İnşāʾal-lāhü’r-raḥmān ol zemān ki bu ḳażıyyenüñ yüzinden perde-i gümān 
mürtefiʿ ola, anuñ ḥaḳīḳati rūz-ı rūşen gibi ʿayān olsa gerek. Mezīd-i ʿavāṭıf-ı 
pādşāhīden bedīʿ ü baʿīd degüldür ki bu ḳadar ḫıyānet ki gümān-ı mücerred 
ile3560 Ferīse’ye nisbet olındı, anuñ ḥilm-i ġayr-ı mütenāhīsi feżāsında nā-bedīd 
olaydı ve sevābıḳ-ı ḫıdemātı naṣībü’l-ʿayn-ı ḫāṭır ḳılınup ol mesāʿī vü meʾāsi̱r 
ki bu dergāhda andan ṣādır olmış idi, levḥ-i żamīr-i münīrden zevāl-peẕīr ol-
mayaydı ve hünermendān-ı kāfī vü maṣlaḥat-güzār ḥaḳḳında bī-hünerlerüñ 
türrehāt u feşār ve ḫurāfāt-ı bī-hencārı mevḳiʿ-i ıṣġā ve maḥall-i irtiżā bulma-
yaydı. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Sifle ne-ḫvāhed digerī rā be-kām [H-247a]

Ḫas ne-güẕāred megesī rā be-cām

Bī-hünerān ṣad ḥiyel ārend pīş
Tā ne-reved kār-ı hünermend pīş3561

Ey melik-i ʿāḳil ʿaḳl-ı ṣavāb-nümāyı her vaḳʿada ḥākim-i ʿādil ve rāy-ı ʿā-
lem-ārāyı her ḥādise̱de müşīr-i kāmil bil ki şeref-i gevher-i merd ṣafā-yı ʿaḳl u 
ḫıred iledür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

ʿAḳlest ki bünyād-ı şeref muḥkem ez ūst
V’efzūnī-i ḥürmet-i benī-ādem ez ūst3562

Çün Ferīse’yi āstāne-i devletüñde [B-215b] bu mertebe-i menīʿa ve derece-i 
refīʿaya irgürdüñ ve manṣıb-ı vezārete belki rütbe-i niyābete revā gördüñ ve 

3560 Gümān-ı mücerred ile] -Ü.
3561 Kadehte (şarap yerine) çerçöp olursa sinek  kadehe gelmediği gibi alçak  insanlar diğerlerinin mutluluğa ermelerini 

istemezler. Hünersizler hünerli kişinin işini engellemek  için yüzlerce engel çıkarabilirler.
3562 Şerefin temelinde akıl olduğu gibi insanoğlunun hürmetinin artmasını sağlayan da akıldır.
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mecālisde anuñ medḥin idüp ḫalvetlerde ʿizz-i müşāveret erzānī buyurduñ 
ḥāliyā senüñ se̱bāt u vaḳāruña lāʾiḳ budur ki ḳavl-i sābıḳ üzre ḳarār idüp naḳż-ı 
ʿahd ü ibṭāl ü iḳrārdan firār idesin ve dest-i terbiyetüñ ile bünyād itdügüñ bināyı 
āteş-i bī-dād ile ber-bād itmeyüp şemātet-i ażdād ve şād-kāmī-i ḥussāddan ʿār 
idesin ve ḥaḳīḳat-i ḥāli tefaḥḥuṣ u istikşāfda ʿadl ü inṣāfuña lāʾiḳ şarṭ-ı iḥtiyāṭ ve 
farṭ-ı mübālaġada ḳuṣūr itmeyüp ʿ aḳl ḥużūrında maʿẕūr olasın ve iẓhār-ı ḥaḳda 
fevāʾid-i ṣabr u teʾennīden maḥrūm olmayup ʿınde’n-nās şevāʾib-i töhmetden 
dūr ve ʿınde’llāh se̱vāb-ı ṣabr-ı cemil ile musā̱b u meʾcūr olasın. ʿĀḳil-i ḫıred-
mende pūşīde degüldür ki anuñ mānendi kāmil ü hünermendüñ pāye-i şānı 
andan bülenddür ki āyīne-i emānetin bu ḫıyānet jengārı ile mükedder ḳıla ve 
dāmen-i diyāneti bu cināyet necāseti ile ālūde ola. Muḥaḳḳaḳ u muḳarrerdür ki 
ḫāşāk-i ḥırṣ u ṭamaʿ anuñ meşreb-i zühd ü veraʿına keder virmemiş [Ü-193b] 
ve merkeb-i āz u niyāz anuñ semend-i perhīz ü iḥtirāzı gerdine irmemişdür. 
Ol zāhid-i diyānet-meʾāb u ṣıyānet-niṣāb bu bāba intimā ve bu cenāba intisāb 
idelden şürb-i dem ve ekl-i desemden iḥtirāz3563 u ictināb itmişdür. Andan sā-
bıḳ daḫı evṣāf-ı mezbūre ile mevṣūf u maʿrūf idi ve kūşe-i ḳanāʿatde inzivāsı ve 
ekl-i ḥayvānātdan ibā ve ṣīt ü ṣadā-yı veraʿ ü taḳvāsı miyān-ı enām ve elsine-i 
ḫāṣ u ʿāmda meẕkūr u meşhūr idi. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Beyhūde suḫan bedīn dırāzī ne-buved3564

Bu devlet-ḫvāhuñ aġleb-i ẓannı budur ki vaẓīfe-i meliki menzil-i Ferīse’de yine 
anuñ ʿadūsı ḳomış ola. Ḥussāddan bu ḳadar ifsād çendān baʿīd degüldür. Zīrā 
ki ehl-i ḥasedden baʿżı bī-ḫıredler olur ki āḫere żarar yitişdürmek  ḳaṣdı ile 
kendü helākin daḫı iḫtiyār ide ve kendü ḳatline cān ile ḫarīdār olur. Nite ki ol 
ḫvāce-i ḥasūd maḥsūdından aḫẕ-i intiḳām-ı sevdā içün ġulāmından kendüyi 
ḳatl itmek  maḳṣūd idinüp cebr ü ibrām ile [H-247b] fermānına rām itdi. Şīr 
istiʿlām itdi ki: Nice mervīdür3565 ol?

Ḥikāyet: Māder-i şīr eyitdi: Rivāyet iderler ki şehr-i Baġdād’da bir ḫvāce var 
idi ġallāt-ı ḥussāddan ve bir hem-sāyesi var idi evraʿ-ı zühhāddan. Eyyāmı 
ʿale’d-devām ṣavm u riyāżet ile temām ider idi ve leyālīde ʿale’t-tevālī aḳdām-ı 
ṭāʿat ü ʿibādet üzre ḳıyām eyler idi. Mesṉevī:

3563 İḥtirāz] iḥtimā, B H.
3564 Boş söz bu kadar uzun olmamalıdır.
3565 Mervīdür] olmışdur, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Maḥabbet āteşine baġrı yanmış
Riyāżet odı dūdına boyanmış

Derūnı maḫzen-i genc-i maʿārif
Żamīri sırr-ı kāf u nūna ʿārif

Gicede ḳāʾim ü gündüzde ṣāʾim
Gice gündüz ʿibādetdeydi dāʾim

Ahālī-i Baġdād anuñ velāyetine iʿtiḳād ve himmet ü ʿināyetinden istimdād 
idüp āstānesine gelür giderler idi ve erbāb-ı se̱rvet ü yesār her dem hediyye 
[B-216a] resminde ḫāk-i ḳademine dīnār u direm nisā̱r iderler idi ve mecālis 
ü meḥāfilde ḫayrāt ile meẕkūr idi ve mesāmiʿ ü mecāmiʿde fażl ile meşhūr idi. 
Bu cihetlerden hem-sāyesi ḥasūd āteş-i ḥased ile pür-dūd olup nāʾire-i ġayret-i 
cāhiliyyet kānūn-ı derūnından zebāna çekdi ve anuñ ḥaḳḳında envāʿ dürlü 
ḳaṣdlar idüp zemīn-i dilinde mekr ü mekīdet toḫmın ekdi, ammā kemān-ı 
mekr ü tezvīrden her tīr ki ol cānibe atar idi, anuñ siper-i ṣalāḥ ve derʿ-i ve-
raʿında teʾsī̱r ḳılmaz idi ve hedef-i murād nişāne-i ārzūya rāst gelmez idi, tā 
bu muʿāmeleden ʿāciz olup dermānde ḳaldı. ʿĀḳıbetü’l-ʿāḳıbet vardı bir ġulām 
ṣatun aldı. Anuñ bābında mevācib-i inʿām u iḥsānı vācib gördi ve levāzım-ı 
işfāk  u terbiyeti taḳdīm ḳıldı. Her sāʿat aña istimālet idüp eydür idi ki: 

Seni bir maṣlaḥat içün terbiyet iderem ve bir mühimm-i küllī içün bār-ı miḥnet 
ü meʾūnetüñ çekerem. Ümmīd-vāram ki dil-i zārumı bu bārdan ḫalāṣ idesin ve 
ḫāṭır-ı perīşānumı bu ḫār-ı ḫārdan fāriġ ḳılasın. Beyt: [Ü-194a]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilātün]

Ze āb-ı dīde ki mī-perverem be-sūz-ı derūneş
Ümīd-vār çünānem ki āteşī be-nişāned3566

Çün bunuñ üzerine niçe eyyām giçdi ġulām fermān-ı ḫvāceye rām olup 
maḳām-ı inḳıyād u iṭāʿatde ārām itdi ve ol mühimm-i maʿhūduñ itmāmına ki 
ḫvācenüñ maḳṣūdı anda münderic idi, iḳdām u ihtimām gösterüp eyitdi:

Ālāf-ı nevāziş ü merḥametler ki bu bende bābında mebẕūl buyurduñ, nice tāb 
u tüvān ile şerḥ itmek  müyesser ve eṣnāf-ı iltifāt u ʿāṭıfetler ki bu çāker-i efgen-
deye erzānī gördüñ, nice kilk-i beyān ile3567 zebāna çekmek  mutaṣavverdür. 

3566 Gönül ateşimle döktüğüm gözyaşımın bu ateşi söndürmesi ümidindeyim.
3567 Beyān ile] ḥaḳḳ-i, H / silk-i, Ü.
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Tüm şehir tarafından sevilen ve sayılan bir hocaya komşusu olan 
başka bir hocanın haset etmesi. TSMK, revan 843, v.377b.
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Beyt: [H-248a]
[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣad zebānum olursa sebze-misā̱l
Şükr-i luṭfuñda ola küllī kelāl

Ḥālā dilerem ki bu dildārlik  muḳābelesinde ben de cān-sipārlık  eyleyem ve bu 
niʿmet şükrānesi ḫidmetkārlık  şerāʾiṭını yirine getürem. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Naḳd-i revān-ı ḫvīş nisā̱r-ı tu mī-kunem
Cānī ki hest der-ser-i kār-ı tu mī-kunem3568

Ḫvāce çün gördi ki ġulām ḥaḳ-güzārlıḳ maḳāmında sā̱bit-ḳadem ve hevādārlıḳ 
dāʿiyesi derūn-ı cān ve ṣamīm-i cenānında mübrem ü muḥkemdür rūy-ı kār-
dan refʿ-i ḥicāb itdi ve derd-i ḥasedden bir āh-ı cāngāh idüp eyitdi:

Bil ve āgāh ol ki bu zāhid-i bāridüñ reşki beni helāk  itdi ve anuñ bu ḳadar iḳti-
dār u iştihārı ġayretinden ʿinān-ı iḫtiyār elümden gitdi. Ḳaṣdum budur ki aña 
bir nevʿ nekbet yitürem. Belki anuñ nām u nişānını rūy-ı cihāndan bi’l-külliye 
maḥv idüp3569 götürem. Her çend ki bu bābda fenn-i ḥīle kitābını açdum ve 
dām-ı mekr ü tezvīre fikr ü tedbīr dānelerin ṣaçdum. Bu kāra çāreden ʿāciz 
ḳaldum ve āteş-i ḥased tennūr-ı cesedümde zebāna çeküp rāḥat-ı zindegānī 
baña münaḳḳaṣ oldı. Ġam u ġuṣṣadan pīr ve leẕẕet-i ḥayātdan sīr oldum. Bu 
zemāndan beri senüñ bār-ı miḥnetüñi bu sebebden çekerem ve toḫm-ı mihr ü 
maḥabbetüñi zemīn-i sīnede bu cihetden ekerem ki bu gice [B-216b] hemān 
beni zāhid-i hem-sāyenüñ bāmı üstinde ẕebḥ-i İsmaʿīl gibi ḳurbān idesin ve 
hemān ol mekānda ḫāk  ü ḫūn içre ġalṭān ḳoyasın gidesin. Ṣabāḥ çün beni 
anda küşte ve ḫūn-āġuşte göreler her-āyine bu töhmet ile anı ṭutsalar gerek 
ve ʿırż u mālin pāymāl ve ḫānmānın vīrān itseler gerek  ve anuñ şīşe-i nām 
u nāmūsın şikest ve ṣīt ü ṣadā-yı zerḳ u sālūsın3570 pest idüp anuñ ḥaḳḳında 
ḫalḳuñ iʿtiḳādı bozulsa gerek. Bir daḫı zühd ü taḳvā daʿvāsın itmeyüp ṣafḥa-i 
ḥāline bu beytüñ feḥvāsı yazılsa gerek. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Zāhid ez ḥad mī-bered yā Rab ber-efken perdeeş
Tā be-bīned ehl-i ʿālem fısḳ-ı pinhān āşkār3571

3568 Ruhumu senin yolunda feda ediyorum. Senin için canımdan geçiyorum.
3569 Bi’l-külliye maḥv idüp] -B H.
3570 Sālūsın] riyāsın, B.
3571 Allah’ım zahit haddini aşıyor, onun perdesini düşür ki herkes gizli günah işleyenleri açıkça görsün.

936 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Ġulām eyitdi: Ey ḫvāce bu fikrden fāriġ ol ve bu kāra bir ṭarīḳ ile daḫı çāre bul. 
Eger murād bu varṭadan ḫalāṣ ise zāhidi ḳatl itmek  ile daḫı muḥaṣṣal olur ve 
bu ʿuḳde bir tedbīr ile küşāyiş bulur. Ḫvāce eyitdi:

Ol endīşe dūr u dırāzdur. Şāyed ki aña ḳādir olmayasın, ber-taḳdīr ki ḳādir 
olasın muḥtemeldür ki ʿan-ḳarīb furṣat bulmayasın. Benüm derd-i ḥasedden 
ṭāḳatüm ṭāḳ ve baña ṣabr itmek  teklīf-i mālā yuṭāḳdur. Eger ḥaḳḳ-ı ḫidmeti 
bilürseñ ve şükr-i niʿmeti edā ḳılursañ bī-tevaḳḳuf fermānuma [Ü-194b] iṭāʿat 
ḳıl [H-248b] ve bī-tekellüf bu emre şürūʿ idüp bu ḫidmeti cānuma minnet-i 
bī-nihāyet bil. İşte ʿıtḳ-nāme ḥāżırdur saña teslīm iderin ve bir bedre zer ki 
baḳıyyetü’l-ʿömr maʿīşetüñe kifāyet ide, saña vireyin, tā bu şehrde ṭurmayup 
gidesin ve bir vilāyetde daḫı iḳāmet idesin. Ġulām eyitdi:

Ey ḫvāce hīç ʿāḳil bu fikri itmez ki sen idersin ve rāyiḥa-i idrākden bir şemme-
si olan bu ṭarīḳa gitmez ki sen gidersin. Nekbet-i düşmen zemān-ı devletde 
maṭlūb ve fevt-i ʿadū evḳāt-ı ḥayātda merġūbdur. Sen devlet-i ḥayātdan dūr 
olıcaḳ anuñ nekbet ü memātından saña ne leẕẕet ḫāṣıl ve sen maḥbūs-ı ḳafes-i 
gūr olıcaḳ anuñ şikence vü ḥabsinden ne menfaʿat vāṣıl olur? Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün ne-bāşem der-gülistān lāle gū hergiz me-rū
Çün der-üftem ez çemen şimşād gū hergiz me-bāş3572

Her bār bu nevʿ kelimāt ile ki zebān-ı pendi ber-kār itdi, müfīd olmadı ve āb-ı 
naṣīḥati āteş-i derūnına nisā̱r ḳıldı sükūn bulmadı. Çün ḫvācenüñ rıżāsını anda 
müşāhede itdi ẓarūrī bām-ḫāne-i zāhid üzre başını kesüp cesedin ki mecmaʿ-ı 
ḥıḳd ü ḥased idi, anda ḳodı gitdi ve hemān ʿıtḳ-nāmeyi ve bedre-i dīnārı götü-
rüp dārü’l-emni ve’l-emān medīne-i Iṣfahān cānibine revān oldı. Yarındası ḫvāce-i 
bed-niyyeti zāhid-i nīk-sīretüñ bāmı üstinde maḳtūl bulup zāhidi ṭutdılar ve 
emr-i şerʿ ü ʿörf ile ḳayd u bend idüp zindāna iletdiler. Çün şerʿan ḳatli mūcib-i 
cināyet ṣādır u s̱ābit olmayup eks̱er aʿyān u erkān-ı Baġdād anuñ ʿiffet3573 ü 
ṣalāḥına şehādet itdiler aña ḳaṣd itmediler ammā bendden daḫı ḫalāṣ itme-
diler. Müddet-i mütemādī anda maḥbūs ḳaldı. Ḳażā-yı İlāhī niçe [B-217a] 
zemāndan ṣoñra maʿārif-i tüccārdan birisi Iṣfahān’da ġulāmı gördi. Ġulām 
ḫvāce vü zāhidüñ aḥvālini ṣordı. Tācir daḫı ḫvācenüñ ḳatlinden ve zāhidüñ 
ḥabsinden ḫaber virdi. Ġulām eyitdi:

3572 Bağda olmazsam laleye de ki orada bitmesin. Çimenden ayrı düşersem şimşire de ki hiç orada var olmasın.
3573 ʿİffet] ʿunf, B.
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Ol bī-günāha ʿaceb ẓulm olmış. Bu iş fermān-ı ḫvāce ile benden ṣādır olmışdur. 
Zāhide bühtān u iftirā ve ol merd-i pārsā bu mā-cerādan bī-ḫaber ve bu töh-
metden müberrādur. 

Pes ḫvācenüñ ilḥāḥ u ibrāmı ile ḳatline iḳdāmını ʿale’t-tafṣīl iʿlām itdi. Tācir 
daḫı tüccār-ı Baġdād’dan cemʿ-i kesī̱ri mażmūn-ı ḳażıyyeye işhād idüp şehr-i 
Baġdād’a gelicek  ṣūret-i ḥādise̱ ve keyfiyyet-i vāḳıʿayı bi’t-temām ḥükkāma 
iʿlām itdiler. Zāhid istiḳāmeti berekātı ile ol varṭadan ḫalāṣ u necāt buldı. Ḥā-
sid saḳāmeti şeʾāmeti ile nişāne-i tīr-i laʿnet ve rüsvā-yı dünyā vü āḫiret oldı 
ve merd-i pārsā bu ḳıṭʿa-i ġarrānuñ feḥvāsı ile ki baʿżı fużelānuñ zāde-i ṭabʿ-ı 
şerīfidür, [H-249a] zebān-ı ḥāl ile edā ve enbūbe-i ḫayāl ile imlā ḳıldı. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Der-bāb-ı men ze rūy-ı ḥased yek  dü nā-şinās
Demhā zedend ü kūre-i tezvīr tāftend

V’ender şeb-i ẓalāl be-saʿy u gümān meger
Mūy-ı ġaraẓ be-nāvek-i ḥīlet şikāftend

Raġmā li-enefehüm heme nīkī be-men resīd
V’īşān cezā-yı fiʿl-i bed-i ḫvīş yāftend3574

Bu mese̱li getürdüm, tā melike maʿlūm ola ki ehl-i kīne ve erbāb-ı ḥasedden 
ne fitne vü fesād ẓāhir olurmış. Baʿdemā ki bunlar kendülerin bābında böyle 
itmek  muḳarrer ola. Pes murġān evc-i hevāda ve māhiyān ḳaʿr-ı deryāda ve 
sibāʿ kūh u ṣaḥrāda bed-sigāllerüñ ḳaṣdından emīn olmaḳ nice müyesser ola? 
Ḫadem ü ḥaşemden anlar ki menzilede Ferīse’den kem olalar, kemāl-i ḥased-
lerinden anuñ ḥaḳḳında fikr-i mekr ve inḥiṭāṭ mertebesi içün ḳaṣd-ı ġadr itseler 
baʿīd degüldür. Ṣavāb budur ki bu taʿcīl ü şitābdan ictināb idesin ve zimām-ı 
ḥilm ü vaḳārı elden ḳomayup bu ḳażıyyeye teʾemmül-i kāfī ve tedebbür-i şāfī 
buyurasın ve anı bir vech ile tedārük  ü telāfī ḳılasın ki ʿadālet-i şehāmet-i şāhā-
neye lāʾiḳ ola. Bu emre teʾḫīrüñ ḥāli ikiden ḫālī degüldür. Eger müsteḥaḳḳ-ı 
ḳatl olmaya kendü nefsüñi bu cināyetden ṣıyānet idüp cerīde-i aʿmālüñe ve-
bāl-i ḫūn-ı nā-ḥaḳḳı se̱bt itmezsin ve eger fī nefsi’l-emr vācibü’l-ḳatl ola iḫtiyār 
elüñdedür teʾḫīr ile nesne fevt itmezsin. Beyt:

3574 Benim hakkımda kıskançlıktan bir iki yabancı yalandan birşeyler söylemişler. Durumun karışıklığından faydalana-
rak  hile yoluyla bana zarar vermeye çalışmışlar. Bunlar farkında olmadan bana iyilik  yapmış, kendi yaptıklarının 
cezasını almışlar.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Mī-tevān küşt zinde rā līkin
Küşte rā bāz zinde ne’tvān kerd3575

Şīr māderinüñ kelāmını miḥekk-i iʿtibāra urdı ve mīzān-ı ʿaḳl ile vezn idüp3576 
ʿayn-ı yaḳīn ile gördi ki bir naṣīḥatdür ki semt-i ġarażdan müberrā ve bir 
mevʿiẓetdür ki vaṣmet-i riyādan muʿarrādur. Ḥükm-i siyāsetde tevaḳḳuf gös-
terdi ve Ferīse’ye emān virüp iḥżārına fermān virdi3577 ve dārı aġyārdan ḫālī 
ḳılup eyitdi:

Biz bundan sābıḳ seni miḥekk-i imtiḥānda tecrübe itmiş ve senüñ māhiyye-
tüñüñ ġavrına irmişüz ve ḥaḳīḳatiñüñ künhine yitmişüzdür3578. Ḥaḳḳa’l-yaḳīn 
[B-217b] bilürüz ki senüñ ḳavlüñ sāʾirlerüñ ḳavlinden Ḥaḳḳ’a yaḳīn ve nūr-ı 
ṣıdḳ cebīn-i aḥvālüñden mübīndür. Yüri hemān vażʿ-ı sābıḳ üzre itmām-ı meṣā-
liḥ-i ḫāṣ u ʿāmda vüfūr-ı saʿy u ihtimāmuñı dirīġ itme ve senüñ bābuñda vāḳıʿ 
olan güft ü şinīdden müteʾess̱i̱r olup evhām-ı baʿīdeye vücūd virme. Ferīse eyitdi:

Egerçi ki nihāl-i himmet-i salṭanatı sāye-i ʿināyetin benüm farḳ-ı ḥālüme er-
zānī buyurdı ve ʿavāṭıf-ı ḫüsrevāneden şān-ı şerīfine lāʾiḳ olanı dirīġ ḳılmadı, 
fe-emmā ben bendenüñ sāḥa-i ẕimmeti bu töhmetden [H-249b] berī olmaz. 
Meger ol vaḳt ki melik  bir çāre fikr ide ve bir tedārük  eyleye ki keyfiyyet-i kāra 
ve ḥaḳīḳat-i ḥāle muṭṭaliʿ ola, benüm dāmen-i diyānetüm bu ḫıyānet levsi̱nden 
ṭāhir idügine yaḳīnüm vardur. Līkin bī-iḥtiyāṭ-ı tām ve ihtimām-ı temām ile 
berāʾet-i sāḥat-ı ẕimmetüm ẓāhir olmaḳ emr-i düşvārdur. Çün āftāb-ı ʿināyet-i 
melik  kām-kār-ı farḳ-ı ḥāle sāyedār ola ümmīd-vāram ki bu ḳażıyyenüñ ḥaḳīḳa-
ti verā-yı perde-i ḫafādan ke’ş-şemsi fī vasaṭi’n-nehār3579 ẓāhir ü āşkār ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlün / Mefʿūlü / Mefāʿīlün]

Ġamnāk  ne-bāyed būd ez ṭaʿn-ı ḥasūd ey dil 
Şāyed ki çü vā bīnī ḫayr-ı tu der-īn bāşed3580

Kāmcūy eyitdi: Ne vech ile anı taḥḳīḳ itmek  müyesser ve bu ḳażıyyede ne ṭarīḳ 
ile tedḳīḳ eylemek  mutaṣavverdür? Ferīse cevāb virdi ki:

3575 Diriyi öldürmek  mümkündür, ama ölüyü tekrar diriltmek  mümkün değildir. 
3576 Vezn idüp] ṭutup, B H.
3577 Aḥżārına fermān virdi] aḥżār itdi, B.
3578 Ve ḥaḳīḳatiñüñ künhine yitmişüzdür] -Ü.
3579 Gündüz ortasındaki güneş gibi.
3580 Ey gönül, hasetçinin hasedinden dolayı kederlenme. Belki de bu iş senin için hayırlıdır. 
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Ol ṭāʾife ki bu fitne gerdini ḳoparmışlardur, iḥżār ve ber-sebīl-i istiḳṣā anlardan 
istifsār3581 olınmaḳ gerek  ki ben bendeyi bā-vücūd ki müddet-i medīdedür 
leẕẕet-i çāşnī-i gūşt kām-ı meẕāḳumdan baʿīddür, bu ḫıyānet ile maḫṣūṣ ḳılup 
ol kimesneleri ki müddetü’l-ʿömr gūştdan ġayrı nesne yimezler ve bir zemān 
ḳan içmeseler ölmezler, berriyü’s-sāḥa çıḳarmaġa bāʿis ̱nedür? Her-āyine çün 
melik  bu nükteyi taḥḳīḳden tedḳīḳ ide anlardan vāḳıʿ-ı ḥāli [Ü-195b] naḳīr 
ü ḳıṭmīr taḳrīr itmek  muḳarrerdür. Eger ʿinād iderlerse tehdīd ü teşdīd ile 
keyfiyyet-i vāḳıʿaya vuḳūf müyesserdür. Anuñla daḫı olmazsa ümmīd-i raḥmet 
ve vaʿde-i ʿināyet ile ruḫsār-ı yaḳīnden niḳāb-ı ẓann u taḫmīn mürtefiʿ olmaḳ 
mutaṣavverdür, ammā benüm kūtāh-destligüm ve pāk-dāmenligüm temām 
ḫadem ü ḥaşeme rūşen ve ḫulūṣ-ı niyyet ve ṣafā-yı ʿaḳīdet ü ṭaviyyetüm żamīr-i 
münīr-i ḥażret-i melike mübīn ola. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yüzümden gide bu töhmet ṭumanı
Açıla gün gibi rāz-ı nihānī

Beyt:
[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Her rāz ki der-perde-i şeb pinhānest
Çün rūz şeved ber-heme rūşen gerded3582

Kāmcūy eyitdi: Anlardan ṣūret-i vāḳıʿa vaʿīd-i ʿuḳūbet ile taḥḳīḳ olınmaḳ gerek 
ki nüvīd-i ʿafv u ʿāṭıfete müsteḥaḳ degüllerdür. Zīrā anlar bābında ki benüm 
muḳbil ü maḳbūl ve emīn ü muʿtemedüm ḥaḳḳında ḥased idüp ḳaṣd-ı keyde 
meşġūl olalar, ʿ afv u iġmāżı mebẕūl ḳılmaḳ be-ġāyet nā-maʿḳūldür. Ferīse eyitdi:

Her ʿafv u maġfiret ki kemāl-i istīlā vü ḳudret ile vücūda [B-218a] gele, 
maḥż-ı hüner ü fażīletdür ki el-ʿafvü ʿınde’l-ḳudreti3583 bu faṣlda aṣl-ı fażl budur ki 
ḫaṣma ḳudret-i ḳāhire var iken cerāʾid-i cerāʾimine ḳalem-i ʿafv çekile ki ʿadūya 
ḳudret bir niʿmet-i ġanīmetdür3584 ki anuñ muḳābelesinde şükr ü minnet ʿafv u 
maġfiretden ġayrı ile müyesser degüldür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün güneh-kāra olasın ḳādir [H-250a]
ʿAfv ile ol o niʿmete şākir

3581 Ve ber-sebīl-i istiḳṣā anlardan istifsār] -Ü.
3582 Gece karanlığında gizli kalan her sır gündüz olunca herkese aydınlanır.
3583 Affetmek  büyüklüktendir.
3584 Niʿmet-i ġanīmetdür] niʿmetdür, Ü.

940 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Kāmcūy çün kelām-ı Ferīse’yi gūş-ı hūş ile istimāʿ itdi ve āsā̱r-ı ṣıdḳ u iḫlāṣın ṣa-
faḥāt-ı ḥālinde ʿayn-ı yaḳīn ile müşāhede ḳıldı fermān idüp ol ṭāʾifeyi ki bu fitne 
ġubārın ḳoparmışlar idi, dīvāna getürtdi ve bu ḳażıyyenüñ istikşāf-ı ḫafiyyāt ve 
istiḫrāc-ı ġavāmıżında şarṭ-ı ictihād u iḥtiyāṭı ḥadd-i mübālaġa ve derece-i ifrāṭa 
yitürdi. Bu vaʿde ile ki eger beyān-ı vāḳıʿda taḳṣīr itmeyeler, dāmen-i ḥālleri 
denes-i cerāʾimden āb-ı ʿafv ile taṭhīr olına ve bundan ġayrı ṣılāt u teşrīfāt-ı 
pādşāhāne ile daḫı nevāziş buyurıla ve eger şöyle ki mażmūn-ı ḳażıyyeye inkār 
idüp lecc ü ʿinād üzre ıṣrār ideler, ʿuḳābeyn-i ʿiḳāb ve pençe-i şikence vü ʿaẕāba 
giriftār olalar. Çün bunlar bu bābda teʾkīdāt-ı firāvān ve tehdīdāt-ı bī-pāyān 
itdiler anlar daḫı bi’ż-żarūrī fermāna idmān idüp ṣūret-i vāḳıʿayı ʿalā mā hü-
ve’l-vāḳıʿ3585 der-miyān itdiler3586. Āftāb-ı emānet-i Ferīse zīr-i seḥāb-ı şübheden 
tābān ve jeng-i şek  ü reyb gidüp rūy-ı āyīne-i yaḳīn nümāyān oldı. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

İmtiḥān kerdīm ü ḥāl-i her kesī maʿlūm geşt3587

Māder-i şīr eyitdi: Ey melik-i zemān bu cemāʿate emān virdüñ neks-̱i peymān 
ve naḳż-ı eymān ḫilāf-ı şarṭ-ı īmāndur, ammā saña bu bābda bir tecrübe ḥāṣıl 
oldı ki andan ʿibret alup min-baʿd gūş-ı ḳabūl ile hīç bir ḫāʾinüñ siʿāyetini is-
timāʿ itmemek  gerek  ve tā delīl-i ṣādıḳ ve teʾvīl ü3588 bürhān-ı bāhir ile bir 
ḳażıyye sā̱bit ü ẓāhir olmaya, türrehāt-ı aṣḥāb-ı aġrāża iltifāt göstermemek  ge-
rek. Bir şaḫṣuñ meʿāʾibi ḥaḳḳında söylenen kelām egerçi ki silk-i īcāz ve ġāyet-i 
iḫtiṣār üzre intiẓām bula, maʿrıż-ı ḳabūlde vāḳıʿ olmamaḳ gerek  ki çoḳ nesne 
vardur ki māddesi az iken tedrīc ile bir ṣūret-i kebīre gire ki tedārüki ḥayyiz-i 
imkāna gelmez. Enhār-ı ʿaẓīme gibi ki aṣlı [Ü-196a] bir muḫtaṣar cūy iken 
sāʾir miyāhuñ mededi ile gāh olur ki bir mertebeye varur ki keştīden ġayrı ile 
andan ʿubūr mutaṣavver olmaz. Pes ḫalḳuñ mesā̱libinden kesī̱r ü ḳalīl her söz 
ki ʿarṣa-i ʿarża yitişe, anı teʾvīl idüp bi-ḥasebi’ẓ-ẓāhir anı redd itmek  ile sāʾirlere 
ṭarīḳ-i tekellümi sedd itmek  gerek, tā ḫātimet-i kār veḫāmete müfżī olmaya ve 
ʿāḳıbet-i ḥāl şeʾāmete encām bulmaya. Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ser-i çeşme şāyed giriften be-meyl3589

3585 Tam olduğu gibi.
3586 Anlar daḫı bi’ż-żarūrehū fermāna idmān… der-miyān itdiler] -H.
3587 Sınadık  ve herkesin durumu belli oldu.
3588 Teʾvīl ü] -H.
3589 İstenirse çeşme başına sahip olunabilinir.
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Kāmcūy eyitdi: ʿAyne’l-yaḳīn bildüm ki naṣīḥatüñ ḥaḳḳ-ı ṣarīḥ ve bī-delīl-i ẓā-
hir kimseyi müttehem ḳılmaḳ ḫilāf-ı muḳteżā-yı ʿaḳl-ı ṣaḥīḥdür. Māderi eyitdi:

Ey melik  [H-250b] ol kimse ki bī-sebeb-i ẓāhir aḥbābın rencīde-ḫāṭır ḳıla, ol 
zümredendür ki ekābir anlar ile muṣāḥabetden mücānebetde teʾkīdāt-ı vāfir 
buyurmışlardur. [B-218b] Kāmcūy eyitdi:

Ey māder-i mihribān bu mücmeli zebān-ı tafṣīl ile beyān ve bu nükteyi ʿ ibāret-i 
rūşen ile ʿayān itmek  gerek. Māderi eyitdi:

Ḥükemā evrāḳ-ı ṣaḥāʾif-i veṣāyāya ḳalem-i ḥikmet ile imlā itmişlerdür ki sekiz 
ṭāʾifeden mücānebet vācibdür ve sekiz gürūh ile münāsebet münāsibdür. Ol 
sekiz nefer şaḫṣ ki dest-i muvāfaḳatı anlaruñ dāmen-i murāfaḳatından çek-
mek  gerek3590. Evvel ol kimesne ki müneʿʿimlerüñ ḥaḳḳ-ı niʿmetin bilmeye 
ve küfrān u ʿiṣyāndan iḥtiyāṭ u iḥtirāz ḳılmaya. İkinci ol kimesne ki bī-sebeb 
ġażab eyleye ve ḫışmı ḥilmi üzre ġālib ola. Üçünci ol ki maġrūr-ı ʿömr-i dırāz 
ve riʿāyet-i ḥuḳūḳ-ı ḫālıḳ u ḫalāʾiḳdan bī-niyāz ola. Dördünci oldur ki endīşe-i 
ġadr u mekri kendüye pīşe ḳıla. Beşinci ol kimesnedür ki durūġ u ḫıyānet 
ṭarīḳına gide ve ṣıfat-ı ṣıdḳ u emānetden kenāre ide. Altıncı ol şaḫṣ-ı şehvet-pe-
rest ki ʿinān-ı nefsin irḫā ve tevsen-i murādın meydān-ı hevā vü hevese rehā 
eyleye. Yedinci ol ki ḳıllet-i ḥayā ile mevṣūf ve veḳāḥat-i sūʾ-i edeb ile meşhūr 
u maʿrūf ola. Sekizinci ol ki bī-sebeb-i ẓāhir ḫalḳ ḥaḳḳında bed-gümān ola 
ve bī-bürhān-ı bāhir ehl-i ʿaḳlı müttehem ḳıla, ammā ol sekiz nefer ki anlar 
ile muṣāḥabete ṭālib olmaḳ gerek, belki anlar ile muʾāneset ehemm-i meṭālib 
olmaḳ gerek3591. Evvelā ol kimsedür ki edāʾ-i şükr-i niʿmeti ẕimmetine lāzım 
bile ve ḳażāʾ-i ḥaḳḳ-ı ḫidmeti ʿuhdesine vācib ḳıla. İkinci ol ki ʿaḳd-i ʿahd-i 
maḥabbeti ṣurūf-ı rūzgār ile münḥal olmaya ve rişte-i daʿvā-yı meveddeti 
taġallübāt-ı edvār ile infiṣām bulmaya. Üçünci ol ki erbāb-ı luṭf u mürüvvetüñ 
taʿẓīmini vācib bile ve ḳavlen ve fiʿlen maḳām-ı mücāzāt u mükāfātda ḳāʾim ü 
ṣābit ola. Dördünci ol ki ġadr ü fücūrdan iḥtirāz ve naḫvet-i ġurūrdan ictināb 
ḳıla. Beşinci ol kimse ki ḥālet-i ġażabdan nefsini żabṭa ḳādir ola. Altıncı ol ki 
livā-yı seḥāyı refʿ idüp fuḳarānuñ taḥṣīl-i maḳāṣıdında maḳdūrını ṣarf eyleye. 
Yedinci ol kimse ki dāmen-i şerm ü ḥayāyı elden ḳomaya ve ṭarīḳ-i edebden 
tecāvüzi cāʾiz görmeye. Sekizinci ol ki ṣuleḥā vü ehl-i ʿiffete maḥabbet ve fü-
seḳā vü ehl-i bidʿatden müctenib ola. Her kimesne bu ṭāʾife ile ki ḥāliyā ẕikr 

3590 Ve sekiz gürūh ile münāsebet … murāfaḳatından çekmek  gerek] -B.
3591 Belki anlar ile muʾāneset-i ehemm-i muṭālib olmaḳ gerek] -B.
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olındı, maḳām-ı vifāḳ u ittifāḳda ve ol gürūh ile ki sābıḳan meẕkūr oldı, maʿ-
rıż-ı ḫilāf u şiḳāḳda ola. Anlaruñ bereket-i ṣoḥbeti ile ḫalel-i aḫlāḳ-ı [H-251a] 
redīʾe andan zāʾil olup mizāc-ı ḥāli iʿtidāl-i ḥaḳīḳīye māʾil ola. Sirke gibi ki bu 
ḳadar ḥiddet ü ḥumūżet ile çün ʿasel-i muṣaffā ile imtizāc bulur [Ü-196b] 
ʿaraż-ı ḥumūżet-i ṣırfa andan zāʾil olup bu ḳadar marażuñ izālesini mūcib 
olur. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü sirke turşī-rūvī rā be-engübīn āmīz
Ki dāfiʿ-i maraẓ u rāḥat-ı revān gerdī 

Me-bāş mürde-dil ü hem-demī-i cān be-güzīn
Ki ez muṣāḥibet-i cān tu nīz cān gerdī

Çü sāye bāş u mülāzim be-pīş-i ehl-i ṣafā
Ki āftāb ṣıfat şühre-i cihān gerdī3592

Çün şīr bu ḫalelüñ telāfīsinde ve bu vāḳıʿanuñ tedārükinde māderinüñ cidd-i 
temām ve cehd [B-219a] ü ihtimāmın müşāhede itdi temhīd-i ḳavāʿid-i sipās 
ve taḳdīm-i veẓāʾif-i şükr-i bī-ḳıyāsından ṣoñra eyitdi:

Ey melike-i zemān senüñ berekāt-ı neṣāʾiḥ ve nefesā̱t-ı mevāʿiẓüñ ile Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şeb-i tārīküm oldı rūz-ı tābān
Ḳamu düşvār olanlar oldı āsān

bu emīn-i kāfī vü kār-dān varṭa-i töhmet ü bühtāndan necāt buldı ve mülā-
zimān-ı dergāhumdan her birinüñ ḥāline ıṭṭılāʿ-ı küllī ḥāṣıl oldı. Min-baʿd 
mütenebbih oldum ki bunlar ile nice mesleke sülūk  itmek  gerek  ve suʾāllerine 
cevābda ve kelāmlarını selb ü īcābda nice ṣavb-ı ṣavāba gitmek  gerek. 

Pes Ferīse’nüñ emānetine iʿtiḳādı artdı ve envāʿ-ı maʿẕeret ü telaṭṭuf buyurup 
öñine daʿvet idüp eyitdi:

Bi-ḥamdi’llāh ki bu töhmet mūcib-i ṣıdḳ-ı iʿtiḳād ve sebeb-i farṭ-ı iʿtimād oldı. 
Hemān ḥüsn-i ihtimāmuña mufevveż olan aḥkāmuñ itmāmında ḳarār-ı sābıḳ 
üzre ḳıyām itmek  gerek. Ferīse eyitdi:

3592 Sirke gibi turşuyu balla karıştır ki hastalığa deva olasın. Sıkıntıyı bırak, kendine bir gönül yoldaşı seç. Bir canla 
muhabbet etmek  canına can katar. Sefa ehline gölgeleri gibi eşlik  et ve onlarla vakit geçir ki güneş gibi dünyada namın 
duyulsun. 
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Bu ḳażā ile bu ḳażıyye nice fayṣal bulur ve bu ser-engüşt-i telaṭṭuf ile bu ʿuḳde 
nice münḥal olur ki melik  sevābıḳ-ı ʿuhūdı ferāmūş itdi ve siʿāyet-i ḥussād3593 
ve şiʿāyet-i3594 erbāb-ı ifsādı semʿ-i ḳabūl ile gūş itdi. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ey ān ki dil ez vefā be-perdāḫteʾī
Bā düşmen-i men temām der-sāḫteʾī

Ger bā heme kes ʿaşḳ çünīn bāḫteʾī3595

Hergiz ḥaḳ-ı hīç kes ne-be’şnāḫteʾī3596

Kāmcūy eyitdi: Bu umūrdan ḫāṭıruña hīç nesne ḫuṭūr itmesün3597 ki ne senüñ 
ḫidmetüñde şemme-i ḳuṣūr olmışdur ve ne bizüm himmetümüzde şāʾibe-i 
fütūr olsa gerekdür. Ḫāṭıruñ cerī ve ḳalbüñ ḳavī ṭut ve istiẓhār-ı temām ile 
itmām-ı meṣāliḥ-ı ḫāṣ u ʿāmda ihtimām it. Ferīse eyitdi: Mısrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Her rūz merā serī vü destārī nīst3598

Cāzim oldum ki bu vāḳıʿa3599 baña ḳaṣd-ı fāsid-i ḥussāddan mażarrat ʿāʾid de-
güldür, ammā bāzār-ı cihān [H-251b] mefāsid-i ehl-i ifsāddan kāsid degüldür, 
tā meliküñ benüm ḥaḳḳumda ʿināyeti bāḳī ola, ḥāsidlerüñ de ḳaṣd-ı fāsidi ber-
ḳarār olmaḳ muḳarrerdür. Çün melik-i sibāʿ sāʿīlerüñ kelāmına şeref-i istimāʿ 
buyurup bildiler ki melik  cānibi heyyin ü leyyindür her laḥẓa temhīd-i muḳad-
demāt-ı taḫlīṭı tecdīd idüp her sāʿat zebān-ı nifāḳı ber-kār ve kelām-ı şiḳāḳı 
tekrār itmek  muḥaḳḳaḳdur. Her pādşāh ki kelām-ı saʿy-ı fitne-engīzi istimāʿı 
cāʾiz göre ve suḫan-çīn ü nifāḳ-āyīnüñ zerḳ u şaʿbedesine iltifāt göstere, aña 
ḫidmet itmek  cān-bāzlıḳdur ve cān ile bāzlıḳ itmek  ehl-i ḫırede nā-mülāʾim ü 
nā-muvāfıḳdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Her rūz merā ez tu ne-rūyed cānī3600

3593 Ḥussād] ṣayyād, B.
3594 Şiʿāyet-i] veşāyet-i, B Ü.
3595 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
3596 Ey vefayı gönlünden atan sevgili, benim düşmanımla iyi dostluk  kuruyorsun. Herkesle böyle aşk  oyunu oynarsan bil 

ki hiç kimsenin hakkını vermiyorsundur.
3597 Ḫuṭūr itmesün] getürme, B.
3598 Bana her gün yeni baş ve sarık  yoktur (hergün farklı bir kişiliğe bürünmüyorum).
3599 Vāḳıʿa] defʿa, H.
3600 Her gün senden bana yeni bir can gelmiyor.
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Eger rāy-ı melik-ārāy ṣavāb görürse ben bende taḳabbül-i aʿbāʾ-i vezāreti ibā 
itdügümüñ sebebin inhā ideyüm. Şīr icāzet virdi. Ferīse eyitdi:

Eger melik  bu bende cānibini [Ü-197a] yād idüp bī-dād cellāddan āzād itdiyse 
teleṭṭuf u tefażżul cihetinden idi, anı niʿmet-i ʿaẓīme ve ʿināyet-i cesīme bilmek 
gerek, ammā keyfiyyet-i ḥāli taḥḳīḳ itmedin [B-219b] erbāb-ı ġaraż kelāmın 
taṣdīḳ idüp emr-i siyāset bābında şitāb itmek  ile ḫāne-i vaḳār ve ṣebāt-ı şāhīyi 
ḫarāb itdi. Lā-cerem ben anuñ mekārim-i şāhānesinden bed-gümān oldum ve 
ʿavāṭıf-ı ḫüsrevāne ve merāḥim-i bī-kerānesinden nā-ümmīd oldum. Zīrā ki 
kendünüñ sevābıḳ-ı terbiyetin ve benüm sevālif-i ḫidmetüm bilā-fāʾide hebāʾen 
mensū̱rā3601 idüp kendünüñ perverde-i niʿmetin ve ber-āverde-i dest-i himmetin 
bī-sebeb naẓār-ı ʿināyetinden mehcūr belki dāʾire-i ḥayātdan dūr itmek  diledi 
ve bir töhmet-i ḥaḳīr ile ki ṣābit olduġı taḳdīrce daḫı miḳdār-ı nefʿi ne idügi 
ẓāhirdür, ʿuḳūbet-i ʿaẓīme revā gördi. Pādşāh şöyle gerekdür ki cināyet-i ʿaẓī-
me ve cerāʾim-i kesī̱re daḫı meşreb-i ʿafvını tīre itmeye. Fe-keyfe ki yesīre nite 
ki şāh-ı Yemen kendü ḥācibin cerīme-i ʿaẓīmesi var iken rüsvā vü melāmet 
itmeyüp dāmen-i ʿ afv u müsāmaḥat ile anuñ şenāʿatin setr itdi. Kāmcūy istifsār 
itdi ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Ferīse eyitdi: Rivāyet iderler ki dārü’l-mülk-i Yemen’de bir pādşāh 
var idi ki fürūġ-ı ṣubḥ-ı saʿādet cebīn-i mübīninde bāhir ve lemʿa-i nūr-ı ʿadālet 
çihre-i āyīne-i bāṭınında ẓāhir idi. Mesṉevī: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Şehī k’āsmān der-reheş kāh-vār
Ze Pervīn ü Cevzā feşāndī nisā̱r

Nişīnende-i bezm-i Kisrā vü Key
Ferīdūn-kemer şāh-ı ferḫunde pey3602

Bir gün bir ḥācibine müteġayyir olup dergāhından anı red ve bāb-ı ʿavāṭıf-ı 
şāhāneyi andan sedd itdi. Bī-çāre ḥācib [H-252a] müfāraḳat-ı dergāh-ı pā-
dşāha ṭāḳat getüremedi ve celā-yı vaṭan ve terk-i diyār itmegi daḫı ṣalāḥ-ı kār 
ve maṣlaḥat-ı rūzgār görmedi. Nā-çār kūşe-i kāşānede teḳāʿüd iḫtiyār idüp gāh 
kendünüñ ḥāl-i perīşānına aġlar idi ve gāh rūzgāruñ aḥvāl-i ʿacībü’ş-şānına 
güler idi Beyt:

3601 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
3602 Öyle bir padişah ki onun yolunda gökyüzü Pervin ve Cevza yıldızlarını saman gibi onun yoluna serer. Onun padişah-

lığı Kisra’nın ve Keyhüsrev’in padişahlığından üstündür, Feridun’un kemeri ondadır ve pek  mübarek  bir padişahtır. 
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her şeb ez sūz-ı derūn ber-ḥāl-i bīmārī-i ḫvīş
Gāh mī-giryem çü şemʿ ü geh tebessüm mī-kunem3603

ʿĀḳıbet şiddet-i ḥāl ve ḳıllet-i māl ve kesṟet-i ʿıyālden müteżaccirü’l-bāl olup 
şol hengāmda ki şāhuñ żiyāfet-i ʿaẓīm ve bār-ı ʿāmı oldı, ḥācib-i bī-çāre baʿżı 
aḥbābından esb-i laṭīf ve cāme-i şerīf istiʿāre idüp bindi, dergāh-ı şāha geldi. 
Derbānlar gümān itdiler ki teşrīf-i ḫüsrevāne ile iḫtiṣāṣ bulmışdur ve bunda 
gelmesine fermān-ı şāhī bāʿis ̱olmışdur, kimse anı defʿ itmedi ve içerü girme 
diyü menʿ itmedi3604. Ḥācib iḳdām idüp bārgāha girdi ve şānına münāsib 
maḳāmda ṭurdı. Şāh bir feżā-yı dil-keşde bārgāha çetr-i şāhāne ḳurmış idi ve 
erkān u aʿyān ile bezm-i şarāba oturmış idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Simāṭ-ı bezm dönmiş kehkeşāna
Gümüş sāġarlar aḫterden nişāne

Ṭabaḳlar pür-kebāb-ı kebk  ü dürrāc
Ṣurāḥīler ḫorūs-ı āteşīn-tāc

Teẕerv-i bādeye cām āşyāne
Baṭ-ı sīmīn öñinde nuḳl-i dāne

Çün ḥācibi gördi deryā-yı ḫāṭırı ıżṭırāba ve āteş-i ġażabı iltihāba başlayup 
[B-220a] ḫāṭırında siyāset dāʿiyesi ẓāhir oldı. Yine tevaḳḳuf idüp dilemedi 
ki meclis-i ʿişreti münaḳḳaṣ ḳıla ve neşāṭ-ı bāde-i ḫoş-güvār endūh u āzāra 
[Ü-197b] mübeddel ola. Kerem-i aṣlīsi anuñ günāhından müsāmaḥata müsā-
baḳat gösterdi ve seḫāvet-i cibillīsi anuñ cerīmesin ke’l-ʿadem farż ḳılup bu 
mıṣrāʿuñ mażmūnın ḫāṭır-ı ʿāṭırına ʿarż ḳıldı. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tu bāde-nūş u kerem verz ve’ż-żamānü ʿaliyy3605

Çün ḥācib beşere-i şāha naẓar ḳıldı ve heşāşet ü beşāşet ve neşāṭ u inbisāṭını 
ber-ḳarār buldı fi’l-ḥāl sāʾir ḫuddām-ı cān-sipār gibi dāmen-i ḫidmeti kemer-i 
cāna üstüvār idüp ol maḳāma münāsib olan her ʿamele iḳdām ve her şuġle 
aḳdām-ı ihtimām üzre ḳıyām ḳıldı, tā furṣat bulup fi’l-ḥāl bir ṭabaḳ-ı zerrīni ki 

3603 Her gece kendi hasta halimize yanıp bazen mum gibi ağlıyor, bazen de gülüyoruz.
3604 Ve içerü girme diyü menʿ itmedi] -B H.
3605 Sen içki iç, sevgi göster, gerisini bana bırak. 

946 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



vezni biñ misḳ̱āl idi, dāmeni altına aldı. Şāh andan bu ḥareketi müşāhede idi-
cek  bildi ki anuñ bu cürʾetine bāʿis ̱faḳr u fāḳa ve żīḳ-ı maʿāşa ʿ adem-i ṭāḳatdür. 
Dāmen-i ḥilm ile ʿaybını setr itdi ve ol cerīmeye ḳalem-i ʿafv çekdi. Meclis āḫir 
olıcaḳ çāşnī-gīrler anuñ ṭalebinde şūr u şaġabı ḥadden giçürdiler ve ḥużżār-ı 
[H-252b] meclisi müttehem ḳılup ḳaṣd itdiler ki zūr u zār ile anlara iḳrār 
itdüreler. Şāh muḳarrebān-ı dergāhuñ birinden istifsār itdi ki:

Ne ḥādis ̱oldı ki bu cemāʿatüñ böyle inḳılāb u ıżṭırābına bāʿis ̱oldı? Ṣūret-i ḥāli 
iʿlām idicek  pādşāh eyitdi ki:

Ḫalḳı bī-ḥużūr itmeñ ki anı anlar almadı ve alanı daḫı görmedi. Ol kimse ki 
aldı idi, virmek  muḥāl ve ol kimse ki alanı bildi idi, dimek3606 mümteniʿdür. 
Ḥācib bārgāh-ı şāhdan ṭaşra çıḳup menziline gitdi ve bir yıl temām ol ṭabaḳ 
bahāsı ile maʿīşet itdi. ʿĀm-ı müstaḳbelde hemān ol meclis-i ḫāṣ ve bār-ı ʿāmda 
ḥācib yine bir ḥīle ile bārgāh-ı şāha duḫūle ẓafer buldı ve maḳām-ı maʿhūdın-
da ṭurup sāʾir ḫuddām gibi ḫidmetine meşġūl oldı. Şāh çün anı gördi öñine 
daʿvet idüp ve āheste eyitdi:

Beñzer ki ṭabaḳ-ı destüñde olan zer temām olmışdur ve kīseñ kāse-i rebāb gibi 
bahā-yı ṭabaḳ-ı zerrīnden ḫālī ḳalmışdur. Ḥācib rūy-ı tażarruʿı zemīn-i niyāza 
urdı ve cebīn-i meskeneti ḫāk-i meẕellete sürdi ve zebān-ı inkisār u iʿtiẕār ile 
eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kām-kārā çeşm-i bed ez māh-ı cāhet dūr bād
Ḫāne-i ʿömr-i tu tā devr-i ebed maʿmūr bād3607

Bu fiʿl-i şeniʿ ki benden ṣādır oldı, bu fikr olındı ki şāyed pādşāh veyā muḳar-
rebān-ı dergāhdan birisi göre ve baña siyāset buyura ki açlıḳ miḥneti ile ḥayā-
tumdan ṭoyup ve nān ḥasretinden ṭatlu cānumdan el yuyup ṭururam ve eger bu 
saʿādet müsāʿadet itmeyüp bu şenāʿat perde-i ḫafāda ḳalursa bārī bir ḳaç gün 
sedd-i ramaḳ olacaḳ ḳuvvet ele getürem. ʿ Ayne’l-yaḳīn bilürem ki żamīr-i münīr-i 
pādşāh benüm ḥasb-i ḥālümden āgāh ve ṣıdḳ-ı maḳālüme güvāhdur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dāred ān şemʿ-i dil-efrūz āgehī ez sūz-ı mā
V’enderīn daʿvī güvāh-ı mā żamīr-i pāk-i ūst3608 [B-220b]

3606 Ol kimse ki alanı bildi idi, dimek] alanı gören diyüvirmek, Ü.
3607 Ey mutlu kişi, kötü gözden uzak  olasın. Ömür evin sonsuza kadar mamur olsun.
3608 Gönül aydınlatan o mumun (sevgilinin) bizim gönlümüzün yanmasından haberi vardır. Bu davadan bizim tek 
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Melik  eyitdi: Rāst söylersin. Senüñ keyfiyyet-i ḥālüñ baña ẓāhir ve ṣıdḳ-ı 
maḳālüñ ḥasb-i ḥālüñe bürhān-ı bāhirdür. Merḥamet ü şefḳate lāʾiḳ ve ʿināyet 
ü ʿāṭıfete müsteḥaḳsın. Pes anı nevāḫt idüp yine manṣıb-ı sābıḳ [Ü-198a] ve 
mertebe-i evvelīsin erzānī buyurdı. 

Bu mese̱lüñ īrādından murād budur ki ḳulūb-ı mülūk-ı nāmdār deryā-yı ẕeḫḫār 
gibi bī-kerān u bī-kenār olmaḳ gerek, tā ḫass ü ḫāşāk  siʿāyeti ile küdūret-peẕīr 
olmaya ve ḥilm ü vaḳār-ı selāṭīn-i ʿālī-miḳdār kūh-ı bā-şükūh gibi sā̱bit ü ber-
ḳarār olmaḳ gerek, tā tünd-bād-ı ḫışm ile mütezelzil olmaya. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Bā dil-i nīkān ne-buved ḫışm yār 
Hīç gehī kerm ne-bāşed ḫıyār

Ḫas be-ġubārī reved ez cāy-ı ḫvīş
Kūh ze dāmen ne-keşed pāy-ı ḫvīş3609 [H-253a]

Şīr eyitdi: Egerçi senüñ kelāmuñ rāst u dürüstdür, ammā be-ġāyet telḫ ü 
dürüşdür. Nūş-dārū-yı naṣīḥat ḫoş-meze vü ḫoş-güvār olmaḳ gerek, tā anuñ 
tenāvüli marīża düşvār olmaya ki ṭabʿ-ı bīmār dārū-yı nā-ḫoş-güvārdan egerçi 
ʿillet-i ṣıḥḥati ise daḫı merāreti sebebi ile gāh olur istiknāf u nefret ḳılur. Ol 
niʿmet-i ṣıḥḥat ve devlet-i ḥayātdan maḥrūm ḳalur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kesī ki ū be-şeker-ḫande dil tevāned burd
Cevāb-ı telḫ çerā gūyed ān-çünān dehenī3610

Ferīse cevāb virdi ki: Belī kelām-ı melik  bu bābda rāst u dürüstdür, velī meli-
küñ fiʿli ibṭāl-i ḥaḳ ve imżā-yı bāṭılda benüm ḳavlümden hezār bār dürüştdür. 
Çün melik  taḥḳīḳ-i ḥaḳ ve iẓhār-ı ṣıdḳda aṣḥāb-ı ġarażuñ tezvīr ü bühtānını 
böyle sebk-i istimāʿ ḳıldı lāzımdur ki ehl-i ḥaḳḳuñ kelām-ı naṣīḥat-encāmı 
ki maḥż-ı ṣıdḳ ve ʿayn-ı ṣavābdur, aña girān gelmeye. Zinhār benüm bu 
naṣīḥatümi küstāḫlıġa ve sūʾ-i edebe nisbet itmeyesin ki iki maṣlaḥat-ı küllīyi 
mutażammindür. Evvelā bu ki maẓlūmlara istiġāse̱ vü taẓallum ile tesellī ve 
ḳanāʿat-i küllī ḥāṣıl ve bād-ı nāle vü feryād ile ḫāṭırlarından ġubār-ı endūh u 
melūl ẓāʾil olur. Pes evlā budur ki ḳalbümde ḫār-ı teşvīşden her ne varsa iẓhār 

suçumuz onun yüreğinin saflığı ve temizliğidir.
3609 Nasıl ki üzümden hıyar olmuyorsa iyi kalpli insanlardan da düşmanlık  gelmez. Çerçöp küçük  bir esintiyle yerinden 

oynayabilir, ancak  dağı deprem bile yerinden kıpırdatamaz.
3610 Tatlı gülüşle gönül elde edebilen kimse neden kötü ağızla acı sözler söylesin? 
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Yemen padişahının huzurundan kovduğu hacibinin tekrar 
padişahın takdirini kazanması. TSMK, revan 843, v.386b.
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itmekle sāḥat-i żamīrümi ḫāşāk-i ġıll ü ġaşdan pāk  idem, tā melike benüm 
ḥużūr u ġıybetüm yeksān ola ve nihān-ḫāne-i żamīrde bir nesne ḳalmaya ki 
baʿde zemānin mūcib-i küfrān u ʿiṣyān ola. Ṣāniyen lāzımdur ki bu ḳażıyyede 
ḥākim-i ʿ aḳl-ı reh-nümāy ve ʿ adl-i cihān-ārāy-ı melik  ola ve her ne ḳażāya imżā 
ḳıla kelām-ı teẓallümi itmām-ı istimāʿdan ṣoñra ḳıla. Lā-cerem vācib oldı ki 
ṣūret-i ḥāl-i miḥnetümi ḥākim-i ʿaḳl-ı şāha iʿlām idem ve ṣıfat-ı derd ü zaḥmeti 
ṭabīb-i ʿadl-i melik-i felek-dergāha inhāda temām ihtimām idem. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün tevān derd ez ṭabīb-i ḫvīş pinhān dāşten3611

Kāmcūy eyitdi: Didügüñ gibidür, ammā seni bu ġarḳ-ābdan istiḫlāṣda ʿinā-
yet-i küllī buyurdum ki fermān-ı siyāsetden ṣoñra iʿṭāʾ-i emān gibi küllī inʿām u 
ʿaẓīm iḥsān olmaz. Ferīse eyitdi:

Ben ʿömrüm olduḳça ʿavāṭıf-ı meliküñ şükrin edā ḳılımazam [B-221a] ve 
ḥayātum olduḳça mekārim-i şāhen-şāhīnüñ vefāsı ʿuhdesinden gelimezem. 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eger her kıl tenümde ola bir dil
Bu niʿmet çün saña şükr ide biñ yıl

Edā idemeyüp biñde birini 
Bilüp ʿaczüm ḳılam āḫir yirini

Ḥükm-i siyāset ve emr-i ʿuḳūbetden ṣoñra ʿafv u merḥamet cemīʿ-i niʿmetler-
den evlā vü rāciḥ ve fażīlet ü meziyyeti cümlesinüñ üzerine ẓāhir ü vāżıḥdur 
[H-253b] ki sāʾir niʿam sebeb-i terbiyet-i ebdān ve bu niʿmet meded-āremiş-i 
rūḥ-ı revāndur. Beyt: [Ü-198b]

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ber-cān u ber-dilem naẓarī kerdeʾī be-luṭf
Cān şod rehīn-i minnet ü dil-i şermsār tost3612

Cemīʿ-i evḳātde meliküñ nāṣiḥ-i muḫliṣ ve muṭīʿ u müteḫāṣṣıṣ bendesiyem ve 
naḳd-i cānı anuñ rıżā vü fermānına fidā iderem. Ḥāliyā bu cürʾete bāʾis ̱bu 
degüldür ki rāy-ı mülk-ārā-yı meliki ḫaṭāya mensūb ḳılam, tā cānib-i fehm ü 
taʿalluḳını ḳıllet-i teʾennī ve sūʾ-i teʾemmül ile maʿyūb ḳılam, ammā cāhillerüñ 

3611 Kendi hekiminden derdini nasıl saklarsın?
3612 Canıma ve gönlüme lutfedip bir kez baktın. Canımı tutsak, gönlümü mahçup ettin.

950 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



ḥasedi ehl-i hüner ü kifāyet ḥaḳḳında ʿādet-i müstemir ve resm-i maʿhūd ve 
aṣḥāb-ı ʿaḳl ve erbāb-ı fażl nā-dān u ehl-i cehl miyānında dāʾimā maġbūṭ u 
maḥsūddur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Bī-ḫār-ı ḥased nīst gül-i fażl u hüner3613

Baʿżı ekābir bu bābda buyurmışlardur: Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez ḥased nā-ehlem er gūyed bedī 
Z’ān buved k’ez men be-dil derdīsteş

Ḥāsidān hestend ü mā rā bāk  nīst
Bī-hüner ān kes ki ḥāsid nīsteş3614

ve duʿāʾ-i ḥükemā ki bittü maḥsūden3615 hemān bu nükteyi īmā ider. Kāmcūy 
eyitdi:

Ḳaṣd-ı ḥussād ve mekr-i ażdāddan ne bāk  ki kelām-ı durūġuñ fürūġı olmaz 
ve hünermendlerüñ fażlı cebīnindedür, bī-hünerlerüñ ḥīlesi sühā gibi ẓuhūr-ı 
mihr-i enver ile nūr u fer bulmaz. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne deñlü ṣubḥ-ı kāẕib ḳılsa tezvīr
İdemez ḳalb-i şebde nūrı teʾsī̱r

Ṭuyulur ʿāḳıbet kiẕb ü ḫaṭāsı
Hemīn yanına ḳalur yüz ḳarası

Bāṭıl hemīşe maḳhūrdur ve ḥaḳ dāʾimā manṣūrdur. Mese̱l-i meşhūrdur ki 
el-bāṭılü yefūru sü̱mme yeġūru3616. Ehl-i ḥasedüñ ḳadḥi ile revnaḳ-ı erbāb-ı ḫırede 
żarar gelmez ve taʿyīb-i bed-gūy ile merd-i pāk-dāmen mülevves ̱olmaz. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ger bedī güft tu rā düşmen-i dūn bākī nīst
Mis ne ānest ki ū mertebe-i zer şikened

3613 Haset dikeni olmayan hüner gülü yoktur.
3614 Birisinin kıskançlıktan bana kötü şeyler söylemesi onun benimle bir derdi olduğunu gösterir. Kıskançlar her zaman 

vardır. Bizim onlardan korkumuz yoktur. Kıskanılmayan kişide hüner de yoktur.
3615 Hasetleri engeller.
3616 Bâtıl önce yükselir, sonra yerin dibine geçer.
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Ṭaʿn-ı ḫuffāş kucā revnaḳ-ı ḫūrşīd bered
Seng-i bed-aṣl kucā ḳıymet-i gevher şikened3617

Sen min-baʿd ifsād-ı ḥussād ve fitne-i ehl-i fesāddan emīn ü muṭmeʾin olmaḳ 
gereksin ki biz anlaruñ kelimāt-ı ġaraż-āmīzine şeref-i iltifāt buyurmazuz ve 
fesād-ı fitne-engīzini ḥayyiz-i iʿtibāra getürmezüz. Ferīse eyitdi:

Belī ammā gāh olur ki aʿdā ḫazelehumu’llāhü teʿālā3618 ḥased cihetinden degül 
belki naṣīḥat ṭarīḳından ḳadḥ iderler. Şīr eyitdi:

Bu bābı ne ḥīle ile fetḥ iderler? Cevāb virdi ki:

Dirler ki fülānuñ ḳalbi vehm ü vaḥşet ile ṭolmışdur. Ol sebebden ki anuñ 
ʿuḳūbetine fermān ṣādır olmışdur ve dimāġına naḫvet yol bulmışdur ve ol ci-
hetden ki anuñ terbiyetinde ʿ avāṭıf-ı ḫüsrevāne erzānī buyrulmışdur. Ḥāliyā bu 
ḥażretden hem āzürdedür ve hem bed-gümān, min-baʿd [B-221b] ne muṭīʿ-i 
[H-254a] fermān ve ne muʿteḳid-i emāndur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ġāfil meşev ez her ki dileş āzürdī3619

Çün bu tezvīr3620 ile mizāc-ı melik  jeng-peẕīr ola baʿīd degüldür ki melik  cāni-
binden daḫı bed-gümānlıḳ bedīd ola ki elḥaḳ mülūka elyaḳ ve ḥazm-i salāṭīne 
evfaḳ budur ki bende-i cefā-dīdeden eymen olmaya ve menzilesinden düşmişe 
yā belā-yı ʿazle mübtelā olmışa ve ol şaḫṣa ki rütbetünde andan ednā olan 
andan taḳdīm olınmış ola, iʿtimād ḳılmaya. Kāmcūy eyitdi:

Bu ʿārıża nice dārū-yı fikr ile ʿilāc-peẕīr ola ve bu ʿuḳde nice enāmil-i tedbīr ile 
küşāyiş bula? Ferīse eyitdi:

Ol kimesne ki ʿāḳildür, taḥḳīḳ bilür ki anlaruñ bu bābda kelāmı be-ġāyet bāṭıl 
ve evhām-ı ḫām ve taḫayyülāt-ı nā-temāmı ḥilye-i ṣıdḳ u ṣavābdan ʿ āṭıldur. Zīrā 
ki bu maḳūle ḥavādis ̱ki mā-beynlerinde ḥādis ̱olur, bünyād-ı iʿtiḳād cānibinüñ 
iḥkāmına bāʿis ̱olur. Ol sebebden ki [Ü-199a] eger żamīr-i maḫdūm-ı ḫādim-
den ihmāl ü taḳṣīr fehm itdügi ecilden taġyīr-peẕīr olursa aña ḫışm idüp ḥāline 
münāsib teʾdīb ü gūş-māl idicek  lā-şek  ḫāṭırından āsā̱r-ı infiʿāl zāʾil olup kesī̱r 

3617 Alçak  düşman kötü bir şey söylediyse korkma. Bakırın altın mertebesine ulaştığı nerede görülmüştür? Yarasanın 
ayıplaması güneşin parlaklığına gölge düşürebilir mi? Değersiz bir taş bir mücevher kıymetine ulaşabilir mi?

3618 Allah onları engellesin.
3619 Gönlünü kırdığın kişiden gafil olma.
3620 Tezvīr] terbiyet, B.
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ü ḳalīl żamīrinde olan ġubār-ı ḫadşe vü melāl mużmehil olur ve çün ḥāsidlerüñ 
temevvühāt-ı fāsidi idügin bile erbāb-ı ġarażuñ türrehātına iʿtibār u iltifāt itme-
yüp ol kimesnenüñ farṭ-ı iḫlāṣ u emānetine iʿtiḳādı ve kemāl-i ṣıdḳ u diyānetine 
iʿtimādı daḫı ziyāde olur. Ḫidmetkāruñ daḫı göñlinde ḫavf u hirās olıcaḳ ve 
gūş-māl bulıcaḳ eymen olup intiẓār-ı belā ʿaẕābından ḫalāṣ bulur. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Der-ġam üftādem ez endūh-ı ġam āzād şodem
Der-belā māndem ü ez bīm-i belā vāresten3621

Şīr istifsār itdi ki: Çākerlerden ḳaç nefere sūʾ-i ẓan itmek  gerek? Cevāb virdi ki:

Üç nevʿe. Biri ol ki binā-yı cāhı pādşāhuñ ihmāli sebebi ile vāhī ola. İkinci ol 
ki pādşāh anı ʿayn-ı ʿināyet ile manẓūr ḳılmaduġı ecilden bed-ḫvāhlar aña ẓafer 
bula. Üçünci ol ki kedd-i yemīn ve ʿırḳ-ı cebīn ile taḥṣīl itdügi māle pādşāh 
ṭamaʿ ḳılup elinden ala. Kāmcūy eyitdi:

Bunları ne ṭarīḳ ile tedārük  mümkindür? Eyitdi:

Bunuñla müyesserdür ki maḫdūmı andan rıżā vü ṣafā üzre ola ve her laḥẓa 
aña ʿināyet-i tāze ve ʿāṭıfet-i bī-endāze revā buyura. Çün melik  bu bendenüñ 
aḥvālin tedārük  idüp rıżā-yı küllī ve ṣafā-yı temām erzānī göre ruḫsāre-i ḫāṭır-
da ne vech ile ḫadşe vü āzār bāḳī ḳala ve aʿdā nice furṣat bulup ifsād bābına 
ne ṭarīḳ ile ruḫṣat bula? Bu cümle ile ümmīd-vāram ki melik  benüm iʿtiẕārumı 
ḳabūl buyurup bir daḫı dām-ı āfete giriftār itmeye ve beni ḳoya [H-254b] ki 
bu beyābānda eymen ü müreffeh sākin olam ve ṣafā-yı niyyet ve ṣıdḳ-ı ʿaḳīdet 
ile veẓāʾif-i duʿā vü se̱nā-yı meliki edā ḳılam. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-rūz ders-i se̱nā-yı tu mī-kunem taḳrīr
Be-şeb veẓāʾif-i medḥ-i tu mī-kunem teḳrār3622

Kāmcūy eyitdi: Ḳavī-ḳalb ol. Zīrā sen ol bendeler ʿ idādından dügülsin ki senüñ 
ḥaḳḳuñda bu maḳūle töhmetler mesmūʿ ola ve senüñ bābuñda nemmāmlaruñ 
[B-222a] kelām-ı siʿāyet-āmīzi maḥall-i ḳabūl ve mevḳiʿ-i rıżā bula. Biz senüñ 
gine ḥaḳīḳatüñe vāḳıf olmışuz ve ʿayne’l-yaḳīn bilmişüzdür ki vaḳt-i miḥnetde 
ṣıfat-ı ṣabr ile mevṣūf ve zemān-ı niʿmetde edā-yı şükr ile meşġūfsın. Ḫilāf-ı 
diyānet ü ṣıyāneti şānuña ʿaẓīm şeyn bilürsin ve riʿāyet-i mürüvvet ü fütüvveti 

3621 Gama düştüm, gamın hüznünden kurtuldum. Belaya düştüm, belanın korkusundan kurtuldum.
3622 Gündüz sana dua etme dersini ezberliyorum. Gece seni methetme vazifemi yerine getiriyorum.
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ẕimmetüñe deyn belki farż-ı ʿ ayn ḳılursın. Pes bizüm ʿ ināyet-i bī-nihāyetümüze 
vāsı̱ḳ ol ki senüñ vüfūr-ı ʿaḳl u kifāyetüñe iʿtiḳādumuz ve kemāl-i ṣıdḳ u emā-
netüñe ḥüsn-i iʿtimādumuz mużāʿaf olmışdur. Min-baʿd hīç vech ile kelām-ı 
ḫaṣm mevḳiʿ-i istimāʿ bulmaḳ müyesser degüldür ve her taʿrīż ü kināyetleri 
ḳadḥ-i ṣarīḥe maḥmūl olmaḳ muḳarrer degüldür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Z’īn pes suḫanān-ı fitne-engīz-i ḥasūd
Der-bāre-i dūstān ne-ḫvāhīm şenūd3623

Ferīse eyitdi: Çün ʿināyet-i ẓıll-i Yezdānī üstümde sāyebān ola ḥussād-ı nā-pā-
küñ ḳaṣd-ı keydinden ne bāk  ve devlet-i rıżā-yı sulṭānī ḥāris ü nigehbān olıcaḳ 
ḫaṣm-ı bed-endīşüñ muʿārażasından ne ġam ve ne teşvīş? Beyt: [Ü-199a]

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Baʿd ez īnem çi ġam ez tīr-i kec-endāz-ı ḥasūd
Çün be-maḥbūb-ı kemān-ebrū-yı ḫod peyvestem3624

Pes ihtimām-ı temām ile itmām-ı meṣāliḥ-ı ḫāṣ u ʿāma ḳıyām idüp sāʿat-be-
sāʿat mertebe-i terbiyeti mütezāʾid ve medāric-i taḳviyet ü temşiyetde mütesāʿid 
oldı, tā kemāl-i ṣalāḥ u sedād ile maḥall-i iʿtimād-ı küllī ve maḥrem-i esrār-ı 
mülk  ü mālī oldı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Nihāleş bedān gūne şod ser-bülend
Ki ez āsmān sāye berter fikend3625

Budur ol pādşāhuñ dāstānı ki mülāzimān-ı āstānı miyānında buġż u muḫālefet 
vāḳıʿ olup iẓhār-ı temām-ı ḫışm u ġażabdan ṣoñra maḳām-ı kemāl-i rıżā vü 
ṭalebe gele. ʿĀḳil ü kāmil ve hūşmend-i fāżıla müştebih degüldür ki bu bābda 
meẕkūr olan emsā̱l ü ḥikāyāt envāʿ-ı fevāʾid ve eṣnāf-ı menāfiʿı müştemildür. 
Ol kimse ki teʾyīd-i āsmānī ile müʾeyyed ve saʿādet-i cāvidānī ile muḫalled 
ola, ʿinān-ı himmetin keşf-i rumuz-ı ḥükemāya maʿṭuf ḳılup kemāl-i ʿazīmetin 
fehm-i işārāt-ı ʿulemāya maṣrūf ḳıla, tā dārü’ş-şifā-yı ṭarīḳatden devā-yı cān-
fezā-yı ḥaḳīḳate vāṣıl olup berekāt-ı muʿālecāt-ı eṭıbbāʾ-i rūḥāniyye ile ʿillet-i 
pür-ḫaṭar-ı cehāletden ifāḳat [H-255a] bula. Ḳıṭʿa:

3623 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Fitne çıkaran hasetçilerin, dostlar hakkında söyledikleri sözlerini bundan sonra duymayacağız.
3624 Artık  hasetçilerin eğri okundan korkmuyorum. Çünkü yay kaşlı sevgiliye kavuştuk.
3625 Dikilen fidan öyle büyüdü ki gökyüzünü kapladı.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dārū-yı terbiyet ez pīr-i ḥaḳīḳat be-sitān
K’ādemī rā beter ez ʿillet-i nādānī nīst

Rūy eger çend perī-çihre vü zībā bāşed
Ne-tevān dīd der āyīne çü nūrānī nīst

ʿĀbid ü zāhid ü ṣūfī heme eṭfāl-i rehend
Merd eger hest be-coz ʿālim-i Rabbānī nīst3626

3626 Terbiye ilacını hakikat pirinden al. Çünkü insana cahillikten başka bir hastalık  yoktur. Yüz, peri gibi güzel olsa da 
aynada ışık  yoksa görmek  mümkün değildir. Âbit, zâhit ve sûfî hak  yolunda henüz çıraktır. Bu yolun gerçek  yolcusu 
ârif olanlardır.
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BĀB-I DEHÜM ṬARĪḲ-İ MÜKĀFĀT İLE  
CEZĀ-YI AʿMĀL VE SEZĀ-YI EFʿĀLİ BEYĀN İDER

Dābşelīm temām taʿẓīm ü tekrīm ile Bīdpāy-ı ḥakīme eyitdi: İstimāʿ itdüm 
ol dāstānı ki şāh u sipāh miyānında vāḳıʿ olan ḫilāf u ḫıyāneti müştemildür 
ve fermān-ı ʿuḳūbet ü siyāseti ve ʿāḳıbetü’l-emr [B-222b] tecdīd-i merāsim-i 
ʿāṭıfete mürācaʿatı ve niẓām-ı memālik  ve meṣāliḥ-i ḫalāʾiḳ içün bir emīn-i 
kāfīye mezīd-i ʿaḳīdet ü ʿināyeti ve cānib-i bāṭıla meylden mücānebeti ve ḳavl-i 
ḥaḳ ve kelām-ı ṣıdḳa meyl ü müdāheneti ḥāliyā mültemesdür ki beyān ḳılına 
ol cefā-pīşe vü3627 sitem-kāruñ dāstānı ki riʿāyet-i nefs ve ṣıyānet-i ḥāli içün 
ʿibād-ı āferīde-kāra īẕā vü āzārdan ḫālī olmaya ve andan inzicārda ve naṣīḥat-i 
ʿuḳalāyı semʿ-i rıżā ile ıṣġā ḳılmaya, tā ʿāḳıbet itdügi efʿālüñ dām-ı mükāfātına 
giriftār ola. Birehmen eyitdi:

Iżrār u āzārı kendüye şiʿār eylemez. Meger bir cāhil ki nūr-ı ḥaḳ ile ẓulmet-i bāṭıl 
miyānında farḳdan ġāfil ola ve bir nā-dān ki ġāyet-i ġabāvet ü cehāletden beyā-
bān-ı ġavāyet ve bādiye-i ḍalāletde ser-gerdān olup ʿavāḳıb-ı aʿmāl ve tebeʿāt-ı 
efʿālden endīşe ḳılmaya, bāṣıra-i baṣīreti ḫavātīm-i umūrdan mekfūf olup āfāt-ı 
isāʾet ve güneh-i mükāfātı ʿayn-ı yaḳīn ile müşāhede idemeye, ammā ol ʿāḳil ü 
dānişver ki dīde-i ʿ aḳlı küḥlu’l-cevāhir-i tevfīḳ-ı Rabbānī ile münevver ve gülşen-i 
cānı revāʾiḥ-i reyāḥīn-i ʿināyet-i raḥmān ile muʿaṭṭar ola, āzār u īẕāya nice rıżā 
vire ve kendü nefsine lāʾiḳ görmedügini āḫer ḥaḳḳında nice revā göre? Mıṣrāʿ: 

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Me’psend be-kes ān çi be-ḫod ne’psendī3628

3627 Cefā-pīşe vü] -H Ü.
3628 Kendine reva görmediğini başkasına da reva görme.
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Ḫayr ve eger şer her ʿamel içün bir cezā muḳadderdür. Elbette ol muḳadder 
ol fiʿle müteretteb olmaḳ muḳarrerdür. [Ü-200a] ʿAdem-i ẓuhūrı ile mesrūr 
ve teʾḫīr ü terāḫī ile maġrūr olmamaḳ gerek  ki inne’llāhe yümhilü ve lā-yühmilü3629 
feḥvāsı muḳteżāsınca şāyed istidrāc içün imhāl vāḳıʿ olmış ola ki terettüb-i cezā-
yı aʿmālde bir müddet mühlete mecāl vardur, ammā iḥtimāl-i ihmāl bi-ḥase-
bi’l-ʿādet muḥāldür. Dünyā bir mezraʿadur ki ḫayr eger şer anda ne ekerlerse anı 
biçerler ve bir meşraʿadur ki dürd eger ṣāf andan ne iġtirāf iderlerse anı içerler, in 
aḥsentüm aḥsentüm li-enfüsiküm ve in eseʾtüm felehā3630. [H-255b] Pes herkes ki mīve-i 
saʿādete irem diye toḫm-ı şeḳāvet ekmemek  gerek  ve her kimse ki zaḫm-ı sehm-i 
elemden vehm eyleye kemān-ı ẓulm ü sitem çekmemek  gerek. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İsāʾetde dilā var çoḳ maḫāfāt
Olur anuñ birine biñ mükāfāt

İsāʾetden be-her ḥāl yegdür iḥsān
Çü kendüye ider n’eylerse insān

Farażā ki bir kimse kendünüñ zerḳ u tedlīsin tezvīr ü telbīs ile örtse ve efʿāl-i 
ḳabīḥın aʿmāl-i ḥasene libāsında gösterse tā bir mertebeye yitse ki ḫalḳ-ı ʿālem 
aña medḥ ü se̱nā itse ve ẕikr-i meḥāmidi meşārıḳ u maġāribde sāʾir ve neşr-i 
medāʾiḥı efvāh-ı nās ve elsine-i ʿām u ḫāṣda dāʾir olsa bir vesīle ile netīce-i 
efʿāl-i ẕemīme hergiz andan maṣrūf olmaḳ yoḳdur ve bu tekellüf ile se̱merāt-ı 
ḫubs-̱i bāṭın ve tebaʿāt-ı küdūret-i nefs andan taḫallüf ḳılmaḳ yoḳdur. Mese̱lā 
dihḳān bir yire toḫm-ı ḥanẓal ekse ve ḫalḳa andan ney-şekker biter iʿtiḳād it-
dürse bī-şübhe bu ḥīle ile reyʿ-i zerʿi müteġayyir olmasa gerek  ve ol toḫm ki 
ekmişdür, ḥanẓaldan ġayrı se̱mer virmese gerek. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çünki bed-kerdī be-ters īmen me-bāş
Z’ān ki toḫmest ü be-rūyānet Ḫudā’ş

Çend gāhī ū be-pūşāned ki tā
Āyedet z’ān [B-223a] kerdehā-yı bed-ḥayā

Dād Ḥaḳ’mān ez mükāfāt āgehī
Güft īn ʿudtüm bihī ʿudnā bihī3631

3629 Allah mühlet verir, unutmaz.
3630 Eğer iyilik  etmiş olursanız kendi nefsiniz için iyilik  etmiş olursunuz (İsrâ 7).
3631 Kötülük  ettiysen güvende olma. Çünkü o bir tohum gibidir, Allah onu büyütür. Bir süre örter, ama ettiğin kötülükleri 
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Çün her kimse ḥaḳīḳat-i mükāfātı bilüp isāʾete müretteb olan āfāt u maḫāfā-
tı añlaya şāyed ki sırr-ı āyet-i femen yaʿmel misḳ̱āle ẕerretin ḫayran yerah3632 anuñ 
żamīrine sirāyet ve cānib-i isāʾetden cenāb-ı iḥsān u insāniyyete meyl idüp 
sitem-kārlıḳdan ve dil-āzārlıḳdan tevbe vü inābet eyleye. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Īn nīz be-tevfīḳ tevāned būden3633

Bu maḳāma münāsib emsā̱l ü esmārdan ve bu maḳāle muvāfıḳ āṣār u aḫ-
bārdandur dāstān-ı şīr-i ṣaf-şiken ü merd-i tīr-efgen. Rāy istifsār itdi ki: Nice 
olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Ems̱ālde gelmişdür ki vilāyet-i Ḥaleb’de bir bīşe 
var idi ḥıyāż u enhār ile meşḥūn ve ezhār u eşcārı ḥadd ü ḥisāb ve feẕlek-i 
şümārdan bīrūn. Beyt: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Gül ü bīd ü şimşād u serv-i ḫadeng
Be-hem ber-şode şāḫ-ber-şāḫ teng3634

Ol bīşede bir şīr-i cefā-pīşe var idi. Māde-i ceng ü perḫāşa āmāde bir pīl-ten 
ki Behrām-ı felegi bir ḥamle ile Gūr gibi şikār ve şīr-i gerdūn-heybet saṭvet ü 
ṣavletinden gāv-ı zemīn gibi taḥte’s-̱se̱rāya firār ider idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫışım vaḳtinde gösterseydi dendān
Olurdı heybetinden āb-ı sendān

Gözi gūyā ki tennūr-ı pür-āẕer [H-256a]
Dehānı ġār ammā ki pür-aḫker

Hem-vāre sefk-i dem ile meşʿūf ve ẓulm ü sitem ile mevṣūf idi ve pençe vü 
dehānın ḫūn-ı ḥayvānāt ile ālūde ḳılup sibāʿ miyānında [Ü-200b] hetk  ü fetk 
ve ḳahr u cevr ile meşhūr u maʿrūf idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Şīr-i ġażabla gūyā olmışdı perverīde
Ẓulm ü fesād u şerden olmışdı āferīde3635

sana geri çevirir. Allah mükâfattan haber verdi. Dedi ki: “Siz dönerseniz biz döneriz” (İsrâ 8).
3632 Artık  her kim zerre ağırlığında bir hayır işlemişse onu görecektir (Zilzal 7).
3633 Bu da başarıyla geçebilir.
3634 Gül, söğüt, şimşad ve akçakavak  dal dal birbirine geçmiştir.
3635 Beyt: Şīr ġażabla gūyā… şerden olmışdı āferīde] -Ü.
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Bir farenin acımasızca bir ağacı kemirmesi, bir yılanın gelip bu fareyi yemesi, bir müddet 
sonra bir kirpinin gelerek yılanı yemesi, bir tilkinin de kirpiyi yemesi, böylelikle tüm 
zâlimlerin ettikleri zulümlerin cezalarını bir şekilde bulmaları. TSMK, revan 843, v.393a.
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Ḥaşeminde vuḥūşdan bir siyeh-gūş var idi ki leyl ü nehār dergāhında ḫidmet-
kār ve vezīr-i maṣlaḥat-güzārı idi. Çün ṣūret-i ḥāli bu minvāl üzre gördi anuñ 
pençe-i ẓulm ve taʿab-ı bī-dādından ḳorḳmadı ve men eʿāne ẓālimen sallaṭahü’llāhü 
ʿaleyhi3636 vaʿīdinden vehm idüp ḳaṣd itdi ki ol bīşeden raḫt-ı iḳāmeti götürüp 
anuñ mülāzemetin terk  ve bir kūşede münzevī olup ʿuzlet ü ferāġat kemerin 
miyān-ı cāna berk  ide. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-ters ez ṣoḥbet-i ān kes k’ez ū ḫalḳī be-yāzāred
Be-āteş her ki şod nezdīk  bīm-i sūḫten dāred3637

Bu fikr ile ṣaḥrāya müteveccih oldı. Giderek  bir bīşe kenārına geldi. Gördi ki 
bir mūş tīşe-i dendān ile bir dıraḫtuñ ʿırḳını keser ve teber-i nāb ile bünyād-ı 
bīḫını ḫarāb ider ve dıraḫt zebān-ı ḥāl ile aña ḫiṭāb u ʿitāb ider ki:

Ey sitem-kār-ı dil-āzār niçün cānımuñ riştelerin ki ʿurūḳ-ı şerāyin menzilesin-
dedür, tīġ-ı bī-dād ile ḳaṭʿ idersin ve teber-i āzār ile binā-yı bünyemi yıḳup 
ḫalāʾiḳı rāḥat-ı sāyemden ve menfaʿat-i mīvemden niçün menʿ eylersin? Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-kun bedī ki bedī rā cezā bedī bāşed
Be-kīş-i ehl-i mürüvvet bedī dedī bāşed3638

Mūş anuñ zārlıġına iltifāt u iʿtibār itmeyüp hemān ol sitem-kārlıḳ üzre muṣırr 
u müstemir oldı. Bu eṣnāda nā-gāh bir mār kemāndan tīr çıḳar gibi kemīnden 
çıḳdı ve tīr-i ḳaṣdı mūşa rāst idüp hemān-dem ḳullāb-ı nefs ile sūrāḫ-ı dehānına 
çekdi. Siyāh-gūş bu ṣūretden [B-223b] tecrübe ḥāṣıl ḳılup bildi ki āzārende 
āzārdan ġayrı nesne görmez imiş ve ḫār diken gül-i murāda irmez ve ḫār ḫār-
dan ġayrı nesne3639 görmez imiş. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Bed mī-kunī vü nīk  ṭamaʿ mī-dārī 
Coz bed ne-buved cezā-yı bed-kirdārī3640

Hemān ol zemānda ki mār ekl-i mūş ile teşvīş-i cūʿı ferāmūş itdi ve ḫoş-ḥāl ü 

3636 Kim bir zalime yardım ederse, Allah o zalimi ona musallat eder.
3637 Halka eziyet eden kimsenin dostluğundan kork. Ateşe yaklaşan herkeste yanma korkusu olur.
3638 Kötülük  etme. Zira kötülüğün cezası kötülüktür. Mürüvvet ehlinin mezhebinde kötülük  vahşiliktir.
3639 Nesne] se̱mer, Ü.
3640 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Kötülük  edip iyilik  bekliyorsun. Ama kötülük  edenin cezası kötülükten başka bir şey olmaz.
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fāriġü’l-bāl bir dıraḫt sāyesinde ḥalḳa olup yatdı. İttifāḳ bir ḫār-püşt būy-ı ṭuʿ-
me ile ol deşti geşt iderken ol maḳāma geldi. Anı ḫvāb-ı ġafletde bulup niʿmet 
ü ġanīmet bildi ve fi’l-ḥāl düm-i mārı aġzı ile ṭutup başın içerü çekdi ve fā-
riġü’l-bāl oldı. Mār ġāyet-i ıżṭırābından kemān gibi pīç ü tāb idüp siper-i sīne-
sin anuñ tīr-i ḫārına [H-256b] urdı, tā cümle aʿżāsı ḫār ile ney gibi sūrāḫ olup 
hezār nāle vü zār ile cānın mālik-i nāra ıṣmarladı. Siyāh-gūş ṣafḥa-i rūzgārda 
raḳam-ı iʿtibār-ı āḫer muʿāyene ḳıldı, ammā çün mār kārdan ḳaldı ḫār-püşt 
girībān-ı ḫafādan baş çıḳarup baʿżı aḥşā-yı mārdan ki aña ġıdā olmaġa ṣāliḥ 
idi, tenāvül itdi. Baʿdehū başın kemīn-i kümūna çeküp rūy-ı saṭḥ-ı zemīnde kü-
re-i ḥaḳīḳī gibi ṭop oldı yatdı. Nā-gāh bir rūbāh-ı gürisne ol ṣaḥrāda gezerken 
ol maḳāma irdi. Ḫār-püşti ki loḳma-i çerb ü şīrīn idi, ol ḥālet üzre gördi. Bildi 
ki bā-vücūd ḥiddet-i ḫār [ile] gül-i maḳṣūda irmek  müyesser ve kilīd-i mekr 
ile der-i ārzūyı açmaḳ mutaṣavverdür. Pes ḫār-püşti püşti üzre dönderdi ve 
üstine tebevvül idüp şikemi üzre [Ü-201a] bir ḳaç ḳatre gönderdi. Ḫār-püşt 
bārān olmaḳ ümmīdi ile ṣadef gibi bārāna şeġafından başın ṭaşra çıḳardı. Rū-
bāh hemān-dem boġazın muḥkem ṭutup başın bedeninden ḳoparup3641 gūştın 
iştihā-yı temām ile ekl itdi ve postın ol maḳāmda ḳodı gitdi. Henūz rūbāha 
ferāġat-ı küllī ḥāṣıl olmadın gördi ki bir seg-i devende gürg-ı derende gibi bir 
kūşeden çıḳageldi. Rūbāhı ḫvāb-ı ḫargūşda avlayup pāre pāre ḳıldı ve laḥm u 
şaḥmından cūʿu’l-kelbin defʿ idecek  miḳdārı yidi. Baʿdehū ḥużūr-ı ḳalb ile bir 
kūşede yatdı uyudı. Siyāh-gūş bu uʿcūbeleri ki her biri taḥḳīḳ-i mükāfāta delīl-i 
ẓāhir idi, görüp nihān-ḫāne-i ḳażādan gelecek  ḥālāt-ı āḫere müntaẓır oldı. 
Gördi ki nā-gāh bir peleng-i tīz-çeng ḫışm-nāk  bir ṭarafdan geldi. Seg bundan 
mütenebbih olıcaḳ nīş-i dil-şikār ile sīnesin deldi, kelbüñ ḳalbin ṭaşra çıḳardı. 
Peleng meger bir ṣayyāduñ kemīngāhından ḫalāṣ olmış idi. Ṣayyād tīr-i ḫa-
dengi şest-i kemāna rāst idüp ardına düşmiş idi. Çün pelengi sege meşġūl gördi 
emān virmeyüp hemān ḳabża-i kemāndan ḫadeng-i dil-dūzı peleng cānibine 
gönderdi. Tīr-i rāst saġ ṭarafından girdi ṣol cānibinden çıḳdı. Zemīn ḳoluña 
ḳuvvet didi ve zemān āferīn ü aḥsent oḳudı. [B-224a] Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Felek  güftā ḫoşest ān ḳabże vü şaṣt
Zemīn güft āferīn bādā ber-ān dest3642

Henūz pelengüñ defter-i ḥayātında raḳam-ı ramaḳ var iken ṣayyād gelüp boy-

3641 Ḳoparup] cüdā ḳıldı, B.
3642 Felek, “O pençe ve başparmak  ne güzeldir.” dedi. Yeryüzü, “O ele aferinler olsun.” dedi.
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nını üzdi3643 ve sürʿat ile postın bedeninden yüzdi. İttifāḳ ol maḳāma bir esb-sü-
vār yitişdi. Ol pelengüñ postına ki be-ġāyet münaḳḳaş u dil-keş [H-257a] idi, 
ṭamaʿı düşdi. Ṣayyād ol bābda ʿinād idüp ʿāḳıbet mükālemeleri muḫāṣamaya 
ve mücādeleleri muḳāteleye irişdi. Esṉā-yı kārzārda merd-i süvār şemşīr-i 
ābdār ile ṣayyāduñ başın leşinden ayurdı ve post-ı pelengi alup yolına girdi. 
Henūz bir ferseng gitmemiş idi ki esbi ḫaṭā ḳıldı. Süvār püşt-i zīnden rūy-ı 
zemīne şöyle yıḳıldı ki hemān ol zemān ol mekānda cān virdi. Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Zemān bir dem aña emān3644 virmedi

Mıṣrāʿ:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Zemān tā dü sāʿat emāneş ne-dād3645

Siyāh-gūşa bu tecrübeler ki her birin ʿayn-ı yaḳīn ile muʿāyene ḳıldı, sebeb-i 
zevāl-i ẓan u gümān ve mūcib-i mezīd-i īḳān u ıṭmīnān oldı. Şīr çün andan bu 
ḥāleti müşāhede itdi ḥużūrına daʿvet idüp eyitdi:

Benüm sāye-i devletümde rāḥat iken ve āstāne-i felek-rifʿatümde maʿmūr-ı 
iḥsān ve müstaġraḳ-ı niʿmet iken dergāhumdan gitmege ve terk-i ḫidmet ü 
mülāzemet itmege sebeb nedür? Siyāh-gūş eyitdi:

Ey melik  baña bir ḫāṭıra ḫuṭūr itdi ve süveydā-yı dilde bir sūd iẓhār itdi ki ne 
tekellüme iḳtidārum ve ne sükūna ṣabr u ḳarārum var. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Söylemezsem ölürem söyler isem rāz açılur

Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ḥāl-i dil-i ḫvīş ez tu nühüften müşkil
V’ez bīm-i raḳīb bāz-güften müşkil3646

Eger himmet-i mülūkāne emān vire ve bir vech ile ʿahd ü peymān buyura ki 

3643 Üzdi] urdı, B.
3644 Emān] zemān, H.
3645 Mıṣrāʿ: Zemān tā dü sāʿat emāneş ne-dād] -B Ü.
 Felek  ona iki saat bile süre tanımadı.
3646 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Gönül derdini senden saklamak  zordur. Rakip yüzünden derdi söylemek  de imkânsız.
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anuñ naḳżı imkān-peẕīr olmaya. Ḥāl-i ḫāṭırayı ʿalā vechi’t-temām [Ü-201b] 
ḫāk-i pāy-ı melike iʿlām idem. Şīr aña emān virdi ve ʿaḳd-i ʿahdi muḳarrer 
ḳılup eymān ile müʾekked ḳıldı. Siyāh-gūş eyitdi:

Şöyle muʿāyene ḳıluram ki niyyet-i melik  āzār-ı ḫalḳa maṣrūf ve ʿ inān-ı ḳudreti 
bī-günāhlara īẕā vü ıżrāra maʿṭūfdur. Diller nīş-i cefāsı ile rīş ve sīneler ḫār-ı 
āzārı ile pür-teşvīşdür. Ben bu ṣūretden be-ġāyet tersān ve bu maʿnādan ziyāde 
hirāsānam. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣaḳın maẓlūmdan kim nāliş eyler
Ki nāliş varı varı çoḳ iş eyler

Şīr çün kelām-ı siyāh-gūşı gūş itdi deryā-yı ḫışmı ıżṭırāb idüp cūş itdi, ammā 
ʿahd-i maʿhūd mūcebince żarūrī kendü nefsine cebr ve ol cevāb-ı mürre ṣabr 
idüp eyitdi:

Senüñ ḥaḳḳuñda ḫod benüm cānibümden şemme-i sitem ṣādır olmadı, belki 
senüñ müteʿalleḳātuñdan bir ferd benden rencīde-ḫāṭır olmadı. Pes sāye-i 
ʿināyetümden firār itmege ʿillet ü sebeb ne ve ḥimā-yı ḥimāyetümüzden kenār 
iḫtiyār itmege bāʿis-̱i ṭaleb ne? Siyāh-gūş eyitdi: [H-257b]

Belī ʿavāṭıf-ı şāhāneden şermendeyem ve bende-i mekārim-i ḫüsrevāneyem, tā 
zindeyem, ammā hīç ṣāḥib-i mürüvvet ẓālimüñ taʿaddīsin görmege taḥammül 
itmez ve maẓlūmuñ nālişin işitmege [B-224b] ṭāḳat getürmez. Mesṉevī: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Vücūdet, perīşānī-i ḫalḳ ez ūst
Ne-dārem perīşānī-i ḫalḳ-ı dūst

Men ez bī-nevāyī niyem rūy-zerd
Ġam-ı bī-nevāyān merā ḫaste kerd3647

ve bundan ġayrı şāyed ki melik  bu āteş-i bī-dāduñ şeʾāmeti dūdına boyana 
muḳarrebler daḫı muṣāḥabet sebebi ile muʿaẕẕeb olup yaş yanınca ḳurı da 
yana. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Āteş çü ber-efrūḫt be-sūzed ter ü ḫuşk3648

3647 Halkın perişanlığı senin yüzündendir. Ben ise halkın perişanlığını istemem. Yüzümün sarılığı açlıktan ve fakirlikten 
değil. Yoksulların derdi beni hasta etti.

3648 Ateş yandıktan sonra yaşı da kuruyu da yakar.
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Şīr eyitdi: Sen şeʾāmet-i ẓulm ü sitemi neden bildüñ ve meyāmin-i ʿadl ü kere-
mi neden añladuñ? Siyāh-gūş eyitdi:

Her kimüñ ki meşām-ı ḫayşūmı istişmām-ı rāyiḥa-i gülzār-ı ḫıredden maḥrūm 
olmaya, bilür ki her kim ki toḫm-ı āzār eker, żarardan ġayrı ber görmez ve her 
kimse ki nihāl-i menfaʿat diker, ḫayrdan ġayrı se̱mer virmez. Aṣḥāb-ı tenebbüh 
ve erbāb-ı tenbīh dünyāyı ki dār-ı mükāfātdur, ol kūha teşbīh itmişler ki ṣavāb 
u ḫaṭā anda her ne ki nidā itseñ ṣadā ṭarīḳı ile bi-ʿaynihī saña yine edā3649 ide. 
Mesṉevī: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Īn cihān kūhest ü fiʿl-i mā nidā
Sūy-ı mā āyed nidāhā rā ṣadā

Gerçi dīvār efkened sāye dırāz
Bāz gerded sūy-ı ū ez sāye bāz3650

Ey melik  ben bu gün ʿayn-ı yaḳīn belki çeşm-i cihān-bīn ile ṣūret-i mükāfātı 
muʿāyene itdüm. Pes ḥikāyet-i mūş u mārı ve ḳıṣṣa-i ḫār-püşt ü rūbāh-ı ḥī-
le-kārı ve aḥvāl-i seg ü peleng ve ṣayyād u süvārı kilk-i taʿbīr ile bir bir ṣaḥīfe-i 
żamīr-i şīre taḥrīr ü taṣvīr itdi ve zebān-ı naṣīḥat ile eyitdi:

Ey melik  mūş ki bīḫ-ı dıraḫtı tīġ-ı sitem ile kesdi, ṭuʿme-i mār oldı ve mār ki 
zehr-i ḳahr ile mūşı helāk  itdi, nūk-i şevk-i ḫār-püşt ile hedef-i tīr-i demār oldı. 
Ḫār-püşt ki ḫār-ı ẓulm ile mārı tebāh itdi, rūzgār anı nā-gāh girftār-ı dām-ı 
ḥīle-i rūbāh itdi. Rūbāh-ı gümrāh ki ḫār-püştüñ ḫār-ı vücūdını gülzār-ı cihān-
dan ḳalʿ itdi, seg-i gürisne ḳaṣṣāb-vār dest-i āzār ile postın bedeninden ḫalʿ 
itdi3651. Seg daḫı ol bī-dād ile şikence-i pençe-i pelenge giriftār oldı. [Ü-202a] 
Peleng daḫı ḫadeng-i ṣayyād ile küşte-i peykān-ı zehr-i ābdār oldı. Ṣayyād 
hem bī-raḥm u ṭamaʿ-kār olduġı ecilden ḫırmen-i ḥayātı hevā-yı şemşīr-i 
ābdār-ı süvār ile ṣavruldı. Süvār daḫı ḳatl-i nā-ḥaḳḳı iḫtiyār itdügi sebebden 
ṭuʿme-i tīġ-ı bevār olup cezā-yı kār ve sezā-yı kirdārın buldı. [H-258a] Ve’l-
ḥāṣıl her birinüñ cezā-yı ʿameli ṭarīḳ-i mükāfāt ile kendülere vāṣıl olup feḳuṭiʿa 
dābiru’l-ḳavmi’l-leẕīne ẓalemū3652 feḥvāsı anlaruñ ḥaḳḳında āşkār oldı. Pes ʿāḳile 

3649 Edā] nidā, B.
3650 Bu dünya bir dağ, yaptıklarımız da ses gibidir. Ne söylersek  bize geri döner. Duvarın gölgesi uzun olsa da sonunda 

gölgesi kendisine döner.
3651 Seg-i gürisne ḳaṣṣāb-vār dest-i āzār ile postın bedeninden ḫalʿ itdi] -Ü.
3652 Artık  zulüm eden o kavmin kökü kesilmiş oldu (En’âm 45).
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münāsib belki farż u vācibdür ki bed-kārlar ile münāsebetden iḥtirāz idüp 
nīk-kirdārlar muṣāḥabetine ihtizāz eyleye. Nefsini tāziyāne-i ḥikmet ile teʾdīb 
ve aḫlāḳın evṣāf-ı ẕemīmeden tehẕīb ide. Himmetin ıṣlāḥ-ı niyyetine maʿṭuf 
ḳıla ve niyyetin efʿāl-i ḥaseneye maṣrūf ṭuta. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Nuḫustīn nişān-ı ḫıred ān buved
Ki ez bed heme sāle tersān buved3653

Şīr naḫvet-i ḳuvvet ü zūr ile şöyle maġrūr olmışdur ve dimāġı sevdā-yı ḳahr u 
istīlā ile [B-225a] bir vech ile imtilā bulmış idi ki siyāh-gūşuñ kelāmın ḳulaġı-
na ḳoymayup redd eyledi ve neṣāʾiḥın ṣarīr-i bāb ve ṭanīn-i ẕübāb ʿadd eyledi. 
Şiyāh-gūş her bārī ki bu bābı küşāde ḳıldı, şīrüñ tāb-ı ʿ ateş-i bī-dādı daḫı ziyāde 
oldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey ān ki pend mī-dehīem ez berāy-ı ʿaşḳ
Çendīn me-dem ki āteş-i mā tīz mī-kunī3654

Çün gördi ki anuñ naṣīḥati żamīr-i şīrde ol ḳadar teʾsī̱r ider ki ṣafḥa-i pūlādda 
ḍarb-ı pāy-ı mūr veyā cevşen-i ḫārāda sinān-ı ḫār-ı zenbūr Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Olur mı kārger hergiz sinān-ı ḫār ḫārāda

Ḫidmet-i şīrden ferāġat itdi ve başın alup bir cānibe gitdi. Şīr siyāh-gūşuñ bu 
ḥareketinden ḫışm-ālūd olup ardına düşüp izledi, siyāh-gūş daḫı kendüni bir 
ḫār içinde gizledi. Şīr andan giçüp gördi ki iki āhū-berre feżā-yı ṣaḥrāda gezer 
ve māder-i mihribān anlaruñ ardınca nigehbānlıḳ idüp gider. Şīr anları ṣayda 
ḳaṣd itdi. Āhū feryād itdi ki:

Ey melik  peydādur ki bu iki mīve-i nā-resīde saña ne ḳadar ġıdā olur ve bu iki 
ḳaṭre-i mā ile āteş-i cūʿuñ ne deñlü inṭıfā bulur. Luṭf eyle baña raḥm idüp dīde-
mi firāḳ-ı ḳurretü’l-ʿaynum ile giryān ve sīnemi3655 āteş-i hicrān-ı ciger-kūşeler 
ile biryān itme. Ey ḳahramān-ı ḳahhār Allāh baġışlasuñ senüñ daḫı ferzend-
lerüñ var. Ṣaḳın ki benüm nūr-ı dīdelerüme itdügüñ senüñ ḳurretü’l-ʿaynuña 
eyler. Bu rūzgārdur ki ʿālem-i mükāfāt ve ẓulm ü bī-dād kār-ı pür-āfātdur. 

3653 Aklın ilk  belirtisi bütün kötülüklerden her zaman korkmaktır.
3654 Ey bana aşk  için öğüt veren kimse! Çok  üfleme, çünkü bu ateşi körüklüyorsun.
3655 Sīnemi] ḳalbümi, B H.
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Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü bed kerdī meşev īmen ze āfāt
Ki vācib şod ṭabīʿat rā mükāfāt3656

Meger şīrüñ de menzilinde3657 iki beççesi var idi ki ṣūret-i cihānı anlaruñ āyī-
ne-i cemālinde muʿāyene eyler idi ve nūr-ı bāṣıreyi anlaruñ temāşāsıçün diler 
idi. Ol zemānda ki bu āhū-berrelere ḳaṣd itmiş idi, anda bir ṣayyād [H-258b] 
anuñ beççelerin ṣayd itmiş idi. Şīr bunda āhūnuñ tażarruʿ u zārīsine iltifāt 
itmeyüp beççelerin pençe-i ḳahr ile helāk  itdi. Anda daḫı ṣayyād şīrüñ beççe-
lerin tīġ-ı bī-dirīġ ile ḳatl idüp āġuşte-i ḫūn u ḫāk  itdi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Meger düşmen-i ḫāndān-ı ḫodī
Ki ber ḫāndānhā pesendī bedī3658 [Ü-202b]

Āhū-yı muṣībet-dīde nehīb-i şīr-i mehībden remīde olup ferzendleri firāḳın-
dan her ṭaraf serāsīme gezerken nā-gāh gözi siyāh-gūşa rāst geldi. Siyāh-gūş 
āhūnuñ feryād u āhın görüp sebeb-i cezaʿ ü fezeʿin ṣordı. Çün keyfiyyet-i ḥāle 
muṭṭaliʿ oldı āhūnuñ āteş-i nāle-i cān-güdāzından yandı yaḳıldı ve aña muvā-
faḳat idüp bu beyt ile nevḥa vü nālişe āġāz ḳıldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Her geh ki dilem ez ġam-ı dildār be-nāled
Ez nāle-i zāreş der ü dīvār be-nāled3659

Ḫurūş u fiġān u feryād-ı firāvāndan ṣoñra siyāh-gūş aña tesellī virüp eyitdi:

Ṣabr eyle ki derd-i muṣībet dārū-yı ṣabr ile dermān-peẕīr olur ve bī-ḥużūr 
olma ki ol bed-fiʿāl itdügi efʿālüñ ʿan-ḳarīb cezāsın bulur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şemʿ pervāne rā be-sūḫt velī
Zūd büryān şeved be-rūġan-ı ḫvīş3660

Ammā ol cānibden çün şīr bīşeye geldi ve beççelerin ol ḥālet üzre bulup başları 

3656 Kötülük  ettiysen onun afetlerinden güvende olma. Çünkü tabiatın kanunu budur.
3657 Menzilinde] anda, B H.
3658 Başka sülalelere kötülük  eden kendi sülalesine kötülük  etmiştir.
3659 Ne zaman gönlüm sevgilinin gamıyla inlerse benim feryadımdan kapı ve duvarlar inler.
3660 Mum kelebeği yaktı, ama kendisi de kendi yağında kavruldu.
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bedenlerinden üzülmiş ve postları tenlerinden [B-225b] yüzülmiş gördi ṣafīr-i 
nefīr-i efġānı ṣımāḫ-ı şīr-i āsmāna irgürdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Derūn-ı dilden itdi āteşīn āh
Ḳarardı dūdı ile ḫar-geh-i māh

Bir vech ile ḫurūş idüp bir derd ile nāliş eyledi ki ol bīşe ahālīsi anuñ ḥāl-i 
zārına giryān ve bir ḥālet ile aġlar ve bir zār ile güler idi ki murġān-ı hevā anuñ 
sūz u güdāzından biryān olurlar idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü seyl ḫūn reved ez dīdehā-yı pür-nem-i men
Çi cāy-ı dūst ki düşmen be-giryed ez ġam-ı men3661

Şīrüñ hem-sāyesi bir şeġāl var idi ki gerd-i taʿalluḳāt-ı dünyādan dāmenin 
silkmiş idi ve men ḳaneʿa şebeʿa3662 nüktesin levḥ-i tevekkülden oḳuyup girībān-ı 
ḳanāʿate başın çekmiş idi. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Fāris-i meydān-ı tevekkül şode
Ḫayme be-ṣaḥrā-yı ḳanāʿat zede3663

Taʿziye resminde ḫidmet-i şīre geldi ve fiġān u şīvenüñ sebebin ṣordı. Şīr ṣū-
ret-i ḥāli ʿale’t-tafṣīl taḳrīr itdi. Şeġāl eyitdi:

Ey melik  ṣabūr ol ki ṣabr püşt ü penāh-ı münhezimān-ı sipāh-ı ḳulūbdur ve 
ḥamūl ol ki taḥammül ḳalb-şiken-i ʿasākir-i hümūm u kürūbdur. Teng-nāy-ı 
muṣībet ü mātemde bī-dillere dildār oldur ki kemīngāh-ı żacret ü miḥnetde 
[H-259a] ʿinān-gīr-i nefs-i bī-ḳarār olur. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Defʿ itme ki tīr-i sitem-i gerdiş-i çarḫı
ʿĀlemde taḥammül gibi hergiz siper olmaz

Gerçi muṣībet ehline ḥanẓal gelür ṣabır
Anuñ ʿadīli ẕevḳ ḫıredde şeker olmaz3664

3661 Yaşlı gözlerimden sel gibi kan akar. Sadece dostlar değil düşmanlar bile halime ağlar.
3662 Kanaatkar olan doyar.
3663 Tevekkül meydanının süvarisi olmuş. Kanaat sahrasında çadır kurmuş.
3664 Gerçi muṣībet ehline…şeker olmaz] -B Ü. Bu beytin vezni bozuktur.
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Her ḥāle ḥamūl olmada yāḳūt-ṣıfat ol kim
Ger ṣuya vü ger āteşe düşse żarar olmaz

Erbāb-ı maṣāʾibe ḥabl-i metīn-i ıṣṭıbāra temessükden ġayrı ne çāre ki hīç bir 
meşām gülşen-i ʿ ālemden bī-ḫār-ı cefā būy u vefā istişmām itmemişdür ve ṣıġār 
u kibār dest-i sāḳī-i rūzgārdan bī-miḥnet-i ḫumār bāde-i ḫoş-güvār içmemiş-
dür. Ḳıṭʿa3665:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ez dehr-i cefā-pīşe vefāyī ne-tevān yāft
Der-gerdiş-i eyyām ṣafāyī ne-tevān yāft

Zaḫm-ı dil-i mecrūḥ-ı ciger-sūḫtegān rā
Sāzende ter ez ṣabr devāyī ne-tevān yāft3666

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gözüñ aç ḫvāb-ı ġafletden gözüñ aç
Yüzüñe ʿayn-ı ʿibret ṣuyını ṣaç

tā defter-i ḥikmetden saña bir ḳaç nükte taḳrīr ve kirdār-ı dünyā-yı ġaddāruñ 
ḥaḳīḳatin saña aḥsen-i vech üzre taṣvīr ideyüm3667. Deryā-yı bāṭın-ı şīr cūş u 
ḫurūşdan bir ān sükūn-peẕīr olup semʿ-i ḳabūl ile mevāʿiẓ ü neṣāʾiḥ-i şeġāli is-
timāʿa maşġūl oldı. [Ü-203a] Şeġāl çün gördi ki tenbīh ü teẕkīri żamīr-i şīrde 
fi’l-cümle teʾsī̱r itdi muḳteżā-yı maḳāma münāsib kelāma āġāz idüp eyitdi:

Ey melik  her ṭulūʿuñ bir zevāli ve her şerefüñ bir vebāli vardur ve her nüzūlüñ 
bir intiḳāli ve her iḳāmetüñ bir irticāli muḳarrerdür. Her ibtidā bir intihā ile ve 
her fātiḥa bir ḫātime ile muḳadderdür. Her sürūruñ āḫirinde bir ġam müdġam 
ve her sūruñ ʿaḳabine bir mātem münżamdur. Bir meşreb-i ʿīş var mıdur ki 
şevāʾib-i zevālden muṣaffā ola ve hīç aṭıyye-i ʿömr müyesser midür ki ġavāʾil-i 
ʿayne’l-kemālden müberrā ola. Naẓm:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Var mı bir ḫāṭır ki ġamdan ḫār-ı ḫārı olmaya
Ḳanı bir ruḫ kim ḥavādisḏen ġubārı olmaya

3665 Ḳıṭʿa] rubāʿī, B Ü.
3666 Cefakar felekte vefa yok. Dünyada mutluluk  bulunmaz. Ciğeri yanmışların yaralı gönüllerine sabırdan başka mer-

hem umma.
3667 Ve kirdār-ı dünyā-yı ġaddāruñ ḥaḳīḳatin saña aḥsen-i vech üzre taṣvīr ideyüm] -Ü.
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Bu gülistān-ı cihāna ser-te-ser ḳıldum naẓar [B-226a]

Görmedüm bir gül ki ḫār-ı cān-güẕārı olmaya

Niçe yıldur eylerem ben bu ḫarābātı ṭavāf
İçmedüm bir bāde kim hergiz ḫumārı olmaya

Her fāʾitüñ tedārüki müyesser ve her ġāʾibüñ terācuʿı mutaṣavverdür. İllā rūḥ 
ki menzil-i bedenden göçüp gitmiş ola ve cān ki merḥale-i tenden rıḥlet itmiş 
ola, küllü ẕī ġaybetin yeʾūbü ve ġāʾibü’l-mevti lā-yeʿūd3668, her gāh ki müddet-i ʿömr 
āḫir ola ve zemān-ı ecel ḥāżır ola, Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Melekü’l-mevt bir ān emān virmez
Göz açup yummaġa zemān virmez

ne ḳuvvet-i zūr ve māl-i mevfūr ve cevāhir-i nā-maḥṣūr fāʾide virür ve ne müşīr 
ü vezīr [H-259b] ve aʿvān-ı kesī̱r ve ḥīle vü tezvīr çāre ḳılur ki lā rādde li-
ḳażāʾihī ve lā māniʿa li-ḥükmihī3669. Li-yaḳḍiya’llāhü emran kāne mefʿūlā3670. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne ölüm oḳını eyler siper menʿ
Ne zehr-i dehre eyler ıṣṣı tiryāḳ

Gerekse ḫırmen-i çarḫı yile vir
Gerekse külḫan-ı dehri oda yaḳ

Şiʿr:

[Müsteʿilün / Fāʿilātü / Müstefʿil]

Hel li-sumūmi’l-humūmi min rāḳı
Hel li-sihāmi’l-ḥimāmi min vāḳı3671

Çün feryād u zārī żāyiʿ ve cezaʿ ü sūgvārī ġayr-ı nāfiʿdür bu derde ḳażāya 
rıżādan ġayrı ile ne devā müyesser ve bu rence dārū-yı ṣabrdan ġayrı ile nice 
şifā mutaṣavverdür? Lā yestaṭīūne ḥīleten ve lā yehtedūne sebīlā3672. Şiʿr3673:

3668 Her giden geri döner, ölen dönmez.
3669 Allah’ın takdirini kimse geri çeviremez ve hükmüne karışamaz.
3670 Allah olacak  bir işi gerçekleştirmek  için böyle yaptı (Enfal 42).
3671 Keder zehrinin muskası olur mu? Ölümün oklarından kurtaran olur mu?
3672 Hiçbir çareye gücü yetmeyenler ve hiçbir doğru yol bulamayanlar müstesna (Nisâ 98).
3673 Şiʿr] rubāʿi, B H.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bā ḳażāʾ-i ezel ü ḥükm-i ḳader çe’tvān kerd
Der-çünīn vāḳıʿa coz ṣabr diger çe’tvān kerd

Heme rā der-dil-i ḫākest vaṭan çe’tvān güft
Heme rā ber-pol-ı mergest güẕer çe’tvān kerd3674

Şīr eyitdi: ʿAceb bu belālar benüm ferzendlerüme ne sebeb ile ḥādis ̱oldı. Şeġāl 
eyitdi:

Bu belālaruñ saña nüzūline yine kendü efʿālüñ bāʿis ̱oldı. İnṣāf eyle ki ol bī-dād 
ki ṣayyāddan senüñ beççelerüñe irmişdür, sāʾirler senden anuñ eżʿāfın görmiş-
dür. Bī-şekk  ü bī-gümān bu belālar senüñ ʿamelüñ mükāfātıdur, kemā tedīnü ve 
tüdān3675. Ḫoş müşābihdür senüñ ḥālüñ emsā̱lden ol heyzüm-fürūş mese̱line ki 
eyitdi: Eyā bu āteş benüm heyzümüme nereden düşdi? ʿAceb maḫzen-i heyzü-
müm ne sebebden ṭutuşdı? Şīr eyitdi: Nice rivāyet olınmışdur ol?

Ḥikāyet: Şeġāl eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki bir sitem-kār var idi ki vaḳt-i 
ṣayfda fuḳarānuñ heyzümini ẓulm ü ḥayf ile alup hezār teveḳḳuf u tekellüf ile 
nıṣf ḳıymetin virür idi ve faṣl-ı şitāda aġniyāya tehdīd ü taḫvīf ile taḥmīl ü teklīf 
idüp żaʿf-ı bahāsın alur idi. Hem fuḳarā anuñ cefāsından ʿāciz olmış idi ve hem 
aġniyā anuñ bī-dādından fürūmānde ḳalmış idi. Beyt: [Ü-203b]

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Sīne-i dil-sūḫtegān z’ū kebāb
Külbe-i miḥnet-zedegān z’ū ḫarāb3676

Bir gün bir derdmendüñ heyzümin ẓulm ü bī-dād ile alup ol faḳīr-i nā-murā-
da nīm-bahādan ziyāde virmedi. Dervīş-i bī-nevā dest-i duʿāyı emmen yü-
cībü’l-mużṭarra iẕā deʿāhü3677 cānibine refʿ idüp cebīn-i niyāzı zemīn-i ḫuşūʿ u 
ḫużūʿ üzre vażʿ itdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey ẓālim ez duʿā-yı bed īmen meşev ki şeb
Giryān duʿā kunend ki ḫūn ez duʿā çiked3678

3674 Ezelin kazası ve kaderin hükmüyle ne yapmak  mümkün? Böyle bir olayda sabırdan başka ne yapmak  mümkün? 
Herkesin son vatanı topraktır. Herkese ölüm köprüsü var, ne yapmak  mümkün?

3675 Borç veren borçlanır.
3676 Gönlü yanmışların sinesi onun yüzünden kebap oldu. Mihnet çekenlerin kulübesi onun yüzünden harap oldu.
3677 Yoksa kendisine dua ettiği zaman sıkıntı içinde kalana karşılık  veren… (Neml 62).
3678 Ey zalim, edilen bedduadan güvende olma. Zira ağlayarak  edilen duadan kan damlar.
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Zâlim bir oduncunun fakirlerin odunlarını yok pahasına alarak daha 
pahalıya satması, sonunda zâlim oduncunun tüm odunlarını bir yangında 
kaybetmesiyle yaptıklarının cezasını bulması. TSMK, revan 843, v.399a.
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Bu maḥalde bir ṣāḥib-dil yitişdi. Keyfiyyet-i ḥāle vuḳūfdan ṣoñra ol ẓālime 
zebān-ı melāmeti dırāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-ters ez tīr-i bārān-ı żaʿīfān der-kemīn-i şeb
Ki her çe żaʿf nālān-ter ḳavī-ter zaḫm-ı peykāneş3679 [B-226b] 

Ol bī-çāreler ki dergāh-ı ḥażret-i Ḥaḳ’dan ġayrı penāhları yoḳdur, bu ṭarīḳa 
gitme ve ol [H-260a] derdmendlere ki her şeb tā ṣubḥ fürūzān-ı şemʿ-i sūzān 
gibi dil-i biryān ve dīde-i giryāndan seyl-i sirişk  revān iderler, bu maḳūle muʿā-
mele itme. Ḫāne-i sīne-i fuḳarāyı āteş-i bī-dād ile yaḳup yandurma ve nefs-i 
ḫūn-āşāmuñı şarāb-ı laʿl-fām-ı ḫūn-ı dil-i eytām ile ḳandurma. Mıṣrāʿ:

[Mütefāʿilün / Feʿūlün / Mütefāʿilün / Feʿūlün]

Me-ḫor īn ḳadeḥ ki ferdā be-ḫumār ḫvāhī āmed3680

Sitemger-i maġrūr ol ʿazīzüñ pendinden ziyāde bī-ḥużūr olup ġayet-i kibr ü 
naḫvet ve kemāl-i ḥamiyyet-i cāhiliyyetden yüzin derhem ve bu beytüñ feḥvāsı 
ile verhem idüp eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Be-rū ey şeyḫ v’ez īn bīş me-dih derd-serem 
Ki dü ṣad ḫarman-ı efsāne be-yek  cev ne-ḫarem3681

Dervīş andan iʿrāż itdi. Teşvīş ü inḳıbāż ile evine gitdi. Ḳażā-yı İlāhī hemān ol 
gice3682 maḫzen-i heyzümine āteş düşdi ve andan serāyına sirāyet idüp cüzʾī vü 
küllī ne metāʿı var ise yandı ṭutuşdı. ʿAle’s-seḥer ol dervīş-i nāṣiḥ ol maḳāma 
gelüp sitemger-i mezbūrı gördi ki ḫākister-i germden pister-i nerm üzre oturup 
müteʿalleḳātına eydür:

ʿAcabā bu żarar benüm heyzümüme neden yitişdi ve āyā bu şerer benüm serā-
yuma nereden düşdi? Ol ʿazīz eyitdi: 

Dūd-ı dil-i dervīş ve sūz-ı sīne-i dil-rīşlerden. Beyt:
[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ḥaẕer kun ze dūd-ı derūnhā-yı rīş
Ki rīş-i derūn ʿāḳıbet ser kened3683

3679 Gecenin ortasında zayıfların ettiği bedduadan kork. Çünkü dua eden ne kadar zayıf olsa da onun beddua okları daha 
etkili olur.

3680 Bu kadehi içme. Çünkü yarın mahmur geleceksin.
3681 Ey şeyh, iki yüz harman efsaneyi bir arpaya almam, fazla başımı ağrıtma.
3682 Gice] şeb, Ü.
3683 İçi parçalanmışların ahından sakın. Çünkü sonunda bu ahlar baş koparır.
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Ẓālim baş aşaġa itdi ve itdügi fiʿle nādim olup levm ṭarīḳı ile kendü kendüye 
eyitdi:

Māḳām-ı inṣāfdan tecāvüz itmeyelüm ve ol toḫm-ı belā ki biz ekmişüzdür, 
bundan ġayrı ne ber ve ol şecer-i cefā ki biz dikmişüzdür, bundan ġayrı ne 
se̱mer virse gerek. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Heme toḫm-ı nā-rāstī kāştīm
Be-bīn lā-cerem tā çi ber-dāştīm3684

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki senüñ ferzendlerüñe nāzil olan ḳażā senden 
sāʾirlerüñ beççelerine vāṣıl olan belā mükāfātıdur. Anlar da hemān bu muṣī-
bete mübtelā olmışlardur, ammā yine ʿinān-ı ṣabrı elden ḳomamışlardur. Çün 
ġayrılar senüñ cevrüñe ṣabr eylediler sen daḫı nefsüñe3685 cebr idüp anlaruñ 
ḳahrına ṣabr itmek  gereksin. Şīr eyitdi:

Meʾmūldür ki bu müddeʿāyı ʿibāret-i rūşen ile beyān ve bu daʿvāyı beyyine-i 
bürhān ile ʿayān idesin. Şeġāl eyitdi:

Küstāḫlıḳ olmasun, melik  ne sinde var ola ve ʿömrinden ne giçdi? [Ü-204a] 
Şīr eyitdi:

Ḳırḳ yıldur ki vādī-i ʿademden ṣaḥrā-yı vücūda ḫırām ve ṣavmaʿa-i cihān-ı 
fānīde erbaʿīni temām eyledüm. Şeġāl eyitdi:

Bu müddet-i medīdede meliküñ mādde-i ḥayāt ve meded-i ḳuvveti ne vāḳıʿ 
olmışdur? eyitdi:

Laḥm-ı ḥayvānī ve dem-i vuḥūş-ı beyābānī ile perveriş [H-260b] bulmışdur. 
Şeġāl eyitdi:

Pes bu ḥayvānātuñ ki bu ḳadar evḳāt anlaruñ dem ü laḥmi ile ḳuvvet ü ḳudret 
bulduñ, peder ü māderleri girye vü zārı ve cezaʿ ü sūgvārı āyā ḳılmadılar mı 
ve anlaruñ müteʿalleḳātı ḥurḳat-ı firḳat ve āteş-i [B-227a] ḥasretden giceler 
ṣabāḥlara dek  şemʿ-i sūzān gibi yanup yaḳılmadılar mı? Eger ol dem ẓulm ü 
sitemden iḥtirāz ve sefk-i dem ve hetk-i ḥarāmdan ictināb eyleyeydüñ ḥālā bu 
vāḳıʿaya mübtelā olmazduñ ve eger ol zemān tebiʿa-i cevr ü bī-dādı yād idüp 
nā-ḥaḳ yire ḳan dökmege irtikāb itmeyeydüñ el-ān bī-dād ṣayyād-ı cellāddan 
nām u nişān görmezdüñ. Mesṉevī:

3684 Hep eğri tohumlar ektik. Şüphesiz ektiğimizi biçeceğiz.
3685 Nefsüñe] -B Ü.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Tu nā-kerde ber-ḫalḳ baḫşāyeşī
Kucā yābī ez ḫvīş āsāyişī

Çü dilhā ze bīmet be-nāled hemī
Ki ber-cān-ı rīşet nehed merhemī3686

Eger hemān bu sīret üzre müdāvim olup ḫūn-ḫvārlık  ve sitem-kārlık  ṣıfatını 
kendüñe lāzım ḳılasın bu degül hezār hezār bunuñ gibi belālara giriftār ola-
sın ve mādām ki ḫalḳ-ı cihān senüñ ser-pençe-i cevrüñden tersān u hirāsān3687 
ve çengāl-i ḳahruñdan ḫāʾif ü lerzān3688 olalar, nevāʾib-i zemān bir ān emān 
virmeyüp bī-gümān keşākeş-i devrāndan itdügüñ ẓulm ü ʿadāvetüñ cezā vü 
sezāsın bulasın. Ey melik-i ʿāḳil aḫlāḳuñı zīver-i rıfḳ u merḥamet ile ārāste ḳıl 
ve taʿẕīb-i ḥayvān-ı bilā-fāʾideden iḥtirāz idüp ʿayne’l-yaḳīn ile bil ki dil-āzār 
rūzgārda rāḥat yüzin görmez ve sitem-kār hergiz muḳṣūdına irmez ve būstān-ı 
ārzūda murādı mīvesin dirmez. Mıṣrāʿ:

[Müfteʿilün / Mefāʿilün / Müfteʿilün / Mefāʿilün]

Kes ne-zedest z’īn kemān tīr-i murād ber-hedef3689

Çün şīr gūş-ı hūş ile bu kelimātı istimāʿ ḳıldı ḥaḳīḳat-i ḥāl aña münkeşif olup 
ʿilme’l-yaḳīn3690 bildi ve eyitdi3691:

Her kirdāruñ ki bināsı īẕā vü āzār üzre ola, ʿāḳıbeti nā-kāmlıḳ ve her ʿamelüñ 
ki esāsı ifsād u ıżrār üzre mübtenī ola, ḫātimesi bed-fercāmlıḳdur. Bir zemān 
ḥāl-i māżīyi teẕekkür ve meʾāl-i müstaḳbeli tefekkür itdi ve itdügi efʿāle nedā-
met idüp zebān-ı melāmet ile kendü kendüye eyitdi:

Bahār-ı ʿömr ki evḳāt-i şebāb idi, ḫazān-ı şeybe mübeddel oldı ve ḳadem-be-ḳadem 
rāh-ı ʿademe gitmek  ve sefer-i dūr u dırāza ʿazm itmek  lāzım geldi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cemālüm bāġınuñ irdi ḫazānı
Degüşdüm zaʿferāna erġuvānı

3686 Senin halka bir hayrın olmadığı için rahatlığı nereden bulacaksın? Gönüller senin korkundan feryat ediyorsa, parça-
lanmış kalbine bir merhem nasıl bulacaksın?

3687 U hirāsān] -B H.
3688 Ḫāʾif ü lerzān] hirāsān, B H.
3689 Kimse bu yaydan murat hedefine ok  atamamıştır.
3690 ʿİlme’l-yaḳīn] -B H.
3691 Ve eyitdi] ki, B H.
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ʿAceb naḳş eyledi çarḫ-ı kühen-pīr
Ki oldı reng-i mūyum ḳır iken şīr

Oluben tīr-i ḳaddüm dāl-veş ḫam
Ṣınup ḳaşum kemānı oldı derhem

Min-baʿd maʿḳūl budur ki taḥṣīl-i zād-ı meʿāda meşġūl olam ve āzār-ı ḫalḳdan 
ferāġat ve ḳūt-ı kifāyet ile ḳanāʿat ḳılam ve az u çoḳ ġamın yimeyem ve var u 
yoḳ elemin çekmeyem. Ḳıṭʿa: [H-261a]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-hest ü nīst me-rencān żamīr ü ḫoş-dil bāş
Ki nīstest ser-encām-ı her kemāl ki hest

Ez īn ribāṭ-ı dü der çün żarūretest raḥīl
Revāḳ u ṭāḳ-ı maʿīşet çi ser-bülend çi pest3692

Pes şīr şürb-i dem ve ekl-i desemden ferāġat itdi ve ol bīşede bulunan ḫuşk  u 
ter [Ü-204b] mīveler ile ḳanāʿat idüp kendü kendüye eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki ḳāniʿ şod be-ḫuşk  u ter şeh-i baḥr u berest3693

Şeġāl çün gördi ki şīrüñ ġıdāsı mīveden tecāvüz itmez eger ḥāli bu minvāl üzre 
giderse şeġālüñ bir yıllıḳ ḳuvveti bir aya yitmez. Ziyāde bī-ḥużūr oldı. Bir defʿa 
daḫı şīr ḫidmetine gelüp ḥāl ü ḫāṭırın ṣordı. Şīr eyitdi: [B-227b] 

Meyāmin-i himmet ve berākāt-ı naṣīḥatüñ ile ḫalāʾiḳdan ʿalāʾiḳı ḳaṭʿ idüp şi-
kem-perestlikden ḫalāṣ oldum ve gördüm ki niʿmet-i dünyā miḥnete degmez. 
Mücāhede vü riyāżet ile istīnās ḳıldum. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Z’īn baḥr-ı āb-gūn çü kesī āb-ı ḫoş ne-ḫord
Dil rā ze āb ḫurd-ı cihān serd kerdeīm3694

Şeġāl eyitdi: Bu fikr ṣavb-ı ṣavābdan dūr ve semt-i istiḳāmetden be-ġāyet 
mehcūrdur ki ḫalāʾiḳuñ bu vażʿdan dehān-ı şikāyetleri küşāde belki taẓallüm ü 
tażarrurları ḥāl-i sābıḳdan ziyādedür. Şīr eyitdi:

3692 Varlık  ve yokluk  için kendini üzme, gönlünü hoş tut. Her güzelliğin sonu yokluktur. Hayatın revak  ve kemeri ister 
yüksek  olsun ister alçak, bu iki kapılı kervansaraydan göç etmek  zorunludur.

3693 Kuru ve yaşa kanaat eden denizlerin ve karaların padişahıdır.
3694 Bu mavi denizden (dünyadan) kimse rahatlıkla bir su içemedi. Dolayısıyla biz de dünyanın suyunu içmekten vazgeçtik.
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Ḫalḳ benden ne sebebden mutażarrır olurlar ki ol zemāndan ilā hāẕe’l-ān bir ḥay-
vānuñ kāse-i serinden bir ḳaṭre ḳan içmedüm ve pençe vü dendānumı bir şaḫṣuñ 
cānına tīz itmeyüp dehān-ı ḫūn-ḫvārumı bir nefsüñ āzārına açmadum. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Gerem be-ḫançer-i pūlād pāre pāre kunend
Be-hīç kes ne-resānem be-hīç nevʿ ḫırāş3695

Şeġāl eyitdi: Belī ammā muḳteżā-yı zühd ü diyānet bu mıdur ki ezel-i āzālde 
saña taʿyīn olınan rızḳ-ı maḳsūmı redd ve sāʾir cānverlerüñ rızḳında ḥaḳḳuñ 
yoġ iken şīr-i māderüñ gibi ḥelāl ʿ add idesin. Bilmez misin ki bu bīşenüñ mīvesi 
senüñ de rızḳ u ḳūtuña vefā itmez ve ol bī-çāreler ki ḳūt-ı lā-yemūtları bu mī-
velere münḥaṣırdur, ʿan-ḳarīb helāk  olup anuñ vebāli ebedü’l-ābād gerdenüñ-
den gitmez. Ben ḫavf iderem ki bu cihānda anuñ daḫı mükāfātın görüp senüñ 
ḥālüñ hemān ol ḫūk  misā̱li ola ki pūzīnenüñ mīvesini ġaṣb itdi ve ẕaḫīresin 
tārāc u nehb itdi. Şīr eyitdi: Nice rivāyet olınmışdur ol?

Ḥikāyet: Şeġāl eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki bir pūzīneye meded-i tevfīḳ mü-
yesser olup ebnā-yı cinsi miyānından kenāre ḳıldı ve bir bīşe kūşesinde tūşe-i 
ḳanāʿat iḫtiyār idüp ḳaldı. Beyt: [H-261b]

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

ʿĀrife kūşe mi var künc-i ferāġatden eyü
ʿĀḳile tūşe mi var genc-i ḳanāʿatden eyü

Ol bīşede niçe incīr aġacı var idi ki pūzīne anuñ incīrleri ile rūzgār giçürür 
idi3696. Çün mürūr-ı zemān ile ol niʿmetde ʿalāmet-i noḳṣān müşāhede itdi 
ʿāḳıbet fikrin idüp kendü kendüye eyitdi:

Peydādur ki ḥayvān cinsi muṭlaḳā ġıdāsuz olmaz ve meʾkūlāt nevʿinden bu 
bīşede incīrden ġayrı nesne de bulınmaz. Eger bu incīrlerden iddiḫār itmeyüp 
ṭarī vü tāze iken cümlesin ekl idersem vaḳt-i şitāda bī-berg ü nevā ḳalmaḳ 
muḳarrerdür. Pes evlā budur ki her gün bir incīr aġacını silküp andan ḳadr-i 
kifāyet ile giçinüp bāḳīsin ḳurudam, tā hem tābistānda ferāġat ile giçinüp hem 
zemistānda ḥużūr idem. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ze behr-i tūşeʾī bāyed keşīden renc-i tābistān
Eger ḫvāhed kesī k’āsāyiş-i bāşed zemistāneş3697

3695 Beni çelik  hançerle parça parça doğrasalar da kimseye hiç bir şekilde zarar vermem.
3696 Rūzgār giçürür idi] giçinür idi, H Ü.
3697 Kişi kışın rahat olmak  istiyorsa kışlık  azık  toplamak  için yazın cefasını çekmelidir.
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Bu üslūb üzre bir ḳaç aġacı silküp mīvesinden biraz yidi ve bāḳīsin ẓaḫīre ḳıldı. 
Bir gün bir incīr aġacına çıḳup ḳāʿide-i sābıḳa üzre incīr direrken nā-gāh bir 
ḫınzīr bir ṣayyāduñ [Ü-205a] zaḫm-ı tīrinden vehm idüp ḳaçup ol bīşeye 
taḥaṣṣun itdi. Her dıraḫta ki [B-228a] irdi mīveden ḫālī gördi, tā ol dıraḫta 
yitdi ki pūzīne anuñ üstinde incīr direr idi. Çün pūzīnenüñ tīr-i naẓarı ḫınzīre 
rāst geldi ġāyet-i ıżṭırābından kemān gibi pīç ü tāb itdi ve āheste kendü ken-
düye eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ez kucā peydā şod āyā īn belā-yı nāgehān
Z’īn belā-yı nā-gehān mā rā Ḫudāyā vārehān3698

Ḫūk  çün pūzīneyi bālā-yı dırraḫtda gördi merḥabā idüp şarṭ-ı taḥiyyeti yirine 
getürdi. Müsāfirem diyü ġarīb-nevāzlıḳ idüp mihmānlıġa ḳabūl ider misin didi. 
Pūzīne daḫı redd-i selāmdan ṣoñra rūy-ı nifāḳdan müteʿallıḳāne kelāma āġāz 
idüp eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bāġ-ı ümmīdüme bir serv-i ḫırāmān geldi
Ḫāneme ʿālem-i ġaybdan yine3699 mihmān geldi

Ḫayr-maḳdem ey żayf-ı mübārek-ḳadem çün şeref-i nüzūl erzānī buyurduñ 
vācibdür ki elden geldükçe ḫidmet idem. Ḫınzīr3700 eyitdi: 

Ey birāder ḫayru’ṭ-ṭaʿāmi mā ḥażar3701 resm-i żiyāfetde tekellüf lāzım degül. ʿA-
le’l-ḫuṣūṣ ki şedāʾid-i rāhdan pür-kelāl ve ġalabe-i cūʿdan pür-mecālem. Luṭf 
eyle beni ḫakden götür tevaḳḳuf itme ve mā-ḥażarī neñ varsa getür tekellüf 
çekme. Pūzīne daḫı yine zebān-ı iʿtiẕār ile birez niyāz itdi ve hemān-dem dı-
raḫt-ı incīri taḥrīke āġāz itdi. Ḫınzīr iştihā-yı kāmil ile düşen incīrleri yiyüp ol 
dıraḫtuñ mīvesin [H-262a] temām itdi. Baʿdehū pūzīneye müteveccih olup 
eyitdi:

Ey mīzbān-ı kirāmī henūz tennūr-ı iştihā iltihābda ve nefs-i ḥarīṣ ġıdā ṭalebi 
içün daḫı ıżṭırābdadur. Luṭf eyle ikrām-ı żayfda sünnete riʿāyet eyle ve dıraḫt-ı 
āḫeri taḥrīk  idüp beni rehīn-i minnet eyle. 

3698 Bu zamansız bela nereden çıktı? Ey Allah’ım, bizi bu beladan kurtar.
3699 Ḫāneme ʿālem-i ġaybdan yine] ġaybdan külbe-i aḥzānuma, Ü.
3700 Ḫınzīr] ḫūk, H Ü.
3701 Yemeğin iyisi hazır olanıdır.
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İncir ağacında uzlet ihtiyar eden maymun ve ağacın altına gelip maymunla 
sohbet etmek isteyen yaban domuzu. TSMK, revan 843, v.402b.
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Pūzīne ṭavʿan ve ravʿan bir dıraḫtı daḫı silkdi. Ḫūk  az müddetde anuñ se̱me-
resinden ese̱r ḳomayup dıraḫt-ı āḫere işāret itdi. Pūzīne ziyāde bī-ḥużūr olup 
eyitdi:

Ey mihmān-ı ʿazīz dāʾire-i inṣāfdan ṭaşra gitme ve şarṭ-ı mürüvvetde iñende3702 
ihmāl itme. Bu saña nisā̱r itdügüm benüm bir aylıḳ ḳūtumdur. Min-baʿd daḫı 
īsā̱r u nisā̱ra ḳuvvetüm yoḳdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Z’īn bīş kerem ne-mī-tevānem kerden3703

Ḫūk  ḫışm-ālūd olup eyitdi: Bu bīşe bir müddet senüñ taṣarrufuñda idi. Min-
baʿd bize müteʿallıḳ olsun. Pūzīne cevāb virdi ki:

Āḫerüñ mülkini ġaṣb itmek  şūmdur ve ʿāḳıbet-i ḳahr u teġallüb maʿlūmdur 
ki meẕmūmdur ve ẓulm ü taʿaddīden ferāġat eyle ve ḳūt-ı kifāyet ile ḳanāʿat 
eyle ki żuʿafāyı rencīde itmek  eyü netīce virmez ve fuḳarāyı āzürde ḳılan eyilik 
se̱merin dirmez. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ger be-dendāneş kejī dil-i ḫūn kunī
Derd-i dendānet be-gīred çün kunī3704

Ḫūk  çün pūzīneden bu kelimātı işitdi anuñ bu cürʾetinden temām münfaʿil ve 
āteş-i ḫışmı ziyāde müştaʿil olup eyitdi:

Ey küstāḫ-ı bī-edeb ve ey gümrāh-ı Ebū Leheb-neseb utanmadan sen de söz 
mi söylersin ve kendüñden ululara naṣīḥat mi eylersin? Şimdi temāşā eyle ki 
seni bu dıraḫtdan nice indürem ve ḥaḳḳuñdan gelüp bīşe-i ʿademe nice gönde-
rürem [B-228b] didi ve fi’l-ḥāl aḳdām-ı intiḳām ile ol dıraḫta çıḳmaġa iḳdām 
eyledi. Henūz şāḫ-ı evvel3705 üzre ḳarār itmiş idi ki şāḫ ṣınup ḫūk-i ser-nigūn 
düşüp cān-ı ḫabīsi̱n zebāniye-i zebāne-i dūzaḫa ıṣmarladı.

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm ki sen daḫı hemān [Ü-205b] ol ḫūk  ṭarīḳına 
gidersin ki bu cānverler içün taʿyīn olınan rızḳı kendüñe sevḳ idersin. Çün bu 
cemāʿat renc-i mücāʿatdan helāk  olalar anlaruñ evlād u ensābınuñ ḳulūbında 
saña buġż u ʿadāvet ḳāʾim olup dāʾim seni ġıybet ü meẕemmete muvāẓıb u 

3702 İñende] -B H.
3703 Bundan fazla iyilik  yapamam.
3704 Bir çürük  dişi çektirmeye gönlün el vermiyorsa, diş ağrısı başladığında ne yapacaksın?
3705 Şāḫ-ı evvel] zevāl-i şāḫ, B.
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müdāvim olurlar ve her nefes bir nefs seni mesāvīden ḫālī olmayup ehl-i ʿā-
lem ẕikr-i meẓālimüñi kendülere lāzım ḳılurlar. Nite ki sābıḳan ese̱r-i ẓulmüñ 
cānlarda sārī idi ve ḥāliyā żarar-ı zühdüñ zebānlarda cārīdür. İki ḥālde daḫı 
cānverler senüñ pençe-i ḳahr ve çengāl-i cevrüñden ḫalāṣ olmaḳ muḥāldür. 
Gerekse maʿrıż-ı [H-262b] sitem ü fesādda ve gerekse libās-ı ṣalāḥ u sedādda 
ol, bu nice zühd ü ḳanāʿatdür ki muttaṣıl ten-perverlige māʾil olasın ve irtikāb-ı 
müştehiyyāt-ı cismānīyi irtikāb-ı leẕẕāt-ı rūḥānīye ḥāʾil ḳılasın. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Esīr-i leẕẕet-i ten māndeʾī v’eger ne tu rā
Çi ʿīşhāst ki der-mülk-i dil müheyyā nīst3706

Çün şīr şeġālden bu faṣl-ı pür-aṣlı işitdi ekl-i mīveden daḫı ferāġat itdi ve āb u 
giyāh ile ḳanāʿat idüp itdügi günāhlara tevbe vü inābet itdi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sīne pür-tāb u dīde pür-ḫūn-āb
Didi tübnā ileyke yā Tevvāb3707

ve cemīʿ-i ḥālātda bu ebyāt-ı ḥaḳāʾiḳ-simātuñ mażmūnın ṣafḥa-i ḥasb-i ḥāline 
isḇāt ider idi ve zebān-ı nedāmet ü melāmet ile kendüye ḫiṭāb idüp dir idi: 
Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey dil ez īn cihān-ı dil-āzār der-güẕer
V’ez teng-nāy-ı künbed-i devvār der-güẕer

Kār-ı cihān ne-lāʾiḳ-ı ehl-i baṣīretest
Merdāne-vār ez ser-i īn kār der-güẕer3708

Budur ol ẓālim-i ḫūn-ḫvār ve sitem-kār-ı ḳahhārruñ dāstānı ki cihāniyānı ẓulm 
ü sitem ile giryān ve āteş-i bī-dād ile biryān idüp tebeʿāt-ı cevr ü cefā ve veḫā-
met-i ʿāḳıbet-i ẓulm ü īẕādan bī-pervā ola ve āḫirü’l-emr ḫalḳa itdügi belā vü 
cefānuñ naẓīrine mübtelā ola. Ḥaḳḳ u bāṭıl ve ṣavāb u ḫaṭā ne idügin ol vaḳt 
bile ve ṭarīḳ-i reşāddan mażīḳ-ı fesādı ol zemān temīz ḳıla. Şīr gibi ki tā ciger-kū-
şelerin āteş-i bī-dād-ı ṣayyād ile biryān görmedi ve ḳalbini ḫūn-ḫvārlıḳdan ve 

3706 Beden zevklerinin esiri olmuşsun. Yoksa sana bu dünyada verilmeyecek  bir eğlence yoktur.
3707 Ey tevbeleri çokça kabul eden, sana yöneldik.
3708 Ey gönül, bu incitici dünyadan vazgeç. Bu dönek  feleğin dar geçidinden vazgeç. Dünya işleri basiret ehline göre 

değildir. Erkek  gibi bu işten ta başta vazgeç.
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sitem-kārlıḳdan berī ḳılmadı. Çün bu tecrübe aña ḥāṣıl oldı ʿ ālem-i bī-se̱bātdan 
iʿrāż idüp bir kerre daḫı anuñ ārāyiş-i bī-aṣlına iltifāt ḳılmadı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Neveşte-end ber-eyvān-ı cennetü’l-meʾvā
Ki her ki ʿaşḳ be-dünyā ḫarīd vāy be-vey3709

ʿUḳalāya lāzımdur ki bu cevāhir-i neṣāʾiḥi āvīze-i [B-229a] gūş-ı hūş ideler 
ve bu ticāreti ẕaḫīre-i rūzgār idinüp bu mevāʿiẓi sāmiʿa-i ḳabūl ile işideler ve 
binā-yı umūrların esās-ı ẓulm ve ḳāʿide-i cevr üzre urmayalar ve her nesneyi 
ki kendü nefsleri ve ferzendleri ve sāʾir müteʿalleḳātları ḥaḳḳında revā görme-
yeler, ġayrılar bābında3710 daḫı cāʾiz buyurmayalar, tā çihre-i ḥāl ü meʾāllerin 
zīver-i nām-ı nīk  ve ẕikr-i cemīl ile mücellā ḳılalar ve dünyāda ve ʿuḳbāda 
tebeʿāt-ı meẓālimden sālim ve mükāfāt-ı cevr ü sitemden müsellem ḳalalar. 
Beyt3711: [H-263a]

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dünyā ne-yerzed ān ki perīşān kunī dilī
Zinhār bed me-kun ki ne-kerdest ʿāḳilī

Dünyā misā̱l-i baḥr-ı ʿamīḳest pür-neheng
Āsūde ʿārifān ki giriftend sāḥilī3712

3709 Cennetin eyvanına şöyle bir yazı asmışlar: Dünyaya aşık  olanın vay haline!
3710 Bābında] ḥaḳḳında, Ü.
3711 Beyt] rubāʿi, B H.
3712 Dünya bir gönlü perişan etmeye değmez. Sakın akıllıların yapmayacağı kötü bir şey yapma. Dünya balina dolu derin 

bir denize benzer. Sahile ulaşmış âriflere aşk  olsun!
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BĀB-I YĀZ-DEHÜM [Ü-206A] KİŞİ KENDÜ 
MERTEBESİNDEN ZİYĀDE ṬALEB İDÜP 
OL SEBEB İLE KENDÜ KĀRINDAN 
GİRÜ ḲALDUĠIN BEYĀN İDER

Rāy-ı ʿ ālī-şān çün bu dāstān-ı dil-peẕīri ḫāṭır-ı nişān itdi Birehmen’e ḫiṭāb idüp 
eyitdi:

Ey pīr-i rūşen-revān bürhān-ı bāhir ile beyān ve delīl-i ẓāhir ile ʿayān itdüñ3713 
ol bed-kirdārlaruñ dāstānın ki ḫalāʾiḳa mażarrat ve āzār u īẕā üzre muṣırr ola 
ve çün ṭarīḳ-i mükāfāt ile cezāsın bula, cenāb-ı tevbe vü inābete penāh ḳıla ḥā-
liyā mültemesdür ki bir ʿ ibāret ile ki leṭāfetde mümāsi̱l-i āb-ı ḥayāt ve ḥalāvetde 
hem-şīre-i şerbet-i nebāt ola. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Suḫanhāyī be-pākī ez güher bih
Be şīrīnī ze ḥalvā-yı şeker bih

Kesī rā k’ān suḫan der-gūş reftī
Ger Eflāṭūn budī ān hūş reftī3714

Beyān buyura ol şaḫṣuñ mese̱lin ki bir ʿamele ṭālib ola, anuñ ḥāline muvāfıḳ ve 
şānına münāsib olmaya ve her çend ki anuñ taḥṣīline cidd ü cehd eyleye, saʿy 
u keddi fāʾide virmeye. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥakīm itdi kelām-ı şāhı çün gūş
İçinden baḥr-ı ḥikmet eyledi cūş

3713 Bürhān-ı bāhir ile beyān ve delīl-i ẓāhir ile ʿayān itdüñ] -Ü.
3714 Saflıkta mücevherden daha değerli, tatlılıkta helvadan daha tatlı olan bu sözler, Eflatun’un bile kulağına gitse hoşuna gider.
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Ḥaḳāʾiḳ dürrinüñ dürcini açdı
Daḳāʾiḳ sözlerin dür gibi ṣaçdı

Didi ey şehriyār-ı Hind ü ḫāver
Saña fermān-ber olsun baḥr ile ber

Ekābir-i meʾāsi̱r-ḫıṣāl buyurmışlardur ki li-külli ʿamelin ricālün3715 efrād-ı ḫalāʾiḳ-
dan her eḥad cāmeḫvāb-ı3716 ġaybdan bālā-yı istiʿdādına lāʾiḳ libās-ı ʿamel-i 
ḫāṣ ile iḫtiṣāṣ bulmışdur ve ḫizāne-i mevāhib-i İlāhī’den her şaḫṣuñ ḳāmet-i 
istiḳāmetine muvāfıḳ ḫilʿat-i mühimm-i maḫṣūṣ erzānī buyurulmışdur. Her 
ferd bir ʿamele sezā-vār ve her merdüñ bir emre ḳābiliyyeti vardur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Meges rā perr-i ṭāvūsī ne-dādend
Melaḫ rā perr-i ʿAnḳāyī ne-dādend

Ze sirke ārzūyī mey ne-şāyed
Nesīm-i gül ze ḫār-ı ḫuşk  nāyed3717

Sāḳī-i elṭāf-ı Īzedī her çend ki her eḥadi cürʿa-i ʿināyet ve bāde-i riʿāyetden 
behremend itmişdür, ammā her kişiye küllü ḥızbin bi-mā ledeyhüm feriḥūn3718 
[B-229b] ḫum-ḫānesinden mizācına sāz-kār şarāb-ı ḫoş-güvār erzānī buyur-
mışdur. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Fāʿilün]

Kes nīst ki nīst behremend ez tu velī
Ender ḫor-ı ḫod be-cürʿaʾī yā Cāmī3719

Pes her ferde lāzımdur ki ol ṣanʿata [H-263b] ki ṣāniʿ-i lem-yezel ezel-i āzālde 
aña nāmzed itmişdür, iştiġāl göstere ve cidd ü cehd eyleye ki ol ʿameli ʿalā 
sebīli’t-tedrīc mertebe-i kemāle yitüre. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Pālāngerī be-ġāyet-i ḫod
Bihter ze külāh-dūzī-i bed3720

3715 Her işin (kendine göre) adamı vardır.
3716 Ḫvāb-ı] ḫāne-i, B H.
3717 Sineğe tavus tüyü, çekirgeye Anka kanadı vermediler. Sirkeden şarap umulmaz, dikenden ise gül kokusu gelmez.
3718 Her fırka kendi yanlarında olan ile mesrurdur (Mü’minûn 52; Rûm 32).
3719 Ey Câmî, senden faydalanmayan kimse yoktur. Ama herkes kendi haddince bu kadehten yararlanır.
3720 İyi semerci kötü terziden evladır. 
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Her kimse ki ṭarīḳ-i irs ̱veyā sebeb-i kesb ile taḥṣīl itdügi ṣanʿatı terk  idüp ken-
düye mülāʾim ve ṭabʿına münāsib olmayan menāṣıba ṭālib ola, lā-şekk  ü lā-te-
reddüd3721 baḥr-ı3722 tereddüd ü3723 taḥayyüre giriftār olup lā-cerem ol ṭarīḳ ile 
ki aña sālik  olmış idi, menziline vāṣıl olmaya ve ṭarīḳ-i evvele daḫı mürācaʿat 
müyesser olmayup anuñla bunuñ miyānında serāsīme vü ser-gerdān ḳala, hīç 
birisi ḥāṣıl olmaya. Pes vācibdür ki her kişi naṣīb-i ezelī ile ḳanāʿat idüp ʿinān-ı 
ārzūyı dest-i hevese virmeye ve ziyāde ṭaleb idüp nefʿin gördügi kārı ve fāʾide-
sin müşāhede itdügi ʿameli āsānlıġla elden çıḳarmaya, tā bu ḥadīs-̱i ṣaḥīḥüñ 
ki men būrike lehū fī şeyʾin fe’l-yelzemhu3724 mūcib-i ṣarīḥinden tecāvüz ḳılmaya 
[Ü-206b] ve beyābān-ı tereddüd ü teḥayyürde ḥayrān u ser-gerdān ḳalmaya. 
Ḥażret-i Mevlevī Mesṉevī’sinde ki maʿden-i cevāhir-i maʿnevīdür, bu nükteyi 
bu ʿibāret ile işāret buyurmışdur, şol maḳāmda ki eyitmişdür: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

İncīr-fürūş rā çi bihter
K’incīr-fürūşed ey birāder3725

Ems̱ālden zāhid-i ʿİbrī-zebān ve mihmān-ı heves-pīşe ḥikāyeti ki dāstān-ı ʿa-
cībdür, bu maḳāma ziyāde münāsibdür. Rāy istifsār itdi ki: Ne keyfiyyet ile 
mervīdür ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Rivāyet iderler ki diyār-ı Ḳanvec’de bir zāhid var 
idi ki dīndār u müteverriʿ ü perhīz-kār. Veẓāʾif-i ʿ ibādāta rūz u şeb müdāvim ve 
merāsim-i ṭāʿāta ʿ alā vechi’l-iḫlāṣ muvāẓıb u mülāzim idi. Libās-ı ḥālini ednās-ı 
ʿalāʾiḳdan āb-ı riyāżet ile yuyup pāk  ve āyīne-i bālini jengār-ı ʿ avāʾiḳdan ṣayḳal-ı 
ʿibādet ile arıdup tāb-nāk  itmiş idi. Ḥāşiye-i seccādesi mehbiṭ-i sāniḥāt-ı ġaybī 
ve āstāne-i ṣavmaʿası mevrid-i vāridāt-ı lā-reybī idi. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫarḳ-ı ʿādātdan idüp ḫırḳa
Terk-i dünyāyı eylemiş idi tāc

3721 Ü lā-tereddüd] -H Ü.
3722 Baḥr-ı] dām-ı, H Ü.
3723 Tereddüd ü] -B.
3724 Men būrike lehū fī şeyʾin fe’l-yelzemhu] men ruzḳa min şeyʾin felyelzemhü, H Ü.
 Kime bir şey hayırla gelirse, ona sarılsın.
3725 Ey birader, incir satan, incirini satsın (başka şeylere karışmasın).
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Terk-i tācın yitürmiş eflāke
Dili ʿarş idi secdesi miʿrāc

Tācdārına iḥtiyācı yoḳ
Ṣāḥib-i taḫt u tāc aña muḥtāc

Temām himmetin iḥyā-yı merāsim-i şerʿe maṣrūf ṭutmış idi ve kemāl-i ʿazīme-
tin imżā-yı levāzım-ı ḫayra maḳṣūd itmiş idi. Murġ-ı maḥabbet-i dünyā ʿaşş-ı 
dimāġında āşyāne ḳılmamış idi ve ḫūrşīd-i żamīr-i münīri cihān-ı tīre-rūya 
pertev-i iltifāt ṣalmamış idi. [H-264a] Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫoş ān kesān ki güẕeştend pāk  çün ḫūrşīd
Ki āstān be-sūy-ı īn cihān ne-yefkendend3726

Ol zāhid-i ṣālāḥ-şiʿār u veraʿ-disā̱r [B-230a] bu cümle ile her nevāle ki ve li’l-
lāhi ḫazāʾinü’s-semāvāti ve’l-arżı3727 ḫizānesinden aña ḥavāle olur idi, mihmānlara 
nisā̱r ve ṭaʿām-ı çāşt u şāmın fuḳarāya inʿām idüp müsteḥıḳḳına iḥsān u īsā̱r 
ider idi. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Resān kevākib-i īsā̱r ber-sipihr-i esī̱r
Ze burc-ı beẕl ki īsā̱r rā besī ese̱rest3728

Bir zemān ittifāḳ bir müsāfir anuñ zāviyesine mihmān oldı. Zāhid nite ki ik-
rām-ı eżyāf şīme-i kerīme-i eşrāfdur, beşāşet ü heşāşet gösterüp iʿzāz u ihtizāz 
ile ḳarşu geldi ve ḫayr-maḳdem diyüp ḳudūmından sürūr u ṣafālar iẓhār eyledi. 
Baʿde ez taḳdīm-i levāzım-ı ikrām ve merāsim-i iṭʿām cevāhir-i kelāma rişte-i 
muṣāḥabetde ittisāḳ u intiẓām virüp istifsār itdi ki:

Ne cānibden gelürsin ve maḳṣaduñ ne diyāradur ve ne ṭarafa gidersin? Mih-
mān eyitdi:

Benüm ser-güẕeştüm dūr u dırāzdur ve ḥikāyetüm ser-tā-ser daḳāʾiḳ-ı ḥaḳīḳat 
ve reḳāʾiḳ-ı mecāzdur. Eger icāzet buyurılursa öz ü azdur, ber-sebīl-i īcāz bir 
şemme taḳrīr itmek  cāʾizdür ki tafṣīlini taʿbīr ve istimāʿında elsine vü esmāʿ 
ʿāciz ü ḳāṣırdur. Zāhid eyitdi:

3726 Güneş gibi temiz gelip dünyaya tamah etmeden gidenlere ne mutlu.
3727 Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır (Münâfikûn 7).
3728 Cömertlik  yıldızlarını gökyüzüne ulaştır. Sen de insanlara ihsanlarda bulun ki yıldızlar gibi her zaman parlayasın.
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Her kimse ki āyīne-i ḳalbinde jeng-i ḥayretden reng olmaya, her ḳıṣṣadan bir 
ḥiṣṣe almaḳ müyesser ve anuñ ki pāy-ı ʿaḳlı ʿillet-i ġaflet ile leng olmaya, ḳanṭa-
ra-i mecāzdan menhec-i ḥaḳīḳate ʿubūr ḳılmaḳ mutaṣavverdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ze her bāzīçe remzī mī-tevān ḫvānd
Ze her efsāne feyżī mī-tevān yāft3729

Sen hemān ser-güẕeştüñi ḥikāyet eyle, tevaḳḳuf itme [Ü-207a] ve bu seferden 
şükr ü şikāyetüñi bi’t-temām iʿlām eyle, tekellüf çekme. Mihmān eyitdi:

Ey zāhid-i zemāne vü ʿābid-i yegāne egerçi ki benüm el-ān meskenüm Tür-
kistān’dur, ammā aṣl-ı vaṭanum Firengistān’dur. Ol diyārda ḫabbāz idüm ve 
ḥırfetümde māhir ü üstād idüm. Her zemān tennūr-ı sīneme āteş-i iktisāb ile 
tāb virür idüm ve hezār miḥnet-i cān ile māʾide-i cihāndan bir pāre nān ele 
getürür idüm. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gürdeem ḫūn mī-şeved tā gerdeʾī
Ez tenūr-ı rızḳ bīrūn mī-keşem3730

Ol diyārda benüm bir dihḳān dostum var idi. Rūzgār idi ki miyānumuzda 
ḫāne-i maṣlaḥat maʿmūr ve binā-yı muḫālaṣat üstüvār idi. Dihḳān her zemān 
baña yārlıḳ ve meded-kārlıḳ idüp maṣlaḥatuma yarar ġalleyi dükkānuma gön-
derür idi ve ṭaleb-i se̱meninde taḫvīf ü tesvīf3731 idüp mühlet ü müsāmaḥat 
gösterür idi. Bu muʿāmele ile bāzār-ı ṣanʿatum germ ve nān-ı maʿīşetüm nerm 
idi. İttifāḳ3732 bir gün [H-264b] beni bāġına daʿvet itdi ve şerāʾiṭ-ı żiyāfeti 
nite ki ḳāʿide-i erbāb-ı mürüvvetdür, benüm ḥaḳḳumda riʿāyet itdi. Tenāvül-i 
aṭʿimeden ṣoñra müfāveżāta meşġūl olıcaḳ esṉāʾ-i kelāmda ṣordı ki:

Senüñ menfaʿat-i kesbüñ ne miḳdār ve biżāʿat-i sūduñ ne ḳadar vardur? Ḥā-
lümden bir şemme iẓhār idüp eyitdüm:

Benüm māye-i dükkānum yigirmi ḫar-vārdur ve andan ʿāʾid olan fāʾide ancaḳ 
ehl ü ʿıyālüñ ḳūtına kifāyet idecek  [B-230b] miḳdārdur. Ve’l-ḥāṣıl onı on iki 
üzre maḥṣūlüm vardur. Beyt:

3729 Her oyuncaktan bir sır okumak  mümkündür. Her efsaneden faydalanmak  gerekir.
3730 Felek  fırınından bir parça ekmek  çıkarana kadar canım çıkıyor.
3731 Taḫvīf ü tesvīf] taḫfīf ü teşvīf, H.
3732 İttifāḳ] -B H.
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Firengistan’dan bir kimsenin bir zâhide misafir olması ve 
zâhidin onu ağırlaması. TSMK, revan 843, v.407a.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü z’īn pür-nefʿter kārī ne-dārem
Berīn düstūr rūzī mī-güẕārem3733

Dihḳān eyitdi: Sübḥāna’llāh senüñ nefʿ-i kāruñ çendān iʿtibār idecekleyin de-
gül imiş. Ben ḫayāl ider idüm ki senüñ kesbüñüñ sūdı bī-ʿaded ve ḥāṣılı fevḳa’l-
ḥadd ola. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫod ġalaṭ būd ān çi men pendāştem3734

Ben eyitdüm: Ey ḫvāce senüñ ser-māyeñüñ niṣābı nedür ve kesb ü kāruñ ḥisābı 
ne? Cevāb virdi ki: 

Bizüm ṣanʿatımızuñ māyesi yesīr ve fāʾidesi kesī̱rdür. Cüzʾī toḫm ki ekerüz, 
maḥṣūl-i küllī taḥṣīl3735 iderüz. Biz bu ḥırfetde onda yüz fāʾide ile ḳanāʿat itme-
züz. Ben taʿaccüb idüp eyitdüm:

Bu nice müyesserdür? Dihḳān eyitdi:

İstiġrāb itme ki bundan daḫı ziyāde mutaṣavverdür. Görmez misin ki bir dāne 
ḫaşḫāş ki aṣġar-ı ḥubūbātdur, bir arż-ı münbite düşüp bitse andan niçe şāḫlar 
ẓuhūra gelür ve her şāḫuñ başında bir ḳubbe-i ḫaşḫāş peydā olur ki derūnında 
dānelerüñ şümārı dāʾire-i ḥisābdan bīrūndur. Bundan ẓāhir budur ki bizüm 
ḥırfetümüzüñ sūdı sāʾir ṣanāyiʿden eżʿāf-ı mużāʿafa efzūndur. Muzāriʿān-ı 
mezāriʿ-i ḥikmet buyurmışlardur ki: Lafẓ-ı3736 zerʿ üç ḥarfdür. İki ḥarf-i evveli 
ki zā vü rā’dur, zer olur3737 ve ḥarf-i āḫiri ki ʿayndur, ol daḫı ism-i zerdür. Pes 
ṣanʿat-ı zerʿ ʿayn-ı zerdür, belki zer-ender-zerdür. Felāḥat iksīrine vāṣıl olan 
ʿāḳiller ʿālemde kibrīt-i aḥmer didükleri ṣanʿat-ı zirāʿatdür dirler, kemā ḳīle li’l-
lāhi derru ḳāʾil3738. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Cüsten kibrīt-i aḥmer ʿömr żāyiʿ kerdenest
Rūy ber-ḫāk-i siyāh āver ki yek  ser kīmyāst3739

3733 Bundan daha faydalı bir işim yoktur. Çünkü rızkımı buradan kazanıyorum.
3734 Meğer düşündüğüm gibi değilmiş.
3735 Taḥṣīl] ḥāṣıl, B.
3736 Lafẓ-ı] -B H.
3737 Ki zā vü rā’dur, zer olur] zerdür, B H.
3738 Söyleyen “ne güzel söylemiş” denildiği gibi.
3739 Kırmızı kibrit aramak  ömrü boşa harcamaktır. Kara toprağa doğru gel ki baştan sona kimyadır.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 989

www.tuba.gov.tr



Çün dihḳāndan bu kelimātı işitdüm sevdā-yı sūd-ı dihḳanet süveydā-yı ḳal-
bümde heyecān idüp fi’l-ḥāl ḫabbāzlıḳdan vāz gelüp tehyiʾe-i esbāb-ı zirāʿate 
iştiġāl itdüm. Benüm civārumda bir dervīş-i perhīz-kār var idi ki kerāmet ü 
ʿibādet ve riyāżet-i ḳanāʿat ile meşhūr-ı diyār idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kerāmātı güneşden ẓāhir idi
Velāyātı cihānda bāhir idi3740

Beyt: [Ü-207b]

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bü’gẕeşte ez tekellüf ü bi’nşeste kūşeʾī [H-265a]

Ze’sbāb-ı īn cihān şode ḳāniʿ be-tūşeʾī3741

Çün benüm ḥırfet-i ḳadīmümi terk  idüp taḥṣīl-i ṣanʿat-ı āḫere niyyet itdügümi 
işitdi beni ḳatına daʿvet itdi ve zebān-ı melāmeti dırāz idüp eyitdi:

Ey üstād şol nevāle ile ki ḫizāne-i ġaybdan saña ḥavāle olmışdur, ḳanāʿat 
it. Ziyāde ṭaleb itme ki ṣıfat-ı ṭamaʿ şūm ve ṭamaʿ-kārlaruñ ʿāḳıbeti be-ġāyet 
meẕmūmdur ve nāṣıye-i ḥāllerinde el-ḥarīṣu maḥrūmun3742 mefhūmı merḳūm-
dur. Ol kimse ki mülk-i ḳanāʿate mālik  ola, pādşāh-ı ʿālemdür ve şol kimesne 
ki ṭarīḳ-i ḥırṣa sālik  ola, anı ṣanma ki ādemdür. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ḳurṣ-ı cevīn mī-şiken ü bī-şekīb
Tā ne-ḫorī gendüm ü ādem firīb3743

Ben eyitdüm: Ey ʿazīz baña bu ṣanʿatdan çendān nesne ḥāṣıl ve rūz u şeb taʿab 
çekerin ḳadr-i kifāyetden3744 ziyāde nesne vāṣıl olmaz. Fevāʾid-i zirāʿat bundan 
ziyāde idügin [B-231a] bildüm. Pes ol ḥırfetden ferāġat idüp bu ṣanʿata şürūʿ 
ḳıldum. Dil-i hūş-yārum sāḳī-i rūzgār elinden niçe bir faḳr u fāḳa şarāb-ı nā-
ḫoş-güvār içe? Himmet eyle ki bu ṣanʿatdan müntefiʿ olup maʿāşum vüsʿat ü 
refāhiyyet ile giçe. Dervīş eyitdi:

Bu zemāna dek  senüñ maʿāşuñ bu ḥırfete mevḳūf ve ʿinān-ı intiʿāşuñ bu ṣanʿat 

3740 Beyt: Kerāmātı güneşden… cihānda bāhir idi] -B Ü.
3741 Dünya işlerinden geçip bir köşede oturmuş. Dünya malından sadece bir lokmaya razı olmuş.
3742 Hırslı kişi mahrumdur.
3743 Arpa ekmeğini böl ve ye. Çünkü yemeden onun buğday olduğunu sanabilirsin.
3744 Kifāyetden] kifāfdan, B H.
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cihetine maʿṭūf idi. Bu ḥırfet ki ḥāliyā sen aña mübāşeret itmek  istersin, ziyāde 
düşvārdur ve bir kārdur ki hezār meşġalesi vardur. Şāyed ki anuñ levāzımına 
kemā hüve ḥaḳḳuhū3745 ḳıyām ḳılamayasın ve veẓāʾifinüñ kemā-yenbaġī ʿuhde-
sinden gelemeyesin. Nihān-ḫāne-i ārzūdan her emel ki ẓuhūra gele, şöyle 
degüldür ki elbette vefḳ-ı murād üzre muḥaṣṣal ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Dānend refīḳān ki reh-i dūr u dırāzest 
Ez kūçe-i maḳṣūd be-bāzār-ı temennā3746

Fużūlluḳ itme ve kendü ṭarīḳuñda ṭaşra gitme. Herkes ki kendü ḥırfetinden 
ferāġat ḳıla ve kendüye mülāʾim olmayan ṣanʿata meşġūl ola aña ol belā yitişe 
ki ol külenge yitişdi. Ben istifsār itdüm ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Pīr eyitdi: Rivāyet iderler ki bir Aʿrābī, Dicle kenārında kāzürlige 
meşġūl idi. Her gün görürdi ki bir küleng cūy-bār kenārında gezüp bulduġı 
ḥaşerātı şikār ider idi ve ṣabāḥdan aḫşama dek  anuñla ḳanāʿat idüp hengām-ı 
şāmda meʾvāsına gider idi. Bir gün ittifāḳ bir bāşe-i tīz-pervāz ol nevāḥīde 
bir ferbih kebūter şikār itdi ve gūşt-ı nerminden iştihā-yı germ ile biraz yiyüp 
[H-265b] bāḳīsin anda ḳodı gitdi. Küleng, bāşenüñ bu pīşesin göricek  kendü 
kendü ile endīşe itdi ki:

Bu cānver bu cüss̱e̱-i ḥaḳīr ile tīhū vü kebūter şikār ider. Ben bu yāl ü bāl 
ve minḳār u çengāl ile bu muḥaḳḳar ile ḳanāʿat iderem. Lā-cerem bu ṣūret 
denāʾet-i himmetden nāşīdür. Ben niçün bu maʿīşet ile ḫursend olup himmet-i 
bülendden behremend olmayam? Ṣalāḥ budur ki min-baʿd bu muḥaḳḳarāta 
tenezzül itmeyüp bāz-ı bülend-pervāza göz açdurmayam ve şāhīn-i ger-
den-firāzı evc-i hevāda uçdurmayam. Nesr-i ṭāʾir-i āsmān nīze-i minḳārumdan 
ḫalāṣ olmaya ve Sīmurġ-ı Kūh-ı Ḳāf pençe [Ü-208a] vü çengālümden necāt 
bulmaya. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Rūd ki teşneest be-baḥr-ı kebūd
Ser be-nem-i ebr ne-yāred fürūd

Zinde dilānī ki be-bālā perend 
Ez ese̱r-i himmet-i vālā perend3747

3745 Hakettiği gibi.
3746 Amaç sokağından istek  pazarına çok  uzun bir yol olduğunu dostlar bilir.
3747 Mavi denize susamış nehire bulutun vereceği ıslaklık  yetmez. Uçmak  isteyen gönlü yüceler kendi yüce himmetleri 
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Pes şikār-ı ḥaşerātuñ terkin urdı ve ṣayd-ı tīhū vü kebūtere müteraṣṣıd oldı 
ṭurdı. Kāzür çün külengüñ ḥayretini ve evvelki ḥareketinden ferāġatini gördi 
müteʿaccib ü müteḥayyir olup dīde-i ʿibret ile nāẓır ve ʿāḳıbet-i ḥāle muntaẓır 
oldı ṭurdı. Ḳażāyı gör ki ol feżāda bir kebūter ẓāhir oldı. Küleng kebūteri ṣayda 
ḳaṣd idüp pervāza geldi. Kebūter leb-i āba müteveccih olup sāḥil cānibine 
uçdı. Küleng-i gümrāh ʿaḳabince giderken nā-gāh kenār-ı cūy-bāra düşdi. 
İttifāḳ sāḥil-i cūy-bār kil3748 idi. Bī-çārenüñ pāyı kile3749 batdı ve her çend ki 
ṭabṭāb idüp ıżṭırāb itdi, daḫı içerü gitdi. Kāzür fi’l-ḥāl geldi anı ṭutdı ve sürūr-ı 
mevfūr ile ḫānesine [B-231b] giderken bir āşnāsı anı görüp ṣordı ki:

Eyyü şeyʾin3750 hāẕā yā seyyidī3751? Aʿrābī cevāb virdi ki:

Kerrekeyyün tekellefe bi’ṣ-ṣaydı ve vaḳaʿa bi’l-ḳaydı3752 yaʿnī bir külengdür ki bāşe 
pīşesin heves ḳıldı ve kendü daḫı ḳayd-ı ṣayda giriftār oldı. 

Bu mese̱li ol ecilden getürdüm, tā bilesin ki her kişi kendü ṣanʿatına meşġūl 
iken ṭarīḳ-i ḳadīminden ṭaşra gitmemek  ve şāh-rāh-ı ḥırfetden inḥirāf itmeyüp 
kendüye lāʾiḳ olmayan ṣanʿata meyl itmemek  gerek. 

Çün pīr-i ʿazīzden bu mese̱li istimāʿ itdüm benüm daġdaġa-i ḥırṣum daḫı ziyā-
de olup ol naṣīḥati ki maḥż-ı iḫlāṣdan münbaʿis ̱idi, gūş-ı hūş ile ıṣġādan imtināʿ 
itdüm ve ol heves üzre ṣābit-ḳadem olup hemān-dem ḫabbāzlıġı terk  idüp 
dihḳanet esbābın gördüm ve biżāʿat-i müzcāta ki ḳādir idüm, ālāt-ı zirāʿat ve 
edevāt-ı ḥirāse̱te virdüm ve bir miḳdār toḫm eküp dīde-i intiẓārı rāh-ı ḥuṣūl-i 
maḥṣule [H-266a] ṭutup ṭurdum. Bu ḥālde benüm ve ʿıyālümüñ rūz-ı ʿīşi 
tār oldı ve külāh-ı zindegānī başumuza ṭar geldi. Ḫabbāzlıḳdan bārī ḫarc-ı 
rūz-merre vāṣıl olur idi. Ḥālā bir yıl miḳdārı taḥṣīl-i ḥāṣıl içün muntaẓır olmaḳ 
lāzım oldı. Kendüme eyitdüm:

Ḫaṭā itdüñ ki neṣāʾiḥ-i meşāyiḫı işitmedüñ ve erbāb-ı tecāribüñ kelāmını 
binā-yı umūruña piş-nihād idüp anuñ mūcibi ile iş itmedüñ ve şimdi ḫarc-ı 
yevmīden ʿācizsin. Hīç memerden saña ḥabbe vāṣıl olmaz ve muḥaḳḳaḳı mev-
hūm içün żāyiʿ itdüñ olursa da bir yıla dek  ḥāṣıl olmaz. Ḥālā ṣalāḥ budur ki 

sayesinde uçarlar.
3748 Kil] balçıḳ, Ü.
3749 Kile] balçıġa, Ü.
3750 Eyyü şeyʾin] eş, H.
3751 Bu hangisidir efendim?
3752 Tuzak  kuran kişi tuzağa düşen avcı gibidir.
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Yediği haşeratla kifayet etmeyerek daha fazlasını isteyen açgözlü 
turna kuşunun avcıya av olması. TSMK, revan 843, v.409b.
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bir kimesneden ser-māye içün bir ḳaç aḳçe istiḳrāż idesin ve yine ḫabbāzlıġa 
mübāşeret idüp eski ṭarīḳuña gidesin. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ān kes ki be-kār-ı ḫvīş ser-geşte şeved
Bih z’ān ne-buved ki bā ser-rişte şeved3753

Pes şehrüñ ḫvācelerinden bir meblaġ3754 māl istiḳrāż idüp yine nān-vā3755 dük-
kānını açdum ve ol şuġli bir ḫidmetkāra sipāriş idüp taḥayyür ü tereddüd 
toḫmını zemīn-i dile ṣaçdum. Gāh zirāʿat maṣlaḥatı içün ṣaḥrāya gider idüm 
ve gāh kesb ü kār içün bāzāra gelür idüm. Çün ḥāl bir zemān bu minvāl üzre 
giçdi ḫidmetkār ḫıyānet idüp māye vü sūddan mevcūdı aldı ḳaçdı [Ü-208b] 
ve maḥṣul-i zirāʿate daḫı envāʿ-ı āfet yitişüp ḫarcımuñ ancaḳ ʿöşr-i ʿaşīri ḥāṣıl 
oldı. Pes ol hem-sāyeme rucūʿ idüp ʿale’t-tafṣīl ḥālümi bildürdüm. İki ʿamele 
daḫı iştiġālümi ve ikisinden daḫı ziyān gördügümi iʿlām itdüm. Pīr-i ʿābid çün 
ser-güẕeştümi istimāʿ itdi ḫande idüp eyitdi:

ʿAceb müşābihdür senüñ ḥālüñ ol şaḫṣ-ı dü-mūyuñ ḥāline ki rīşini iki ʿavreti-
nüñ eline virdi. Ben istifsār itdüm ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Dervīş eyitdi: Rivāyet iderler ki bir ḥarīfüñ iki ʿavreti var idi. Biri 
ziyāde ḳarı ve biri berg-i gül gibi ṭarī idi. Bu şaḫṣ kühūlet [B-232a] mertebesine 
varmış ve sinni muḳteżāsı üzre meḥāsininiñ ekse̱ri aġarmış idi. ʿAvretlürinüñ 
ikisine daḫı riʿāyet ider idi ve bāb-ı ḳısmetde resm-i ʿadāleti merʿī ṭutup bir gice 
birisine gider idi ve bir gice daḫı birisine. Her gice ki birisi ile olur idi, ʿādeti bu 
idi ki ṣabāḥ ʿale’l-fevr3756 ḳalḳıcak  elini ve yüzini yurdı ve başını zenek-i zānūsına 
ḳoyup bir zemān uyur idi. Bir gün zānū-yı zen-i pīre-zālde ḫvāba varmış iken pī-
rezen anuñ rūy u mūyına naẓar itdi. Gördi ki benefşezār-ı ʿiẕārında yāsemenler 
açılmış ve ṣafḥa-i ʿārıż-ı müşg-bārına ġubār-ı kāfūr ṣaçılmış. Beyt: [H-266b]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥabeş mülkini almış leşker-i Rūm
Uçuben zāġ ḳonmış yirine būm

Kendü kendüye eyitdi: Ẓarāfet budur ki rīş-i ḥarīfden mūy-ı siyāhları biraz 
taḫfīf idem, tā liḥyesi temām ḥilye-i şebābdan ʿ āṭıl ola ve ol zenüñ iʿtiḳādı ki anı 

3753 Kendi işinin üstesinden gelmeyen kişi, başka işlerde liderlik  etmemelidir.
3754 Meblaġ] mübelliġ, B H.
3755 Nān-vā] ḫabbāz, Ü.
3756 ʿAle’l-fevr] -H Ü.
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cevān ḫayāl itmişdür, bāṭıl ola ve anı rīş-i sefīd ile göricek  żārūrī andan nefret 
ḳıla. Şevher daḫı çün anuñ āyīne-i ḥālinde jeng-i teneffür muʿāyene ide āteş-i 
maḥabbeti inṭıfā bula ve ḳalbin andan tefrīḳ idüp bi’l-külliye baña müteʿallıḳ 
ola. Bu sevdā ile mümkin olduġı ḳadar rīş-i şevherden mūy-ı siyāhı giderdi. 
Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ber-kende bih ān rīş ki der-dest-i zenānest3757

Yarındası şaḫṣ-ı mezbūr ḫāne-i zen-i nāzenīne varup ʿādet-i maʿhūdı üzre 
başın nigāruñ kenārına ḳoyup uyurken zen-i cevān daḫı nā-gāh meḥāsin-i 
şevhere nigāh ider. Mūy-ı sefīd arasında miḳrāż-ı pīre-zenden baş ḳurtarmış 
bir ḳaç dāne mūy-ı siyāh var idi. Gözine rāst gelüp kendü kendüye eyitdi:

Leṭāfet budur ki mūy-ı sefīdleri minḳāş ile birer birer ḳoparam ve gülzār-ı 
cemāl-i yāri bu ḫār-ı dil-āzārdan ḳurtaram, tā reyḥān-ı ḫaṭṭı temām sebz ola ve 
çün āyīne-i cemālin jengār-ı ʿ ayb-ı şeybden mücellā göre min-baʿd pīrlik  ġubā-
rını3758 dāmen-i ḫāṭırından gidere ve kendüyi cevān bilüp ṣoḥbet-i pīre-zenden 
nefret ḳılup baña raġbet göstere. Pes ol daḫı ḳādir olduġı ḳadar mūy-ı sefīdleri 
giderdi. Çün bu ḥāl üzre bir zemān giçdi bir gün şaḫṣ-ı mezbūr gördi ki bir ḳaç 
ḥarīfler bunuñ yüzine baḳup3759 giderler ve ṣaḳalına gülüp her biri işāret ile3760 
ḳīl ü ḳāl iderler. Nedür aṣlı diyüp elin yüzine urdı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gördi aṣlā ḳalmamış rūyında mūyından ese̱r 
Ḫırmen-i rīşi temām olmış yirinde yil eser

Her çend ki feryād itdi, sūdmend olmadı. [Ü-209a]

Senüñ daḫı hemān ḥālüñ bu minvāl üzredür. Baʿżı ser-māyeñi bāzirgānlıḳda 
ve baʿżısın daḫı dihḳānlıḳda telef itdüñ. Ḥāliyā ne bāġ-ı maʿāşuñda se̱mer-i 
vüsʿat görinür ve ne ḫırmen-i intiʿāşuñda toḫm-ı se̱rvet bulınur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Rūzī be-çünān güẕeşt ü rūzī be-çünīn
Eknūn ki negeh kunī ne ānest ü ne īn3761

3757 Sakalın, kadının elinde olmasındansa kazınması daha iyidir.
3758 Ġubārını] ḫayālini, Ü.
3759 Bunuñ yüzine baḳup] söyleşüp, B H.
3760 Ve ṣaḳalına gülüp her biri işāret ile] bildi ki bunuñ ṣaḳalından, B H.
3761 Bir gün böyle, bir gün öyle geçti. Şimdi baktığımda ne o var, ne de bu.
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Çün bu mese̱li istimāʿ ḳıldum mütenebbih olup gördüm ki ol pīr-i nāṣiḥüñ 
cümle didügi ḥaḳ ve zevraḳ-ı ẕimmetüm deryā-yı deyne müstaġraḳdur, mā-me-
leküm daḫı deynüme vefā itmek  iḥtimāli yoḳdur. Be-ḥükm-i el-firāru mimmā lā 
yuṭāḳu min süneni’l-mürselīn3762 ol gice terk-i diyār tedbīrin [B-232b] itdüm ve 
yarındası hemān şehrden çıḳup tersān u hirāsān ve ḥayrān u bī-sāmān bir 
ṭarafa gitdüm, tā mesāfe-i dūr u dırāz ḳaṭʿ idüp [H-267a] müddet-i mütemā-
dīden ṣoñra işitdüm ki cemīʿ-i müteʿalleḳātum āḫirete gitmişler ve metrūkātum 
ṣatup ṣavup ġuremāya taḳsīm ve dāyinlere teslīm itmişler. Pes vaṭan-ı meʾnūsa 
mürācaʿatdan meʾyūs olup ḫayli zemāndur ki bu ṭarīḳ-i seyāḥat ile gezerem ve 
elem-i dilüme ṣāḥib-devletlerüñ dārü’ş-şifā-yı kereminden devā ṭaleb iderem 
ve cerāḥat-i şedāʾid-i rāha ziyāret-i ḳadem-i ehlu’llāhdan merhem umaram ve 
nefeḥāt-i enfās-ı mübārekelerinden himmet iltimās ḳıluram, tā bu zemāna dek 
ki bi-ḥamdi’llāhi teʿālā āyīne-i ḥālüm bu bāb-ı ferḫunde-fālüñ ṣayḳalı mücā-
vereti ile mücellā ve meşreb-i rūzgārum bu cenāb-ı kerāmet-niṣābuñ güftār-ı 
şekker-bārı ile mühennā oldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

El-minnetü li’llāh ki eger renc keşīdīm
Dīdīm tu rā v’ez tu be-maḳṣūd resīdīm3763

Budur ḳıṣṣa-i pür-ġuṣṣamdan bir ḥiṣṣe ki ʿarṣa-i ḫafādan mınaṣṣa-i ʿarża yitiş-
dürdüm. Zāhid eyitdi:

Senüñ ṣūret-i ḥālüñ ṣıdḳ-ı maḳālüñe şāhiddür, ammā ġam yime ki saña bu 
şedāʾidden çoḳ fevāʾid ʿāʾiddür. Eger ki bir müddet rāh-ı muhāceret ve ṭarīḳ-i 
müsāferete sālik  olduñ ammā niçe maʾāribe vü mürbiḥ-i3764 tecāribe mālik 
olduñ ve geşt-i memālik  ve seyr-i mesālik  idüp aḥvāl-i ʿālem ve eṭvār u ādāb-ı 
benī-ādeme vuḳūf-ı temām ḥāṣıl ḳılduñ. Min-baʿd gülzār-ı ḫāṭıruñ ḫār-ı dā-
men-gīr-i ḫavāṭırdan ḫalāṣ bulsa gerek  ve ḳalb-i bī-ġışş ve ḫāṭır-ı müşevveşüñ3765 
ḫubs-̱i daġdaġa vü teşvīşden ḫāliṣ olsa gerek. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Pūte-i nār-ı seferde ḫāliṣ olsa bir kişi
Sīm-i ḳalbi ṣāf olup altun olur anuñ işi

3762 Gücünün yetmeyeceği şeylerden uzak  durmak  peygamberlerin adetidir.
3763 Allah’a şükür, çok  acı çeksek  de seni görüp seninle muradımıza erdik.
3764 Mürbiḥ-i] -B Ü.
3765 Bī-ġışş ve ḫāṭır-ı müşevveşüñ] bī-ġışşuñ, B H.
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Biri yaşlı, biri de genç iki eşi olan adamın sakalının uyurken 
eşleri tarafından yolunması. TSMK, revan 843, v.411b.
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El-ḳıṣṣa mihmān muṣāḥabet-i mīzbān ile ḫoş-ḥāl oldı. Mīzbān daḫı ṣoḥbet-i 
mihmānı ġanīmet bildi ve şīve-i muṣāḥabetden kemāl-i mübāseṭat gösterdi. 
Zāhid meger aṣlında Benī-İsrāʾil neslinden idi. Egerçi ki luġat-ı ʿİbrīden ġayrı 
luġāta vuḳūfı var idi, ammā çün luġat-ı ʿİbrī fażīlet-i mevrūsī̱ idi anı kemāl-i 
feṣāḥat ile söyler idi ve her zemān kendü ḫavāṣṣı ile ol zebān ile tekellüm eyler 
idi. Mihmān-ı firengī-aṣl luġat-ı ʿİbrīye vāḳıf degül idi, ammā anuñ feṣāḥat-i 
taʿbīr ve ḥaṣāfet-i taḳrīri mizācına ġāyet ḫoş geldi. İltimās itdi ki ekse̱r-i evḳāt ol 
luġat ile tekellüm eyleye. Zāhid daḫı çün anuñ vüfūr-ı raġbetin gördi dehān-ı 
feṣāḥati açup be-ḥükm-i inne mine’l-beyāni le-siḥren3766 edā-yı luġat-ı ʿİbrīde siḥr-i 
Sāmirī gösterdi. Mihmān zāhidüñ ḥalāvet-i zebān ve melāḥat-i beyānına 
ʿan-ṣamīmi’l-ḳalb müteʿallıḳ olup ve’l-ḥāṣıl ol lisāna cān u dil ile müteşevvıḳ u 
müteʿaşşıḳ oldı ve ʿazm-i cezm itdi ki luġat-i meẕkūre ile tekellümi [Ü-209b] 
zāhid-i mezbūreden taʿallüm ide ve vaṭan-ı meʾlūfa taḥṣīl-i hüner ü maʿrifet ile 
gide. Mesṉevī: [H-267b]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü şīrīn nükteler der-kār iderdi
Leb-i laʿlini şekker-bār [B-233a] iderdi

Çü mihmān gördi güftārın şeker-bār
Aña ṭūṭī gibi oldı ḫarīdār

Çün mürūr-ı zemān ile ḥicāb-ı tekellüf miyāndan gidüp bīgānelik  yegānelige 
müfżī olup muḳaddemāt-ı vidād netīce-i ittiḥādı muḳteżī oldı mihmān zebān-ı 
tażarruʿ u niyāz ile zāhide duʿā vü se̱nāya āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey lafẓ-ı tu kilīd-i nihān-ḫāne-i kemāl
Taḳrīr-i tu netīce-i teʾyīd-i ẕü’l-celāl3767

Bu nice ṭarz-ı sevḳ-ı kelām ve nice riʿāyet-i muḳteżā-yı ḥāl ü maḳām olur. Hīç 
bir ṣāḥib-naẓaruñ dīde-i ʿaḳlı bu kemāl-i feṣāḥatde kelām müşāhede itmemiş-
dür ve hīç bir suḫan-şināsuñ gūş-ı hūşı bu nevʿ elfāẓ-ı cevāhir intiẓām itme-
mişdür. Bu feṣāḥat-i zebānı Ḥassān görse Bāḳil gibi lāl ve bu belāġat-ı beyānı 
Seḥbān işitse daʿvā-yı feṣāḥat itmek  muḥāl olaydı. Beyt:

3766 Şüphe yok  ki bazı ifadeler sihir kabilindendir.
3767 Senin adın, olgunluk  sırrının anahtarı ve senin kararın, Allah’ın onayının bir sonucudur.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Görseydi İbni Vāʾil olaydı aña ḳāʾil
Diyeydi ger işitse li’llāhi derru ḳāʾil3768

Ḥālā ol cenāb-ı kerīmden tevaḳḳuʿ u tażarruʿ iderem ki baña bu zebānı taʿlīm 
ve bu luġatuñ maʿanīsini tefhīmde ki baña minnet-i ʿ aẓīm ve niʿmet-i cesīmdür, 
luṭf-ı ʿamīminden dirīġ buyurulmaya. Çün bī-sābıḳa-i maʿrifet resm-i reʾfet ü 
mülāṭafeti dirīġ itmedüñ ve bī-tereddüd ü tevaḳḳuf veẓāʾif-i żiyāfetde envāʿ-ı 
tekellüfi riʿāyet itdüñ ḥālā ki rābıṭa-i maḥabbet vāsıṭa-i muṣāḥabetüñe mübrem 
ü muḥkemdür. Ümmīd-vāram ki şefḳat buyurup mültemesi icābete maḳrūn 
ḳılasın ve kerem idüp telemmüẕ raḳamın ṣafḥa-i ḥālüme çekesin, tā bu sebeb 
ile toḫm-ı imtinānı mezraʿa-i cānuma ekesin. Ümmīddür ki ḥaḳīr daḫı vaẓife-i 
ẕikr-i mürüvvetde taḳṣīr itmeyem ve şerāʾiṭ-ı şükr-i niʿmeti kemā-yenbaġī merʿī 
ṭutam. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Çün şükr-i tu güften ne-tevānem be-ḥaḳīḳat
Men bende-i perverde-i iḥsān-ı tu bāşem3769

Zāhid eyitdi: Ey mihmān-ı kirāmī bu ne minnet maḥalli ve ne maʿẕeret maḳā-
mıdur. Ben istemez miyem ki seni ḥażīż-i cehāletden ẕirve-i dāniş ü maʿrifete 
yitişdürem ve esfele sāfilīn-i3770 noḳṣāndan aʿlā-yı ʿ illiyyīn-i kemāl-i ʿ irfāna telaḳḳī 
itdürem, ammā maḫfī olmaya ki3771 luġat-ı ʿİbrī ile zebān-ı firengī miyānın-
da buʿd-i mesāfāt ve temām-ı münāfāt vardur. Şettāne beynehumā şettāne şetātā3772 
mebādā ki anuñla ülfetde ḫāṭır-ı ʿāṭır ki külfet yitişe ve kemāl-i kedd ve cidd-i 
bī-ḥad sebebi ile ṭabʿuñ varṭa-i ḥayrete düşüp anuñ ḥıfẓ u żabṭından ʿāciz ḳala 
ve senüñ bunca zaḥmetlerüñ nāfiʿ olmaduḳdan ġayrı benüm bu deñlü evḳā-
tum żāyiʿ ola. Mihmān eyitdi:

Her kimse ki bir hünerüñ tekmīline ṭālib ve bir ṣanʿatuñ taḥṣīline rāġıb ola 
irtikāb-ı şedāʾide ṣabr u taḥammül itmek  ve ḳāṣıd-ı kaʿbe-i [H-268a] maḳṣū-
da taʿab-i bādiye-i miḥnet māniʿ olmayup maḳṣūd-ı maʿhūda ṣıdḳ-ı niyyet ve 
ḳadem-i raġbet ile gitmek  gerek. Beyt:

3768 Söyleyen ne güzel söylemiş.
3769 Ben, senin ihsanından beslenen bir köleyim. Sana gerçek  anlamda nasıl şükredebilirim ki?
3770 (Sonra onu) aşağıların aşağısına (indirdik) (Tîn 5).
3771 Maḫfī olmaya ki] -B.
3772 Aralarında ne kadar fark  var? Çok  var, çok.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Sürem diyen kişi kaʿbe ṣafāsın
Çeker ḫār-ı muġaylānuñ cefāsın

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-beyābān çün be-ʿazm-i kaʿbe ḫvāhī zed ḳadem
Serzenişhā ger kuned ḫār-ı muġaylān ġam me-ḫor3773 [B-233b]

Ben bu emre şöyle ḥāzım ve bu ʿazm üzre bir vech ile cāzimem ki cismüm-
de her ser-i mū bir tīġ-ı bī-dirīġ olsa bu ʿazīmetden yüz döndürmezem ve 
çeşmümde her müjgān bir tīr-i tīz-peykān olsa ʿinān-ı naẓarı bir ṭarafa daḫı 
maʿṭuf ḳılmazam [Ü-210a] heyhāt heyhāt. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki meyl-i genc dāred renc mī-bāyed keşīd3774

Muḳarrerdür ki ṭaleb-i maʿrifetde her miḥnet ʿāḳıbet minḥate mübeddel olur 
ve bu ṭarīḳda her cerāḥatüñ āḫiri rāḥata nihāyet bulur. Nite ki ol ṣayyād ṭaleb-i 
ʿilmde endek  zaḥmet ile veẓāʾif-i ʿ ulemāya cüzʾī ḫidmet ile niʿmet-i küllīye dest-
res buldı ve tengnāy-ı iḥtiyāc u ḳılletden ḫalāṣ olup feżā-yı istiġnā vü se̱rvete 
vāṣıl oldı. Zāhid istifsār itdi ki: Nice rivāyet olınmışdur3775 ol?

Ḥikāyet: Mihmān eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki bir dervīş var idi ṣayyād ve 
ṣanʿat-ı ṣayd-ı murġ u māhīde māhir ü üstād. Ṣayd-ı māhī itdügi dem dām gibi 
dükeli cismi çeşm olur idi ve ḳaṣd-ı murġ itdügi eyyām endāmında her ḥalḳa 
dām gibi pīç ü ḫam olur idi3776. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Olaydı çarḫ-ı aḫżar dāmgāhı
Uçar ḳuş olsa ḳurtulmazdı māhī

İttifāḳ bir gün dāmın bir merġzārda ḳurdı ve kendü kemīngāha girdi oturdı 
ve hezār zaḥmet ü intiẓār ile ḥavālīsine üç ḳuş getürdi. Bī-çārelerüñ ḥalḳını 
ḥalḳa-i dāma çekecek  maḥalde nā-gāh bir ʿarbede-āmīz āvāz işitdi. Mebādā 
bu ṣaydlar bu ṣadā sebebi ile remīde olalar diyü kemīngāhdan çıḳdı. Gördi ki 

3773 Çölde Kabe niyetine dolaşmak  istediğinde deve dikenlerinin seni incitmesine aldırma.
3774 Hazine peşinde olan çaba sarfetmelidir.
3775 Rivāyet olınmışdur] olmışdur, Ü.
3776 Ve ḳaṣd-ı murġ itdügi eyyām endāmında her ḥalḳa dām gibi pīç ü ḫam olur idi] -Ü.
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iki ṭālib-i ʿilm mübāḥase̱ iderler. Bir vech ile ki ġavġāları ḥadd-i iʿtidālden giç-
miş ve ḳīl ü ḳālleri kemāl-i nizāʿ u cidāle yitmiş, ṣayyād ilerü vardı ve tażarruʿ 
u zārī idüp yalvardı ki: 

Ey aṣḥāb-ı fażl ve erbāb-ı kerem Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dem der-keşīd tā ne-ḫored murġ-ı dām rem3777

luṭf idüp bir zemān ārām idüñ, tā bu ṣaydlar remīde olmaya ve benüm zaḥ-
metüm żāyiʿ olup intiẓām-ı ḥāl-i maʿāşuma iḫtilāl gelmeye. Dānişmendler 
eyitdiler:

Eger bizi bu ṣayddan behremend idüp her birümüze bir murġ ʿahd eylerseñ 
saña muvāfıḳ ḳıluruz ve baḥs ̱ü ʿarbededen fāriġ olup ġavġāsuz yolumuza gi-
derüz3778. Ṣayyād eyitdi:

Ey ʿazīzler ben faḳīrü’l-ḥāl ve ehl-i ʿıyāl-keşem3779 bu cemāʿatüñ cihet-i maʿīşeti 
bu ṣayda münḥaṣırdur. Anuñ daḫı ikisin siz alıcaḳ baña ne ḳalur ve birisi bun-
ca cemāʿate nice kifāyet [H-268b] ider? Eyitdiler: 

Sen dāʾim bu niʿmet ile muġtenemsin. Biz müddetü’l-ʿömr şūrbā-yı ʿimāret 
ve şūrābe-i riyāżet ile giçinüp henūz şikār çāşnīsin ṭatmamışuzdur ve laḥmi 
ṭayrin mimmā yeştehūn3780 leẕẕetin ẓevḳ itmemişüzdür. Bu iḥtimāli virme ki dūd-ı 
sevdā-yı kebāb dimāġumuzdan zāʾil ola ve şarṭ-ı maʿhūdı teḳabbül itmedin hīç 
birümüz senüñ bu ḳavlüñe ḳāʾil ola. Elbette yā biz feryād ile ḫırmen-i ṣaydı ṣa-
vurup3781 ber-bād itmek  gereküz yā şarṭ-ı mezbūr üzre her birümüzi bir dāne 
murġ ile yād idüp dil murġın anuñla şād itmek  gereksin. Bī-çāre her çend ki 
murġ-ı bismil gibi ṭabṭāb itdi ve feryād u ıżṭırāb idüp eyitdi: [B-234a] 

Bu mesʾele ʿulemāya maʿlūmdur ki resen-i dāmumı ṭalebe-i medrese bük-
memişdür ve mevlānā müderris3782 anda bir ḥabbe ekmemişdür ve ben daḫı 
dehen-i dāmı zemīn-i vaḳfda açmamışamdur ve ġalle-i medreseden aña dāne 
ṣaçmamışamdur ve şerʿ ile baña lāzım mıdur ki kedd-i yemīn ve ʿaraḳ-ı cebīn 
ile taḥṣīl itdügüm ṣayd-ı ḥelāli sü̱lüs ̱ ü sü̱lüsā̱n ṭarīḳı ile taḳsīm idem. Ḳaṭʿā 

3777 Tuzağa düşen kuş kaçmasın diye sustu. 
3778 Olup ġavġāsuz yolumuza giderüz] oluruz, B H.
3779 Faḳīrü’l-ḥāl ve ehl-i ʿıyāl-keşem] faḳīr ü ʿıyālmendüm, B H.
3780 Ve canlarının çektiği kuş eti ile dolaşırlar. (Vâkı’a 21).
3781 Ṣavurup] -H Ü.
3782 Mevlānā müderris] -Ü.
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fāʾide virmedi ve anlaruñ ʿinād u licācları aṣlā mündefiʿ olmadı. Żarūrī şarṭ-ı 
mezbūrı muḳarrer ṭutup resen-i dāmı çekdi. [Ü-210b] Ol ḳuşlaruñ üçin daḫı 
ṣayd itdi ve yine āġāz-ı tażarruʿ u niyāz idüp eyitdi:

Ey ser-āmedegān-ı zümre-i ʿ ulemā irḥamū men fi’l-arżı yerḥamküm men fi’s-semāʾi3783 
luṭf idüp ben faḳīre raḥm idüñ. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sūd nā-kerde der-cihān bisyār3784

Bu sevdādan giçüñ, varuñ kendü şuġlüñüze gidüñ. Şūrbā-yı çerb-i ʿimāret var 
iken bunı n’idersiz ve ḥalvā-yı ziyāret gibi şīrīn niʿmet var iken bu nedür ki 
ṭamaʿ idersiz. Dānişmendler eyitdiler: Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tā be key bu ʿabes ̱yire feryād
Ne ʿaceb merd imişsin ey ṣayyād

Bu sevdā-yı bī-sūdı daḫı dimāġuñdan gidermez misin ve şarṭ itdügüñ vaʿdeye 
yoḫsa vefā ḳılmaz mısın? Ṣayyād gördi ki mizāc-ı recā ḫaste ve rişte-i ümmīd 
küsistedür. Nā-çār şarṭ-ı maʿhūdı taḳdīm idüp ṣayd-ı mezbūrı kendü ile ol iki 
ṭālib-i ʿilm miyānında ʿale’s-seviyye taḳsīm itdi. Baʿdehū eyitdi:

Maʿlūmuñuzdur ki size çoḳ ḫidmetüm oldı. Eger ḥaḳḳ-ı ḫidmeti riʿāyete him-
met iderseñüz ve benüm ṣayd-ı ḥelālüm size ḥarām olmasun dirseñüz ol lafẓı 
ki anuñla baḥs ̱ iderdiñüz, baña taʿlīm eyleyüñ, tā ki ben daḫı sizüñ māʾide-i 
fāʾideñüzden bī-behre ḳalmayam. Dānişmendler tebessüm idüp eyitdiler:

Biz lafẓ-ı muḫannes ̱ve mīrās-̱ı ḫunsā̱dan baḥs ̱iderdük. Ṣayyād ṣordı ki:

Muḫannes ̱nedür? Eyitdiler:

Muḫannes ̱oldur ki ne müẕekker3785 ve ne müʾennes3̱786 ola. Ṣayyād ol lafẓı ḥıfẓ 
itdi ve melāl-i ḫāṭır ile meʾvāsına gitdi ve ṣūret-i ḥāli ehl ü ʿıyāline [H-269a] 
ḥikāyet eyledi. Ol gice ol ḳūt-ı lā-yemūt ile ḳanāʿat itdi. Çün ṣabāḥ oldı ve 
murġ-ı zerrīn-cenāḥ-ı āftāb, āşyāne-i ufḳdan pervāza geldi ve māhiyān-ı 
sīm-endām-ı encüm, dām-ı ḫuṭūṭ-ı eşiʿʿa-i mihrden çıḳup muḳaʿʿar-ı baḥr-ı 
aḫżar-ı sipihrde pinhān oldı Beyt:

3783 Sen yerdekilere acı ki gökte olanlar da sana acısınlar, merhamet etsinler.
3784 Kazancı olmayan insan çoktur.
3785 Müẕekker] erkek, Ü.
3786 Müʾennes]̱ dişi, Ü.
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Evinin geçimini avladığı kuşlarla temin eden avcının gürültülü bir şekilde tartışan 
medrese öğrencilerini susturmaya çalışması. TSMK, revan 843, v.414b.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çarḫ-ı ṣayyād dūş be-rişte-i zerd
Māhī-i mihr rā be-dām āverd3787

merd-i ṣayyād dāmın götürüp leb-i deryāya vardı ve tevekkül-i temām ile dāmı 
deryāya ṣaldı. Ḥikmet-i İlāhī bir māhī şestine rāst geldi ki ne āb-ı zirihger ser-
tā-ser gūş ile aña beñzer bir cevşen-pūş işitmiş idi ve ne merdüm-i ābī āyīne-i 
ābda anuñ mānendi bir ṣūret muʿāyene itmiş idi. Cism-i laṭīfi sīm-i muẕāb gibi 
ṭarī vü ter ve peyker-i nāzüki ḳaṭre-i sīm-āb gibi dir dir ditrer. Mesṉevī: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sīnesi ṣāf ṣanki sīm-i sefīd
Çeşmi gūyā ki çeşme-i ḫūrşīd3788 [B-234b]

Püşti gūyā libās-ı būḳalemūn
Rengi ḥadd-i ḳıyāsdan bīrūn

Ṣayyād anuñ reng-i ṣūret ve şekl-i heyʾetinde bir zemān taḥayyür baḥrına ṭa-
lup tefekkür itdi ve taʿaccüb ile başın ṣalup kendü kendüye eyitdi:

Hīç bir ṣayyāduñ dīde-i dāmı daḫı bu ṣıfatda māhī görmemişdür ve ḫālıḳ bu 
zībālıḳda bir balıḳ daḫı ḫalḳ itmemişdür. Ṣavāb budur ki anı zinde ḥıfẓ idem 
ve teberrük  resminde āstāne-i sulṭāna tuḥfe iletem. Şöyle ki ḳadr ü ḳıymetin 
bile, beni aḳrānum miyānında ser-efrāz ḳıla ve illā bir ḫidmetdür ideyüm, balıḳ 
bilmezse ḫālıḳ bile. 

Pes ol māhīyi bir ẓarf-ı āba ḳoydı ve rāh-ı dergāh-ı pādşāha müteveccih oldı. 
Meger ki ber-mūcib-i fermān-ı şāhī ḳaṣr-ı felek-iştibāhı öñinde olan gülşen-i ḫāṣ-
da seng-i ruḫāmdan [Ü-211a] belki ṣafḥa-i sīm-i ḫāmdan bir ḥavż bünyād it-
mişler idi ve āb-ı zülāl ile māl-ā-māl idüp içine ġayr-ı mütenāhī māhīler atmışlar 
idi3789 ve nümūdār-ı şekl-i hilāl bir zevraḳ düzüp ol ḥavż-ı sipihr-misā̱l üzre revān 
itmişler idi ve her gün ṭabʿ-ı pādşāhī temāşā-yı āb u māhīye meyl idüp leb-i ḥavża 
ḥāżır olurlar idi ve ḫavāṣ u āşnālar ile ol zevraḳ-ı hilāl-misā̱le binüp māhīlerüñ 
ḥāl-i ḥārekāt u sekenātın teferrüc ḳılurlar idi. İttifāḳ ol zemānda ki Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Binüp ol zevraḳ-ı gerdūn-misā̱le
Derūn-ı ḥavża eylerdi neẓāre

3787 Felek  avcısı sarı ağıyla güneş balığını avladı.
3788 Ḫūrşīd] reşīd, B.
3789 Ve āb-ı zülāl ile mālā-māl idüp içine ġayr-ı mütenāhī māhīler atmışlar idi] -B.
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nā-gāh ṣayyād geldi. Ol māhī-i bü’l-ʿaceb-heyʾeti naẓar-ı pādşāha getürdi. 
Şāh anı ġāyet ḫoş gördi ve ṣayyāda hezār dīnār-ı temām-ʿayār cāʾize virdi. 
Vüzerādan birisi ki pādşāh ḥużūrında manṣıb-ı ḳurbeti ve mecāl-i cürʾeti var 
idi, [H-269b] āġāz-ı kelām itdi ve naṣīḥat yüzinden āheste pādşāha eyitdi:

Żamīr-i münīr-i şehen-şāhīye maḫfī vü pūşīde degüldür ki ḳaʿr-ı deryā pür-
māhī ve ṣayyādlar bī-ḥadd ü ġayr-ı mütenāhīdür. Eger kef-i zer-efşān-ı sulṭānī 
bir māhī içün hezār dīnār erzānī buyura ne zer-i ḫizāne vefā itmek  müyesser 
ve ne ḫarāc-ı memleket kifāyet itmek  mutaṣavverdür. Bir māhīnüñ aʿlā ḳıy-
meti ne idügi ẓāhir ve ṣayyāda ne miḳdār cāʾize cāʾiz idügi maʿlūm-ı ḫāṭır-ı 
deryā-meḳādirdür. ʿAṭā istiḥḳāḳa lāʾiḳ ve cezā ʿamele muvāfıḳ gerek3790. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Her ān ḥavżī ki ṣad men āb-gīred
Dü ṣad men rīziyeş noḳṣān peẕīred3791

Şāh eyitdi: Ḥaḳīḳat-i ḥāl beyān itdügüñ minvāl üzredür ammā baʿde’l-vuḳūʿ 
ḫulf-i vaʿde ne keyfiyyet ile müyesserdür? Vezīr eyitdi:

Bu bābda bir tedbīr mümkindür ki hem ḫulf-i vaʿde lāzım gelmeye ve hem 
zer-i bisyār daḫı żāyiʿ olmaya. Ṣavāb budur ki andan suʾāl olına ki bu māhī 
müẕekker midür yā müʾennes?̱ Her ḳanḳı şıḳḳı ki iḫtiyār ide, buyurula ki var 
yoldaşın getür ve maʿdūd-ı maʿhūdı götür. Żarūrī cevābda mebhūt olup ḥūt 
gibi ṣamūt olsa gerek. Ol vaḳt az nesne ile rāżī olup cüzʾī riʿāyet ile ḳanāʿat ḳılsa 
gerek. Pes ṣayyāda müteveccih olup eyitdi:

Ey üstād [B-235a] bu māhī müẕekker midür, yoḫsa müʾennes?̱ Ṣayyād-ı 
ṣāḥib-tecrübe fehm itdi ki şāh ne buyurur ve bu suʾāl żımnında ne endīşe ḳılur? 
Ġavvāṣ-ı fikreti baḥr-ı tedbīre ṣaldı ve bir zemān tefekkür deryāsına ṭaldı ḳaldı. 
Āḫir-i kār hemān ol lafẓ ki ʿulemādan yādgār almış idi, yādına geldi. Fi’l-ḥāl 
cevāb virdi ki:

Ey şāh bu māhī muḫannesḏür yaʿnī ne müẕekkerdür ve ne müʾennesḏür? Şāha 
ṣayyāduñ cevābı be-ġāyet ḫoş geldi ve vezīr-i ṣāḥib-tedbīre taġyīr ü taʿzīr bu-
yurdı ve dīnār-ı maʿhūd üzre hezār dīnār-ı maʿdūd daḫı ziyāde ḳılup ṣayyādı 
cümle-i nüdemāsından ḳıldı.

Bu mese̱lüñ fāʾidesi oldur ki ṣayyād ʿ ulemāya iki murġ ile ḫidmet idüp anlardan 

3790 Gerek] -H Ü.
3791 Yüz batman su tutan havuza, iki yüz batman su doldurursan taşar.
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bu bir lafẓı ḥıfẓ itmek  ile iki biñ dīnār eline girdi ve derekāt-ı ẕill-i hevāndan 
derecāt-ı ʿizz-i ḳabūl-i sulṭāna irdi. Pes maʿlūm oldı ki taḥṣīl-i ʿilmüñ fevāʾidi 
çoḳ ve ḫidmet-i ʿulemānuñ ziyānı yoḳ imiş. [Ü-211b] Nite ki baʿżı ekābir 
buyurmışdur: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-yāmūz ʿilmī ki gerdī ʿazīz
Ki bī-dāniş insān ne-yerzed peşīz

Ze dāniş fezāyed tu rā cāh u ḳadr
Ze ṣaff-ı niʿālet resāned be-ṣadr3792

Zāhid eyitdi: Ey mihmān çün bu deñlü ilḥāh u iftirāḥ idersin ve beyābān-ı 
[H-270a] cehdi ḳadem-i cidd ile pāyāna yitürmek  dilersin baña lāzım olan 
budur ki taʿlīm ü telḳīn bābında maḳdūrumı dirīġ itmeyem ve tefhīm-i mebādī 
vü mesāʾil ve tavżīḥ-i ḳavāʿid ü delāʾilde hīç bir daḳīḳa mühmel ü nā-merʿī 
ḳomayam. 

Mihmān hemān ʿ inān-ı ʿ azmi ol maḳṣad-ı baʿīd cānibine maʿṭūf ḳılup müddet-i 
medīde luġat-ı ʿİbrīden ġayrıya iştiġāl eylemedi, ammā ṭabʿı aña müsāʿade it-
meyüp ol luġat ile ülfet idemedi ve ḳadem-i ẕihni ol zebānuñ mażīḳ-ı fehmi ve 
ṭarīḳ-i ḥıfẓı cānibine gidemedi. Zāhid her çend ki bāb-ı taʿlīmde şerāʾiṭ-ı cidd 
ü cehdi taḳdīm ider idi, anuñ ḳuvvet-i derrākesi müsāʿade itmez idi ve her 
bār ki şūrezār-ı ḫayālinde taʿlīm ü tefhīm toḫmın eker idi ve saʿy u ihtimām3793 
nihālin diker idi, şāḫ-ı emel üzre se̱mere-i ḥırmāndan ġayrı nesne müşāhede 
ḳılmaz idi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Eger ez maḫzen-i tevfīḳ ʿaṭāyī ne-resed
Saʿy sūdī ne-kuned cehd be-cāyī ne-resed3794

Bir gün zāhid eyitdi: Ey mihmān ʿaceb ṣaʿb u pür-taʿab ṭarīḳa gitdüñ ve ʿaẓīm 
ʿaẕāb-ı elīme irtikāb itdüñ. Nefs-i nāṭıḳa ki bu zebān ile muʾāneset mümkin 
degüldür ve ṭabʿuña bu lisān ile münāsebet mümteniʿdür. Bu emr-i ḫaṭar-nāk 
ve kār-ı düşvārdan fāriġ ol ve bir meydāna ki cevlānuña lāʾiḳ olmaya, ḳadem 
ḳoma ve sen bu ṣanʿatdan behremend olmaḳ umma. Beyt:

3792 Seni aziz edecek  bir ilim öğren. Çünkü ilimsiz insan değersiz bir paraya benzer. İnsanın mertebesi bilgiyle artar.
3793 Toḫmın eker idi ve saʿy u ihtimām] -B H.
3794 Allah, başarı hazinesinden sana ihsanda bulunmazsa senin çabanın bir yararı olmaz.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Der-her çi ne-mī-tevān be-dest āverden
Ḥayfest be-herze ʿömr żāyiʿ kerden3795

Kişi kendünüñ eslāfı ṭarīḳından çıḳmaḳ ve ābā vü ecdādınuñ zebānından ġayrı 
tekellüm ü taʿallüm itmek  menhec-i istiḳāmetden baʿīd ve meẕheb-i ʿuḳalāda 
fikr-i ġayr-ı sedīddür. Mihmān eyitdi:

Ḫilāf-ı ṣavābda eslāfa iḳtidā itmezem ve bedreḳa-i taḳlīd ile bir ṭarīḳa gitmezem 
ve rūşen-i refīḳ-ı ʿaḳl [B-235b] ve ṭarīḳ-i tevfīḳ u taḥḳīḳdan giçmezem ki taḳlīd 
kemend-i iġvā-yı şeyṭāndur ve taḥḳīḳ hādī-i minhāc-ı ṣıdḳ u īḳāndur. Meʾālde 
āyet-i innā vecednā ābāʾenā3796 ṭıflān-ı bāzīçegān-ı taʿlīme gūş-māldür, tā vaḥşet-i 
ābā vü taḳlīdden cānib-i dārü’s-selām-ı taḥḳīḳa meyl ideler ve dīde-i yaḳīn ile 
yehdi’llāhü li-nūrihī men yeşāʾ3797 pertev-i envārını müşāhede ḳılalar. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ān ki ū ez perde-i taḳlīd cest
Hem be-nūr-ı ḥaḳ be-bīned her çi hest

Ez muḥaḳḳıḳ tā muḳallid farḳhāst
Īn çü Dāvūdest ü ān dīger ṣadāst3798

Zāhid eyitdi: Hele ben ḥaḳḳ-ı muṣāḥabeti edā itdüm ve şarṭ-ı münāṣaḥati yirine 
getürdüm. Ḳorḳum budur ki bu mücāhedenüñ ʿāḳıbeti nedāmet ve ḫātimeti 
melāmeti müʾeddī ola. Ḥāliyā lisān-ı firenk  ile tekellüme ḳādirsin ve ḳabīle 
vü ʿaşīretüñ luġatı ile taʿbīr idebilürsin. Yümkin ki çün ekse̱r rūzgāruñ tekrār 
luġat-ı ʿİbrīye ṣarf idesin luġat-ı firengīden dūr düşesin [H-270b] ve zebān-ı 
ʿİbrī ile daḫı tekellüme ḳādir olamayasın ve senüñ ḥālüñ ol zāġ masā̱besinde 
ola ki reftār-ı kebge heves itdi, kendü reftārın daḫı unutdı. Mihmān istifsār itdi 
ki: Nice mervīdür3799 ol?

Ḥikāyet: [Ü-212a] Mīzbān eyitdi: Rivāyet iderler ki bir gün bir zāġ gördi ki 
bir bāġ kenārında bir kebg-i derī ḫırāmān ḫırāmān gider ve ol reftār-ı mevzūn 
ile dil-i nuẓẓārı kendüye meftūn ider. Beyt: 

3795 Bir şeyi elde etmek  mümkün değilse ömrü boş yere harcama.
3796 Biz babalarımızın yaptığını yapıyoruz (Zuhruf 22-23).
3797 Ve Allah nuruna dilediğini kavuşturur (Nûr 35).
3798 Taklit perdesinden kurtulan kimse hakikatin ışığıyla her şeyi görür. Hz. Davud’un sesiyle diğer sesler arasındaki fark 

gibi hakkı arayanla, taklit eden arasında çok  fark  vardır.
3799 Mervīdür] olmışdur, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Be-yek  nevbet ki sūy-ı men ḫırāmīdī dilem burdī
Ḫırāmān nevbet-i diger be-yā tā cān ber-efşānīm3800

Zāġa kebgüñ reftār u ḫırāmı be-ġāyet ḫoş geldi ve tenāsüb-i ḥarekāt u sekenā-
tından müteḥayyir ü müteʿaccib ḳaldı. Āḫir ol şīve ile ḫırām sevdāsı süveydā-yı 
dilinde ẓāhir olup ol minvāl üzre reftār ḫayāli żamīrinde cāy-gīr oldı. Żarūrī 
mülāzemet-i kebg-i derīye kemer baġlayup sevdā-yı kesb-i ḫırām ile sūd-ı ḫvāb 
u ārāmı kendüye ḥarām itdi ve rūz u şeb ol ḥarekāt-ı bü’l-ʿacebe taḳlīd idüp 
peyveste kebgüñ ʿaḳabince gider idi ve āheste ḫırām u cilve ve reftār u şīvelerin 
temāşā idüp aña teşebbüh ḳaṣd ider ve dir idi: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ey kebg-i derī cilve künān mī-güẕerī
Lengān lengān men ez ʿaḳab mī-āyem3801

Kebg-i ḫoş-reftār bir gün gördi ki bir zāġ-ı bed-kirdār anuñ ḫırāmına taḳlīd ider 
ve ḥarekāt-ı nā-mevzūn ve sekenāt-ı nā-maṭbūʿ ile ʿaḳabine düşüp gider. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yanından sāye-veş bir dem kesilmez 
Utanmaḳ añlamaz uṣanma bilmez

Eyitdi: Ey tīre-ruḫsār ve ey Ehremen-dīdār hem-vāre ʿaḳabümce gidersin ve 
ḫırām u cilvelerüm temāşā idersin. Bundan maḳṣūduñ nedür ve bu sevdādan 
saña ne sūd? Zāġ eyitdi:

Ey zībā-ḫūy ve ḫandān-rūy Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Reftār-ı tu dil burd men eknūn ze peyet
Feryād künān der-pey-i dil mī-gerdem3802

bilmiş ol ki baña senüñ reftāruñ sevdāsı düşmişdür. Niçe müddetdür ki ḳade-
müñce giderem ve elümden geldükçe bu hünerüñ taʿallüm [B-236a] iderem. 
Ümmīddür ki bu hüner sebebi ile pāy-ı iftiḫārum hem-serlerüm serine ḳoyup 

3800 İlk  defa bana salınarak  geldiğinde gönlümü çeldin. Bir daha salınarak  gelirsen canımı veririm.
3801 Bu mısraın vezni “Mefʿūlün / Fāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Ey güzel keklik  (sevgili) sen salına salına geçiyorsun, bense aksaya aksaya senin peşindeyim.
3802 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Senin yürüyüşün gönlümü çaldı. Şimdi ben bağıra bağıra gönlümü arıyorum.
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Kekliğin yürüyüşünü çok beğendiği için onun gibi yürümeye çalışırken 
kendi yürüyüşünü unutan karga. TSMK, revan 843, v.418b.
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beyne’l-emsā̱l ve’l-aḳrān müşārün ileyh bi’l-benān3803 olam. Kebg çün zāġuñ bu ke-
limātın işitdi ḳahḳaha-künān eyitdi:

Heyhāt taḍribü fī ḥadīdin bārid3804 Mıṣrāʿ:
[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Āyā tu kucā vü mā kucāyīm3805

Benüm ḫırāmum ṣıfat-ı aṣlī ve senüñ reftāruñ vaṣf-ı cibillīdür. Ẕātiyyāt ʿalā 
külli ḥāl ḳābil olmaz ve mā bi’ẕ-ẕāti lā-yezūlu bi’l-ʿaraż3806. Ben firāḳdan söylerem 
sen ʿırāḳdan, ben yaḳından ḫaber virürem sen ıraḳdan Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-bīn tefāvüt-i reh ez kucāst tā be-kucā3807

Ey kec-ṭabʿ bu bāṭıl ḫayālden giç ki bu sevdā-yı muḥāl saña giç ḥāṣıl olur giç. 
Mıṣrāʿ: 

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bü’gẕār ki īn kemān be-bāzū-yı tu nīst3808 [H-271a]

Zāġ cevāb virdi ki: Eş-şürūʿu mülzimün3809 çün bu emre şürūʿ itdüm füsūn u 
fesāne ile rucūʿ itmezem ve tā maḳṣad-ı maʿhūda vāṣıl olmayam, şāh-rāh-ı 
maḳṣūddan ṭaşra gitmezem. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Keştī-i ṣabr be-deryā-yı ġam endāḫteʾīm
Yā be-mīrīm der-ān yā be-kef āyed güherī3810

Bī-çāre her çend ki kebgüñ ʿaḳabince gidüp anuñ ḫırām u cilvesin taḳlīd itdi, 
andan maḥrūm olduḳdan ġayrı reftār-ı ḳadīmin daḫı unutdı ve hīç vech ile 
reftār-ı aṣlīye rucūʿ müyesser olmadı. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ān dest ne-dād u īn be-reft ez destem3811

3803 Emsal ve akranlar arasında adı geçen gibi namlı.
3804 Havanda su döversin.
3805 Sen neredesin, biz neredeyiz?
3806 İnsanda olmayıp da ona isnat edilen şeyler şahsiyetine zarar vermez.
3807 Yolların farkı nereden nereyedir, iyi bak.
3808 Bu yayı bırak, senin koluna göre değildir.
3809 Başlamak  bağlayıcıdır.
3810 Gemimizi sabır deryasına salmışız. Ya ölürüz ya da bir inci buluruz.
3811 O işimize yaramadı, bu da elimizden gitti.

1010 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Bu mese̱li getürdüm, tā bilesin ki saʿy-ı bāṭıl idersin ve beyhūde yire zaḥmet 
çekersin ve toḫm-ı saʿyuñı zemīn-i şūrede ekersin. Dimişlerdür ki: Aḥmaḳ-ı 
ḫalāʾiḳ oldur ki bir ʿamele iştiġāl ide ki ne ḥırfetine lāʾiḳ ve ne ṭabīʿatine muvā-
fıḳ ola. [Ü-212b] Bu ḥālet bi-ʿaynihī hemān ol ḥikāyetdür ki nān-vālıḳdan 
ferāġat idüp dihḳānlıġa meşġūl olduñ ve ʿāḳıbetü’l-emr ber-muḳteżā-yı lā ilā 
hāʾulāʾi ve lā ilā hāʾūlāʾi3812 ikisinüñ daḫı ser-riştesin elden çıḳarduñ ve ġurbet-i 
belā ve kürbet-i celāda bī-kes ü bī-nevā ḳalduñ. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Güftem be-dehem cān u be-vaṣlet be-resem
Cān dādem ü āḫir ne-resīdem be-viṣāl3813

Mihmān naṣīḥat-i mīzbānı semʿ-i ḳabūl ile istimāʿdan imtināʿ itdi ve az zemān-
da didügi gibi luġat-ı ʿ İbrīyi taḥṣīl itmekden ġayrı kendü zebānın3814 daḫı unut-
dı. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ele ol gelmedi bu gitdi elden

Budur ol kimsenüñ dāstānı ki kendü ḥırfetinden vāz gele ve kendüye münāsib 
olmayan ṣanʿata heves ḳıla. Bu bāb-ı ḥikmet-menāṭ mülūkuñ ḥazm ü iḥtiyāṭı-
na müteʿallıḳdur. Pes vācibdür ki her vālī ki żabṭ-ı memālik  ve terfiye-i ḫalāʾiḳ 
ve riʿāyet-i reʿāyā ve istīṣāl-i aʿdāya māʾil ola, bu maʿānī-i daḳāʾiḳa tefekkür-i 
lāʾiḳ ve teʾemmül-i fāʾiḳ3815 buyurup mūcibi ile ʿāmil ola ve revā görmeye ki 
her bed-aṣl u bī-hüner merdüm-i aṣīl ve pāk-gevher ile müsāvī vü muʿādil ola. 
Zīrā ki niçe fürūmāyeler kendülerin şeh-süvārān-ı meydān-ı fażl u hünerler ile 
hem-pāye vü hem-ser taṣavvur iderler ve miżmār-ı kifāʾetden kendülerüñ lāşe-i 
endīşelerin anlaruñ feres-i ferāsetleri ile hem-ʿinān ḫayāl eylerler. Bā-vücūd ki 
anlaruñ gerdine3816 iremezler [B-236b] ve ese̱rlerin daḫı göremezler. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bā cām-ı Cem çi gūne tevāned muʿāraża
V’er ḫod be-dürr ü laʿl muraṣṣaʿ şeved sifāl3817

3812 Ne şunlara, ne de bunlara…
3813 Can verip sana kavuşayım dedim. Can verdim, ama sana kavuşamadım.
3814 Zebānın] dilin, Ü.
3815 Fāʾiḳ] ṣādıḳ, Ü.
3816 Gerdine] tozına, Ü.
3817 Testi her ne kadar mücevhere bezense de Cem’in kadehiyle kıyas edilemez.
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Eger ʿıyāẕü bi’llāh tefāvüt-i merātib-i insān miyāndan gidüp ve erāẕil evāsıṭ ile 
bir kefede otura ve evāsıṭ efāżıl ile lāf muḳābele ura, cihāndārlıḳ bünyānına3818 
iḫtilāl-i küllī ṭārī olup bu ḫalelüñ āṣārı bünyād-ı mülk  ü melike sārī ola. Bu se-
bebdendür ki [H-271b] selāṭīn-i selef merdüm-i nā-ehl ü nā-ḫalefi taʿallüm-i 
ʿilm ü3819 kitābet ve ṣanʿat-ı istīḳā vü siyāḳatden menʿ iderler idi. Zīrā ki bu 
resm müstemir ola, erbāb-ı ḥarf maʿrıż-ı aṣḥāb-ı devlete gelüp erbāb-ı devlet 
aʿmāl-i aṣḥāb-ı ḥırfete irtikābdan ictināb ḳıla. Lā-cerem anuñ mażarrati şāyiʿ ü 
müstefīż olup esbāb-ı maʿāş-ı ḫāṣ u ʿ ām ʿ ale’l-ıṭlāḳ muḫtel ü nā-temām ḳala. Bu 
sebeb ile cemīʿ-i ṣanāʿyiʿ ü aʿmāle ihmāl ü iḫtilāl müteṭarriḳ olup bu şirk-i şerer 
ü żararı mürūr-ı zemān ile bir vech ile iştiʿāl bula ki seyl-āb-ı tedābīr-i ṣāʾibe 
birle inṭıfā muḥāl ola. Pes ḫıredmend-i müdrik  ve hūşmend-i mütedārik  oldur 
ki3820 istimāʿ-ı naṣīḥat-i ʿulemāya muvāẓıb olup ittibāʿ-ı mevʿiẓet-i ḥükemāyı 
ẕimmetine vācib bile, tā anlaruñ fevāʾid-i pendlerinden behremend olup se̱-
merāt-ı tecrübelerinden intifāʿ bula ve cemīʿ-i umūrı simet-i vaṣmetden dūr ve 
menḳaṣat-ı ġafletden mehcūr ola. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Aña dir ʿāḳil olanlar ḫıredmend
Ki gūş-ı hūş ile ıṣġā ide pend
Suḫan gevher durur gūyende ġavvāṣ
Ele zaḥmetle girdi gevher-i ḫāṣ
Bu derc içindeki dürc-i nihānī
Ṭoludur ser-te-ser dürr-i maʿānī

3818 Bünyānına] mehābetine, B Ü.
3819 ʿİlm ü] -B.
3820 Seyl-āb-ı tedābīr-i ṣāʾibe birle…hūşmend-i mütedārik  oldur ki] -B.
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BĀB-I DÜVĀZ-DEHÜM ṢIFAT-I ḤİLM Ü VAḲĀR 
U TEMKĪN ḪĀṢṢATEN MÜLŪK U SELĀṬĪNE 
ZĪBĀ-ḪİLʿAT İDÜGİN BEYĀN İDER 

Diger-bār şāhen-şāh-ı kām-kār ḥakīm-i büzürg-vāra [Ü-213a] müteveccih 
olup ʿibāret-i şekker-bār ve güftār-ı gevher-nisā̱r ile Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

S̱enā itdi ki ey pīr-i yegāne
Naẓīrüñ görmedi çeşm-i zemāne

beyān itdüñ ol ṭāʾifenüñ dāstānını ki ḥırfet-i aṣlī ve ṣanʿat-ı eslāfından inḥirāf 
ḳaṣd idüp ḥāline münāsib olmayan meṭalibe ṭālib ola ve maṭlūbı dīde-i irādet-
den maḥcūb olup kār-ı aṣlī ve ḥırfet-i ḳadīminden rucūʿ mümkin olmaya. Ḥā-
liyā cenāb-ı ḥikmet-meʾāb ḥakīm-i kām-yābdan mültemesdür ki ḫiṣāl-i şāhā-
neden niçe ḫaṣlet ziyāde sütūde vü pesendīdedür, beyān ḳıla ve se̱bāt-ı devlet 
ve niẓām-ı memleket istiḳāmet-i umūr ve istimālet-i ḳulūb-ı cumhūra ne ṣıfat 
evlā vü elyaḳ ve nice ḫulḳ aḥrā vü aḫlāḳdur, silk-i iʿlāmda şeref-i intiẓām erzānī 
buyura. Ben on ikinci vaṣıyyetde görmişemdür ki selāṭīne lāzımdur ki ḥilmi 
ser-māye-i kār ve bürdbārī-i vaḳārı pīrāye-i rūzgār ideler. Ḥālā ḫāṭır-ı fāṭıra bu 
ḫāṭıra ḫelecān ider ki mülūka bu üç ṣıfatdan3821 ki ḥilm ü seḫāvet ü şecāʿatdür, 
ḳanḳısı ehem ve anlara nisbet bu ṣıfatdan ḳanḳı ṣıfat muḳaddemdür? Ḥakīm-i 
vācibü’t-tekrīmüñ luṭf-ı ʿamīminden recā-yı ʿaẓīmdür ki fikr-i ʿuḳde-küşāsı ile 
bu müşkilden girih-i iştibāhı ḥall idüp rāy-ı ṣavāb-nümāsı ile [B-237a] bu 
mesʾele yüzinden [H-272a] ḥicāb-ı ḫafāyı refʿ eyleye. Mesṉevī:

3821 Ṣıfatdan] ḫaṣletden, H / ṣıfat-ı ḫaṣletden, Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü şāhuñ iltimāsın eyledi gūş
Yine deryā-yı ḥikmet eyledi cūş

Didi ey ḳahramān-ı Hind ü ḫāver
Saña fermān-ber olsun heft kişver

Ecved-i aḫlāḳ-ı tācdārān-ı zemīn ve aḥsen-i evṣāf-ı selāṭīn-i ʿadl-āyīn ḥilm ü 
rıfḳ ve ḥüsn-i ḫulḳdur ki hem nüfūs-ı mülūk  ʿuyūn-ı ḫalḳda anuñla muʿaẓẓam 
u mehīb görinür ve hem leşker ü raʿiyyet anuñ ḫidmetine dil ü cān ile raġbet 
idüp ekābir ü aṣāġır andan rāżī vü şākir ve anı ḫayr ile ẕākir olur ve lev künte feẓẓan 
ġalīẓa’l-ḳalbi le’nfażżū min ḥavlike3822 kelām-ı meyāmin-encām-ı sulṭān-ı serīr-i 
risālet ve ḳahramān-ı memālik-i celālet ʿaleyhi efżalü’ṣ-ṣalavāt ve ekmelü’t-taḥiyyāt 
daḫı bunı işʿār u iʿlām ider ki saʿādet-i dünyevī ve murādāt-ı uḫrevī ḥilm ü rıfḳ 
ve ḥüsn-i ḫulḳa mübtenī ola. Min saʿādeti’l-merʾi ḥüsnü ḫulḳıhī ve kāde’l-ḥalīmü en 
yekūne nebiyyen3823 ol ṣıfāt-ı mezbūre ki pādşāh-ı cihān-penāh anlaruñ baʿżısını 
baʿżı üzre rücḥānında iştibāh buyurmışdur. Erbāb-ı taḫt u tāc üçüne daḫı 
muḥtācdur. Līkin şecāʿat hemīşe lāzım degüldür, ammā ḥilm ü seḫāvete iḥtiyāc 
dāʾimdür. Pes ḥilm ü seḫāvet mülūka şecāʿatden mühimdür. Çün fevāʾid-i cūd 
baʿżı ḫavāṣṣa vāṣıl ve menāfiʿ-i ḥilm meşām-ı ʿām u ḫāṣa ḥāṣıldur ve ṣaġīr ü 
kebīr ve ġanī vü faḳīrüñ ḫaṣlet-i mezbūreye iḥtiyācları nā-güẕīrdür fe-lā-cerem 
ṣıfat-ı ḥilm ol iki ḥaṣlete nisbet mülūka ehemdür. Beyt:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki derū sīret-i nīkū buved
Ādemī ez ādemiyān ū buved3824

Ṭabʿ-ı şāhen-şāhīye pūşīde olmaya ki se̱bāt u vaḳār pādşāhlara zībā ḫilʿat ve 
ḥilm ü teʾennī mülūk-ı cihāna raʿnā ḫilḳātdür. [Ü-213b] Zīrā ki anlaruñ fer-
mānı ḫalḳuñ māline ve cānına sārī ve nevāhī vü evāmiri ẕimem-i kāfe-i ümeme 
ʿale’l-ıṭlāḳ cārīdür. Pes eger nefslerin zīver-i ḥilm ü rıfḳ ile ārāste ḳılmayalar 
mümkindür ki bir ḫışm-ı bī-maḥal ile bir iḳlīm ehlini kendülere müteġayyir 
ḳılalar ve tehevvür ü ḫıffetlerinden ḫalḳ-ı ʿālem āzürde olup ḫidmetlerinden 
müteneffir olalar ve ol sebeb ile cihāndan niẓām u intiẓām gide ve ḫānmānlar 
maʿrıż-ı helāke düşüp cihāniyāna tefarruḳ teṭarruḳ ide. Mesṉevī:

3822 Onlara yumuşak  davrandın ve eğer sen çirkin huylu, katı yürekli olsaydın elbette etrafından dağılırlardı (Âl-i İmrân 159).
3823 İnsanın güzel huylu oluşu, saadetinin sebebidir. Ağır başlı bir kimse neredeyse peygamber olacaktı.
3824 İnsanların en iyisi güzel huylu olandır.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Teʾennīden itme ṣaḳın ictināb
Umūr-ı siyāsetde ḳılma şitāb

Ki bir demde biñ ḫūna vardur mecāl
Velī küşteyi zinde ḳılmaḳ muḥāl

Farażā ki pādşāh āb-ı seḫāvet ile kānūn-ı rūzgārda āteş-i faḳr u iftiḳārı sö-
yündüre veyā āteş-i şecāʿat ile kāʾināt-ı cūdda ḫırmen-i ḥayāt-ı bed-sigāli gö-
yündüre, pīrāye-i ḥilmden bī-behre olıcaḳ şemme-i cefā ile ser-çeşme-i seḫāyı 
[H-272b] tīre ḳıla ve bir ḫışm-ı bī-gāh ile hezār düşmen-i bed-ḫvāh ẓāhir ola, 
ammā eger bāb-ı seḫāvetde ḳuṣūrı ve tāb-ı şecāʿatde fütūrı olsa ḥilm ü rıfḳ ve 
luṭf-ı ḫulḳ ile reʿāyā vü leşkeri ve ümerā-yı kişveri şākir ḳılmaḳ müyesser ve 
ehl-i ʿālemi ve efrād-ı benī-ādemi rıbḳa-i ṭāʿat ve silsile-i inḳıyād u tebaʿiyyete 
çekmek  mutaṣavverdür. Beyt: [B-237b]

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫulḳ ile ādem gerekdür gül gibi ḫoş-būy ola
Tā ki gülzār-ı cihān içre küşāde-rūy ola

Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫalḳ rā ān zemān be-kār āyī
Ki be-ḫulḳat cihān be-yārāyī3825

Ḥilmden ġayrı mülūka daḫı lāzımdur ki se̱bāt u vaḳār ile muttaṣıf ola ki ḥilm-i 
bī-se̱bāt fi’l-mese̱l ʿilm-i bī-ʿamel ve mūm-ı bī-ʿaseldür. Farażā ki bir kimse 
kemāl-i ḥilm ile ārāste ve pīrāye-i ṣabr u taḥammül ile pīrāste olsa çün andan 
se̱bāt u vaḳār ve devām u ḳarār olmaya ʿāḳıbeti tehettüke ve ḫātimeti ḫıffet ü 
ṭayşa yitişüp ol taḥammülden fāʾide bulmaya ve ol ṣabruñ berini ve ol ḥilmüñ 
se̱merini görmeye. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bāş sā̱bit ber-ṭarīḳ-i burd-bārī hem çü kūh
Tā ki temkīn pīş dāred bīşter dāred şükūh3826

Ve pādşāha lāzımdur ki hengām-ı ḥilmde mutābeʿat-ı hevāyı cāʾiz görmeye ve 

3825 Beyt: Ḫalḳ rā ān zemān… cihān biyārāyī] -Ü.
 Güzel huylarınla dünyayı süslediğin zaman halka da faydan dokunur.
3826 Sabır yolunda dağ gibi sabit ol. Çünkü sabırlı olan görkemli olur. 
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maḥall-i ḫışmda muṭāveʿat-i nefs-i bed-fermāyı revā buyurmaya ki ġażab şuʿ-
le-i āteş-i şeyṭāndur ve şecerdür ki se̱meresi nedāmet ü peşīmānī ve melāmet-i 
dü-cihānīdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫaṭarlu işi işleme ġażab-nāk
Ġażab-nāküñ işi olur ḫaṭar-nāk

Dimişlerdür ki: Ṣıfat-ı ḥilm ḫāṣṣe-i rusul-i ʿālī-cenābdur ve vaṣf-ı ġażāb vesve-
se-i şeyṭān ve ṣıfāt-ı kilābdur. Erbāb-ı taṣdīḳ ve aṣḥāb-ı taḥḳīḳ bunuñ üzerine 
müttefiḳlerdür ki şol kimesne ki ḳuvvet-i ġażabiyyeye müstevlī olmaya, ṣıd-
dīḳlar derecesin bulmaya. Nevādir-i kelimāt-ı ḥükemādan gelmişdür ki: Bir 
ḥakīmden iltimās olındı ki müteferriḳāt-ı3827 ḥüsn-i ḫulḳı bir kelimede cemʿ 
eyleye, tā anuñ żabṭı insāna āsān ola. Buyurdı ki: Terk-i ġażāb müstecmiʿ-i 
cemīʿ-i meḥāsin-i aḫlāḳ ve eḥāsin-i ḫiṣāldür ve ḫışm u ġażab müstelzim-i cüm-
le-i ḳabāʾiḥ-ı aʿmāl ve feżāʾiḥ-ı aḥvāldür. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḫışm u kīn vaṣf-ı sibāʿast u dedān
Her ki rā ḫışmest ü kīn hest ez bedān [Ü-214a]

Aṣl-ı ḫışm ez dūzaḫest ü kīn-i tu
Cüzʾ-i ān küllīst ḫaṣm-ı dīn-i tu

Pes tu cüzʾ-i dūzaḫī pes hūşdār
Cüzʾ sūy-ı kül ḫod gīred ḳarār3828

Ve daḫı bilmek  gerek  ki pādşāhuñ bir vezīr-i nāṣiḥ ü kāmil ve müşīr-i ʿāḳil ü 
fāżıla iḥtiyācı ol cihetdendür ki eger anı ġurūr-ı cebbārī ve naḫvet-i kām-kārī 
menhec-i ḥilm ü bürdbārīden münḥarif ḳılsa vezīr-i ṣāḥib-i tedbīr münāṣaḥat 
ṭarīḳı ile rāh-ı ṣalāḥa irşād idüp cādde-i sükūn u vaḳār üzre sā̱bit ü ber-ḳarār 
[H-273a] ḳıla ve nūş-ı dārū-yı mevʿiẓet ile sūʾ-i mizāc-ı ʿadālete iʿtidāl virüp 
semt-i selāmet üzre istiḳāmet vire, tā mevāhib-i3829 fażl-ı Kird-kār ve meyāmin-i 
ḥilm ü vaḳār ve ḫulūṣ-ı naṣīḥat ve ṣafā-yı niyyet-i vezīr-i kām-kār ile cemīʿ-i 
umūrda manṣūr u muẓaffer ola ve her cānibe ki teveccüh ḳıla, fetḥ ü nuṣret 

3827 Müteferriḳāt-ı] mutaṣarrifāt-ı, H.
3828 Öfke ve kin yırtıcı hayvanların özelliğidir. Öfkeli ve kinli kimse kötülerdendir. Öfkenin kaynağı cehennemdir ve senin 

kinin din düşmanlığının bir parçasıdır. O zaman sen cehennemin bir parçasısın. Dikkatli ol. Çünkü her bütünün 
parçası aslına döner.

3829 Mevāhib-i] -B.
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refīḳ ü ḳarīn iḳbāl ü devlet nāṣır u muʿīn ola. Eger aḥyānen mutābeʿat-i hevā ve 
muvāfaḳat-ı nefs-i bed-fermā sebebi ile bī-teʾemmül ü tedebbür bir ḥükmi nifāẕa 
yitüşdürse rāy-ı ʿālem-ārāy-ı vezīr-i rūşen-żamīr ile şerer-i żararı teskīn bula ve 
tedārük-i ḫalel ve telāfī-i zeleli mümkin ola. Nite ki ol pādşāh-ı Hind’üñ ḳavmi 
ile [B-238a] ḫuṣūmetinde vāḳıʿ olmışdur. Rāy istifsār itdi ki: Nice olmışdur ol?
Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki diyār-ı Hind’de Hīlār-nām 
bir pādşāh-ı be-nām var idi ki künūz u defāʾini bī-kerān ve emvāl ü ḫazāʾini 
bī-pāyān idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Tīġ-ı nuṣret-güsterinden dīn ü dünyā muntaẓam
Rumḥ-ı devlet-perverinden mülk  ü millet müstaḳīm

Selāṭīn-i rūy-ı zemīnde envāʿ-ı mefāḫir ile mümtāz olmış idi ve ḫevāḳīn-i Çīn 
ü Māçīn’den eṣnāf-ı meʾāsi̱r ile iḫtiṣāṣ bulmış idi. İki ferzend-i dil-bendi var 
idi ki çeşme-i ḫūr ve çihre-i ḥūr gibi rūy-ı dil-cūylarında cūy-ı nūr aḳar idi ve 
māh-ı nev saṭḥ-ı bām-ı felekden egilüp ṭarāvet-i rū ve leṭāfet-i ebrūlarına baḳar 
idi. Birisi tīr-i ġamze-i dil-şikār ile kemān-vār çille-nişīnān-ı ṣavāmiʿ-ı inzivāyı 
kendüye eger idi ve zencīr-i zülf-i tābdār ile mecānīn-i bīmār-sitān-ı ʿaşḳı mūy-
keşān-ı silsile-i derde çeker idi. Birinüñ naẓẓāre-i iʿtidāl-i bālā-yı cān-fezāsı 
ḥasretinden serv-i sehīnüñ ārām u ḳarārı dilden ve şāḫ-ı çenāruñ ʿinān-ı iḫ-
tiyārı elden gitmiş idi ve reftār-ı ʿacīb ve ḥarekāt-ı dil-firībi ġayretinden kebg-i 
tīzenüñ ḫırāmın kendüye ḥarām itmiş idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Birinüñ lāle-veş rūyı dıraḫşān
Birisinüñ lebi laʿl-i Bedeḫşān

Her biri bā-vücūd cemāl-i ṣūret ve kemāl-i ḥüsn-i sīret ile ārāste ve nihāl-i 
ḥālleri ezhār-ı hüner ü kemāl ile pīrāste. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kişver-i ḥüsne her biri bir beg
İkisi de biri birinden yeg

Beyt:
[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çeşm-i gerdūn ṣūret ü maʿnā ne-dīdest īn çünīn
Be çünīn maʿnā vü ṣūret āferīn bād āferīn3830

3830 Feleğin gözü böyle bir şekil ve mânâ görmemiştir. Böyle bir mânâ ve şekle âferinler olsun.
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Birine süheyl-i Yemenī dirler idi ve birisine māh-ı Ḫutenī dirler idi. Bu iki pü-
serüñ māderi bir duḫter-i nīk-aḫter idi ki reşk-i ʿārıż-ı rengīninden rūy-ı arūs-ı 
āftāb mestūr-ı ḥicāb-ı ıżṭırāb ve şerm-i ṭurre-i çīn-i pür-çīninden caʿd-ı sünbül 
pür-pīç ü tāb idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cemāli mihr-i ʿālem-tāba ġālib [H-273b]

Biribirine aʿżāsı münāsib [Ü-214b] 

Ṭonatmış ġabġabın ferḫunde fāli
Gümüş ḳandīl ile ṣaḥn-ı cemāli

Ḳızarmış ruḫları hem kākül olmış
Leb-i cān-baḫşı ʿuşşāḳa mül olmış3831

Yüz urup gūşına zerrīn mengūş
Gül ile nergis olmışlar hem-āġūş

Ḳamer hem-şīresiydi ġabġabınuñ
Şeker hem-şehrīsi şīrīn lebinüñ3832

Pādşāhuñ ol gevher-i bī-mānende ve ol iki ferzend-i dil-bende ol ḳadar taʿalluḳ 
u peyvendi var idi ki bir ān anlarsuz olımaz idi ve bir zemān anları görmese 
zindegānīden leẕẕet bulımaz idi ve bir vezīri var idi ki aña Bilār dirler idi. Bir 
büzürg-vār idi ki kifāyet-i rāy ile meşhūr ve rezānet-i ʿaḳl ile maʿrūf u meẕkūr 
idi. Delāʾil-i ferāset ü kār-dānī ve şevāhid-i riyāset ü kişver-sitānī çihre-i ḥāl 
ve sīmā-yı efʿalinde lāʾiḥ ve meʾāsi̱r-i ṣıdḳ u iḫlāṣ ve meyāmin-i kemāl-i iḫtiṣāṣ 
mesāʿī-i cemīle ve ictihādāt-ı cezīlesinde vāżıḥ idi ve zebān-ı zemān vaṣf-ı 
kemālinde bu maḳāl ile mütekellim ve bülbül-i nāṭıḳa [B-238b] gülzār-ı şerḥ-i 
ḳadr ü celālinde bu ebyāt-ı ḥasebü’l-ḥāl ile müterennim idi. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey āṣafī ki ṣāḥib-i dīvān-ı çarḫ rā
Der meclis-i tu manṣıb-ı bālā ne-mī-resed

Ān cā ki kātibān-ı tu taḥrīr mī-kunend
Ḥükm-i ḳażā be-ṣāḥib-i cevzā ne-mī-resed3833

3831 Ḳızarmış ruḫları hem… ʿuşşāḳa mül olmış] -B H.
3832 Ḳamer hem-şīresiydi… şīrīn lebinüñ] -Ü.
3833 Ey vezir, felek  divanının sahibi senin meclisinde üst mertebelere ulaşamıyor. Senin katiplerinin yazdığı yerden kaza 

hükmü burçların sahibine ulaşamıyor.
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ve bir debīr-i bī-naẓīr kātibü’s-sırrı var idi ki tīr-i çarḫ anuñ ḥüsn-i beyānı 
kemānın çekemez idi ve münşīʾ-i felek  ḳadem-i teʾemmül ile medāric-i bedāyiʿ-i 
ṣanāyiʿına çıḳamaz idi. Gūyā ki taḳrīr-i ḫāme-i zebānı maḫzen-i esrār-ı feṣāḥat 
ve ṣarīr-i zebān-ı ḫāmesi muṭṭaliʿ-ı envār-ı belāġat idi. Her maʿānī dürlerin ki 
elmās-ı fikret ile deler idi, hemān-dem ẕihn-i sā̱ḳıbı silk-i ʿibārāt-ı zībā ve ʿıḳd-i 
istiʿārāt-ı ġarrāda naẓm eyler idi ve her leṭāʾif gevherlerin ki ġavvāṣ-ı fiṭnat ile 
deryā-yı ḫāṭırdan istiḫrāc ider idi, fi’l-ḥāl ṣarrāf-ı ḫayāli naẓar-ı ḫarabdārān-ı 
bāzār-ı maʿārife ʿarż eyler idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Maʿānī tercümānıydı zebānı
Feṣāḥatdeydi ṣan Saḥbān-ı sā̱nī

ve merākib-i ḫāṣṣasında bir pīl-i sepīdi var idi ki meydān-ı rezmde bād gibi 
serd ve āteş gibi germ ve dendān-ı ḫār-şikāfı ḳatında seng-i āhen mūm gibi 
nerm idi. Egerçi ki her zemān āhen kūhda nihān olur idi, ol ḫilāf-ı ʿ ādet bir kūh 
idi ki āhen içre nihān idi ve ʿale’d-devām bī-sütūn bir maḳāmda sükūn ḳılur idi 
ve ol ḫilāf-ı maʿhūd bir bī-sütūn idi ki çār-sütūn üzre revān olur idi. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Sūde be-gerdūn ser-i sencerf-sāy
Reng-i şafaḳ z’ū şode şengerf-zāy

Pīçeş-i ḫorṭūm be-sān-ı kemend
Ejder-i üftāde ze kūh-ı bülend3834

İki fīl-i şerzesi [H-274a] daḫı var idi ki be-ġāyet şükūhmend cesāmet-i cüss̱e̱ ve 
żaḫāmet-i heykelde mānend-i kūh-ı Elberz ü Elvend ve ḫorṭūm-ı çevgān-misā̱l 
ile ser-i gerden-keşānı gūy-ı meydān ve pāy-ı ʿamūd-kirdārla gerden-i ser-keşā-
nı ḫāke yeksān iderler idi ve dendān-ı billūrīn ile sīne-i aʿdādan şāḫ-ı mercān 
bitürürler idi ve mītīn-i ʿācile maʿden-i beden-i düşmenden laʿl-i Bedeḫşān 
çıḳarurlar idi3835. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Felek  ṭūpına eylerdi biri ḫorṭūmunı çevgān
Ururdı biri şīr-i āsmāna nīze-i dendān

3834 Civa gibi olan zirven yükseklikten göklere yaslanmış, şafak  ise al rengini senden almış. Hortumun kıvrımları kement 
gibidir. Yüksek  dağdan yere düşmüş bir yılan gibi hortumları iç içe geçmiştir.

3835 Ve mītīn-i ʿācile maʿden-i beden-i düşmenden laʿl-i Bedeḫşān çıḳarurlar idi] -B.
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Birinüñ şāḫ-ı dendānı ṣalardı Zühre’ye sāye
Ḳılurdı ḥalḳa ḫorṭūmın biri gerd-i S̱üreyyā’ya [Ü-215a] 

ve iki buḫtī şütüri var idi pīl-cismān hāmūn-neverd ü kūh-kūhān Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Saʿādet sehmi içün gūşı peykān
Kerāmet ṭūpı içün boynı çevgān

Gūyiyā ki efelā yenẓurūne ile’l-ibili keyfe ḫuliḳat3836 anlaruñ şānında nāzil olmış idi. 
Ġudüvvühā şehrün ve revāḥuhā şehrün3837 ol bād-pā vü deşt-peymālaruñ vaṣf-ı ḥā-
linde beyān buyurulmış idi. Bir gicede bir aylıḳ yol giderler idi, belki bir günde 
rubʿ-ı meskūnı ṭayy iderler idi. Ṣalābet-i aʿżā ve metānet-i eczāda anlara nisbet 
ḳurṣ-ı ḫāk  bir pāre ḫamīr ve cirm-i eflāk  bir faṣla ḥarīr idi. Beyt:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Hāmūn-neverd ü kūh-veş dil ber-taḥammül kerde ḫoş
Her rūz tā şeb ḫār-ken tā rūz her şeb bār-keş3838

Ve bir tünd-ḫırām u tīz-gām-ı sīmīn-zīn ü zerrīn-ligām3839 Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Saʿādet ġurresi [B-239a] alnında raḫşān 
Gözi berrāḳ ṣan berḳ-ı dıraḫşān

bir semend-i bī-mānendi var idi ki eger ʿinānın irḫā ve ligāmın rehā itseler 
ṣabā-yı cihān-peymā ese̱rinden3840 ese̱r göremez idi ve şimāl-i gītī-neverd gird-i 
gerdine iremez idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Atılsa ayaġından naʿl-i pāre
Olurdı gūş-ı çarḫa gūş-vāre

Ġubārına irişmez rīḥ-ı ʿāṣıf
Ayaḳdaş olmaz aña berḳ-ı ḫāṭıf3841

3836 Artık develere bakmazlar mı ki nasıl yaratılmış? (Gâşiye 17).
3837 Sabahtan öğleye kadar (gidişi) bir aylık  ve öğleden akşama kadar (gidişi de) bir aylık  yol kadar idi (Sebe 12).
3838 Sabahtan akşama diken toplayan, gündüzden geceye yük  taşıyan, çöle ve dağa bağımlıdır.
3839 Sīmīn zeyn ve zerrīn ligām] -B H.
3840 Ese̱rinden] izinden, Ü.
3841 Mesṉevī: Atılsa ayaġından… aña berḳ-ı ḫāṭıf] -Ü.
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tā sīne-i ḫink-i felek-ḥavālī kürre-i ḫākde dāʾirdür, anuñ naẓīri esb3842 görme-
miş idi ve tā eblaḳ-ı leyl ü nehār ʿarṣa-i edvārda sāʾirdür, anuñ mānendi bir 
semend işitmemiş idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Tā şāh-ı rūḥ ber feres-i cism şod süvār
Esbī çü ū ne-dīd der īn sebz merġzār3843

Ve bir tīġ-ı ābdār-ı gevher-nigārı var idi ki leʾālī-i şāhvār ile ārāste ve cevāhir-i 
tābdār ile pīrāste idi. Gūyā ki ṣafḥa-i sebzezār idi ki dürer-i ḳaṭarāt-ı şebnem 
ile pür-nem idi, yā sāḥa-i sipihr idi ki se̱vāḳıb-ı kevākib ile müveşşem vü müves-
sem3844 idi. Cevāhir-i ẕātı ṣafḥa-i elmāsīde pāy-ı mūrçe gösterür idi ve taḫta-i 
miyānında per-i meges ẓāhir ḳılur idi. Ol tīġ degül belki bir mīġ idi, ammā 
ḫūn-bārān [H-274b] ve rūy-ı pür-tābı bir cūy-ı āb idi līkin āteş-efşān. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Çün berg kendenest be-sebzī velī şeved
Der-būstān-ı maʿreke çün şāḫ-ı erġuvān

Nīlūfer ender āb nihān bāşed īn ʿaceb
Nīlūferīst k’ū şode āb ender-ān nihān3845

Melik  bu meẕkūrāta kemāl mertebede dil-beste vü müteʿallıḳ idi ve hem-vāre 
selāṭīn-i āfāḳ üzre anlar ile mütefāḫir ü mütevaffıḳ idi. Ol iḳlīmde berāhimeden 
bir ṭāʾife-i ṭāġıye var idi ki dīn-i ḳavīm ve ṣırāṭ-ı müsṭaḳīmden münḥarif olmış-
lar idi ve ḫalḳun ʿaḳāʾidini müteġayyir ve bādiye-i ḍalālet ve hāviye-i cehāletde 
müteḥayyir ḳalmışlar idi. Pādşāh ol ḳadar ki anları iġvā vü iżlāl-ı ḫalḳ ve ibṭāl ü 
iḫlāl-i dīn-i ḥaḳdan hicr ü zecr eyledi, münzecir olmadılar ve ʿādet-i ẕemīm ve 
iʿtiḳād-ı saḳīm ve rāh-ı müstaḳīmlerinden rucūʿ ḳılmadılar. Āḫirü’l-emr pādşāh 
ḥamiyyet-i millet ve ġayret-i dīn ü devlet muḳteżāsı üzre anlardan cemm-i ġafīr 
ve cemāʿat-i kesī̱ri hedef-i tīr ve ʿalef-i şemşīr idüp ḫānmānlarına āteş-i nehb 
ü ġāret urdı ve zen ü ferzendlerin ḳayd-ı isār ve ẕillet-i ḫasāra giriftār ḳıldı. 
Ol cemāʿatden dört yüz ʿaded kimesne ki fünūn-ı ʿilm ü ḥikmetde bī-mānend 
ve envāʿ-ı dāniş ü maʿrifetde behremend idiler, ḥıṣn-ı emān ve kehf-i iḥsān-ı 

3842 Esb] at, Ü.
3843 Ruh padişahı beden atına bindi. Bu yemyeşil bağda kimse böyle bir at görmemiştir.
3844 Müveşşem vü müvessem] müveşşī vü münhenim, H.
3845 Bahçeden yeşil yaprağı koparın (ölmesi ve yok  olmasını beklerken) onun bostanda erguvan dalına dönüşmesi gibi. 

Nilüfer, su içinde saklanır, ama hayret edilmesi gereken durum suyun nilüferde saklanmasıdır.
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pādşāhīye müteḥaṣṣın olup fermān-ı ʿālī bu minvāl üzre cārī olmış idi ki anlar 
dāʾim pāye-i serīr-i aʿlāda aḳdām-ı ḫidmet üzre ḳāʾim olalar. Anlar daḫı bi’ż-
żarūrī emre imtisā̱l idüp ḫidmet-i āstāne-i pādşāhīye [Ü-215b] iştiġāl itdiler 
ve hengām-ı intiḳāma muntaẓır u müteraṣṣıd olup furṣat gözetdiler, tā bir gice 
ki melik  serīr-i ʿişretde Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣunup sāġar eline sāḳī-i ḫvāb
İdüp nergislerin ol bāde sīr-āb 

pister-i istiḳāmetde istirāḥata meşġūl idi. Nā-gāh āvāz-ı mehīb ve ṣadā-yı ġarīb 
işitdi ve anuñ hevl ü nehībinden3846 bīdār olup bir zemān [B-239b] teʾemmül 
ü taḥammül itdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Uyandı baḫtı gibi uyḳusından 
Biraz ġam çekdi bu düş ḳorḳusından

Bu esṉāda yine ḫvāb-ı ġaflet ġalebe idüp Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bād-ı pāy-ı ḫayāle oldı süvār 
Ġayb ṣaḥrālarını ḳıldı şikār

ʿĀlem-i menāmda gördi ki iki māhī māh gibi tābān ve şaʿşaʿa vü lemeʿānından 
dīde ḫīre ve ʿaḳl ḥayrān dümleri3847 üzre ṭurup şāha selām virdiler. Melik  yine 
bīdār oldı ve endīşe-i dūr u dırāz ile yine ḫvāba vardı. Yine gördi ki iki baṭ-ı ser-
efrāz ve bir ḳaz-ı gerden-dırāz evc-i hevāda pervāz ider ve üçinden ikisi ṭurup 
[H-275a] içinden birisi pādşāha niyāza āġāz ider. Melik  yine mütenebbih3848 
olup bu vāḳıʿanuñ ṣūretinde müteḥayyir oldı. Girü yine ḫvāba vardı ve ʿālem-i 
ruʾyāda gördi ki bir mār-ı ejder-kirdār ḫuṭūṭ-ı sebz ile muḫaṭṭaṭ ve ḫal-i siyāh u 
sefīd ile münaḳḳaş u münaḳḳaṭ. Ḫalḫal-misā̱l sāḳ-ı melike ḥalḳa oldı ve ol efʿī-i 
nā-ḫoş-ṭalʿat ol şāḫ-ı ṣandalīye muḥkem ṭutup ṣarıldı. Melik  vehminden yine 
uyandı ve ol bāzīçelerden ki verā-yı derīçe-i müteḫayyileden görindi, ziyāde 
maḥzūn u endūh-gīn oldı. Kerre-i uḫrā ki müvekkil-i ḫvāb keşān keşān anı 
ʿālem-i misā̱le getürdi. Āyīne-i ḫayālde bu ṣūreti gösterdi ki farḳdan tā ḳadem 

3846 Nehībinden] lehībinden, B H.
3847 Dümleri] ḳuyruḳları, Ü.
3848 Mütenebbih] müntebih, B H.
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Hint padişahı Hîlâr’ın rüyası. TSMK, revan 843, v.425b.
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şāḫ-ı mercān ve nihāl-i baḳḳam gibi dem-endūd oldı ve dehān u dendānı 
yāḳūt-ı rummānī ve laʿl-i Bedeḫşānī gibi ḫūn-ālūd olmış. Pādşāh-ı bīdār-dil 
bu ḫvābdan yine mużṭarib ü münfaʿil oldı ve ḫuddām-ı bārgāhdan baʿżısın 
agāh itmek  diledi. Nā-gāh yine ḫvāb aña ġālib oldı ve şöyle müşāhede ḳıldı ki 
berḳ-i cehende gibi kūh-güẕār ve ʿömr-i kirāmī gibi tīz-reftār bir ester-i sefīd 
rehvāre süvār olup ʿinān-ı merkebi cānib-i şarḳa munṣarif ḳılup gider ve her 
çend ki eṭrāf u cevānibe nigāh ider. Ḫayl u ḥaşem ve ḫavāṣṣ u ḫademden iki 
piyāde ferrāş görür rikābınca3849 gider. Melik  yine bu vāḳıʿa vaḥşetinden bīdār 
oldı. Altıncı defʿa ki ḫvāba vardı, gördi ki başında āteş yanmış ve şuʿāʿ u şuʿlesi 
eṭrāf-ı cihāna münteşir olmış. Bu vāḳıʿa yine çeşm-i şāhdan ḥicāb-ı ḫvābı refʿ 
itdi. Baʿde zemān yine ḫvāba vardı3850. Yedinci defʿa ki ḫumār-ı ḫavfı şarāb-ı 
ḫvāb ile defʿ itdi3851, gördi ki bir murġ anuñ başı üstinde ṭurur ve minḳār-ı 
naḳḳārın anuñ fırḳına urur. Bu kerre şāh bir naʿra urdı ki ḥavālī-i bārgāhda 
olan ḫuddām feryād itdiler ve ne vāḳıʿa ḥādis ̱ola diyü kendülerin pāye-i taḫta 
atdılar. Melik  anlara teskīn ü tesellī virüp döndiler, gitdiler. Pādşāh bu mehīb 
vāḳıʿalaruñ teheyyübinden mār-ı düm-bürīde ve merdüm-i mār-gezīde gibi bī-
cān oldı ve vehminden gūne-i çihresi reng-i erġuvān iken berg-i zaʿferān gibi 
pür-ḳan oldı. Şarāb-ı ḫvāb başından gitdi ve ḫumār-ı ıżṭırāb dimāġ-ı ḥużūrın 
ḫarāb itdi [B-240a] ve kendü kendüye ḫiṭāb idüp eyitdi: [Ü-216a]

Bu nice naḳş-ı būḳalemūn ve ṣuver-i gūn-ā-gūndur ki kilk-i ḳażā başumda 
merḳūm ḳılmışdur ve bu nice ʿasākir-i fiten ü nevāzil-i miḥendür ki biri biri 
ʿaḳabince ḳudūm u hücūm itmişdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ni’nşeste yekī ʿarbede āşūb-ı diger ḫvāst
Nā-refte yekī fitne-belā-yı diger āmed3852 [H-275b]

Āyā bu ṣūret-i vāḳıʿayı kimüñ ile der-miyān idem ve bu ruʾyā-yı bü’l-ʿacebi3853 
nice muʿabbire beyān idem. Bu esrāra kimi maḥrem ḳılmaḳ ve bu cerāḥate 
kimden merhem ummaḳ gerek  Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Īn derd ki rā gūyem u dermān ze ki cūyem3854

3849 Rikābınca] yanınca, Ü.
3850 Baʿde zemān yine ḫvāba vardı] -B H.
3851 Ki ḫumār-ı ḫavfı şarāb-ı ḫvāb ile defʿ itdi] -Ü.
3852 Kargaşa çıkartan bir deli varken, başka bir bela çıkartan deli geldi.
3853 Bü’l-ʿacebi] ʿacībi, B H.
3854 Bu derdimi kime anlatıp kimden derman arayayım.
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El-ḳıṣṣa bāḳiye-i şebi hezār ġuṣṣa ile ṣabāḥa yitürdi. Gāh İmruʾü’l-ḳays-vār 
şeb-i tīreden zebān-ı şikāyeti dırāz idüp bu şiʿri tekrār ider idi. Şiʿr: 

[Feʿūlün / Mefāʿīlün / Feʿūlü / Mefāʿilün]

Elā yā eyyühe’l-leylü’ṭ-ṭavīlü incilī
Bi-ṣubḥin ve me’l-iṣbāḥu minke bi-emṣeli3855

Ve gāh ārzū-yı ṭulūʿ-ı tebāşīr-i ṣubḥ idüp dir idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dilem rā çend nālān dārī ey ṣubḥ
Demī zen āḫir er cān dārī ey ṣubḥ3856

Tā ol zemāna dek  ki ṭurre-i zülf-i şeb-i tār ʿārıż-ı sīmīn-i nehārda tārmār olup 
ġurre-i ġarrā-yı ṣabāḥ dīdār-ı dildār gibi āşkār oldı ve ʿivaż-ı ġāliye vü ʿanber 
dimāġ-ı künbed-i aġber buḫūr-ı şemāme-i kāfūr ile ṭoldı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Dimāġ-ı zemīn ez tef-i āftāb
Ze sersām-ı sevdā der-āmed ze ḫvāb3857

Çün dest-i taḳdīr cemāl-i rūz-ı cihān-efrūzdan niḳāb-ı ẓalāmı götürdi ve ḫüs-
rev-i serīr-gerdūn bālā-yı taḫt-ı mīnā-gūn üzre oturdı ve ṣalā-yı ʿadl-i nūr-pāş 
u żiyā-baḫşı mesāmiʿ-i cihāniyāna yitürdi Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Güneş gibi olup sulṭān seḥer-ḫīz
Çıḳup taḫtına dīvān eyledi tīz

ve ṭāʾife-i berāhime ki ḥallāl-i müşkil ve ʿilm-i taʿbīr ü teʾvīlde māhir ü kāmil iʿ-
tiḳād itmiş idi, daʿvet ḳıldı ve bī-tevaḳḳuf u tekellüf ol hāʾil vāḳıʿaları müşāhade 
itdügi gibi taḳrīr ü tafṣīl eyledi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Düşini eyledi anlara taḳrīr
Didi bu düşi eyleñ baña taʿbīr

Çün anlar esṉā-yı taḳrīrde sīmā-yı şāhda müşāhade-i āsā̱r-ı ḫavf u hirās iḥsās 
itdiler āteş-i ıżṭırābına ziyāde iltihām virüp eyitdiler: 

3855 Ey uzun gece! Açıl da sabah olsun. Sabah senden uzak  değil ya...
3856 Ey sabah, beni ne zamana kadar inleteceksin. Ey sabah, eğer bir canın varsa bana cevap ver.
3857 Güneşin aydınlığı öyle bir vurdu ki tüm yeryüzü uykudan uyandı.
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Bu ḫvāblar be-ġāyet sehm-nākdür ve bu vāḳıʿalar ziyāde ḫaṭar-nākdür. Maʿlūm 
degüldür ki bir eḥad bu zemāna dek  bu mertebede hevl-nāk  vāḳıʿalar görmiş 
ola veyā ehl-i taʿbīr cinsinden bir ferd bu nevʿ ruʾyā işitmiş ola, ammā şöyle ki 
melik  şeref-i icāzet buyura, tā biz bendeler ittifāḳ ile bu fende muṣannef olan 
kütübe muṭālaʿa idüp teʾemmül-i kāmil ve tefaḥḥuṣ-ı şāmil ile cemīʿ-i cevānibin 
iḥāṭa ḳılavuz. Ümmīddür ki kemāl-i ḥades-i kiyāset ve ṣafā-yı ẕihn ü ferāset 
muʿāveneti ile bu menāmātuñ taʿbirin ʿan-ḳarīb pāye-i serīr-i aʿlāya yitişdüre-
vüz ve celb-i ḫayr ve defʿ-i şerde mümkin olan tedārüki dirīġ itmeyevüz. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Suḫan-dān be-endīşe rāned kelām
Ki bī-fikr bāşed suḫan nā-temām3858

Çün şāh icāzet virdi gitdiler. Cemʿ olup [H-276a] biribiri ile müşāvere itdiler 
ve ḫubs-̱i [B-240b] niyyet ü levs-̱i sīret ve sūret-i şirretlerinden silsile-i intiḳā-
mı taḥrīke iḳdām idüp birbirine eyitdiler: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gelüñ imdi berü el bir idelüm
Bunuñ defʿinde bir tedbīr idelüm 

Götürmeden bizi bu ortadan tīz
Ḳılalum ber-ṭaraf emrin bunuñ biz

Bu cebbār-ı cefākār ʿan-ḳarīb bizden bir miḳdār kimseyi hedef-i tīr-i demār3859 
ve ʿalef-ı şemşīr-i bevār idüp [Ü-216b] māl u metāʿların bād-ı tārāca virdi ve 
bizi vaṭan-ı meʾlūf ve mesken-i meʾnūfumuzdan cüdā ḳılup ḫānedān u ḫān-
mānumuzı āteş-i fenāya urdı. Bu gün elümüze ser-rişte girdi ki anuñ vesīlesi 
ile kīnemüz almaḳ müyesser ve aḥvālümüzüñ iḫtilālini tedārük  ü telāfī mu-
taṣavverdür. Çün ol bize bu deñlü ḫasāreti cāʾiz gördi ḥāliyā biz daḫı furṣatı 
ġanīmet bilüp mükāfāt ṣadedinde olsaḳ cāʾizdür ki maḳām-ı intiḳāmda iẓhār-ı 
ʿacz kār-ı ʿacāʾizdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Düşmen be-sūz-ı sīne giriftār-ı miḥnetest
Dūdī ez ū ber ār ki furṣat ġanīmetest3860

3858 Sözün ustası sözünü düşenerek  söylemelidir. Çünkü düşünmeden söylenen söz yarım kalmıştır.
3859 Demār] nār, B.
3860 Düşman bir derde tutulmuşsa bu fırsatı ganimet bilmek  gerekir.
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Ṣavāb oldur ki bu bābda bī-muḥābā ittifāḳ ile kelāma cürʾet idevüz ve teh-
dīd-i temām ile anı taḫvīf idüp diyevüz ki bu vāḳıʿalar aña delālet ider ki yedi 
muḫāṭara-i ʿuzmā ẓāhir ola ki her birisinde bīm-i cān belki her biri sebeb-i 
helāk-i sulṭān ve mūcib-i indirās-ı bünyān-ı ḫānedān u ḫānmān ola ve ol ḳażā-
yı āsmānīlerüñ defʿinde çāre buña münḥaṣırdur ki erkān-ı devlet ü ḫavāṣṣ-ı 
ḫażret ve merākib-i ḫāṣṣadan bir ṭāʾife şemşīr-i ābdār ile ḳatl olına ve anlaruñ 
ḳanı ile bir āb-zen tertīb ḳılına ve melik  bir sāʿat aña girüp otura. Biz aña ef-
sūnlar okıyup üfürevüz ve ol ḫūnı baʿżı dārū ile maʿcūn idüp cemīʿ-i bedenine 
sürevüz ve mā-yı ḳarāḥ ile endāmını yuyup rūġan-ı bādām ile çerb idevüz. 
Baʿdehū eymen ü fāriġ kendü maḳāmumuza gidevüz. Çün muḳarreblere bu 
ḥīle ile ẓafer bulavüz ol tenhā ḳala. Mürūr-ı zemān ile anuñ helākine daḫı bir 
fikr ḳılavuz. Egerçi ki bu zemāne dek  bizüm kef-i pāy-ı rūḥumuz anuñ ḫār-ı 
āzār u ıżrārı ile mecrūḥ idi. Ümmīddür ki ʿan-ḳarīb dest-i ārzū ile gül-i maḳṣu-
dumuzı direvüz ve düşmen-i ḳavī-ḥāli maḳām-ı żaʿfına getürüp murādumuza 
irevüz. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dil eger ḫār-ı cefā dīd ümīdest ki bāz
Gül-i maḳṣūd be-çīned ze gülistān-ı murād3861

Pes ġadr u ḥīlet ve küfrān-ı niʿmete ittifāḳ idüp pādşāh ḫidmetine gitdiler ve 
āġāz-ı medḥ ü se̱nā idüp eyitdiler. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Şehā baḫtuñ güni tābende olsun 
Saʿādet der-gehüñde bende olsun3862

Żamīr-i münīr-i [H-276b] şāh-ı cihān-gīre mücmelen maʿlūm olsun ki bu 
ḫvāblaruñ taʿbīri hücūm-ı devāhī-i vühmā ve vürūd-ı ḥavādis-̱i ʿuẓmādan ġay-
rı nesne degüldür, ammā bu āteş-i belānuñ şuʿle-i şerri ẓāhir ve şerer-i żarrı 
müteṭāʾir olmadın āb-ı tedbīr ile ıṭfā müyesserdür. Şöyle ki bizüm kelām-ı 
naṣīḥat-encāmumuz ki ʿayn-ı iḫlāṣ ve ṣıdḳ-ı iḫtiṣāsdan münbaʿisḏür, [B-241a] 
semʿ-i rıżā ile ıṣġā buyurıla. Bī-şübhe bu menāmāt-ı hāʾilenüñ ġāʾilesi mündefiʿ 
olmaḳ muḳarrerdür ve eger melik-i kām-yāb bu bābda vāḳıʿ olan tedbīr-i ṣavā-
ba muḥālefet idüp rāyumuz ile ʿamelden ictināb ide, beliyyāt-ı nā-gehānīye ki 
her biri bīm-i cān ve helāk-i ḫānedān u ḫānmān-ı sulṭān-ı cihānı müstelzim 

3861 Gönle bir cefa dikeni saplanmışsa da yine murat gülistanından bir gül derme ümidi vardır.
3862 Beyt: Şehā baḫtuñ güni… bende olsun] -Ü.
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ola, muntaẓır olmaḳ lāzımdur ki kāfe-i erbāb-ı ʿ ilm ü taʿbīr ü teʾvīl bu menāmāt 
zevāl-i mülk  ve helāk-i melike delīl idügine cāzimdür. 

Melik  çün anlardan bu kelimāt-ı ḫafv-engīzi istimāʿ itdi tersān u hirāsān ve 
berg-i bīd gibi lerzān olup ʿinān-ı temālük  ü tenāsüki elinden gitdi. Bir zemān-
dan soñra kendüsin tedārük  idüp eyitdi: 

Bu mücmeli tafṣīl ve bu müşkili ḥall itmekde taʿcīl vācibdür ki maḳām-ı ıṭnābda 
īcāz [Ü-217a] ve maḥall-i keşf ü iẓhārda taʿmiye vü ılġāz ġayr-ı münāsibdür. 
Anlar daḫı tennūr-ı ḥīleyi germ idüp faṭīr-i tezvīr ile pür itdiler ve taḳrīr ü 
taʿbīrde envāʿ-ı siḥr ü şaʿbedeler gösterüp eyitdiler: 

Ol iki māhī ki demleri üzre ḳıyāma gelmiş idi, şāhuñ ferzendleridür ve ol 
mār-ı sebz ki pāy-ı melike ṭolanmış idi, Īrān-duḫt’dur ve ol iki baṭ-ı rengīn iki 
pīl-i sehm-gīndür. Ol ḳaz-ı büzürg fīl-i sefīddür. Ol ester-i rehvār semend-i 
ṣabā-reftār-ı şāhdur ve ol iki ferrāş-ı piyāde iki şütür-i buḫtīdür ve ol āteş 
ki farḳ-ı şāhīde müştaʿil idi, Bilār Vezīr’dür ve ol murġ ki minḳārın farḳ-ı 
şāha urdı, kemāl-i debīrdür ve ol ḫūn ki beden-i şāh anuñla ālūde olmış idi, 
şemşīr-i gevher-nigārdur ki farḳ-ı melike urmaḳ ve ten-i nāzenīnini anuñla 
rengīn ḳılmaḳ dilerler. Biz ḥaḳīrler bu vāḳıʿalaruñ defʿ-i teʾsī̱rinde bir vech 
ile tedārük  ü tedbīr itmişüzdür ki Īrān-duḫt ve ol iki püser ve vezīr ve fīlān-ı 
kūh-peyker ve fīl-i sefīd ve kemāl-i debīr ve şütür-i buḫtī ve esb-i bī-naẓīr ola 
ve3863 ol şemşīr-i āb-şekl ü āteş-teʾsī̱r ile ḳatl olınup ḫūnları bir yire cemʿ olına, 
ammā ol tīġ-i āb-gūn şikeste ve ol küşteler ile zīr-i ḫākde medfūn ḳılına. Ol 
ḫūn ile bir āb-zen tertīb ḳılup meliki aña ḳoyavüz ve cümlemüz ʿazāʾim ü 
ḫavāṣṣa meşġūl olup efsūn oḳıyavuz ve ol ḫūn ile meliküñ alnında [H-277a] 
vefḳ ü ṭılsımāt yazavüz ve cemīʿ-i bedenin ol dem ile şāḫ-ı baḳḳam gibi rengīn 
idüp üç sāʿat tevaḳḳuf ḳılavüz. Baʿdehū āb-ı çeşme ile ser ü tenin pāk  idüp 
rūġan-ı bādām ile çerb idevüz, tā mütevaḳkıʿ olan beliyyāt külliyen mündefiʿ 
ola. Muḥāl u mümteniʿdür ki bu seḥāb-ı ẓulumāt bu āftāb-ı tedbīrden ġayr ile 
mürtefiʿ ola. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Der defʿ-i belāyī ki naṣīb-i tu me-bād
Tedbīr-i hemīnest ki taḳrīr fütād3864

3863 Ola ve] -H.
3864 O bela senin kısmetin olmasın ve senden uzaklaşsın diye söylediğimi yapmalısın. 
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Şāh çün anlardan bu kelimāt-ı vaḥşet-engīzi işitdi āteş-i vaḥşet ḫāne-i ṣabr u 
sükūnın nār u nūr ve bād-ı ḫaşiyyet ḫırmen-i ārām u ḥużūrın hebāʾen mensū̱rā3865 
itdi ve eyitdi: 

Ey aʿdā-yı dost-ṣūret ve ādemiyān-ı Ehremen-sīret tegerg-i merg sizüñ bu ted-
bīrüñüzden [B-241b] yegreg degül midür ve şerbet-i helāk  u bevār sizüñ bu 
ʿilācuñuz ẓulumātından ḥāṣıl olan āb-ı ḥayātdan ṣad bār leẕīẕ ü ḫoşgüvār degül 
midür? Çün bu ṭāʾife ki baʿżı kendü nefsüm mesā̱besindedür ve baʿżı medār-ı 
mülk  ü māl ve esbāb-ı zīnet-i cāh u celāldür, helāk  idem. Anlarsuz ḥayātdan 
nice rāḥat olam ve zindegānīden ne vech ile leẕẕet bulam. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Merā ʿömr ez berāy-ı vaṣl-ı yār-ı nāzenīn bāyed
Ger ān devlet ne-bāşed zindegī dīger çi kār āyed3866

Siz meger ḥażret-i Süleymān ve Būtīmār dāstānın istimāʿ ḳılmamışsızdur ve 
anlaruñ keyfiyyet-i suʾāl ü cevābına ḫaberdār olmamışsızdur. Berāhime istifsār 
itdiler ki: Nice rivāyet olınmışdur ol? 

Ḥikāyet: Pādşāh eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki Ḫażret-i Süleymān ṣalavātu’llā-
hi ʿalā nebiyyinā ve ʿaleyhi bir pādşāh-ı ʿaẓīmü’ş-şān idi. Cemīʿ-i ins ü cin ve vaḥş 
u ṭayr anuñ kemer-i inḳıyād u iẕʿānın miyān-ı cāna çekmiş idi ve münşī-i ḳażā 
menşūr-ı salṭanatın ve heb lī mülken lā-yenbaġī li-aḥadin min-baʿdi3867 ṭuġrāsı ile mü-
veşşaḥ ḳılmış idi [Ü-217b] ve sāyis-i ḳadr, merkeb-i ṣabāyı ki ġudüvvühā şehrün 
ve revāḥuhā şehrün3868 anuñ ṣıfat-ı seyri numūnesidür, anuñ zeyn-i temekküni ile 
tezyīn itmiş idi. Mesṉevī: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Felek  bende vü āftābeş ġulām
Zemāne muṭīʿ ü cihāneş be-kām

Şode ins ü cin çün be-cān çākereş
Zede vaḥş çün ṭayr ṣaf der-bereş3869

3865 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
3866 Ömür, güzel sevgiliye kavuşmak  için gereklidir. Ona kavuşma yoksa ömre ne gerek  var?
3867 Ve bana bir mülk  ver ki benden sonra hiçbir kimseye layık  olmasın (Sâd 35).
3868 (Hz. Süleyman’ın emrine verilen rüzgarın) sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü bir aylık  mesafe idi (Sebe 12).
3869 Felek  onun bendesi, güneş kuludur. Zaman ona itaat etmiş, dünya da onun istediği gibidir. İnsanlar ve cinler onun 

hizmetindedir. Kuşlar ve vahşi hayvanlar onun etrafında pervanedir.
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Bir gün ittifāḳ mā min mevlūdin3870 illā ve ḳad yuḫayyer3871 ḥadīsi̱ mūcebince muḳar-
rebān-ı ṣavāmiʿ-i melekūtdan bir melek-i muḳarreb3872 anı ziyārete geldi ve 
āb-ı ḥayāt ile memlū bir ḳadeḥ getürdi ve eyitdi:

Mübdiʿü küllin celle şānuhū ve ʿ aẓame bürhānuhū3873 seni muḫayyer ḳıldı ve3874 buyurdı ki:

Dilerseñ bu cāmı nūş it ve tā āḫirü’z-zemān küllü nefsin ẕāʾiḳatü’l-mevt3875 ḫumā-
rın ferāmūş it ve dilerseñ [H-277b] bu tengnā-yı zindān-ı nāsūtdan ravża-i 
pür-ṣafā-yı vāsıʿü’l-feżā-yı lāhūta ḫırām eyle ve ġavġā-yı cinn ü insden ḳurtılup 
ve ḥaẓāʾir-i üns ve ferādīs-i ḳudsde ārām eyle3876. Süleymān ʿaleyhi’s-selām bir 
zemān bunı fikr itdi ki naḳd-i ʿömr bir sermāyedür ki anuñla bāzār-ı ḳıyāmetde 
sūd-ı firāvān taḥṣīl itmek  müyesser ve ʿarṣa-i zindegānī bir mezraʿadur ki anda 
devlet-i dü-cihānī toḫmın ekmek  ve saʿādet-i cāvidānī ḥāṣılın götürmek  mu-
taṣavverdür ki ed-dünyā mezraʿatü’l-āḫiret3877. Pes be-her ḥāl kūşe-i ḥayāt kāşāne-i 
fevātdan rāciḥ ve bir zemān mergden emān sebeb-i taḥṣīl-i rıżā-yı raḥmān ol-
duġı ecilden biñ yıl zīr-i zemīnde nihān yatmaḳdan evlā idügi vāżıḥdur. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

ʿÖmr oldur ki giçe sevdā-yı zülf-i yār ile

Yine bu tedbīri itdi ki ekābir-i ins ü cin dergāhumda ḥāżırdur ve emāsi̱l-i vaḥş u 
ṭayr ile dīvānum eyvān-ı āsmāna mümāsi̱ldür. Ṣavāb budur ki bu bābda müşā-
vere vü muḥāvereyi ser-ḥadd-i ıṭnāba yitişdürem, tā her fikr ki raḳam-ı ittifāḳ ile 
merḳūm ola, bu kāra pīş-nihād ve her rāy ki semt-i icmāʿ u [B-242a] ictimāʿ ile 
mevsūm ola, bu bināya esās u bünyād idem. Pes cümle ins ü perī ve sāʾir cānverle-
ri dergāhına daʿvet idüp anlaruñ ile bu bābda muḥāvere ve bu ḫuṣūṣda müşāvere 
ḳıldı. Cümlesi müttefiḳü’l-kelime şürb-i āb-ı ḥayātı tercīḥ itdiler ve ḥayāt-ı cāvidān 
ile ki ṣalāḥ-ı cihānbānīdür, müstaẓhir u müstebşir olup eyitdiler: Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Ber-ḫor ze ḥayāt-ı ebed ü ʿömr-i muḫallid
Ki īnest duʿā şām u seḥer pīr ü cevān rā3878

3870 Mevlūdin] nebiyyin, H.
3871 Her doğana seçme hakkı verilir.
3872 Bir melik-i muḳarrib] biri, B H.
3873 Herşeyin en güzel şekilde yaratıcısı.
3874 Bürhānesini muḫayyer ḳıldı ve] bürhāna, Ü.
3875 Her nefis ölümü tadıcıdır (Âl-i İmrân 185; Enbiyâ 35; Ankebût 57).
3876 Ve ġavġā-yı cin ü insden ḳurtılup ve ḥaẓāʾir-i üns ve ferādīs-i ḳudsde ārām eyle] -Ü.
3877 Dünya ahiretin tarlasıdır.
3878 Yaşlılar ve gençler sabahtan akşama kadar ebedî bir hayata sahip olmak  için dua ederler.

1030 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Süleymān ʿaleyhi’s-selām eyitdi: ʿAcabā taḥt-ı eyāletümde sākin ve ʿarṣa-i 
vilāyetümde mütemekkin olanlardan kimse ḳaldı mı ki ḥālā bu meclisde ḥāżır 
olmaya. Eyitdiler:

Belī Būtīmār bu istişāreden ḫaberdār olmaduġı ecilden bu mecmaʿda ḥāżır 
degüldür. Süleymān ʿaleyhi’s-selām esbe fermān itdi ki anı cüst ü cūy itmege 
gide ve her ḳanda ise anı bulup āstāne-i nübüvvet-menzilete daʿvet ide. Çün 
esb fermān-ı nebīye ītimār idüp Būtīmār’ı arayup buldı ber-mūcib-i emr-i 
vācibü’l-iẕʿān cānib-i dīvān-ı ḫażret-i Süleymān’a daʿvet ḳıldı. Būtīmār anuñ 
daʿvetine icābet itmedi ve kelimātına iltifāt göstermedi. Nevbet-i sā̱nī fermān-ı 
Süleymānī kelbe taʿalluḳ oldı. Seg ber-mūcib-i fermān gitdi ve Būtīmār’a 
Ḥażret-i Süleymān nebīnüñ daʿvetin iʿlām itdi. Būtīmār anuñ daʿvetine ṭavʿ u 
raġbet ile icābet idüp bī-terāḥī vü teʾḫīr imtisā̱l-i emre sāḳ-ı saʿy teşmīr eyledi. 
[Ü-218a] Çün Būtīmār kelām-ı kelbi [H-278a] ḳabūl idüp dīvān-ı āsmān-ey-
vān-ı Süleymān’da müsū̱l itdi Süleymān ʿaleyhi’s-selām aña ḫiṭāb idüp eyitdi: 

Ey Būtīmār senden bir müşkil istifsār itsem gerek  idi, ammā müşkil bir iken 
iki oldı. Ḥālā mercūdur ki müşkil-i maʿhūddan sābıḳ bu şübheyi ḥall idesin. 
Būtīmār ʿacz ü iftiḳār iẓhār idüp eyitdi:

Bendenüñ ne ḳudret ü destgāhı ola ki müşkil-i şāh-ı nübüvvet-penāhı ḥall 
idebile. Anuñ gibi pādşāh-ı sipihr-iḳtidāra bencileyin ḫāksār-ı bī-miḳdārı ʿizz-i 
istişāre ile nevāziş ḳıla. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ben nice ẕerreyem ki mihre irem
Daʿvā-yı mihr idem sipihre irem

Ne ḳadar ḳudret ire mūr-ı ḥaḳīr
Ki Süleymān’a ola bile müşīr

Mıṣraʿ: 

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Men ki bāşem ki der ān ḫāṭır-ı ʿāṭır güẕerem3879

Ammā ḳadīmī resm-i maʿḥūd-ı ʿ ādet-i ekābir-i ʿ ālī-mertebet aṣāġir-i esāfil-men-
ziletden tefaḳḳud-ı aḥvāl idegelmişlerdür ve ḫudāvendān-ı niʿmet duʿā-gūyān-ı 
devletden istiḫbār-ı aḫbāra ruḫṣat virmişlerdür. Beyt:

3879 Ben kimim ki senin güzel hatırına düşeyim.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Naẓar kerden be-dervīşān münāfī-i büzürgī nīst
Süleymān bā-çünān-ı ḥaşmet naẓarhā kerd bā-mūreş3880

Eger ẓıll-ı İlāhī-i nübüvvet-penāhī bende-i devlet-ḫvāhdan bu girih-i iştibāhı 
ḥall itmek  buyura, ümmīddür ki bu ḫāṭır-ı pür-fütūra bu bābda her ne ḫuṭūr 
iderse bī-ḳuṣūr ʿizz-i ḥużūr-ı mevfūrü’l-ḥubūra ʿarż olına. Süleymān ʿaley-
hi’s-selām eyitdi: 

Ḫāṣ u ʿām temām bunuñ üzerine müttefiḳlerdür ki [B-242b] insāndan ṣoñra 
cins-i ḥayvānuñ şerīfi esb ve ḫasīsi kelbdür. Pes sebeb nedür ki eşrefinüñ daʿvetine 
icabetden ibā idesin ve aḫess̱inüñ ednā işāreti ile gelesin gidesin. Būtīmār eyitdi:

Yā nebiyya’llāh esb egerçi zīver-i şeref ü cemāl ile ārāste ve zīnet-i hüner ü 
kemāl ile pīrāstedür, ammā vefā merġzārında raʿy u çerā itmemişdür ve ḥaḳḳ-ı 
nān u nemek  çeşmesārından āb-ı ṣafā içmemişdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ez esb vefā ṭamaʿ ne-mī-bāyed kerd
Esb ü zen ü şemşīr vefādār ne-end3881

Her çend ki kelb ḫisset ü denāʾet ile mevṣūf ve levs-̱i necāset ile meşhūr u 
maʿrūfdur, līkin vefādārlıḳ loḳması ile neşv ü nemā bulmışdur ve ḥaḳ-güẕārlıḳ 
üstüḫvānı ile mürebbī olmışdur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İdüp seg ḥalḳa-i iḫlāṣı der-gūş
Ḥuḳūḳ-ı niʿmetin3882 ḳılmaz ferāmūş

Ol sebebden ben bende icābet-i daʿvet-i ḥażretde ki menbaʿ-ı vefā ve mecmaʿ-ı 
ṣıdḳ u ṣafādur, bī-vefa kavlini istimāʿdan imtināʿ itdüm ve işārāt-ı ḳavl-i vefā-
dāra iʿtimād idüp anuñ emrine imtisā̱l ü ittibāʿ itdüm. 

Süleymān ʿaleyhi’s-selām Būtīmār’uñ [H-278b] cevābını temām istiḥsān3883 
itdi ve ḳıṣṣa-i taḫayyür-i memāt u ḥayātı naḳīr ü ḳıṭmīr der-miyān itdi. Būtīmār 
eyitdi: 

3880 Dervişlerle ilgilenmek  büyüklüğe aykırı değil. Hz. Süleyman bile o yüceliğiyle karıncaların hatrını gözetti.
3881 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Attan vefa beklememek  gerekir. Çünkü at, kadın ve kılıçta vefa olmaz.
3882 Niʿmetin] loḳmayı, Ü.
3883 İstiḥsān] istiḥsān idüp temām taḥsīn, Ü.
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Yā nebiyya’llāh bu āb-ı ḥayvān ki sebeb-i ḥayāt-ı cāvidāndur, saña iḫtiṣāṣı var 
mı? Yoḫsa aḥbāb u aṣḥāb ve sāʾir müteʿalleḳātuñ daḫı andan ḥiṣṣedār mıdur? 
Süleymān ʿaleyhi’s-selām eyitdi: 

Bu kerāmet baña maḫṣūṣdur3884. Sāʾir ḫavāṣṣ andan bī-ḥiṣṣedür. Būtīmār eyitdi:

Bu taḳdīrce lāzım gelür ki cemīʿ-i dostān-ı hem-demüñ ve yārān-ı maḥremüñ 
aḫirete intiḳāl ide ve zen ü ferzend ve ḫvīş ü peyvendüñ vāḥiden baʿde vāḥid 
dünyādan gide. Daḫı sen firḳat odına yanasın ve muṣībet derdine boyanasın. 
Ben gümān idemezem ki sen bu zindegānīden leẕẕet bulasın ve ʿömr-i cāvi-
dānīden ki ser-ā-ser firāḳ ile giçe, mütemettiʿ olasın. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Olmaya bundan özge müşkil dem
K’anda yārinden ayrıla ādem [Ü-218b]

Firḳat-i dost āfet-i dildür
Ḥasret-i dost zehr-i ḳātildür

Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣıḥḥat-i yārān ġanīmet dān ki nuḳl-i zindegī
Ḫaṣṣa ez behr-i nisā̱r-ı ṣoḥbet-i yārān ḫoşest

Ḫoş buved behr-i temāşā gülşen-i ʿömr-i ʿazīz
V’ān temāşā hem be-dīdār-ı hevādārān ḫoşest3885

Ḥażret-i nübüvvet-meʾāb anuñ cevābını istiḥsān u istiṣvāb idüp şarāb-ı zehr-
āmīz-i firāḳdan ictināb itdi ve şerbet-i ḥayāt ve şarāb-ı beḳā üzre cürʿa-i cām-ı 
ḥanẓal-meẕāḳ-ı fenāyı iḫtiyār ḳıldı. 

Bu mese̱li getürdüm, tā bilesiz ki bu cemāʿatsüz zindegānī baña müyesser de-
güldür ve kendü helāküm ile anlaruñ firāḳı miyānında farḳ mutaṣavver degül. 
Bu daḫı muḳarrerdür ki her melik  ṣaded-i zevālde ve her mülk  şeref-i irtiḥāl 
ü intiḳāldedür. Bu ʿimāretüñ āḫiri ḫarāb ve bu serāyuñ ʿāḳıbeti serābdur. Bu 
ribāṭda devām muḥāl ve bu miḥnet-ābād maḳām-ı irtiḥāldür3886. Ḳıṭʿa:

3884 Maḫṣūṣdur] ḫāṣṣadur, B H.
3885 Dostların sağlığının kıymetini bil. Çünkü hayatın güzelliği dostlar uğrunda bir şeyler vermektedir. Değerli ömür 

bahçesini seyretmek  dostlarla olursa güzeldir.
3886 Bu ʿimāretüñ āḫiri ḫarāb …bu miḥnet-ābād maḳām-ı irtiḥāldür] -Ü.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Görür mi kimse beḳā lālesinde reng-i bekā
Bulur mı [B-243a] kimse gülinde göre vefā ḳoḳusın

Aḳar ṣuyından irer gūş-ı hūşa ṣavt-ı raḥīl
Dimāġ-ı3887 cāna esen yil virür fenā ḳoḳusın

Şiʿr:
[Müfāʿaltün / Müfāʿaltün / Feʿūlün]

Nezelnā fīhi yevmen ve’rteḥalnā
Keẕa’d-dünyā nüzūlün ve’rtiḥālün3888

Bu maḳām-ı fevāt u fenāda bir ḳaç gün ārām u ḫırām içün bu ḳadar ḫūn-ı ḥarā-
ma irtikāb u iḳdām ṭavr-ı ʿaḳldan dūr ve kişi kendü eli ile ḫırmen-i ʿīş u ḥużūrın 
hebāʾen mensū̱rā3889 itmek  muḳteżā-yı fikr-i ṣaḥīḥden be-ġāyet mehcūrdur. Eger 
mümkin ise bu müşkilüñ ḥallinde bundan eshel bir ṭarīḳ buluñ ve bu ġāʾilenüñ 
defʿinde ḳudretüñüz var ise bir ḥīle daḫı tedārük  ḳıluñ ki ben teklīf-i mezbūruñ 
ʿuhdesinden gelemezin ve ṭavr-ı ʿaḳlda maḥẕūr ve meẕheb-i şerʿde menhī vü 
maḥẕūr olan umūrda size müsāʿade ḳılamazın. Berāhime [H-279a] eyitdiler:

El-ḥükmü li’llāh3890 kelām-ı ḥaḳ telḫ olur ve nāṣiḥ ü ṣādıḳlaruñ ḳavli dürüşt gelür, 
el-ḥaḳḳu murrun3891, ammā rāy-ı ʿālem-ārā-yı melikden be-ġāyet müstaġrebdür 
ki ġayrıları kendünüñ nefs-i şerīf ve ʿunṣur-ı laṭīfine berāber bile ve anlaruñ 
cihet-i beḳāsı içün cān-ı ʿazīz ve cāh-ı leẕīẕinden ferāġat ḳıla. Muḫliṣlerüñ 
naṣīḥati ḥayyiz-i istimāʿda vāḳıʿ olmaḳ ve bī-ġarażlaruñ kelāmına ʿayn-ı iʿtibār 
ile naẓar ḳılmaḳ gerek. Pādşāh nefs-i nefīs ve mülk-i muʿayyenüñ3892 ḳadrin bil-
mek  ve bu emre ki mūcib-i feraḥ-ı temām ve müstevcib-i āsāyiş-i ḫāṣ u ʿ āmdur, 
bī-tevaḳḳuf u tereddüd şürūʿa iḳdām itmek  gerek  ki ʿuḳāla ḳatında nefs-i ʿazīz 
cümleden muḳaddem ve anuñ vücūdı muḳābelesinde sāʾirler ke’l-ʿademdür. 
Żamīr-i münīr-i melike pūşīde olmaya ki ādemī-zāde maḳām-ı istiḳlāl ü istib-
dāda külfet-i temām ile vāṣıl ve sūd u cūd ki bāzār-ı kāʾinātda andan rāyic-i 
mevcūd yoḳdur, ḫarc-ı nuḳūd ve beẕl-i mechūd ile ḥāṣıl olur. Ḥāliyā ḥāviye-i 
memātı zāviye-i ḥayāt üzre tercīḥ ü taḳdīm itmek  ve ḳısmet-serāy-ı sürūr u 

3887 Dimāġ-ı] -B.
3888 Konduk  ve ertesi gün yola çıktık. Dünya böyledir işte, bir konma, bir de yolculuk.
3889 Dağılmış zerreciklere çevirdik  (Furkân 23).
3890 Hüküm Allah’ındır.
3891 Gerçek  acıdır.
3892 Muʿayyenüñ] ü saʿyinüñ, H.
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ḥubūrı ḳoyup tengnā-yı gūr ve meʾvā-yı mār u mūra gitmek  reviş-i ḫıredden 
dūr görinür. Nite ki ẕāt-ı melik  bāḳī vü pāydārdur. Zen ü ferzende iḳtidār 
vardur ve tā melik  üstüvār u ber-ḳarār ola, ḫuddām kāfī ve esbāb-ı salṭanat 
bisyārdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ger hīç ne-bāşed çü tu bāşī heme hest3893

Melik  çün bu fuṣūli istimāʿ buyurdı ve defʿ-i mefāsid-i menāmda anlaruñ bu 
cürʾete iḳdām u ilḥāḥ u ibrāmın gördi ġāyet müteḥayyir ü müteʾellim olup 
bārgāhdan ḫalvetgāha ḫırām itdi ve ṣuffe-i eyvāndan kūşe-i beytü’l-aḥzāna 
müteveccih oldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Çü ne’tvānem ki bā kes ḥāl-i derd-i ḫvīşten gūyem [Ü-219a]

Revem der-külbe-i aḥzān u hem bā ḫvīşten gūyem3894 

Pes rūy-ı żirāʿati ḫāk-i meẕellete sürüp ḫūnābe-i ḥasreti fevvāre-i dīdesinden 
revān ve ṣarṣar-ı ḥayret-i ḥırmān, ḫırmen-i ṣabr u ārāmın ṣavurup bād-ı 
ḫazān-ı aḥzān berg ü bār-ı sürūr u ḥużūrın rīzān itdi ve kendü kendüye eyitdi: 

Eyā bu ġamām-ı ġumūm ve ṭūfān-ı hümūm ki andan berf-i ḫavf ve tegerg-i 
merg nüzūl ider, nice feżā-yı ḳażādan hücūm itdi ve bu semūm-ı kürūb ki 
ṣaḫre-i ṣammāyı mūm ve seng-i ḫārāyı eridüp ṣūm ider, nice muġaylānzār-ı 
belādan hübūb itdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Men būdem ü gencī vü ḥarīfī vü sürūrī
Ġam rā ki nişān dād u belā rā [B-243b] ki ḫaber kerd3895

Hīç bir ferd kendünüñ ḫvīş ü peyvendinüñ ḳatline rıżā virür mi? Yā bir eḥad 
bī-cemāl-i ferzend ve didār-ı ḥalīle-i dil-bend mücerred bir ʿömr-i fānī ile 
[H-279b] ḳāniʿ ü ḫursend olur mı? Bu püserlerüm ki her biri gözümüñ nūrı 
ve göñlümüñ sürūrı ve dil ü ciger pergāleleri ve ʿömr bāġı ġonce vü lāleleridür 
ve ḥāl-i ḥayātumda mādde-i istiḥẓār ve vaḳt-i vefātumda mābihü’l-iftiḫārum-
dur, naẓarumda olmayıcaḳ ve benden ṣoñra ḳalmayıcaḳ nihāl-i ʿömrden nice 
ber-ḫūrdār olam veyā devlet-i salṭanatdan ne leẕẕet ü ḥalāvet bulam. Beyt:

3893 Hiç bir şey olmasın, tek  senin varlığın yeter.
3894 Derdimi anlatacak  kimsem yoksa, bari gidip hüzün kulübemde kendi derdime yanayım.
3895 Ben vardım, gençlik  vardı, dostlar vardı ve mutluluk  vardı. Bizi gama ve belaya kim ihbar etti?
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳalmayıcaḳ kişinüñ ṣonuñda bir ḫayr-ı ḫalef
Ḥayfdur ol ʿömre kim ola ʿabes ̱yire telef

ve Īrān-duḫt ki çeşme-i ḫūrşīd-i tābān anuñ çāh-ı zenaḫdānında bir ḳaṭredür ve 
lemʿa-i māh-ı dıraḫşān ʿ aḳs-i ruḫ-ı nūr-efşānından bir lemḥadur, ruḫsāre-i ġarrāsı 
rūz-ı vuṣlat gibi tābān ve ṭurre-i muṭarrāsı şeb-i firḳat gibi bī-pāyāndur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Münevver mihr-i ruḫsārıyla āfāḳ
İki ḳaşıyla māh-ı nev gibi ṭāḳ

Ḳadinüñ degmesidür şāḫ-ı şimşād
Ḳadīmī bendesidür serv-i āzād

Mücāleset-i dil-rübāsını mı medḥ ideyin3896, muṣāḥabet-i cān-fezāsını mı şerḥ 
ideyin3897? Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dizin dizin güher-i ābdārumı diyeyin
Girih girih resen-i müşk-bārumı diyeyin

Baña ansuz ḥayāt nice mutaṣavverdür. Farażā ki ʿömr-i Nūḥ muḳadder ola, 
meṭāʿ-ı ʿömrden ansuz temettuʿ nice müyesserdür ve eger Bilār Vezīr ki rāy-ı 
münīri rūz-ı ḥādise̱de bir āftāb-ı nūr-efzā ve pertev-i şemʿ-i żamīri şeb-i vāḳıʿa-
da bir nūr-ı ẓulmet-zedādur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Rāyınuñ imżāsıdur ʿunvān-ı dīvān-ı ʿamel
Şemse-i şemşīridür ṭuġrā-yı menşūr-ı ecel

Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bī-dest-i yārī-i ḳalem ü bī-ḳarār-ı ū
Taḫt-ı mülūk  rā ne-buved pāy ber ḳarār3898

Şöyle ki ʿizz-i ḥużūrumda ḥāżır ve ʿayn-ı tedbīr-i iṣābet-peẕīr ile aḥvāl-i mül-
ke nāẓır olmaya, ʿimāret-i memālik  ve riʿāyet-i ḫalāʾiḳ ve revnaḳ-ı aʿmāl ve 

3896 Medḥ ideyin] diyeyin, Ü.
3897 Şerḥ ideyin] söyleyeyin, Ü.
3898 Onun kaleminin yardımı ve kararı olmadan padişahların tahtı ayakta duramaz.
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taʿmīr-i ḫazāʾin ve tevfīr-i emvāl ne vech ile mümkin ü müyesser ola ve çün 
ṣaḥīfe-i tedbīr kemāl-i debīr ki naḳş-bend-i mihr-i münīr şākird-i benānı ve tīr-i 
bedīʿü’t-taḳrīr rīze-ḫūr-ı sofra-i maʿānī vü beyānıdur, lafẓı leʾālī-i manẓūm gibi 
dil-keş ve ḫaṭṭı cevāhir-i mensū̱r gibi feraḥ-baḫş Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Luṭf-ı lafẓeş dāde bā hem āb u āteş rā ḳırān
Ḥüsn-i ḫaṭṭeş kerde bā hem nūr u ẓulmet rā ḳarīn3899

naẓarumda olmaya, meṣālih-i eṭrāf ve ḥavādis-̱i eknāfa ne ṭarīḳ ile ʿalem 
ḥāṣıl ola ve mekāʾid-i aʿdā-yı devlet ve ʿazāʾim-i müddeʿiyān-ı memleket ne 
ḥīle ile ıṭṭılāʿa ḳābil ola ve her gāh ki bu iki nāṣiḥ-i emīnüñ belki bu iki dürr-i 
se̱mīnüñ defter-i vücūdına raḳam-ı ʿadem çekile. Her-āyine anlaruñ fevāʾid-i 
rāy ü dirāyeti ve menāfiʿ-i ḥüsn-i kifāyeti aḳṭāʿ-ı mülkden inḳıṭāʿ bulsa gerek. 
Bu taḳdīrce revnaḳ-ı [Ü-219b] umūr ve niẓām-ı mehāmm-ı cumhūr ḳabīl-i 
mümteniʿātdan [H-280a] olsa gerek  ve ol pīl-i sepīd ki şaḫṣı cirm-i māh gibi 
tābān ve gerdūn-ı gerdān gibi revāndur, Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bend-i ḥıṣn-ı ḥiṣār-ı ū āhen
Ze ḫam-ı dendān-ı ū ḥiṣār efken3900

rikābumda olmayıcaḳ meydān-ı maʿrekede mübārezeye nice varam ve ol iki 
fīlsüz daḫı ki ṣaff-ı heycāda seyl gibi ḫurūşān ve deryā gibi cūşāndur, Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ze ḫorṭūm sāzend pīçān kemend
Biyārend bār-ı belā rā be-bend3901

hengām-ı veġāda meṣāf-ı aʿdāda nice ṭuram ve eyyām-ı rezmde [B-244a] 
muḫālifleri birbirine nice uram ve ol iki cammāzelersüz ki vaḳt-i seyrde peyk-i 
bād-ı ṣabā-yı cihān-peymā anlardan ese̱r göremez ve berīd-i şimāl per ü bāl-i 
istiʿcāl ile reh-güẕārları ġubārına iremez. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Saʿādet ḳaṣrına pāyı sütūndur
Teni üstinde kūh-ı bī-sütūndur3902

3899 Sözünün lutfu sayesinde ateş ve su bir araya gelmiş. Yüzündeki güzel hat karanlık  ve aydınlığı bir araya getirmiş.
3900 Onun kalesinin burçları demirdendir. Dişleri kale burçlarını yıkar.
3901 Hortumdan kement yaparlar. Onunla bela yükünü avlarlar.
3902 Saʿādet ḳaṣrına… kūh-ı bī-sütūndur] -Ü.
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Yelerse yel gibidür tünd ü ser-keş
Segirdürse hevāya urur āteş

Ḳanāʿat-pīşe zāhid gibi kem-ḫvār
Taḥammül ehli gibi bār-ı ber-bār

Ḥāl-i aḳṭār ve eṭrāf-ı diyāra nice muṭṭaliʿ olam ve aḥkām u beşāret-nāmeleri 
cevānib-i memālike ve mesāmiʿ-i ḫalāʾiḳa ne ṭarīḳ ile münteşir ḳılam ve ol ṣarṣar-
teg ü pūlād-reg ṣāʿiḳa-kirdār u berḳ-reftār ol semend-i bī-mānendsüz ki āteş-i 
naʿl-i pāy-ı cihān-peymāsı rān-ı raḫş-ı Rüstem’de dāġ-ı ġayret yaḳar ve reşk-i 
sürʿat-i seyrinden dīde-i şebdīz-i Ḫüsrev’den eşk-i gül-gūn aḳar, Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gezer ʿālem için bir demde çün berḳ
İki menzildür aña ġarb ile şarḳ

Urur peyk-i ṣabānuñ gözine toz
Ayaġı tozın ider sürme ılduz

Yile anı nice teşbīh3903 ide dil
Ki tozın görmeye yil yilse biñ yıl

tīr-i ārzūyı kemān-ı neşāṭ ile ne vech ile getürem ve kūy-ı ṭarabı meydān-ı 
cihānda nice çevgān-ı ḥīle ile götürem ve bir tīġ-i gevher-nigār ki bir āb-şekl-
dür ki āteş-i fitne anuñ ḥareketi ile sükūn bulur ve bir āteş-i naʿldür ki āb-rūy-ı 
memleket anuñ bereketi ile muṣaffā olur, Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nemūd tīġ-i kebūd-ı tu cevher ez ten-i ḫvīş
Çü ber benefşe-i sīrāb ḳaṭre-i bārān3904

hengām-ı kerr ü ferrde nice manṣūr u muẓaffer olam ve her gāh ki bu 
meẕkūrātdan bī-kes ḳalam ve müteʿalleḳātumuñ ḳatline rıżā virüp bu yādgār-
ları ki ʿavāṭıf-ı perverdgārīden ben bendeye maḫṣūsdur, żāyiʿ ḳılam. Mülk  ü 
salṭanatdan nice mütemettiʿ olam ve ʿömr u zindegānīden ki farażā cāvidānī 
olana leẕẕet bulam ve fī’l-ḥaḳīḳa Mıṣraʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

ʿÖmrī ki īn çünīn güẕered der ḥisāb nīst3905

3903 Teşbīh] tenbīh, B.
3904 Senin mavi kılıcın kendi mücevherlerini gösterdi, tıpkı suya kanmış menekşenin üzerindeki yağmur tanesi gibi. 
3905 Hayatın böyle biteceği hiç hesap edilmemişti.
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El-ḳıṣṣa melik  bir gün bir gice bu minvāl üzre deryā-yı ġuṣṣaya ṭaldı, ammā 
ḳaʿrına iremedi ve ġavvāṣ-ı ʿ aḳlı ʿ ummān-ı fikrete ṣaldı, līkin ṣadef-i żamīrde bir 
gevher-i tedbīr ki silk-i ḳabūlde [H-280b] intiẓāma ḳābil ola, eline girmedi. 
Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Külbe-i ḥüzn içinde ḳaldı ḥazīn
Hem-demī ġuṣṣa hem-nişīni enīn 

Virdi göñlin yile gözin āba
Ḳomadı cāy-ı tāb-ı dil ḫvāba

ʿĀḳıbet erkān-ı devlet miyānında ẕikr-i fikr-i pādşāh şuyūʿ buldı ve perīşān-ḫāṭır-
lıġı ve dil-meşġūllıġı cemīʿ-i maḥremān-ı ḥarem-i salṭanat beyninde beyyin ü 
müstefīż oldı. Bilār Vezīr ḥāli çün bu minvāl üzre müşāhede itdi müteḥayyir 
olup kendü kendüye eyitdi:

Ger istikşāf-ı aḥvāle cürʾet idem ve taḥḳīḳ-i esrār-ı pādşāhīye nifāẕ-ı işāret 
olmadın mübāşeret gösterem. Merāsim-i ḥürmet ve ādāb-ı salṭanatda tehā-
vün itmiş oluram ve eger ihmāl idüp ṭarīḳ-i teʾemmül ü tevaḳḳufa sālik  olam 
[Ü-220a] cādde-i ṣıdḳ u iḫlāṣ ve minhāc-ı levāzım-ı iḫtiṣāṣdan ṭaşra gitmiş 
oluram. Pes Īrān-duḫt ḫidmetine gitdi ve baʿde [B-244b] ez edā-yı merāsim-i 
iʿzāz ve ikrām-ı āġāz kelām idüp eyitdi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ey serā perde-i ʿıṣmet-zede ber-ʿilliyyīn
Perdedār-ı ḥarem-i ḥürmet-i tu rūḥ-ı emīn 

Rāy-ı ʿālem-ārāya pūşīde olmaya3906 ki ol hengāmdan berü ki bu bende-i 
müstehām bu bārgāh-ı sipihr-iḥtişāmuñ ḫuddāmı silkinde şeref-i intiẓām bul-
mışdur, ilā hāẕe’l-ān gümānım budur ki meliküñ bendeden pinhān bir sırrı 
vāḳıʿ olmamışdur ve daḳāʾiḳ-ı aḥvāl-i memleket ve celāʾil-i aʿmāl-i salṭanatdan 
hīç birisine benüm ile meşveret itmedin şürūʿ buyurmamışdur ve bir ḳaç gün 
oldı ki berāhimeyi niçe defʿa ḫalvetine daʿvet idüp anlarla maḫfī baʿżı nesne 
müfāveże itdi. Ol zemāndan beri kimsenüñ yüzine baḳmaz ve ḫalvet-ḫāne-
sinden ṭaşra çıḳmaz. Niçe gündür ki aḥvāl-i memleket mühmel ü muhtel ve 
umūr-ı salṭanat muḫabbaṭ u muʿaṭṭaldur, öyle olsa çün ḥażret-i ʿulyā melike-i 
memleket ve kāfile-i saltanatdur ve leşker ü raʿiyyet ʿāṭıfet-i melikden ṣoñra 

3906 Pūşīde olmaya] rūşen ola, Ü.
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anuñ ʿayn-ı ʿināyetine göz ṭutarlar ve anuñ ḥükmini ḥal ve ʿaḳd-ı umūr ve ḳabż 
u basṭ-ı meṣāliḥ-i cumhūrda sā̱nī-i isṉeyn-i fermān-ı sulṭān3907 ʿadd iderler. 
Ṣavāb oldur ki istiʿlām-ı aḥvāle iḳdām idüp3908 keyfiyyet-i vāḳıʿayı biz bende-
lerine iʿlām erzānī buyuralar, tā ʿalā sebīli’l-istiʿcāl anuñ tedbīr ü tedārükine 
iştiġāl olına ki berāhime-i ġadr-pīşe vü mekr-endīşe mebādā ki tennūr-ı ḥīleyi 
germ idüp faṭīr-i tezvir ile pādşāhı bir ḫaṭar-nāk  emre taḥrīk  ideler ki ʿāḳıbeti 
ḥasret ü nedāmete müfżī ve ḫātimeti ḥayret ü melāmeti muḳteżī ola. Neʿūẕü 
bi’llāh bir ḥādise̱ vāḳıʿ olursa ṣoñra telehhüf ü teʾessüf fāʾide virmez ve taḥassür 
ü taḥayyür nāfiʿ olmaz. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

ʿİlāc-ı vāḳıʿa pīş ez vuḳūʿ bāyed kerd [H-281a]

Dirīġ sūd ne-dāred çü reft kār ez dest3909

Īrān-duḫt eyitdi: Ey vezīr-i ṣavāb-tedbīr benüm ile melik  miyānında yaḳın 
zemānda bir mā-cerā cārī olup ʿitāb-āmīz kelimāt vāḳıʿ olmışdur. Ḥāliyā ḫal-
vet-ḫāne-i melike cürʾet idüp āġāz-ı kelām ve istikşāf-ı esrāra iḳdām şāʾibe-i 
tekellüfden ḫālī degüldür. Vezīr eyitdi: 

Ey melike el-ʿitābu hediyyetü’l-aḥbāb3910 ʿitāb sebeb-i rüsūḫ-ı binā-yı maḥabbet ve 
mūcib-i se̱bāt-ı esās-ı meveddetdür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ

Nāzī ze tu bāşed ü ʿitābī ez mā
Bī-nāz u ʿitāb-ı dūstī ne’tvān kerd3911

Bu aṣl veḳāyiʿde ḥicāb-ı ʿitāb mürtefiʿ olmaḳ gerek  ki çün melik  bādiye-i tefek-
kürde ḥayrān ḳalmış ve endīşe-i dūr u dırāz ḫāṭır-ı mecmūʿın perīşān ḳılmış ola 
maḥremān-ı ḥarem-i muḥtereme cürʾet-i kelām vācibdür ve vüzerāya istifsār-ı 
esrār-ı mülūk  ġayr-ı münāsibdür. Bu daḫı muḳarrerdür ki aṣḥāb u aḥbāb-ı 
melikden ol cenāb-ı ʿıṣmet-meʾābdan ġayrıya bu bābda fetḥü’l-bāb müyesser 
degüldür. Melik  bu żaʿīf ḥużūrında defaʿāt ile zebān-ı şerīfine getürmişdür ki 
her gāh ki Īrān-duḫt naẓaruma gelse ḥüzn ü endūh sāḥa-i ḫāṭırumdan mā-
nend-i kūh daḫı olsa ber-bād olup şād ve dīdār-ı hümāyūn ile bār-ı ġamdan 

3907 Sulṭān] salṭanatı, B Ü.
3908 S̱ānī-i isṉeyn fermān-ı salṭanatı ʿadd iderler. Ṣavāb oldur ki istiʿlām-ı aḥvāle iḳdām idüp] -Ü.
3909 Kaza yapmadan önce önlemi alınmalıdır. Ne yazık  ki iş işten geçtikten sonra önlem almanın bir faydası olmaz.
3910 Azarlama, dostların hediyesidir.
3911 Naz etmek  senden sitem etmek  bizden. Çünkü nazsız ve sitemsiz dostluk  olmaz.
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ḳurtılup bend-i elemden azād oluram. Hemān [B-245a] bī-tekellüf hakīkat-i 
hāli istiʿlāma iḳdām eyle ve ilḥāḥ u ibrām ile neye vāḳıf olursañuz bī-tevaḳḳuf 
bu bende-i devlet-ḫvāha iʿlām eyle. 

Īrān-duḫt ḫalvet-i melike cürʾet itdi ve şarṭ-ı ḫidmeti yerine getürüp eyitdi: 
Beyt: [Ü-220b]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġamet mebād u gezendet mebād u derd mebād 
Ki rāḥat-ı dil ü ārām-ı cān u defʿ-i ġamī3912

Mūcib-i fikret ve sebeb-i ḥayret nedür? Eger berāhimeden baʿżı vaḥşet-āmīz 
kelimāt istimāʿ buyuruldı ise lāʾiḳ budur ki biz bendelerüñüzden daḫı keyfiy-
yet-i ḥāle muṭṭaliʿ olavüz, tā anuñ tedārükinde şarṭ-ı ihtimāmı taḳdīm itmek  ile 
veẓāʾif-i ʿubūdiyyeti edā ḳılavüz. Melik  buyurdı ki: 

Ey ārām-ı dil-i bī-ḳarār ve ey mūnis ü ġam-küsār3913 ol nesneden suʾāl u istifsār 
cāʾiz degüldür ki cevābı mūcib-i melāl-i ḫāṭır ve sebeb-i hücūm-ı ḫavāṭır ola, lā 
tesʾelū ʿan eşyāʾe in tübde leküm tesüʾküm3914. Īrān-duḫt eyitdi:

Eger bu āfet ü maḫāfet müteʿalleḳāt-ı şāhdan bir ṭāʾifeye müteʿallıḳ ise ġam 
degüldür ki selāmet-i ẕāt-ı mübārek-i şāhī cemīʿ-i āfātı tedārükde kāfīdür. 
Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hezār cān-ı girāmī fidā-yı cān tu bād3915

ve eger ʿıyāẕen bi’llāh ol ḥażretüñ nefs-i nefīsine müteʿallıḳ ola, anda daḫı 
ıżṭırāb cāʾiz [H-281b] görmemek  ve ḫāṭır-ı ʿāṭıra ḫavāṭıra yol virmemek 
gerek. Belki ber-mūcib-i eyne ʿazametün min ʿazamāti’l-mülūk3916 ʿazīmet-i merdā-
neye mülāzemet ve ṣıfāt-ı ṣabr u se̱bāta müdāvemet buyurılmaḳ gerek. Cezaʿ ü 
fezaʿ-i ḥużūrı sāḥa-i dilden dūr ve iẓhār-ı ʿacz-i ḥāl ve żaʿf-ı bāl-i aḥibbāyı ren-
cūr ve aʿdāyı mesrūr ider. Her kimesne ki vaḳt-i ḥudūs-̱ı ḥavādisḏe ve zemān-ı 
vuḳūʿ-ı vaḳāyiʿde ḥabl-i metīn-i ıṣṭıbāra temessük  ide, ʿāḳıbetü’l-emr murādı 
çihresin ʿayn-ı yaḳīn ile müşāhede ḳıla ve sürūr u şādī-i ʿarūsı anuñ kenārında 

3912 Kederin olmasın, belan olmasın, derdin olmasın. Çünkü sen gönül rahatlığı, ruhun sükuneti ve hüznü engelleyensin. 
3913 Ve ey mūnis ü ġam-küsār] -H Ü.
3914 Açıklandığı takdirde sizi üzecek  olan şeylere dair soru sormayın (Ma'ide 101).
3915 Bin değerli can, senin canına feda olsun.
3916 Bu kararlılık  padişahların kararlılığı yanında nedir ki?
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cilveger ola. Farażā ki fevāʾid-i dünyeviyye aña müterettib olmaya, bī-şübhe 
mesū̱bāt-ı uḫreviyyeden ki etemm-i maḳāṣıddur, bī-behre ḳalmaya. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İçer çün zehr-i ṣabrı ḳaṭre-i āb
Ṭoñar olur ṣadefde dürr-i ḫoş-āb

Dil-i kān ṣabrla olur pür güherden
Ṣadef ḳarnı ṭolar lüʾlüʾ-i terden

Ḳatılıḳlara ṣabr eyler yudar ḳan
Olur seng-i siyeh laʿl-i Bedeḫşān

Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey dil ṣabūr bāş ber-āfāt-ı rūzgār
Nīkū şeved be-ṣabr ser-encām-ı ādemī3917

Pādşāh-ı muvaffaḳun min ʿ ındi’llāh oldur ki çün bir mühimm sāniḥ olup bir ḥādise̱ 
vāḳıʿ ola vech-i tedārüki ve ṭarīḳ-i telāfīsi anuñ kemāl-i kiyāset ve vüfūr-ı ferāse-
te müştebih ü mestūr olmaya. Ḫuṣūṣan ki esbāb-ı devlet ü ḥaşmetde şemme-i 
fütūr ve muḳaddemāt-ı ferḥat ve mūcibāt-ı meserretde şāʾibe-i ḳuṣūr olmaya. 
Ḳıṭʿa:

[Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün / Müstefʿilün]

Hem genc dārī hem ḫadem hem mülk  dārī hem ḥaşem
Bīrūn nih ez ḫalvet ḳadem ber bām-ı ʿālem zen ʿalem

Ruḫ cānib-i maḳṣūd kun endūh rā nā-būd kun
Aḥbāb rā ḫoşnūd kun ber-dār ez dil bār-ı ġam3918

Melik  eyitdi: Eger Kūh-ı Ḳāf berāhime işāret itdükleri aḥvāl-i pür-ehvālden 
bir ḥarf işitse Ṭūr-ı Mūsā gibi ḥarekete gelüp ve büsseti’l-cibālü bessā3919 ṣıfatı 
anda ẓāhir ü hüveydā olaydı ve eger ol rumūz-ı ciger-sūzdan [B-245b] gūş-ı 
rūz-ı cihān-efrūza bir remz irişse ḳasāvetinden şeb-i tīre gibi tārīk  ü tār olup 
andan āsā̱r-ı ẓulumātun baʿżuhā fevḳa baʿżın3920 peydā vü āşkār olaydı. Beyt:

3917 Ey gönül felek  belalarına karşı sabırlı ol. Çünkü sabreden insanın sonu iyi olur.
3918 Hem zenginsin, hem hizmetçilerin var, hem mülkün hem hayvanların var. Halvetten çıkıp dünyanın tepesine ayak 

bas. Yüzünü amacına çevir. Kederi yok  et. Arkadaşlarını sevindir. Gönlünden gam yükünü al.
3919 Ve dağlar parçalanmakla parçalanmıştır (Vâkı'a 5).
3920 Kat kat karanlıklar...
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger meh siyeh ne-pūşed ez īn ġam siyāh rūst
V’er ebr ḫūn ne-giryed ez īn ġuṣṣa bī-ḥayāst3921

Kerem eyle baña bu bābda kelām söyleme ve anuñ taḥḳīḳinde ibrām eyleme 
ki [Ü-221a] ne baña tekellüme ḳudret müyesser ve ne saña istimāʿa ṭāḳat 
mutaṣavverdür. 

Īrān-duḫt bir defʿa daḫı zimām-ı iḳdāmı cānib-i ibrāma ʿaṭf itdi. Melik  anuñ 
ilḥaḥ u ibrāmına taḥammüle ḳādir olmayup żarūrī meknūn-ı żamīrin iʿlām 
idüp eyitdi:

Giçen gicelerde maḫūf vāḳıʿalar gördüm ve anuñ hevlinden ziyāde ḫavf idüp 
ḥaḳīḳat-i taʿbīr ve keyfiyyet-i [H-282a] teʾvīlin berāhimeden ṣordum. Ol 
medābīr ḥudūs-̱ı nevāzil-i hāʾile ile taʿbīr idüp def-i ġāʾilesinde böyle tedbīr 
itdiler ki seni ve ol iki püser-i nāzenīni ve Bilār Vezīr’i ve kemāl-i debīri ve pīl-i 
sefīd-i şīr-efkeni ve sāʾir pīlān-ı kūh-peyker ü leşker-şikeni ve cemmāzegān-ı 
ḫārā-peymā vü ḫūn-ḫvārı ve semend-i cihān-neverd-i ṣabā-reftārı şemşīr-i 
gevher-i nigār ile āġuşte-i ḫāk  u ḫūn idüp helāk  idem, tā ol menāmātuñ ese̱r-i 
żarar ve şerer-i şerri mürtefiʿ ola. 

Īrān-duḫt bu kelimātı istimāʿ itdi. Dūd-ı endūh revzene-i dilinden āteşgede-i 
dimāġına ṣuʿūd idüp ḳarīb oldı ki ḳaṭarāt-ı ʿaberātı fevvāre-i dīdesinden girī-
ve-i ruḫsārına revāne ide ve ṭāʾir-i ʿaḳlı āşyāne-i dimāġından hevā-yı ḥayrete 
ṭayerān ḳıla. Velīkin kemāl-i ferāset ü ḥazmi sebebi ile bu ġuṣṣa-i cān-güdāzı 
hażm itdi ve taġyīr-i vażʿ itmeyüp bu beytüñ feḥvāsını silk-i edāda naẓm idüp 
eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Men er be-ʿaşḳ-ı tu fānī şevem beḳā-yı tu bād
Hezār cān-ı men ü ṣad çü men fidā-yı tu bād3922

Pādşāh bu emr içün ġam yimesün ve bu ḥuṣūṣ içün elem çekmesün ki nüfūs-ı 
bendegān-ı cān-sipār fidā-yı meṣāliḥ-i şāha ṣāliḥ olmasa daḫı ne maṣlaḥa-
ta3923 yarar? Tā ẕāt-ı büzürgvār bāḳī ve rütbe-i iḳtidār ber-ḳarārdur. Vicdān-ı 
ehl sehl ve evlād u aḥfāda mecāl vardur ve esbāb-ı şāhī bisyār ve ḫuddām-ı 

3921 Ay bu kara beladan dolayı kara giymezse yüzü karadır. Bulut bu kederden kan ağlamazsa hayasızdır.
3922 Eğer senin aşkından ölürsem, ömrüm senin olsun! Benim bin canım ve benim gibi yüzlerce âşık  sana feda olsun.
3923 Daḫı ne maṣlaḥata] neye, Ü.
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kāfī bī-ḥadd ü bī-şümārdur, ammā bu ṭāʾife-i ġaddāra neden iʿtimād olındı 
ve anlaruñ ḥurāfāt-ı füşār ve kelimāt-ı nā-hencārlarına neden iʿtiḳād ḳılındı. 
Melike maʿlūmdur ki nā-ḥaḳ yire ḳan dökmek  ve esās-ı ḥayāt-ı nüfūsı bī-sebeb 
hedm itmek  günāh-ı ʿ aẓīmdür ve bir maʿṣiyyetdür ki ʿ āḳıbeti vaḫīm ve ḫātimeti 
ẕemīmdür ve cezāsı nār-ı caḥīmde ʿaẕāb-ı elīmdür, neʿūẕü bi’llāh. Şöyle ki 
vāḳıʿ ola, baʿdehū ḥasret ü nedāmet ve żacret ü melāmet ġayr-ı nāfiʿdür. Zīrā 
ki māżīyi istircāʿ muḥāl ve mürdeyi iḥyā mümteniʿdür. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Īn kār ze dest-i men ü tu ber-n’āyed3924

Żamīr-i dūr-bīn-i melike maʿlūm olsun ki bu melāʿīn-i ġadr-āyīn her çend 
ki baʿżı ʿulūmda māhirler ve baʿżı fünūnı müstaḥżırlardur, ammā ḫāʾin ü 
nā-mütedeyyinlerdür. İcmāʿ-ı ārā-yı ḥükemā-yı dīn-i ḳavīm ve ictimāʿ-ı enẓār-ı 
sālikān-ı ṣırāṭ-ı müstaḳīm bunuñ üzerinedür ki ṭabʿ-ı saḳīm ve nefs-i leʾīm hīç 
vech ile pīrāye-i istiḳāmete ḳābil olmaz ve zaḫārif-i maʿārif anı zīver-i vefā vü 
ḥaḳīḳati ile ārāste ḳılmaz. Seg gibi ki [B-246a] her çend ki gerdenine yāḳūt 
u zebercedden ṭavḳ-ı muraṣṣaʿ bend ideler, necāset-i ẕātı ve ḫaṣāset-i ṣıfātı 
müteġayyir olmaz ve ḫaruñ her bārı ki cülin aṭlaṣ-ı ḫāṣ ve ligāmın gevher ü 
elmāsdan itseler ḫūy-ı pelīdin terk  eylemez. [H-282b] kemese̱li’l-ḥımāri yaḥmilü 
esfāren3925 bu manāya şāhid ve bu nükteyi müʾekkid ü müʾeyyiddür. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Düşse gülzāra pertev-i ḫūrşīd
Ḫoş ḳoḫular olur hevāda bedīd [Ü-221b]

Çünki çirk  üzre ṣala pertev bu
Āşkār olur anda çirkin bū

Ṣadefe düşse dürr olur nīsān
Māra düşerse olur āfet-i cān 

Erbāb-ı ʿirfān ḳatında dāniş bir tīġ-i bürrān mesā̱besindedür ki anuñla cemīʿ-i 
ḫalḳı helāk  itmek  mümkindür. Anlar ki pāk-ṭīnet ü pākīze-fıṭrat olalar, nefs-i 
deġā ve şeyṭān-ı hevā-yı bed-fermāyı ki anlardan ʿaẓīm düşmen yoḳdur, ol tīġ 
ile ḳatl iderler ve ol ṭāʾife ki bed-sīret ü nā-pāk-serīret olalar, rūḥ-ı pāk  ve ʿaḳl-ı 
derrāki ki nevʿ-i insāna anlarsuz mertebe-i şerīfe idrāk  müyesser degüldür3926, 

3924 Bu iş senin ve benim elimden gelmez.
3925 Tıpkı ciltlerce kitap taşıyan eşeğe benzerler (Cuma 5).
3926 Müyesser degüldür] müyesserdür, Ü.
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hemān ol şemşīr ile helāk  eylerler ve ol esbābı ki ālāt-ı defʿ-i mekāʾid-i aʿdāda-
dur, ifzāz-ı āzār-ı aḥbāb iderler. Ḥażret-i Mevlevī Mes̱nevī-i Maʿnevī’sinde bu 
maʿnāya işāret ḳılmışdur. Ol yirde ki buyurmışdur. Mesṉevī: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Bed güher rā ʿilm ü fen āmūḫten
Hem çü tīġī dān be-dest-i rāh-zen

Tīġ dāden der kef-i zengī-i mest
Beh ki āyed ʿilm nā-kes rā be-dest

Ḥīle āmūzān cigerhā sūḫte
Fiʿlhā vü mekrhā āmūḫte3927

Berāhime-i bed-nihāduñ bu āteş-i fesādı īḳād itmekden murādı budur ki furṣat-ı 
intiḳām fevt olmaya ve siyāset-i melikāneden ḳalblerinde olan cerāḥāt ki henūz 
iltiyām bulmamışdur, bulmaḳ daḫı yoḳdur. Bu işārāt-ı ḥīle-āmīz ile ki ḳānūn-ı 
ġaddār üzre mübtenīdür, şifā-peẕīr ola. Ġarażları budur ki şeh-zādeleri ki ʿi-
vaż-ı nefs-i şerīf-i şāhī ve ḫalef-i ẕāt-ı kerīm-i şāhen-şāhīlerdür, hedef-i tīr-i telef 
ḳılalar, tā ḫalīfe bī-ḫalef ḳala ve erkān-ı devleti ki ḳavāʿid-i binā-yı kār-ḫāne-i 
salṭanatdur ve taʿmīr-i memālik  ve tevfīr-i ḫazāʾin ve terfīh-i ḫalāʾiḳ anlaruñ 
kef-i kifāyetine vābestedür, ber-ṭaraf ḳılalar, tā raʿiyyet dil-gīr ve leşker nā-üm-
mīd olalar ve cihāndārlıḳ esbābını ki esb ü pīl ve eşter ü ester gibidür, isterler 
ki ibṭāl ideler, tā melik  ḫalvet ü bī-esbāb-ı devlet ḳala. Ben kemīne-i kemtere 
ḫod ne iʿtibār benüm emsā̱lüm melik  ḫidmetinde hezār hezār var, ammā çün 
meliki tenhā bulalar ʿalā mürūri’l-eyyām sīnelerinde olan tīġ-i kīneyi niyām-ı 
intiḳāmdan çıḳarup żamīrlerinde mużmer olan ḳaṣd-ı fitneyi ḳuvvetden fiʿle 
getüreler. Bu zemāna dek  anlaruñ tevaḳḳufı ʿacz u ıżṭırār sebebi ile idi. Çün 
el-ān imkān u iḳtidār buldılar ʿinān-ı iḫtiyār ellerinden gidüp ḳaṣd itmişlerdür 
ki zemīn-i mülke āşūb [H-283a] u belā toḫmın ṣaçalar ve kilīd-i endīşe-i ġadr 
ile fesād u fitne bābın açalar. Şöyle ki fermān-ı ḳażā-meżā-yı şāhī ḥükm-i vāhī 
ve ḳażā-yı fāsid-i [B-246b] bed-ḫvāhı imżā buyura. Hem leşkerüñ andan 
ümmīdi bāṭıl ve hem raʿiyyete sūʾ-i ẓan ḥāṣıl olur. Çün reʿāyā vü leşker yek-
dil ü yek-zebān olmaya bī-gümān kārbān-ı emn ü emān ol menzilden göçer 
gider ve muḫālif her ṭarafdan baş ḳaldurup düşmen her cānibden hücūm ider. 
Lā-cerem mülk  ü māl pāymāl olup salṭanat elden çıḳar ve nüfūs-ı nās nāʾire-i 

3927 Kötü tabiatlı birine ilim öğretmek  hırsıza kılıç vermeye benzer. Sarhoş yabaniye kılıç vermek  asaletsize ilim öğret-
mekten daha iyidir. Hileyi öğrenenler insanların ciğerini yakmışlar, hileler ve numaralar bellemişlerdir. 
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maʿrıż-ı telefde vāḳıʿ olup āteş-i herc ü merc ḫānedān u ḫānmānları yaḳar. 
Mülūka lāzımdur ki meger düşmenden eymen olmayalar ve ʿalā külli ḥāl ḥīle-i 
bed-sigālden ġaflet ḳılmayalar. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Mekr-i düşmenden ṣaḳın olma emīn [Ü-222a]

Ġadr idüp nā-geh ḳurar saña kemīn

Baʿżı şuʿarā-yı ḥikmet-intimā bu maʿnāyı bu iki beyt ile edā buyurmışlardur. 
Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Meşev īmen ez ḫaṣm-ı bī-dād cūy
Ki ġaddār-pīşeest ü nā-pāk-ḫūy

Be-ẓāhir dem-i āşnāyī zened
Be-bāṭın der-i bī-vefāyī zened3928

Bu cümle ile eger berāhime ṣavāb gördügi tedbīr ile bu şiddetden ferec ve bu 
varṭadan maḫrec müyesser ise teʾḫīr cāʾiz görmemek  gerek  ve eger tevaḳḳufa 
mecāl var ise bāb-ı iḥtiyāṭda bu ṭarīḳ daḫı melḥūẓdur. Şöyle ki melik  maḫfūẓ 
olup fermān ḳıla, tā anuñ mażmūnı daḫı ʿizz-i aʿlāya vuṣūl bula. Melik  misā̱l 
virüp eyitdi: 

Senüñ żamīrüñ bir cām-ı cihān-nümādur ki jengār-ı ʿayb u reybden muʿarrā 
ve kelāmuñ bir āyīne-i muṣaffādur ki şāʾibe-i şekk  ü şübheden müberrādur. 
Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dilüñdür menbaʿı rāy-ı ṣavābuñ 
Sözüñdür mecmaʿı faṣlü’l-ḥiṭābuñ

Lā-cerem senüñ her ḳavlüñ benüm ḳatumda mesmūʿ u maḳbūldür ve her 
kelāmuñ bir naṣṣ-ı ḳāṭıʿ ve bir seyf-i meslūldür. Īrān-duḫt eyitdi: 

Kārīdūn-ı ḥakīm ki müʾessis-i mebānī-i feżāʾil ve müşeyyid-i ḳavāʿid-i fevāżıl 
u şemāʾildür, ṭabʿ-ı laṭīfi maḫzen-i nefāʾis-i cevāhir-i ḥikem ve ẕihn-i şerīfi mı-
naṣṣa-i ʿarāʾis-i ʿālem-i ḥudūs ̱u ḳıdemdür. Beyt:

3928 Zalim düşmandan güvende olma. Çünkü o, kötü niyetli ve gaddardır. Görünüşte dostluktan dem vurur. İçinden 
vefasızlık  eder.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dil-i pāki naẓar-ı luṭf-ı Ḫudā’ya maẓhar
Rāy-ı tāb-nāki3929 tutuḳ-ı sır-ı3930 ḳażāya maḥrem3931

Bu es̱nāda Kūh-ı Ḫażrā’da bir ġār kūşesin iḫtiyār ve bi’l-külliyye cenāb-ı ḫā-
liḳa müteveccih olup ʿalāʾiḳdan firār ve ḫalāʾiḳdan kenār itmişdür. Egerçi ol 
daḫı felāsife-ḥaseb ve berāhime-nesebdür, ammā ṣıdḳ u diyānetde ve vefā vü 
emānetde anlaruñ üzerine meziyyeti olduġı cihetden iʿtimādı aña ensebdür. 
Fikr-i ʿavāḳıb-ı umūrda anuñ naẓīri etemm ü ekmel ve defʿ-i nevāʾib-i dühūrda 
anuñ tedbīri enfaʿ u eşmeldür. Eger rāy-ı mülk-ārā-yı melik  bu bābda aña 
kerāmet-i maḥremiyyet erzānī görürse ve keyfiyyet-i ḫvāb ve taʿbīr-i [H-283b] 
berāhimeyi aña keşf itmek  revā buyurursa bī-şekk  ol ṭarīḳ-i ḥaḳ üzre anuñ 
ḥaḳāʾiḳından meliki tenbīh idüp daḳāʾiḳ-ı teʾvīlinden bir daḳīḳa mühmel ü 
maḫfī ḳomasa gerek. Şöyle ki anuñ taʿbīri teʾvīl-i berāhimeye muvāfıḳ çıḳa, 
şübhe zāʾil olup ol ʿazīmeti imżā lāzım olur ve eger aña muḥālif işāret buyurur-
sa ẓāhir budur ki żamīr-i münīr-i sulṭānī daḫı ḥaḳḳı bāṭıldan [B-247a] farḳ ve 
ṣaḥīḥi saḳīmden temīz itse gerek. Bu kelām rāy-ı rāya muvāfıḳ geldi ve fi’l-ḥāl 
süvār olup Kārīdūn-ı ḥakīm ḳatına vardı ve dīdār-ı ḥakīm-i İlāhī ile ki mec-
maʿ-ı füyūż-ı ġayr-ı mütenāhī idi, şeref-i istisʿād bulup melik  levāzım-ı tevāżuʿı 
yerine getürdi. Ḥakīm daḫı şerāʾiṭ-ı taʿẓīm ü tekrīmi taḳdīm idüp eyitdi: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Külbe-i mā ravża şod çün maḳdem-i Rıḍvān resīd
Dīde rūşen şod çü būy-ı Yūsuf-ı Kenʿān resīd3932

Sebeb-i teḥaşşüm-ı rikāb-ı saʿādet-intisāba ne vāḳıʿ olmışdur? Fermān-ı ḳażā-
meżā nifāẕ bulursa ben de ḫod3933 dergāh-ı bārgāh-ı gerdūn-penāha yüz sürer 
idüm. Şarṭ-ı edeb ü deʾb-i mülūka enseb bu idi ki ḫādimler maḫdūma ḫidmet 
ideler idi ve memlūklar mülūka mülāzemete geleler idi. Beyt: 

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṭarīḳ-i ḫidmet ü āyīn-i bendegī kerden
Ḫudāy rā tu rehā kun be-mā vü sulṭān bāş3934

3929 Tāb-nāki] pīri, B Ü.
3930 Sır-ı] -B Ü.
3931 Bu mısraın vezni bozuktur.
3932 Cennet ayağın evimize girdiği için evimiz aydınlandı. Yûsuf’un kokusu gelince gözümüz açıldı.
3933 Ben de ḫod] -Ü.
3934 Allah için hizmet etmeyi ve kölelik  kurallarını yerine getirmeyi bize bırak. Çünkü sen sultanlığa layıksın. 
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Sīmā-yı saʿādet-intimāda ese̱r-i teġayyür müşāhede olınur [Ü-222b] ve ġur-
re-i hümāyūndan hem ʿalāmet-i ġam teferrüs ḳılınur. Ṣūret-i ḥāli ve mūcib-i 
melāli beyān buyurmaḳ ṣavb-ı ṣavābdan belki se̱vābdan ḫālī degüldür. Melik 
keyfiyyet-i menāmātı ve berāhimenüñ taʿbīrātın ber-sebīl-i tafṣīl iʿlām itdi. 
Kārīdūn bir zemān taḥayyür baḥrına ṭaldı ve taʿaccüb parmaġın ıṣırdı ḳaldı. 
Baʿdehū eyitdi: 

Mülūka bu bābda sehv-i ʿaẓīm vāḳıʿ olmışdur ki bu sırrı ol ṭāʾifeye iẓhār itme-
güñ żararı çoḳdur. Zīrā ki ol ṭāʾifenüñ bu sırra rütbet-i maḥremiyyeti yoḳdur. 
Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Her gūş kucā maḥrem-i esrār buved3935

Rāy-ı ʿ ālem-ārāya maḫfī vü pūşīde3936 olmaya ki ol medābīr bu vāḳıʿātı taʿbīrde 
liyāḳatdan dūrlardur. Ol sebebden ki ʿaḳl u feṭānetden maḥrūm ve dīn ü diyā-
netden mehcūrlardur, ammā melik  bu ḫvāblardan ıżṭırāb itmeyüp mesrūr u 
şādmān olmaḳ gerek  ve şükrāne içün müsteḥaḳlara ṣadaḳāt-ı bī-kerāne iḥsān 
itmek  gerek3937 ki delāʾil-i devlet ü saʿādet bu menāmātuñ ṣafaḥāt-ı ḥālinde 
peydā ve şevāhid-i ʿizz ü ʿaẓamet bu vāḳıʿānuñ taʿbīrāt-ı meʾālinde hüveydā-
dur. Dem-be-dem mecārī-i umūr vefḳ-i merām üzre ẓuhūr ḳılsa gerek  ve sāʿat-
be-sāʿat behcet-i devlet ve übbehet-i salṭanat izdiyād-peẕīr olsa gerek. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Sipihr tābiʿ ü devrān ġulām u gerdūn rām
Felek  muṭīʿ ü melek  dāʿī vü zemāne be-kām [H-284a]

Çün pādşāh-ı ʿālem-penāh bu vāḳıʿātuñ taʿbīrātına ıṭṭılāʿa ʿāzim oldı bu dāʿī-i 
devlet-ḫvāha daḫı anlaruñ teʾvīlin ʿ alā sebīli’t-tafṣīl taḳrīr idüp ol medābīrüñ tīr-i 
mekīdetin siper-i taʿbīr ve vekāyiʿ-i ḥikmet ile defʿ eylemek  lāzım oldı. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ger be-dest-i tu ḫadengīst merā hem siperīst3938

Evvelā ol iki māhī ki dümleri üzre ṭururlar idi, rasūllerdür ki cānib-i Seren-
dīb’den gelürler ve iki pīl-i demān-ı ʿaẓīm-cismān ile hezār raṭl-ı yāḳūt-ı rüm-

3935 Her kulak  sırların mahremi olabilir mi?
3936 Pūşīde] mestūr, B H.
3937 Ve şükrāne içün müsteḥaḳlara ṣadaḳāt-ı bī-girāne iḥsān itmek  gerek] -Ü.
3938 Sende ok  varsa bende de kalkan var.
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mānī ve laʿl-i Bedeḫşānī ki dil-i enār reşk-i renginden pür-ḫūn ve cirm-i āteş 
ġayret-i şuʿāʿından nihān-ḫāne-i sengde meknūndur, pīş-keş resminde şāha 
getüreler ve ol iki baṭ iki esb-i fāʾiḳdur ki māh-ı nev aña zīn ve şuʿā-ı şems 
dizgīn olmaġa lāʾiḳdur. Naẓm: [B-247b]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Derileri ṭarī vālāya beñzer
Uzun yalıları yeldāya beñzer

Kemer boyunları ḳavs ü ḳuzaḥ-vār
Degirmi ṣarġıları hāle-girdār

Ṣahīl ursalar olur raʿd gūyā 
Ayaḳlarından olur berḳ peydā

Ol ḳaz bir ester-i ser-firāzdur ki bād-cünbiş ü āteş-reviş mesālik  ü meżāʾıḳda 
āb gibi revān ve seyl gibi ḫurūşān ve zaḫm-ı sümm-i pūlād-reng ile sengden 
ṣāʿiḳa-mānend āteş-efşāndur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yir üzre yil gibi cüst ü sebük-ḫīz
Hevāda germ-rū çün āteş-i tīz
Çü sümm-i seng-i rengin ura senge
Urur āteş sipihr-i āb-renge

Bunları şāh-ı Dihlī hediyye resminde ıṣṭabl-ı ʿāmire irsāl idiserdür ve ol mār ki 
pāy-ı melike pīçān oldı, bir tīġ-i gevher-nigār-ı āteş-fiʿl ü ābdārdur ki rūz-ı hey-
cāda çeşme-i Mīnā’dan yāḳūt-ı müẕāb revān ve ṣafḥa-i elmās-renge ḫurde-i 
ʿaḳīḳ ve rīze-i mercān rīzān ider. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Fetḥ ü ẓafer be-cevher-i tīġ-ı tu ḳāʾimend
Nī nī ki tīġ-ı tu heme fetḥ-i mücessemest3939

Ol ḫūn ki melik  bedenin anuñla ālūde buldı, bir ḫilʿat-ı erġuvānīdür, ṭırāz-ı 
zer ile muṭarraz ve dürr ü gevher ile mükellel ki dārü’l-mülk-i Ġazne’den tuḥfe 
ṭarīḳı ile bārgāh-ı gerdūn-[Ü-223a] iştibāh-ı şāha getüreler ve ol ester-i sefīd 
ki melik  aña süvār olmışdur, bir pīldür sefīd-heykel ü mehīb-peyker ki ṣaf-ı leş-
kerde ḫūn-ı dilīrān ile ḫorṭūm-ı zeberced-rengin laʿl-i sīr-āb ider ve ol su̱ʿbān-ı 

3939 Fetih ve zafer senin kılıcına bağlıdır. Yok  yok, senin kılıcının varlığı fetih ve zafere bağlıdır.
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demān ile ki kūh-ı āhenden muʿallaḳdur, bir demde biñ ʿālemi ḫarāb u yebāb 
ider. Beyt: 

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Peykerī pür ze kūh ū hāmūn
Bī-sütūnī revān be-çār-sütūn3940

Sulṭān-ı Şām u Ḳāhire ıṣṭabl-ı ʿāmire irsāl idüp şehriyār-ı kāmkār aña gāh 
gāh süvār [H-284b] olsa gerek. Ol aḫker-i sūzān ki farḳ-ı mübārek-i melikde 
berḳ gibi fürūzān idi, bir mücevher efserdür ki küngüre-i ḳadri ġarḳa-i ḳaṣr-ı 
mīnā-reng-i āsmāna hem-serdür. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Resīde ʿaks-i ān tāc-ı muraṣṣaʿ 
Be-çarḫ-ı māh çün māh-ı muḳannaʿ3941

Bu tācı melik-i Seylān bāc u ḫarāc ile ḫāk-i pāy-ı melike revān itse gerek. Ol 
murġ ki minḳārın tārek-i mübārek-i melike urdı, anda şāʾibe-i mekrūh müte-
vaḳḳıʿdur, ammā aña ol ḳadar ese̱r ve çendān żarar müterettib olmaz. Ġāyet-i 
mā-fi’l-bāb bir yār-ı cāndan ve bir ʿazīz-i mihribāndan bir zemān hicrān lāzım 
gelür. Anuñ daḫı meʾāli ṣalāḥ-ı ḥāle müntehī olur. Bu ḫvāblaruñ teʾvīl-i ṣaḥīḥ 
ve taʿbīr-i ṣavābı budur ki taḳrīr itdüm ve yedi defʿa görmek  delālet ider ki 
rasūller yedi nevbet hedāyā-yı mülūkāne ile dergāh-ı devlet-penāha daʿvet 
ideler ve melik  ol niʿmetlerüñ ḥuṣūli ile ve ol ġanīmetlerüñ vuṣūli ile şādkām u 
şādmān ola ve se̱bāt-ı devlet ve devām-ı ʿömr-i ebed-peyvend ile iḫtiṣāṣ bula. 
Pādşāha vācibdür ki min-baʿd ecānibi kendü esrārına muṭṭaliʿ eylemeye ve tā 
bir kimseyi tecrübe ḳılmaya ve ṣıdḳ u diyānetin kemā-yenbaġī bilmeye, anuñla 
meşveret revā görmeye. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kesī rā imtiḥān nā-kerde ṣad bār
Me-gerdān pīş-i ḫvīşeş ṣāḥib-esrār3942

Aṣl ḥod budur ki muṭlaḳā [B-248a] ṣoḥbet-i merdüm-i bī-bāk  ü nā-pāk  ve 
bed-gevher ü zişt-sīretden ictināb itmegi ẕimmetine vācib bile ve gevher-i 
bā-ḳıymet-i nefs-i nefīsin eşḫāṣ-ı sifle-ṭabʿ u dūn-himmet ü leʾīm-meşreb ü 
denī-ḫilḳat silkinde muntaẓam ḳılmaḳdan iḥtirāz ide. Beyt:

3940 Bedeni çöle oturtulmuş dağ gibidir. Gökyüzü kadar geniş gövdesi dört ayak  üzerinde hareket etmektedir.
3941 Onun süslü tacı bize dolunay gibi gözükür.
3942 Bir kişiyi yüz kere sınamadan, sırlarını ona açma.
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Kâridûn’un, Hîlâr’ın rüyasını yorumlaması. TSMK, revan 843, v.440b.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Āb rā bīn ki çün hemī nāled
Her dem ez hem-nişīn-i nā-hemvār3943

Melik  bu kelimātı istimāʿ idicek  fi’l-ḥāl secdāt-ı şükri taḳdīm itdi ve ol pīr-i 
mübārek-nefesden ki Mesīḥā-ṣıfat dil-i mürdesine ḥayāt-ı tāze ve rūḥ-ı pejmür-
desine neşāṭ-ı bī-endāze eyledi, ʿöẕrler diledi3944 ve eyitdi: 

Bi-ḥamdili’llāh ki ʿināyet-i Yezdānī meded-i nuṣret erzānī buyurdı ve baña bu 
cenāb-ı ḥikmet-meʾāb ü kerāmet-niṣāba yol gösterdi, tā bu ḥażretüñ meyā-
min-i enfās-ı müteberrekesi ile şedāʾid-i miḥnet fevāʾid-i rāḥata mübeddel oldı. 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bu diḳḳatle çü ḳılduñ mū-şikāfı
Cevābuñ oldı dil derdine şāfī

Ceẕāka’llāh ki cānum gözüñ açduñ
Gözime ḳarşu cānān yüzin açduñ

Yolum3945 pür-nūr idüp ey mihr-i rūşen
Ḫalāṣ itdüñ ḍalālet ẓulmetinden

Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bār-ı ġamī ki ḫāṭır-ı mā ḫaste kerde būd
ʿĪsā-demī Ḫudā be-firistād u ber-girift3946

Ve elḥamdüli’llāh ḥamden dāʾimen ebeden3947. Pes melik  dil-i [H-285a] ferḥān ve 
ḫāṭır-ı şādmān ile müsteḳarr-ı ʿizz ü iḳbāline nüzūl ü iclāl erzānī buyurdı ve bir 
hefte mütevālī rasūller tuḥfe [Ü-223b] vü hedāyā ile eḳālīm-i sebʿadan gelüp 
yitişdiler. Hemān ol vech ile ki ḥakīm-i kāmil buyurmış idi, mażmūn-ı risāleti 
mevḳuf-ı ʿarża yitişdürdiler. Yedinci gün melik  Bilār Vezīr’i ve ferzendlerin ve 
Īrān-duḫt’ı ve debīri ḫalvete daʿvet idüp eyitdi: 

ʿAceb ḫaṭā ḳıldum ki sırrumı aʿdāya ifşā ḳıldum. Eger siper-i raḥmet-i İlāhī 

3943 Suya bak  ki tümsek  dostundan feryat ediyor.
3944 Diledi] eyledi, B.
3945 Yolum] dilüm, Ü.
3946 Allah İsa nefesli birini bize gönderdi. O da bizim gönlümüzü yoran gam yükünü aldı.
3947 Sonsuzluk  sahibi Allah’a hamdolsun.

1052 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



anlaruñ tīr-i keydine ḥāʾil olmasa ve Īrān-duḫt’uñ naṣīḥati şeref-i ḥüsn-i ḳabūl 
bulmasa ʿāḳıbet ol melāʿīnüñ mekri benüm temām etbāʿ u eşyāʿumuñ helākine 
müʾeddī olur idi. Her kimseye ki saʿādet-i ezelī yār u kifāyet-i ebedī meded-kār 
ola, lā-cerem nāṣiḥ-ı müşfiḳlerüñ neṣāʾiḥin ʿazīz ṭuṭup sevāniḥ-i meṣāliḥde ger-
den-i ʿaḳlın pīrāye-i teʾemmül ü teʾennīden ʿāṭıl ḳılmaz ve veḫāmet-i ʿāḳıbetden 
endīşe idüp maḳām-ı ḥazm ve maḥall-i iḥtiyāṭdan ġāfil olmaz. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki bī-tedbīr-kārī kerd sāmānī ne-yāft3948

Pes buyurdı ki ʿazīzlerüñ ḫāṭırı bu vāḳıʿa sebebi ile melālden ḫālī degüldür. 
Lāzım oldı ki bu hedāyā bunlara ḳısmet-i ʿādile ile tevzīʿ ü taḳsīm olına. Ḫāṣṣa 
Īrān-duḫt’a ki bu ḥādis̱enüñ telāfīsinde saʿy-ı temām gösterdi ve Bilār Vezīr ki 
Īrān-duḫt’ı bu fesāduñ tedārükine irşād itdi. Bilār eyitdi: 

Çākerler ol maṣlaḥat içündür ki vaḳt-i ḥudūs-̱ı ḥavādisḏe kendülerin siper-i 
tīr-i belā ḳılup cān u başa ḳalmayalar. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Her ki ser-i tu dāred pervā-yı ser ne-dāred3949

Eger ben bendeye muʿāvenet-i ʿināyet ve müsāʿadet-i saʿādet ile bu sīrete 
mülāzemet ve bu sünnete müdāvemet müyesser ola ve ṭulūʿ u raġbet ile māl 
u cānın [B-248b] velī-niʿmetinüñ ḫidmetine fidā ḳıla. Aña müzd ü ʿaṭā recā 
itmemek  ve muḳābelede inʿām u iḥsān ile mükāfāt tevaḳḳuʿ ḳılmamaḳ gerek, 
ammā melike3950 peydādur ki melike-i zemānuñ bu bābda saʿy-ı belīġi rūz-ı 
rūşen gibi hüveydādur. Bu teberrükātdan tāc-ı mücevher ve cāme-i erġuvānī-i 
mükellel aña revādur. Her ḳanġısına ki raġbet ide, melik  ʿināyet buyurursa 
vüfūr-ı ʿavārif-i şāhāneden dūr degüldür3951. Melik  fermān itdi. İkisin daḫı 
ḥücre-i ḫāṣṣa iletdiler ve kendü ve Bilār Vezīr ile ḥarem-serāya gitdiler. Ḥa-
remde bir kenīzek  var idi ki aña Bezm-efrūz dirler idi. Bir māh-rūy idi ki 
āftāb anuñ ḥacletinden ḥattā tevāret bi’l-ḥicāb3952 niḳābın yüzine çekmiş idi ve 
bir hilāl-ebrū idi ki bār-ı belā-yı ġayreti māh-ı nevüñ ṭāḳatin ṭāḳ idüp bükmiş 
idi. Mesṉevī:

3948 Tedbirsizlik  eden kimsenin işi düzene girmez.
3949 Sana âşık  olan kellesinin gitmesinden korkmaz.
3950 Melike] -H Ü.
3951 Raġbet ide, melik  ʿināyet buyurursa vüfūr-ı ʿavārif-i şāhāneden dūr degüldür] -Ü. 
3952 Gözden kayboluncaya kadar onları seyretti.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṭoġurmamış naẓīrin māder-i dehr
Yüzi ayına vālih kūçe vü şehr

Güher ḫādim olup dürr dişlerine [H-285b]

Ḳul olmış serv ḳaddi ʿarʿarına

Cebīninden meh-i nev ber-ṭarafdur
Muṣaffā gerdeni burc-ı şerefdür

Meliküñ aña taʿalluḳ-ı temāmı var idi. Bā-vücūd ki Īrān-duḫt ḥüsn ü melāḥatde 
fitne-i zemān ve luṭf u ẓarāfetde āşūb-ı cihān idi. Şāh Bezm-efrūz’ı aña enbāz 
itmiş idi ve bāb-ı ḳısmeti temām riʿāyet idüp ikisin daḫı hem-dem-i ḫāṣ ve 
maḥrem-i rāz itmiş idi3953. Melik  buyurdı, tā Bezm-efrūz’ı daʿvet idüp tāc u 
cāmeyi ḥāżır ḳıldılar. Melik  misā̱l virdi. Her ḳanġısın3954 ki Īrān-duḫt iḫtiyār 
ḳıla, bāḳīsi Bezm-efrūz’uñ ḥiṣṣesi ola. Īrān-duḫt’uñ tāca raġbeti ziyāde oldı ve ol 
burc-ı muṣannaʿ ki küngüre-i āsmān gibi kevākib-i cevāhir ile muraṣṣaʿ idi, anuñ 
naẓarına ḫoş geldi ve ol cānibe meyl idüp Bilār Vezīr’e naẓar itdi, tā bile ki anuñ 
rāyında bunlaruñ ḳanġısı rāciḥdür. [Ü-224a] Bilār kūşe-i çeşm ile cāme cāni-
bine işāret ḳıldı. Bu esṉāda nā-gāh pādşāh ol ṭarafa nigāh itdi. Īrān-duḫt gördi 
ki melik  ol müfāveżeye vāḳıf oldı. Cāmeyi terk  idüp tācı iḫtiyār ḳıldı, tā melik 
bu müvāżaʿayı bilmeye ve Bilār çeşmini ol ḥāl üzre ḳodı, tā şāh işārete muṭṭaliʿ 
olmaya. Bundan ṣoñra ḳırḳ yıl daḫı mülāzim-ı dergāh-ı şāh oldı. Her gāh ki şāh 
ḳatına geleydi çeşmini ol vażʿ üzre ḳılur idi, tā meliküñ ẓannı yaḳīna mübeddil 
olaydı ve eger vezīr ʿaḳl u tedbīrde bī-naẓīr olmasaydı ikisi daḫı bir işāret ile 
cānların bād-ı fenāya virürler idi ve ḫānmānların āteş-i helāke uralar idi. Beyt: 

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Her kes ki medār-ı kār ber-ʿaḳl nihād
Bī-şübhe şod ez bend-i belāhā āzād3955

Çün Īrān-duḫt ḳabūl-i tāc ile ser-firāz oldı Bezm-efrūz daḫı ḫilʿat-ı erġuvānī ile 
serv-ḳadān-ı cihāndan mümtāz oldı. Melik  vaʿde-i mevʿūd ve ʿādet-i maʿhūd 
üzre anuñ maḳāmına ḫırām itdi. Īrān-duḫt daḫı rūy-ı dil-fürūz ve zülf-i dil-
āvīz ile Beyt:

3953 Ve bāb-ı ḳısmeti temām-ı … ve maḥrem-i rāz itmiş idi] -H.
3954 Her ḳanġısın] -Ü.
3955 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 İşinin temelini akla dayandıran herkes şüphesiz belaların bağından kurtuldu.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ze müşk-i tāze yek  yek  mūy şoste
Be-āb-ı zindegānī rūy şoste3956

tāc-ı muraṣṣaʿı başına ḳoyup pālūde-i şīrīn ile memlū bir ṭabaḳ-ı zerrīni elinde 
ṭutup meliküñ öñinde ḳadem-i ḫidmet üzre [B-249a] ḳıyām itdi. Melik  ol 
ṭabaḳdan nevāle tenāvül idüp ṣaḥn-ı ḫāṭırın gül-i viṣāli ile gülşen ve dīde-i dilin 
pertev-i envār-ı cemāli ile rūşen ḳılurken nā-gāh Bezm-efrūz cāme-i erguvānī 
ile dest-efşān u cilve-künān anlaruñ öñinden giçdi. ʿiẕārı gül-i seḥerī gibi açıl-
mış ruḫlarına ʿaraḳdan ḳaṭarāt-ı şebnem ṣaçılmış. Naẓm: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Libās-ı erġuvānī kerde der-ber
Tu gūyī best serv ez lāle zīver

Dü çeşm-i türk  ber-dilhā kemīn-sāz
Dü ebrū ber-cigerhā nāvek-endāz

Ruḫaş-ı tābān ze çīn-i zülf-i pür-tāb [H-286a]

Çünān k’ender şeb-i tārīk  mehtāb3957

Melik  anı ol ḥālet üzre göricek  zimām-ı iḫtiyārı ḳabża-i iḳtidārından gitdi ve 
leẕẕet-i çāşnī-i ṭaʿāmı unudup eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Gördüm yüzüñi dīde-i giryāndan el yudum

Anuñ muṣāḥabetine ṣıdḳ-ı raġbet ve muvāṣalatına ġalebe-i şevḳ ve ẕevḳ-ı ṭa-
bīʿat ile ʿinān-ı iḫtiyārın ve zimām-ı dil-i bī-ḳarārın nigār-ı nāzenīn cānibine 
tevcīh idüp merāsim-i taḥsīn ü āferīnden ṣoñra eyitdi: Beyt: 

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

K’ey serv-i ḫırāmān u gül-i tāze resīde
Nergis gül ü servī çü tu der-ḫvāb ne-dīde3958

Bu ḥareket ile ġamgīn göñlümi şād itdüñ. Bu ḫırām ile ḫırmen-i ṣabr u ārāmu-
mı ber-bād itdüñ. Mıṣrāʿ: 

3956 Taze miskle saçlarını, yüzünü ise âb-ı hayatla yıkamış.
3957 Mavi bir elbise giymiş. Sanki selvi, lale ile süslenmiş. İki güzel gözü gönüllere tuzak  kuruyor. İki yay kaşı ciğerlere 

ok  atıyor. Kıvrım kıvrım saçlarının arasında yüzünün parlaklığı gece karanlığındaki mehtaba benzer.
3958 Ey sevgili, nergis rüyâsiında senin kadar güzel bir gül ve selvi görmemiştir.

KiTāB-ı HÜMāYūN-NāME 1055

www.tuba.gov.tr



[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Zihī be-āmedenet baḫt merḥabā kerde3959

Pes Īrān-duḫt’a teveccüh idüp eyitdi: Bu tāc lāʾiḳ-ı farḳ-ı Bezm-efrūz idi. ʿAceb 
ḫaṭā ḳıldum ki anı saña ʿaṭā ḳıldum. Īrān-duḫt’uñ seyl-i ġayret-i ʿaşḳ başından 
aşup ve şuʿle-i ḥamiyyet ü reşk  ile derūnı ṭutuşup bu nükte-i dil-sūz ile yandı 
yaḳıldı ve bī-iḫtiyār elinde olan ṭabaḳ-ı zerrīni ser-i şāha nigū-sār idüp içinde 
olan pālūde-i ter ile rūy u mūy-ı meliki ālūde vü ter ḳıldı. Ol vāḳıʿa ki ḥakīm-i 
kāmil anuñ taʿbīr ü teʾvīline işāret buyurmış idi, derece-i vuḳūʿa yitdi. Melik 
bu fiʿlden ziyāde münfaʿil ve āteş-i ḫışmı be-ġāyet müştaʿil olup fī’l-ḥāl Bilār 
Vezīr’i daʿvet itdi ve Īrān-duḫt’den ṣādır olan nā-şāyeste ḥareketi ḥikāyet idüp 
ḫışm-ı temām ile eyitdi: 

Tīz bu nā-dān-ı bī-edebi al tīġ-i bī-dirīġ ile zevraḳ-ı vücūdın gird-āb-ı ʿademe 
ṣal, [Ü-224b] tā ḫāṣ u ʿām bileler ki anuñ emsā̱li ol maḳāmda degüldür ki bu 
nevʿ ḥarekete cürʾet ḳılalar. 

Vezīr semʿan ve ṭāʿaten3960 diyüp melikeyi aldı gitdi. Giderken ḫāṭırına bu ḫuṭūr 
itdi ki bu fermāna imtisā̱lde istiʿcāl şarṭ-ı iḥtiyāṭdan dūrdur. Zīrā ki bu zen 
feṣāḥat ü melāḥatde bī-bedel ve kiyāset ü ferāsetde bī-misḻ ü bī-mese̱ldür. Me-
like anuñ müfāraḳatı ile ḫalel-i küllī muḥtemeldür. Ḫuṣūṣan ki anuñ berekāt-ı 
nefs-i pāk  ve meyāmin-i rāy-ı tāb-nākiyle bu deñlü eşḫāṣ varṭa-i helākden 
necāt u ḫalāṣ buldılar, yümkin ki baʿde zemān melik  bu taʿaccüb ile inkār 
buyura ve anuñ bu ʿaybı naẓar-ı pādşāhda ʿayn-ı hüner görine. Bundan ḳaṭʿ-ı 
naẓar bu maḳūle umūrda şitāb ḫilāf-ı rāy-ı ṣavābdur. Evlā budur ki bu emrüñ 
esāsını ḳāʿide-i teʾennī üzre binā ḳılam, tā vaḳt-i suʾālde maḥall-i ʿitāb olmayup 
ḥāżır-cevāb olam. Beyt: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü ḳāżī be-fikret nevīsed sicil
Ne-gerded ze destār-bendān ḫacil3961

Pes vācib oldı ki bu emre imtisā̱lde istiʿcāl itmeyüp tevaḳḳufa mecāl virem. 
Şöyle ki [B-249b] melik  cānibinde [H-286b] ʿalāmet-i nedāmet ẓāhir ola. 
Bārī furṣat-ı tedārük  fevt olmamış ola. Eger elbette anuñ ḳatli bābında ḥükmini 
icrā ve ḳażāsını imżā itmek  dilerse mūcib-i fermānına ittibāʿ ḥayyiz-i imtināʿda 

3959 Senin gelişinle bahtım aydınlandı.
3960 İşittik  ve itaat ettik.
3961 Kadı akıl yoluyla sicil yazarsa akıllı âlimlerin yanında rezil olmaz.
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degüldür. Muḳarrerdür ki bu teʾḫīrde baña üç menfaʿat-i küllī müyesserdür. 
Evvelā mesū̱bāt-ı ibḳā-yı nefs-i bī-günāh sā̱niyen emrine nādim olursa taḥṣīl-i 
rıżā-yı pādşāh sā̱lise̱n cemīʿ-i ehl-i velāyete minnet-i bī-nihāyet ki bu aṣl meli-
ke-i memleketüñ ki ḫayrātı ʿ āmme-i ehl-i ʿ āleme kāmil ü şāmil ve fażl u iḥsānı3962 
kāffe-i benī-ādeme ḥāṣıl u mütevāṣıldur, vücūdınuñ ʿillet-i beḳāsı oluram. Bu 
sebeb ile rūzgārda nīk-nefslik  nāmın buluram3963.

Pes anı maḥremān-ı ḥarem-i salṭanatdan bir ṭāʾife ile kendü serāyına iletdi ve 
buyurdı ki iḥtiyāṭ-ı temām ile anı muḥāfaẓa ḳılalar ve taʿẓīm ü tekrīmi bābında 
mübālaġayı lāzım bileler ve kendüsi tīġ-i pür-ḫūn ile melūl u maḥzūn u ser-ni-
gūn bārgāha geldi ve eyitdi: 

Fermān-ı meliki yirine getürdüm ve ol küstāḫ-ı bī-edebi ki ḳadem-i cürʾeti 
bisāṭ-ı ʿarż-ı şāha dırāz itmiş idi, sezā vü cezāsına yitürdüm. 

Meger meliküñ fī’l-ḥal ṣūret-i ġażabı zevāl bulmış idi ve deryā-yı mevvāc-ı 
ḫışmında telāṭum-ı emvāc sükūn-peẕīr olmış idi. Çün vezīrden bu ḫaber-i 
muṣībet-āveri istimāʿ ḳıldı Īrān-duḫt’uñ yāl ü bāl ve ḥüsn ü cemāl ve ʿaḳl u 
kemāli ḫayāline geldi. Ziyāde müteʾess̱i̱r oldı ve ese̱r-i teʾess̱ü̱rin iẓhār itmege 
ʿār idüp naḳż u ibrāmı birbirine vaṣl itmekden ki ictimāʿ-ı naḳīżayn ḥükminde-
dür, iḥtirāz itdi. Pes kendü nefsini melāmete āġāz idüp eyitdi: 

Bu günāh sendendür ki ḥilm ü teʾennīyi ber-ṭaraf ḳılduñ ve kendü maḥbūbuñı 
cüzʾī cerīme ile ki bā-vücūd anuñ ṭarafında idi, ʿalef-i tīġ-ı telef ḳılduñ. Gerek 
idi ki bu ḳadar ʿiṣyān ile fermān-ı ḳażā-cereyāna irḫā-yı ʿinān itmeyeydüñ ve 
āb-ı ḥilm ile āteş-i ḫışmı teskīn idüp ṭarīḳ-i şekībi ḳoyup mażīḳ-i şitāya gitme-
yeydüñ. Mesṉevī: 

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Pāre-i āteş buved ān pür gezend
Ger be-demī şuʿle ber-āred bülend

Ādemī āteş ḫored ez ḥad füzūn
K’ez dem-i ū dūd ne-yāred burūn3964

Çün vezīr sīmā-yı şāhda ʿalāmet-i ġam-ı nedāmet müşāhede itdi eyitdi:

3962 Fażl u iḥsānı] müberātı, B H.
3963 Bu sebeb ile rūzgārda nīk-nefslik  nāmın buluram] -B H.
3964 O felaket ateş parçasıdır, ona üflersen ve bir an körüklenirse herşeyi yakar. İnsanoğlu musibetlere maruz kalınca 

haddinden fazla ateşte yanar, ancak  hiç duman çıkmaz. 
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Melik  ġam-nāk  olmasun ki bir tīr ki şaṣtdan çıḳa, ser-engüşt-i tedbīr ile 
[Ü-225a] redd eylemek  muḥāl ve küşteyi zūr u zer ile zinde ḳılmaḳ maḥż-ı 
ḫayāldür. Gam-ı bī-fāʾide ve endūh-ı beyhūde muḳassī-i ḳalb ve mużʿif-i beden-
dür ve bir şecerdür ki se̱meresi cerāḥat-i dost ve rāḥat-ı düşmendür. Her gāh ki 
sulṭan bir ḥükmi meżāya ve bir fermānı nifāẕa yitişdürdükden ṣoñra ʿale’l-fevr 
peşīmān ola, bī-gümān her eḥad kāʾinen men kāne3965 devām-ı şükūh-ı şāhī ve 
se̱bāt u vaḳār-ı şāhen-şāhīde bed-gümān ola. [H-287a] Gerek  idi ki pādşāh 
melik-i ẕi’r-rıkāʿ gibi fermān-ı şeyṭān-ı ġażabına ittibāʿ itmeyüp bu bābda taʿcīl 
ü şitābdan ictināb u imtināʿ ideydi, tā ʿāḳıbet-i kār dām-ı nedāmet ve varṭa-i 
melāmete giriftār olmayaydı. Melik  istifsār itdi ki: Ne keyfiyyet ile olmışdur ol? 

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Rivāyet iderler ki taḫtgāh-ı Yemen’de bir pādşāh 
var idi. ʿAẓīmü’ş-şān bir şāhen-şāh idi. Baḫtı pīr ve rāy-ı cevān-gerdūn-ı pīr 
müddet-i mesīrinde sipihr-i salṭanat üzre anuñ naẓīri [B-250a] mihr-i münīr 
müşāhede itmemiş idi ve sāmiʿa-i rūzgār merd-āzmā-yı çihār-sū-yı cihānda 
anuñ ʿadīli ḳahramān-ı fermān-fermāy işitmemiş idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bezimde āftāb-ı ʿālem-efrūz
Rezimde ejder-i cān-ı cihān-sūz

Cihānı ʿadl ü dādıyla idüp rām
Ḫalāʾiḳ sāyesinde itdi ārām

Bu pādşāhuñ kārı ekse̱riyyā şikār idi. Bir gün meydān-ı şikārgāhda merkeb-i 
neşāṭa ʿinān virüp gider idi ve dīde-i tecessüs ile çep ü rāst nigāh ider idi. İttifāḳ 
ol zemān vuḥūş u ṭuyūrdan nām u nişān göremedi ve tīr-i naẓarı şikāra lāʾiḳ 
bir cānvere iremedi. Melik  bu ṣūretden ziyāde müteḥayyir ve mizāc-ı neşāṭı 
temām müteġayyir oldı. Bu esṉāda meger bir faḳīr-i bī-nevā ki faḳr u fāḳa 
belāsından post-ı āhūdan bir ḳabā geyüp ol beyābānda ḫār-kenlige meşġūl idi. 
İttifāḳ ol ḥīnde ol şuġlüñ taʿabından ṭāḳati ṭāḳ olup bir bīşe kenārında yatmış 
idi ve ḫayl-i ḫvāb cemīʿ-i cevānibin iḥāṭa itmiş idi. Ḳażā-yı İlāhī naẓar-ı şāhī 
aña muṣādif olup anı āhū gümān itdi ve hemān-dem kemān-ı kemīnden ḫa-
deng-i dil-şikāfı kāf-ı nāfına rāst idüp atdı. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Şuʿle-i tīrī ki der-āverd ʿaraḳ
Cüst ber-ān sūḫte ḫarman çü berḳ

3965 Kim olursa olsun.
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Fitne muḥābā-yı belāyī ne-kerd
Kerd ḫaṭāʾī vü ḫaṭāʾī ne-kerd3966

El-ḳıṣṣa çün melik  şikārı üstine vardı ol bī-çāreyi sīne-i mecrūḥ ve dil-i pür-ḫūn 
ile buldı. Ziyāde ġam-nāk  olup müteʾessif oldı ve nāḫun-ı melāmet ile çihre-i 
nedāmeti ḫırāşa āġāz ḳıldı ve ol tehevvürden ki mūcib-i taḥassür ü taḥayyür 
idi, müteʾellim-ḫāṭır olup ḫār-kene bisyār iʿtiẕārlar idüp merhem-i bahā hezār 
dīnār-ı temām-ʿayār erzānī buyurdı ve ʿinān-ı ʿazīmeti cānib-i dārü’s-salṭanata 
maʿṭūf ḳılup bir zāhidüñ ṣavmaʿasına ki ol şehrde ʿiffet ü ʿibādet ile maʿrūf u 
meşhūr idi, belki ʿarṣa-i ʿarbeḍe-i dehrde irşād u hidāyet ile meẕkūr idi, nüzūl 
u iclāl buyurdı ve zāhidden dünyāda mezīd-i devlet ü cāh ve āḫiretde kefāret-i 
cürm ü günāh olıcaḳ duʿā vü naṣīḥat istidʿā [H-287b] itdi. Zāhid-i pāk-ṭīnet 
daḫı ṭarīḳ-i keşf ü kerāmet ile eyitdi: 

Ey melik  bu ḫaṣlet ki devlet-i dünyāyı ve saʿādet-i ʿuḳbāyı cāmiʿ ola, ġayẓı 
keẓm ve ḫışmı heżmdür ve hengām-ı ġalebe-i ġażabda meyl-i cānib-i ḥilmdür. 
Mesṉevī: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Kesī k’ū ber-fürūzed āteş-i ḫışm
Me-dār ez vey ṭarīḳ-i merdümī çeşm [Ü-225b]

Ġażab çün nefs-i bed rā mī-kuned germ 
ʿİnāneş rā keş ān cā tā şeved nerm3967

Melik  eyitdi: Bilürem ki cāşnī-i şerbet-i ḫanẓal-meẕāḳ-ı ḥilmüñ kām-ı ʿaḳlda 
leẕẕet-i temāmı vardur. Fe-ammā hengām-ı ḫışmda ḥilmi hevā-yı nefse ḥākim 
ḳılamazın ve evḳāt-ı iltihāb-ı nāʾire-i ġażabda ʿaḳlumı ḳayd-ı żabṭa getüreme-
zin. Zāhid eyitdi: 

Ben üç ḳıṭʿa ruḳʿaya baʿżı nesne yazayın. Sen anı ḫavāṣṣından bir emīne sipāriş 
eyle ki çün nāṣıye-i ḥālüñde emāret-i teġayyür-i mizāc [B-250b] müşāhede 
ḳıla ve āteş-i ḫışmı kānūn-ı derūnuñda müştaʿil göre anlaruñ birisin naẓaruña 
ʿarż eyleye. Yümkin ki anuñ fāʾidesi ẓāhir olup nefsüñe teskīn ü tesellī ḥāṣıl ola 
ve eger lehb-i ġażab ol mevʿiẓe-i zülāli ile inṭıfā bulmazsa ikinci ruḳʿayı göstere. 
Eger nefs-i tevsen anuñla daḫı rām olmazsa üçünci ruḳʿayı iẓhār ide. Üm-

3966 Yakıcı ve terleten ok, yıldırım gibi o çaresize doğru gitti. Fitne, belaya sebep olmaktan çekinmedi, bir hata yaptı, ama 
hatasını hatasız yaptı. 

3967 Öfke ateşinin alevlendiği kimseden insanlık  beklemek  olmaz. Hiddet insanın kötü nefsini ortaya çıkartır. O zaman 
hemen öfkenin yularını çek  ki sakinleşsin.
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mīd-vāram ki bu vesīle ile ṭabʿ-ı melikden ġāʾile-i ʿunf u ḫuşūnet gide. Çün ẓul-
met-i ḫışm ber-ṭaraf ola lemʿa-i ḥilm anuñ yirine ḫayrü’l-ḥalef ola3968. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dīv çü bīrūn reved ferişte der-āyed3969

Melik  bu kelimāt ile ḫoş-vaḳt oldı ve zāhid üç ḳıṭʿa ruḳʿa yazup ḫavāṣṣ-ı şāhdan 
birisine virdi. Mażmūn-ı ruḳʿa-i ūlā bu idi ki maḥall-i iḳtidārda ʿinān-ı iḫtiyārı 
dest-i hevā-yı nefs-i bed-fermāya virme ki seni varṭa-i helāke ilḳā ide. Feḥvā-yı 
mektūb-ı sā̱nī bu idi ki hengām-ı ḫışmda zīr-destlere raḥīm ol tā vaḳt-i cezāda 
zeber-destler saña mihribān ola. Muḥaṣṣal-ı kitāb-ı sā̱lis ̱ bu idi ki fermānda 
ḥadd-i şerʿden tecāvüz itme ve hīç zemānda dāʾire-i inṣāfdan ṭaşra gitme. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eger çi ḥükm-i tu cārīst der-cihāndārī
Cefā me-kun ki ne kārīst merdüm-āzārī

Me-nāz egerçi lebet hem çü ġonçe ḫandānest
Ki hest dīde-i maẓlūm ebr-i āẕārī

Me-bāş ġurre be bostān-serāy-ı devlet-i ḫvīş
Ki ʿan-ḳarīb ez u begẕerī vü bügẕārī3970

Melik  zāhidi vedāʿ idüp dārü’l-mülkine geldi ve hemīşe meclisinde ḫuṣūṣan 
ki hengām-ı ġażabda bu ruḳʿaları aña ʿarż iderler idi ve bu münāsebet ile 
aña melik-i ẕü’r-ruḳāʿ dirler idi ve bu meliküñ bir kenīzeki var idi, ḫūb-rūy u 
pākīze-ḫūy serv-ḳad lāle-ḫad yāḳūt- [H-288a] leb sīmīn-ġabġab kebg-reftār 
ṭūṭī-güftār. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Māh-rū vü müşk-bū vü cān-fezā
Dil-firīb ü dil-nevāz u dil-rübā

Nergis-i maḫmūr āşüfte-i çeşm-i bīmārı ve ʿaḳīḳ-i Yemānī ālüfte-i laʿl-i şek-
ker-bārı idi. Ḫūb-rūyān-ı ḫıṭṭa-i Ḫıṭā bend-i çīn-i zülfinde esīr ve ʿaşḳ-fürūşān-ı 
kişver-i Keşmīr hevā-yı silsile-i caʿd-ı pür-tāb ile muḳayyed-i zencīr idi. Beyt:

3968 Ḫayrü’l-ḥalef ola] gele, Ü.
3969 Şeytan gidince melekler gelir.
3970 Dünyayı yönetmekte hükmün geçiyorsa cefa etme ki insanları incitmek  iş değildir. Dudağın gülen gonca gibi olsa da 

övünme. Çünkü mazlumun gözü ağlayan bir bulut gibidir. Mal ve mülkünün mağruru olma. Çünkü yakında onu 
bırakıp gideceksin.
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Yemen padişahının ava çıkması ve sahrada gezerken ceylan postu giymiş 
bir dervişi ceylan zannederek oklaması. TSMK, revan 843, v.445b.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫalḳ olaldan nigār-ḫāne-i ḫāk
Gelmedi naḳşı gibi ṣūret-i pāk

Cemāl-i ḥāli pāk-dāmenlik  ḫāli ile ārāste ve çihre-i cemāli zīnet-i kemāl-i ʿiffet 
ile pīrāste idi. Şāh anuñ şemāʾiline şöyle māʾil idi ki muṣāḥabet-i ḥarem-i ḫāṣdan 
istiknāf ve sāʾir cevārī ile istīnāsdan istikrāh eyler idi. Ked-bānū-yı şāh hem-vāre 
dīde-i ġayretden ḫūnābe-i ḥasret döker idi ve anuñ defʿi bābında ġāyet-i reşk 
ü ḥasedinden zemīn-i dile mekr ü ḥīle toḫmın eker idi. El-ḳıṣṣa ġuṣṣasın heżm 
idemeyüp bi’t-temām meşşāṭa-i ḥarem-serāya ḥālini iʿlām itdi ve andan şāhı 
ḳatl ve kenīzeki redd itmek  bābında meded ṭaleb itdi. Meşşāṭa eyitdi:

Bilsem ki melik  kenīzeküñ endāmından niresine müteʿallıḳ ve aʿżāsından ḳanḳı 
ʿużvuna ziyāde müteşevvıḳ u müteʿallıḳdur3971. [Ü-226a] Ḫātūn eyitdi ki:

Anuñla ḫalvet olduḳça her gāh degerin ki zenaḫdān-ı sīb-misā̱linden ki ġāyet-i 
ṣafādan gūyā ābdur ki ḳaṭarāt-ı çeşme-i ḥayātdan müteraşşiḥ olup müctemiʿ 
[B-251a] olmışdur, yā ābīdür ki dest-i ḳudret bālā-yı turunc-ı ġabġab üzre 
ḳomışdur şeftālū olur ve zebān-ı ḥal ile bu beyti inşā ḳılur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-ḫuldem daʿvet ey zāhid me-fermāy
Ki īn sīb-i zenaḫ z’ān būstān bih3972

Meşşāṭa eyitdi: Böyle olıcaḳ ḳażıyye āsāndur. Himmetüñ ile şāhı tebāh itmek 
baña etmek  yimek  ile yeksāndur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣunayın ḥīle ile aña bir cām
Ki ʿömri cāmını ṭoldursun eyyām

İçüp cürʿa gibi ḳanın ḳara yir
Ḳara yir altı ola cismine tīr

Ḳıyāmetler ḳopa vü çalına Ṣūr
Yata bezm-i ʿademde cānı maḫmūr 

Yazılmaya ḫumārı rūz-ı maḥşer
Ḳopa nergis gibi yirden girān-ser

3971 Müteşevvıḳ u müteʿallıḳdur] müteşevvıḳdur, Ü / müteʿallıḳdur] müteʿaşşuḳdur, H.
3972 Ey zahit, beni cennete çağırma. Çünkü sevgilinin çenesindeki elma bağdan daha iyidir.
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Maṣlaḥat budur ki baña bir miḳdār zehr-i helāhil viresin, teʾennī ile ḥall idüp 
kenīzeküñ ḥavālī-i ẕeḳan u ġabġabına andan ḫāller eyleyem. Melik  çün key-
fiyyet-i ḥālinden lebin aña degüre hemān ol maḳāmda emri temām olup ʿömri 
ser-encām bula. Melikeye daḫı bu şiddetden ferec ve bu mażīḳdan maḫrec 
müyesser ola. Ḫātūn bu fikr ile dil-şād olup ol didügi dārūyı müheyyā ḳıldı 
ve meşşāṭa bu minvāl-i meẕkūr üzre aḫlāṭ-ı ḥīleden bir terkīb tertīb idüp ve 
ḥoḳḳa-i tezvīre ḳoyup kenīzeküñ visā̱ḳına gitdi ve siyāh-kārlıġından [H-288b] 
ol māhuñ çāh-ı ẕeḳanı kenārında bir şāme resm idüp gūyā Hārūt-ı tīre-rūy 
içün kenāre-i çāh-ı Bābil’de cāy-ı ḳarār āmāde ḳıldı. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Pervāne sān çü ḫāleş üftāde ber-zenaḫdān
Yā Rab nigāh dārī z’āsīb-i rūzgāreş3973

Meliküñ bir ġulāmı var idi ki ḥarem-serāya maḥremiyyet-i temāmı var idi. 
Ḥikmet-i İlāhī verā-yı ḥicābdan ḫātūn ile meşşāṭanuñ suʾāl ü cevābın işitdi ve 
meşşāṭanuñ menzil-i kenīzeke gitdügini daḫı zenaḫdān ḥavālīsinde ḫāller resm 
itdügini ʿayn-ı yaḳīn ile müşāhede itdi ve devāʿī-i ḫulūṣ-ı niyyet ve ḥuḳūḳ-ı niʿ-
met ve sevābıḳ-ı ḫidmet bunı iḳtiżā ḳıldı ki kenīzeki ol mekrden ḫaberdār ide. 
Hīç bir ṭarīḳ ile furṣat bulımadı. Melik  daḫı ḥāl-i sekrde idi ve bu sırrı keşf it-
mek  hīç vech ile müyesser olmadı. Āḫir pādşāh ʿ ādet-i maʿhūdı üzre kenīzeküñ 
ḫvābgāhına varup cāmeḫvābına girüp sevret-i keyfiyyet-i şarāb-ı nābdan ḫvāba 
vardı. Ġulāma ḥaḳ-şināslıḳ şefḳati ġālib olup āheste āheste kenīzeküñ bālīni 
ḳurbına geldi ve kūşe-i āstīni birle ḥavālī-i ẕeḳanından keder-i nīli giderüp bu 
ḥāletde şāh bīdār olup nā-gāh kenīzeküñ zenaḫdānına ġulāmuñ dest-dırāz-
lıġın gördi. Tünd-bād-ı ḥamiyyet āteş-i ḫışmını tīz idüp tīġ-ı intiḳām ile ḳaṣd-ı 
ġulām itdi. Ġulām ḫalvet-i serāydan ṭaşra çıḳdı. Melik  ʿ aḳabince ḫançer-i ḫūn-
āb elinde ḳapuya çıḳdı. Ol muʿtemed-i ḫāṣ anda ṭurup ruḳʿaları elinde ṭutardı. 
Çün meliki müteġayyir gördi ruḳʿanuñ birisin ṣunıvirdi. Deryā-yı ḫışmuñ 
temevvücine māniʿ olımadı. Birisin daḫı ʿarż eyledi. Āteş-i [B-251b] ġażabı 
anuñla daḫı sükūn bulmadı. Üçünci ruḳʿayı ʿarṣa-i ʿarża yitişdiricek  meliküñ 
ṣūret-i ḫışmı münkesir olup şiddet-i buġż u ġayżı keẓm olup ve şerbet-i nā-
ḫoş-güvār-ı ġażabı hażm itdi ve telaṭṭuf ṭarīḳı ile ġulāmı ḫidmetine daʿvet idüp 
eyitdi: [Ü-226b]

Ey ġulām rāst söyle ki bu cürʾete bāʿis-̱i iḳdām ne idi. Ġulām mā-cerāyı ʿalā 

3973 Ey Allah’ım pervanenin kanadındaki lekeye benzeyen çenesindeki beni feleğin belasından koru.
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mā-cerā iʿlām eyledi. Melik  ḫātūnı ṭaleb idüp bu emri teftīşde ve bu mekri 
taḥḳīḳde tedḳīḳi mübālaġaya yitürdi. Ḫātūn inkār idüp eyitdi:

Meʿāẕa’llāh ġulām iftirā ider. Ben ġulāmuñ kerrāt ile cāriye ile bunuñ emsā̱li 
efʿāline muṭṭaliʿ olup dururdum, ammā melikden şerm idüp anuñ iẓhārına 
cürʾet idemez idüm. ʿAle’l-ḫuṣūṣ iḥtimāl vardur ki reşk  sebebi ile iftirāya ḥaml 
olına idi. Bi-ḥamdi’llāh ki melik  ḥaḳīḳat-i ḥāli kendü gözi ile gördi. Ḥāliyā 
[H-289a] ol müfsidlerüñ helākinde ki ḥarem-i şāh-ı felek-iḥtişāmda bu 
maḳūle fiʿl-i şenīʿa iḳdām itdiler, tevaḳḳuf cāʾiz görmek  żarar-ı ʿāmī ve siyāset-i 
sulṭānīye ziyān-ı temāmı vardur. Ḫışm-ı meẕmūm olan ḫışm-ı nā-maḥaldür, 
ammā mevḳiʿinde vāḳıʿ olıcaḳ merātib ile ḥilmden efḍaldür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḫār k’ez behr-i sūḫten şāyed
Der-girībān nehī ne nīk  āyed3974

Şāh ġulām cānibine nigāh itdi. Ġulām eyitdi:

Ey melik-i kāmrān ve ey vāsıṭa-i emn ü emān imkān var mı ki el-ān bu nīlüñ 
baḳıyyesi meşşāṭanuñ ḥoḳḳasında mevcūd ola. Eger anuñ iḥżārına misā̱l-i vā-
cibü’l-imtisā̱l erzānī buyurıla. Şāyed ki külliyen bu şübhe zāʾil ola. 

Melik  buyurdı, tā meşşāṭayı ḥoḳḳası ile ḥāżır ḳıldılar ve ol nīlden bir ẕerre aña 
çāşnī virdiler. Hemān-dem ki dehānına girdi, naḳd-i cānın ḫazīnedār-ı ecele 
virdi. Çün ḥaḳīḳat-i ḥāl melike münkeşif oldı zenüñ ḥaḳḳından gelüp ġulāma 
ʿıtḳ-nāmesin buyurup ve ol vilāyetüñ baʿżı bilādınuñ imāretin aña tefvīż ḳıldı. 

Ol pādşāh-ı bā-intibāh çün çihre-i ḥālin ḫāl-i ḥilm ile ārāste ḳıldı meşşāṭanuñ 
mażarratı aña yitişmeyüp ṣabr u teʾennī berekātı ile ol siyeh-kārlaruñ dām-ı 
mekrinden necāt buldı ve buncılayın rāz-ı nihān aña ʿayān olup aḥibbā vü 
aʿdānuñ ḥāli aña hüveydā oldı. 

Bu mese̱li getürdüm, tā āyīne-i rāy-ı rūşen-i melikde bu ṣūret cilve ḳıla ki 
mülūka her bābda taʿcīl ü şitābdan ictināb vācib ve her emrde teʾemmül-i 
firāvāndan ṣoñra fermān münāsibdür. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḥükm-i sulṭān be-sān-ı āteş ü āb
Der demī ʿālemī ḫarāb kuned

3974 Yanmaya yarayan diken, yakada olursa iyi olmaz.
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Pes çünīn ḥükm rā revā ne-buved
Ki şeh ze rūy-ı ıżṭırāb kuned3975

Melik  eyitdi: Farażā ki bu ḥükmde baña bir ḫaṭā vāḳıʿ oldı, ol zemān-ı ḫışmda 
zebānuma bir kelime cereyān ḳıldı. Saña lāzım idi ki bu bābda şarṭ-ı naṣīḥati 
riʿāyet ideydüñ ve baña ṭarīḳ-i mażīḳ-ı ḫaṭādan şāh-rāh-ı ṣavb-ı ṣavāba hidāyet 
ideydüñ senden bedīʿ ü baʿīd idi ki ṭarīḳ-i teʾemmül ü teʾennīyi ḳoyup ḫıffet 
ü tehettüke kendüñe yol [B-252a] virüp buncılayın vücūd-ı nāzenīni bī-te-
vaḳḳuf3976 u bī-tekellüf tīġ-ı bī-dirīġ ile helāk  idesin. Vezīr eyitdi:

Melike münāsib budur ki bir ʿavret cihetinden żamīr-i mübārekini mükedder 
ḳılmaya, tā ḥarem-serāyda olan cevārīnüñ sāʾir ṣoḥbeti ile temettuʿdan ḳalma-
ya. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ger serv be-reft nārven hest
V’er lāle ne-mānd yāsemen hest3977

Çün melik  feḥvā-yı kelām-ı vezīrden cezm itdi ki Īrān-duḫt raḫt-ı iḳāmeti 
götürüp ʿālem-i ʿademe [H-289b] gitdi, derūn-ı dilden bir āh-ı cāngāh itdi ve 
gird-āb-ı ġam u endūha düşüp kendü kendüye eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḫoş be-sūz ez ġameş ey sīne ki īnek  dil nīz
Be-hemīn kār miyān beste vü ber-ḫāsteest3978 [Ü-227a]

Dirīġ ol revnaḳ-ı gülzār-ı şebāb ki berg-i gül gibi az zemānda ḫarāb oldı ve ḥayf 
ol nihāl-i riyāż-ı āmāle ki tünd-bād-ı ḫazān-ı āfet ile pāmāl oldı. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Serv-i bālā-yı tu der-ḫāk  dirīġest dirīġ
Zīr-i ḫāk  ān güher-i pāk  dirīġest dirīġ

Cāy-ı ān būd ki cāy-ı tu buved der-dīde
Rāstī cāy-ı tu der ḫāk  dirīġest dirīġ3979

3975 Sultanın hükmü ateş ve su gibidir. Bir anda dünyayı harap edebilir. Öyleyse padişahın düşünmeden hüküm vermesi 
doğru değildir.

3976 Bī-tevaḳḳuf] bī-vefḳ, B.
3977 Selvi gittiyse kara ağaç vardır. Lale kalmadıysa yasemin vardır.
3978 Ey sinem onun gamından iyice yan ki gönlüm de yanmayı istemektedir.
3979 Senin selvi boyunun toprağa girmesine yazık. Toprak  altında o saf mücevherin olmasına yazık. Senin yerin aslında 

benim gözümdeydi. Gerçekten de senin toprakta olmana yazık.
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Pes vezīre müteveccih olup eyitdi: Ey vezīr ḥaḳḳā ki tīr-i firāḳ-ı Īrān-duḫt 
ḳalbümde ziyāde teʾsī̱r itdi ve leşker-i ġumūm u hümūm kişver-i ḫāṭıruma bir 
vech ile ḳudūm u hücūm itdi ki ʿinān-ı ṣabr u sükūn ḳabża-i iḳtidārumdan 
gitdi. Vezīr eyitdi:

Üç ṭāʾife her dem esīr-i bend-i ġam ve beste-i ḳayd-ı elemdür. Evvel ol kimse 
ki ʿinān-ı himmeti bed-kārlıḳ cānibine maʿṭūf ḳıla. İkinci ol ki ḥālet-i ḳudretde 
ḳāʾide-i luṭf u mürüvveti riʿāyet itmeye. Üçünci ol ki her emre taʿcīl ü şitāb ile 
irtikāb ide. Melik  eyitdi:

Ey Bilār, Īrān-duḫt’uñ ḳatlinde bir miḳdār tevaḳḳuf itmeyüp senüñ saʿy-ı bāṭı-
luñ ile ʿalef-i şemşīr-i bevār oldı. Cevāb virdi ki:

Ben anuñ helākine saʿy itmedüm. Belki fermān-ı melike imtisā̱l itdüm. Bu bāb-
da melāmet var ise ol ḥażrete ʿāʾiddür ki bu misā̱lde rāy-ı sā̱ḳıbın mülāḥaẓa-i 
ʿavāḳıbdan ber-ṭaraf ḳıldı ve bī-sebeb ġażab ile kendünüñ ḥarīf-i ẓarīfin hedef-i 
tīr-i telef ḳıldı. Gerek  idi ki taʿcīl itmeyüp ḫavātīm-i umūrda teʾemmüli vācib 
bileydi ve naẓar-ı vāfī ile ʿavāḳıb-ı aḥvāli iḥāṭa ḳılaydı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Miṣāl-i şāh bāyestī ki ez rūy-ı ḫıred būdī
V’er ez rūy-ı ḫıred būdī çünīnhā rūy ne-nemūdī3980

Melik  eyitdi: Ey vezīr-i ferzāne bu füsūn u fesāneyi ḳo. Bu bābda bir fikr idüp 
bu kāra bir çāre mülāḥaẓa eyle ki beni ārzū-yı dīdār-ı dildār helāk  ve dest-i 
ġam u endūh girībān-ı ṣabr u ḳarārumı çāk  itdi. Vezīr eyitdi:

Min-baʿd bu kāruñ dāmenine dest-i tedārük  irmez ve nedāmet ü melāmet bu 
bābda ḳaṭʿā fāʾide virmez. Her kimse ki şitāb ile bir mühimme ḫavż ide ve bir 
işe ki baʿdehū nedāmet fāʾide itmeye, bī-endīşe şürūʿ ḳıla, aña ol belā yitişe ki 
ol kebūtere [B-252b] yitişdi. Melik  buyurdı ki: Nice rivāyet olınmışdur3981 ol?

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Emsā̱lde gelmişdür ki iki kebūter evvel-i tābistānda bir 
ḳaç dāne cemʿ idüp zemistānda ẕaḫīre olsun diyü bir kūşede ḳomışlar idi. Dā-
neler meger nem-nāk  idi. [H-290a] Çün faṣl-ı tābistān nihāyet buldı teʾsīr-i 
ḥarāret-i hevādan dāneler yübūset-peẕīr oldı ve evvelki ḥālinden ḥālā az gö-
rindi. Kebūter-i ner meger bu vaḳtlerde āşyāneden ġāʾib idi. Çünki ḥāżır oldı, 
dāneleri az gördi. Ġāyet-i şereh ü āzından cüftini melāmete āġāz idüp eyitdi:

3980 Padişah hükmü akıllıca olmalıydı. O hüküm akıllıca olsa bunlar olmazdı. 
3981 Rivāyet olınmışdur] olmışdur, Ü.
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Bu dāneleri faṣl-ı zemistān içün iddiḫār itmişdük  ki çün şiddet-i sermā ẓāhir 
ola ve kesṟet-i berfden rūy-ı zemīnde çīne bulınmaya anuñla giçinürüz. Bu 
evḳātda ḫod ṣaḥn-ı ṣaḥrā pür-dānedür. Sen ẕaḫīreye niçün dest urduñ ve 
ṭarīḳ-i ḥazm ü iḥtiyāṭdan inḥirāf gösterdüñ. Meger işitmedüñ mi ki ḥükemā 
buyumışlardur ki: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Künūn ki berg ü nevāyet hest cehd be-kun
Ẕaḫīre-i be-nih ez behr-i bī-nevāyī-i ḫvīş3982

Māde eyitdi: Ben bu dānelerden ḥabbe yimedüm ve hīç vech ile bunda taṣar-
ruf eylemedüm. 

Kebūter-i ner çün dāneleri evvelki ḥālinden kemter gördi anuñ inkārına bāver 
ḳılmayup el-ḳıṣṣa pā vü ser ve bāl ü per ile ol derdmendi ura ura öldürdi. Pes 
zemistān faṣlında ki [Ü-227b] berf ü bārān mütevātir olup āsā̱r-ı ruṭūbet der 
ü dīvārda ẓāhir oldı. Dāneler yine nem-nāk  olup ḳarār-ı aṣlīsine yitişdi. Kebū-
ter-i ner çün dāneleri ter görüp sābıḳan kemter gördügünüñ sebebin bildi cezaʿ 
ü fezaʿe āġāz idüp zār zār aġladı ve nār-ı firāḳ-ı yār-ı ġam-küsār ile cigerin 
dāġladı ve eyitdi:

El-ḥaḳ muhāceret-i aḥbāb ve müfāraḳat-i aṣḥāb ṣaʿb kārdur, ammā baʿdehū 
nedāmet müfīd olduġı andan daḫı düşvārdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-kār-ı ḫvīş teʾemmül-nümāy k’ez taʿcīl
Ziyān kunī vü kesī rā ziyān ne-dāred sūd3983

Bu mese̱lüñ fāʾidesi budur ki merd-i ʿāḳil gerekdür ki bāb-ı ʿuḳūbetde şitāb 
eylemeye, tā ol kebūter gibi ḫılāb-ı nedāmetde ṭabṭāb itmeye. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çünki gözler iş āḫirini ḥakīm
Olmaz āḫir nedāmet aña nedīm

Cāhilüñ çün hemān gözetdügi ḥāl
İder anı teʾessüf istiḳbāl

Melik  eyitdi: Ben ḳavlde şitāb itdümse sen fiʿlde şitāb itdüñ. Bu sebeb ile ḫāne-i 
ʿīşümi ḫarāb itdüñ. Vezīr eyitdi: 

3982 Madem şu an elinde imkan var, çalış, zor günlerin için bir şeyler kazan.
3983 Kendi işinde iyi düşün, aceleden zarar doğar ve zarar kimseye faydalı değildir. 
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Üç ṭāʾife kendülerin ḫarāb iderler. Evvel ol kimse ki vaḳt-i meṣāfda kendüden 
ġāfil ola, tā bedenine zaḫm-ı girān ve cerāḥāt-i bī-kerān vāṣıl ola ve biri daḫı 
ol kimesne ki bī-vāris ̱ olup vech-i ḥarāmdan cemʿ olan māli tārāc-ı ḥavādis ̱
olup aña vebāli ḳala. Biri daḫı bir pīr-i kühen-sāl ki bir zen-i ṣāḥib-cemāle 
mübtelā ola, ol her ān anuñ ḫayāli ile ḫoş-ḥāl olup devlet-i viṣālin dileye ve zen 
her zemān [H-290b] cenāb-ı melik-i mennāndan anuñ terkin belki her gün 
mergin dileye. Melik  eyitdi: 

Senüñ bu fiʿlde mizāc-ı fikrüñ ʿalīldür ve bu ʿamel [B-253a] senüñ ḳıllet-i 
teʾemmül ve kesṟet-i tehettüküñe delīldür. Vezīr cevāb virdi ki:

Tehettük  iki kimesnenüñ ḥarekāt u sekānātında ẓāhir olur. Biri oldur ki kendü 
mālini bīgāne ḳatında vedīʿat ḳoya. İkinci ol ki kendü ile ḫaṣmı mā-beyninde 
bir eblehi ḥakem ḳıla. Ben bu fiʿlde tehettük  itmedüm. Ġāyeti budur ki imżā-yı 
fermān-ı şāhīde müsābaḳat gösterdüm. Melik  eyitdi:

Īrān-duḫt’uñ firāḳından enīsüm derd ü belā ve celīsüm renc ü ʿ anādur. Vezīr eyitdi:

Belī nisādan üç ṭāʾifenüñ fevti içün ġam-nāk  olmaḳ revādur. Biri ol ki aṣl-ı 
kerīmi ve nesl-i şerīfi ve ṣūret-i cemīli ve ʿafāf-ı kāmili ola ve biri daḫı ol ki dānā 
vü ḥalīm ve muḫliṣ u selīm ola. Biri daḫı ol ki ḥuceste-ḥāl ü mübārek-fāl ola ve 
şevherine yümn-i ḳademi ẓāhir ola. Īrān-duḫt evṣāf-ı meẕkūrenüñ cümlesi ile 
ārāste idi. Eger melik  anuñçün iẓhār-ı melāl itse ʿaceb midür ki yār-ı vefādār-
suz ne ʿömrden leẕẕet müyesser ve ne ḥayātdan rāḥat mutaṣavverdür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Firḳat-i yār āfet-i dildür
Hicr-i dildār zehr-i ḳātildür

Melik  eyitdi: Ey Bilār kelāmda ziyāde cürʾet iẓhār idersin ve ḥażretümde ser-
ḥadd-i edebden ṭaşra gidersin. Şöyle ẓann iderem ki senden baʿīd olmaḳ ṣavb-ı 
ṣavāba ḳarībdür. Vezīr eyitdi:

ʿĀḳil-i ḥāzıme iki ṭāʾifeden dūr olmaḳ lāzımdur. Biri ol ki iḥsān u isāʾeti yeksān 
ʿadd eyleye ve se̱vāb u ʿiḳāb-ı ʿuḳbāyı ḥisāba almaya. İkinci oldur ki ẓāhirin 
menāhīden ve bāṭının melāhīden ṭāhir ḳılmaya. Melik  eyitdi:

Ġālibā sen bize ʿayn-ı istiḥḳār ile naẓar ḳılursın ki bu kelimātuñ edāsında bu 
ḳadar ruḫṣat-ı cürʾet bulursın. [Ü-228a] Vezīr eyitdi:

Ekābir üç ṭāʾifenüñ naẓārında aṣāġır görinür. Evvel ol bende-i küstāḫ ki 
gāh u bī-gāh ḫvācesi ile berāber otura ṭura. Ḫvāce daḫı anuñla hezl idüp 
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Vezirin, padişaha acele ile karar verdiği için suçsuz yere eşini öldüren 
güvercin hikâyesini anlatması. TSMK, revan 843, v.450b.
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mā-beynlerinden ḥicāb-ı edeb götürile. İkinci ol bende-i ḫāʾin ki ḫvācenüñ 
emvāline müstevlī ola. Şöyle ki az müddetde temām mā-melek-i ḫvāce ne ise 
mālik  olup kendü daḫı ḫvāceliḳ ṭarīḳına sālik  ola. Üçünci ol bende-i bī-iḫlāṣ ki 
esrār-ı ḫvāceye maḥaremiyyet ile iḫtiṣāṣ bula. Melik  eyitdi:

Bu fermāndan ġaraż seni āzmāyiş idi, ammā itmemek  evlā imiş. Vezīr eyitdi:

Sekiz kimesne āzmāyiş olınmaz. İllā sekiz maḳāmda şücāʿı muḥārebede, beẕr-
geri müzāreʿada, ekābiri hengām-ı ġażabda, bāzirgānı zemān-ı ḥisābda, dostı 
vaḳt-i ḥācetde, merdüm-i [H-291a] aṣīli eyyām-ı nekbetde, zāhidi iḥrāz-ı 
se̱vābda, ʿālimi hengām-ı suʾāl ü cevābda. 

El-ḳıṣṣa ol ḳadar ki melik  vezīre müfāveżāt-ı kerāhet-engīz buyurdı. Vezīr 
muḳābelede nīze-i ḫūn-rīzden ser-tīz cevāblar virdi ve tīr-i şemşīrden ḳavī teʾsī̱r 
ider sözler söyledi. Melik  ṭarīḳ-i ḥilm ü teʾemmüle sālik  olup ol nā-ḫoş-güvār 
şerbetleri tecerruʿ [B-253b] eyledi. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Taḥammül kuned her ki rā ʿaḳl hest
Ne ʿaḳlī ki ḫışmeş kuned zīr-dest

Taḥammül çü zehret nümāyed nuḫust
Velī şehd gerded çü der-ṭabʿ-ı tost3984

ʿĀḳıbet dehān-ı duʿāyı açup ve ḫāk-i pāy-ı şāha cevāhir-i se̱nāyı ṣaçup eyitdi:

Sāye-i devlet-i şāh mefārıḳ-ı ʿalemiyān üzre pāyende ve āftāb-ı übbühet-i ẓıl-
lü’llāh evc-i şeref ve burc-ı ʿaẓemetde tābende olsun. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tā ebed māh-ı devletet tābed3985

Ben bende ki aḳdām-ı cürʾet ile bisāṭ-ı inbisāṭ üzre ḳıyām itdüm ve taṣdīʿ-ı 
cenāb-ı refīʿda mezīd ibrāma iḳdām eyledüm. Ol ẕāt-ı sütūde-ṣıfātı imtiḥān 
içün idi. El-minnetü li’llāh ki maẓnūnumdan ziyāde buldum. Bir büzürgvār-
dur ki ẕāt-ı cemīlü’ṣ-ṣıfātı ʿilm ü kemāl-i ḥilm ile ārāste ve nefs-i nefīsi zīnet-i 
sükūn u vaḳār ve zīver-i ṣabr u ḳarār ile pīrāste bir melik-i melek-ḫıṣāldür ki 
misḻi ʿ ālem-i misā̱lden ġayrı yirde bulınmaz ve bir āftāb-ı cihān-tābdur ki naẓīri 
āyīne vü ābdan ġayrı yirde görinmez. Mıṣrāʿ: 

3984 Akıllı olan sabırlı olur. Öfkenin kontrolünde olan akıl, akıl değildir. Sabır başta zehir gibi görünür, ama sonunda 
şerbete dönüşür.

3985 Devletinin bahtı sonsuza kadar parlasın.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Coz der āyīne vü ābeş ne-tevān yāft naẓīr3986

Lā-cerem ʿalem-i ʿizzet ü ʿaẓamet bu maḳūle şehriyāruñ yed-i şehāmetine 
müsellemdür ve büzürgvārlıḳ nāmı ʿalā sebīli’l-istiḥḳāḳ buncılayın nāmdār-ı 
felek-iḳtidāra sezā-vārdur. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Büzürgī be-nāmūs-ı güftār nīst
Bülendī be-daʿvī vü pindār nīst

Ez ān nāmver-ter kesī rā me-cūy
Ki ḫvānend ḫalḳeş pesendīde ḫūy3987

Melik  eyitdi: Ey Bilār sen hemān ʿayn-ı yaḳīn ile bilürsin ki ben binā-yı kār-ı 
ḫilāfeti esās-ı reʾfet ü merḥamet üzre urmışamdur ve şehriyārlıḳ bisāṭında şefḳat 
ü kem-āzārlıḳ ḳademi üzre ṭurmışamdur. Eger aḥyānen baʿżı kimesnelerüñ teʾdī-
bine ki naḫvet ü temerrüd iẓhār itmiş olalar, tā telvīḥ ü taṣrīḥ ile maḳām-ı muʿā-
rażaya gelüp ser-ḥadd-i edebden ṭaşra gitmiş olalar. İşāret ṣādır ola, muḥāfaẓat-ı 
ādāb-ı salṭanat ve temhīd-i fāʾide-i ḥıfẓ-ı memleket cihetindendür ve illā saʿat-i 
ʿummān-ı himmet-i āsmān-rifʿatüm ol derecede degüldür ki bu maḳūle ḥavādis ̱
ve bu nevʿ kelimāt u mebāḥis ̱anda emvāc-ı ḫışmuñ ẓuhūrına bāʿis ̱ola. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Men ne-bīdem ki be-her bād be-lerzed bergeş
Yā ne kāhem ki be-kāhed teneş ez şuʿle-i nār

Yā ne kūhem ki be-nāled be-ṣadā-yı merdüm
Yā ne ebrem ki be-giryed be-hevāyī ṣad bār3988 [H-291b]

Ḥaḳḳā budur ki [Ü-228b] ben Īrān-duḫt’uñ ḳatline fermānda ḫaṭā itdüm, 
ammā ʿaceb degüldür ki el-cevādu ḳad yekbū3989 yaʿnī Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Esb-i ḫoş-rev nīz geh gāhī sikender mī-ḫured3990

3986 Onun eşini ayna ve sudan başka bir yerde bulmak  mümkün değildir.
3987 Büyüklük  sözün namusunda değildir. Yücelik  düşünce ve iddiada değildir. Halkın huyunu beğendiği kişiden daha 

ünlü birini arama.
3988 Ben her rüzgarda yaprakları sallanan bir söğüt; ateşin alevinden teni yok  olan bir saman; her sese karşılık  veren bir 

dağ; her esintiye yüz kere ağlayan bir bulut değilim.
3989 At tökezleyebilir.
3990 İskender’in de bazen içtiği su budur.
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Vezīr eyitdi: Melik  fermān-ı meẕkūrda maʿẕūrdur ki bī-iḫtiyār ṣādır oldı. Bu 
nevʿ ḥükm nādirü’l-vuḳūʿdur, el-nādirü ke’l-maʿdūm3991. Bā-vücūd ki el-ān melik 
ile bende miyānında cārī olan aḥvāl cebr-i noḳṣān ider ki hīç bir zemānda nişān 
virmediler ki bir pādşāh-ı kām-kār ve bir şehriyār-ı ṣāḥib-iḳtidār ki şemşīr-i 
bürrān ve fermān-ı revān ile mesned-i salṭanatda otura ve bende-i güneh-kār 
maḳām-ı ʿubūdiyyetde ḫużūʿ u ḫuşūʿ ile aḳdām-ı ḫidmet üzre ṭura ve ol ḥażret-
de iḳdām u cürʾet ile ruḫṣat bulup kelimāt-ı [B-254a] bī-muḥābā ile ve kendü 
dāʾiresinden ḳadem bīrūn ḳılup diline geleni bī-tekellüf ü tevaḳḳuf söyleye. Bu 
maḳāmda māniʿ-ı iḳāmet-i resm-i siyāset ḥilm-i ʿaẓīm ve ʿafv-ı ʿamīm ve ṭabʿ-ı 
selīm-i şāh-ı kerīmden ġayrı ne olsa gerek? Mıṣrāʿ: 

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Her çend güneh bīş kunem luṭf-ı tu bīşest3992

Melik  eyitdi: Çün bende kendü günāhına muḳarrir ü muʿterif ola ve āsā̱r-ı 
cürmin ṣafaḥāt-ı ḥālinde muʿāyene ḳılup maḳām-ı iʿtiẕāra gele lā-cerem merd-i 
kerīm ḳabūl-i ʿöẕrinde maḳdūrını mebẕūl ḳılsa gerek, el-ʿöẕrü ʿınde kirāmi’n-nāsi 
maḳbūlün3993. Vezīr eyitdi:

Ben de inṣāf iderem ve kendü günāhuma iʿtirāf eylerem ki imżā-yı fermān-ı 
şāhda teʾḫīri revā gördüm ve bu ḥāl-i hevl-engīzüñ heybetinden ve bu ḫiṭāb-ı 
ʿitāb-āmīzüñ dehşetinden vehm idüp Īrān-duḫt’uñ ḳatli bābında tevaḳḳuf gös-
terdüm. Ḥāliyā ḥükm ü fermān pādşāh-ı cihānuñdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ger luṭf mī-nümāyī vü ger tīġ mī-zenī
Gerden nihādeʾīm çü esīrān be-çeng-i tu3994

Ol demde melik  bu beşāret ḫaberin istimāʿ buyurdı. Delāʾil-i feraḥ ü ibtihāc 
ve ʿalāʾim-i feraḥ u irtiyāḥ sīmā-yı mübārekinde lāʾiḥ olup rāyet-i edā-yı meḥā-
mid-i İlāhī’yi derecāt-ı ʿilliyyīne yitürdi ve naʿra-i ṣafā vü sürūrı sipihr-i berīne 
irgürüp ḫıdemāt-ı secdāt-ı nā-mütenāhīyi yirine getürdi. Beyt3995:

3991 Yağız at da bazen tökezleyebilir. 
3992 Senin lutfun benim günahımdan daha çoktur.
3993 Özür, saygın insanların nazarında makbuldür.
3994 Ne kadar çok  günah işlesem de senin lutfun daha çoktur. 
3995 Beyt] rubāʿī, B H.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Müjde ey baḫt ki maḳṣūd ze der-bāz āmed
Ber-ten-i ḫaste-dilān cān-ı diger bāz āmed

Ān ki çün ġonçe be-būyeş leb-i cān mī-ḫandīd
Ruḫ-ı devlet ze gül efrūḫte-ter bāz āmed3996

Pes buyurdı ki: Ey Bilār egerçi ki mesāḳ-ı kelimāt ve mażmūn-ı müfāveżā-
tuñdan Īrān-duḫt’uñ helākinden ġayrı nesne fehm olınmaz idi, ammā ben 
senüñ kemāl-i iḫlāṣ u münāṣaḥatüñe bināʾen henūz ḳaṭʿ-ı ümmīd itmemişdüm 
ve recā ider idüm ki ol ḥükmüñ imżāsında tevaḳḳuf revā göresin ve ol misā̱li 
imtisā̱lde istiʿcāl itmeyüp imhāle mecāl viresin. Vezīr cevāb virdi ki:

Benüm müfāveżatum aña mebnī [H-292a] idi ki ʿazīmet-i meliki temām añ-
layam ve görem ki ol ḥükmden nādim midür, yā ol ʿazm üzre cāzim midür? 
Şöyle ki meliki hemān ʿazm-i ḳatl üzre muṣır bulam ġāʾibāne ol mühimmi 
itmāma yitürem, ammā çün gördüm ki ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı şāhī anuñ ibḳāsı cānibine 
māʾildür kendü taḳṣīrüme iʿtirāf idüp günāhuma iḳrār ve teʾḫīr-i mūcib-i fer-
mān-ı vācibü’t-takdīm içün ḥasebü’l-maḳdūr iʿtiẕār eyledüm.

Melik  eyitdi: Senüñ ḥazm ü kiyāset ve fehm ü ferāsetüñ baña günden rūşen 
oldı ve naḳd-i ḫidmetüñ ki kemāl-i ḫulūṣ u ḫuṣūṣdan münbeʿisḏür, sikke-i ḳa-
būl buldı. İnşāʾa’llāhü teʿālā ʿan-ḳarīb anuñ netāʾicini görseñ gerek  ve se̱merā-
tına dest-i murād ile irseñ gerek. [Ü-229a] Hemān bir ān tevaḳḳuf itmeyüp 
istiẓhār-ı3997 tām ile gitmek  ve Īrān-duḫt’a bizüm cānibümüzden maʿzeret-i 
firāvān idüp anuñ ḳudūmın ki kilīd-i ebvāb-ı ḥuṣūl-i emānī ve ser-māye-i 
bāzār-ı ḥayāt u zindegānīdür, aḥsen-i vech ile iltimās itmek  gerek. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-yā ki vaṣl-ı tu rā [B-254b] ez Ḫudāy mī-ḫvāhem
Be-yā ki gūş ber-āvāz u çeşm ber-rāhem3998

Vezīr semʿan ve ṭāʿaten3999 diyüp fi’l-ḥāl bārgāh-ı şāhdan çıḳup Īrān-duḫt’a işā-
ret-i necāt ve beşāret-i viṣāl īṣāl itdi. Beyt:

3996 Ey baht, muradımız kapıdan döndü, müjde ver. Gönlü hastalara yeniden can geldi. Can dudağının gonca gibi 
kokusundan gülen bahtın yüzü gülden daha çok  açıldı.

3997 İstiẓhār-ı] imtiẓhār-ı, B.
3998 Sana kavuşmayı Allah’tan diliyorum, gel. Gözlerim yolda, kulaklarım sestedir, gel.
3999 İşittik  ve itaat ettik.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dilā çü ġonçe şikāyet ze kār-ı beste me-kun
Ki bād-ı ṣubḥ nesīm-i girih-güşā āverd4000

Īrān-duḫt misā̱l-i iḥżāra imtisā̱l idüp ḫidmete müsāraʿatde sāḳ-ı saʿyı teşmīr itdi 
ve vaẓāʾif-i daʿvet-i bī-ḳıyāsı edā ḳılup zebān-ı minnet ü sipāsı şükr-i şekker-i 
şehriyār ile şekker-bār ḳıldı. Melik  eyitdi:

Ey nigār bu minneti Bilār’a itmek  gerek  ki şarṭ-ı münāṣaḥati yirine getürüp bu 
fermānı tenfīẕde teʾennī buyurdı. Bilār eyitdi:

Benüm kemāl-i ḥilm ve reʾfet-i sulṭāna vüfūr-ı şefḳat ve merḥamet-i şāh-ı cihā-
na vüsū̱ḳ-ı temāmum var idi. Bu teʾennīye bāʿis ̱ol oldı ve illā bu çāker-i bī-nevā 
icrā-yı fermān-ı sulṭānda nice tevaḳḳuf revā göreydi. Melik  eyitdi:

Ey Bilār-ı ḳavī-cenān ol ki senüñ dest-i taṣarrufuñ bizüm memleketümüzde 
muṭlaḳu’l-ʿināndur ve ḥükmüñ nifāẕ u cereyānda bizüm fermān-ı vācibü’l-iẕʿā-
numuz ile yeksāndur. Fiʿl ü ḳavl ve ʿaḳd ü ḥallüñ ve ḳabż u basṭ ve ibrām u 
naḳżuñ çūn u çirādan muʿarrā ve inkār u iʾtirāżdan müberrādur. Bilār eyitdi:

Sevābıḳ-ı terbiyet-i şāhāne ve levāḥıḳ-ı ʿāṭıfet-i ḫüsrevānenüñ ḫidemāt-ı ḫud-
dām-ı südde-i sidre-maḳām üzre fażl-ı temāmī ve meziyyet-i māl-ā-kelāmī 
bir vech iledür ki farażā hezār sāl ʿömr4001 müyesser olsa anuñ biñde birinüñ 
vaẓīfe-i şükrin edā itmek  [H-292b] mutaṣavver degüldür. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Bā ān ki be-deh zebān ber-āyed sūsen
Key şükr-i bahār edā tevāned kerden4002

Ammā muḥliṣ-i bendelerüñ murādı budur ki min-baʿd bu maḳūle umūrda 
taʿcīl buyurmaya, tā āyīne-i żamīr-i münīr-i şāhī ġubār-ı melālet ile muġber 
ve meşreb-i ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı şāhen-şāhī keder-i nedāmet ile mükedder olmaya. 
Melik  eyitdi:

Ey vezīr senüñ bu münāṣaḥatüñ ṣafḥa-i żamīre kilk-i ḳabūl ile taḥrīr olınmış-
dur. Min-baʿd inşāʾa’llāhü’l-melikü’l-müteʿāl4003 senüñ ile müşāveresüz bir ʿazme 
cezm idüp bir emre misā̱l virmek  iḥtimāli muḥāldür. 

4000 Ey gönül, gonca gibi içinde bulunduğun durumdan şikayet etme. Çünkü sabah rüzgarı düğümleri açacaktır.
4001 Sāl ʿömr] sāl, B.
4002 Susam on dilli olmasına rağmen baharın gelmesi için yeteri kadar şükredemez. 
4003 Herşeyin sahibi olan yüce Allah dilerse.
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Pes vezīr ü Īrān-duḫt’a ḫilʿat-i girān-māye erzānī buyurdı ve ḥücre-i müfā-
raḳatden ḥacle-i muvāṣalata ḫırām idüp meclis-i ṭarab ārāste ḳıldı. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Buyurdı kim ḳuruldı meclis-i ḫāṣ
Muġannī oldı Zühre māh raḳḳāṣ

Olup çīnī ṭabaḳda nuḳl-i aḫter 
Şafaḳ bāde meh-i nev oldı sāġar

Kūşe-i kāşāneden4004 sāḳī-i sīmīn-sāḳ u zerrīn-niṭāḳ şuʿle-i kāse-i mey-i nāb 
ile meclis-i bezme tāb ve bāde-i ḫoş-güvār ile sīne-i mestānda nihāl-i neşāṭ u 
ṭaraba āb virdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣıġındı ayaġa el urdı sāḳī
Ki vire rūḥa rāḥ-ı ʿömr-i bāḳī

Muṭrib-i ḫoş-āvāz āheng-i nevā-sāz ile murġ-ı cānı ihtizāzā getürdi ve 
naġamāt-ı eġānī-i ġavānī nüvīd-i ʿīş ü şādmānīyi semʿ-i sükkān-ı āsmāna yi-
türdi. Zaḫme-i dil-nevāz-ı ʿūd naġme-i hezār destān gösterdi ve nāle-i dil-keş-i 
çeng āyīne-i sīne-i mestāndan jeng-i endūhı giderdi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Muġannīnüñ elinde iñledi çeng
Felek  [B-255a] evcinde Zühre ṭutdı āheng

Çü ney şerḥ itdi nāz-ı iştiyāḳı [Ü-229b]

Oda yaḳdı Ṣıfāhān u ʿIrāḳ’ı

Fiġāna başlayınca būselikden
Nevālar ḳopdı her baġrı delikden

Ol gün ve ol giceyi temām nūş-ı cām u ʿ īş ü ṭarab ile itmām eylediler. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣabāḥ oldı çü yüz gösterdi ḫūrşīd
Felek  aldı eline cām-ı Cemşīd

Yuḫudan gözlerini açdı ʿabher
Liḥāf-ı ġonçeden çıḳdı gül-i ter

4004 Kūşe-i kāşāneden] -B H.
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Melik  reʿāyāya ṣalā itdürüp serīr-i ʿ adālet üzre oturdı ve Bilār Vezīr şarṭ-ı ʿ ubū-
diyyeti yirine getürüp ḳadem-i ḫidmet üzre ṭurdı ve aṣālet ile kendü ve vekālet 
ile meliküñ ehli vü evlādı berāhimeden dād ṭaleb itdiler ve ol ḫvāblaruñ taʿbīrin 
ki nemaṭ-ı meẕkūr üzre taḳrīr itmişler idi, tekrār söyletdiler ve fermān-ı sulṭānī 
Kārīdūn-ı ḥakīmüñ iḥżārına şeref-i nifāẕ buldı ve nikāl ü ʿuḳūbet-i berāhimeyi 
rāy-ı ḥakīme tefvīż buyurdı. Kārīdūn daḫı ber-mūcib-i fermān-ı şāhī her bi-
rinüñ günāhına münāsib [H-293a] cezā buyurdı. Serdārlarını berdār itdiler 
ve bāḳīnüñ baʿżını hedef-i tīr-i demār ve baʿżısın ʿalef-i şemşīr-i ābdār itdiler. 
Ol melāʿīn-i bī-dīn pādşāh-ı ʿadl-āyīn ḥaḳḳında itdükleri ḫıyānetüñ cezā vü 
sezāsın buldılar ve mażmūn-ı feḳuṭıʿa dābiru’l-ḳavmi’l-leẕīne ẓalemū ve’l-ḥamdüli’llā-
hi rabbi’l-ʿālemīn4005 anlaruñ bābında āşkār oldı. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Her ān k’ez sitem ḫançerī ber-keşīd
Felek  hem bedān ḫançereş ser burīd4006

Aʿdā maḫẕūl ü maḳhūr ve eviddā manṣūr u mesrūr olduḳdan ṣoñra rāy-ı 
cihān-gīr aḥkām-ı salṭanatı ve niẓām-ı memleketi naḳīr ü ḳıṭmīr ol vezīr-i 
s̱āḳıb-ẓamīrüñ rāy-ı iṣābet-peẕīrine tefvīż ḳılup kendü leyl ü nehār Īrān-duḫt 
ile muʿāşerete meşġūl olup bu cihān-ı fānīde kāmkār u kāmrān rūzgār giçürdi. 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ġanīmet gör ḥużūr-ı dostānı
Vefāsuzdur vefāsuz bil cihānı

Biraz gün mühlet olduḳça ecelden
Ṣafā sürmek  gerek  geldükçe elden

Budur fażīlet-i ḥilm ü se̱bātuñ dāstānı ve sāʾir aḫlāḳ u ʿādāt-ı mülūkdan anuñ 
rücḥaniyyetinüñ beyānı. Ḫıredmend-i fāżıl ve hūşmend-i kāmile pūşīde degül-
dür ki bu ḥikāyātuñ īrādından murād budur ki istimāʿ idenler bundan ʿibret 
alup ʿulemānuñ naṣīḥatin ve ḥükemānuñ işāretin binā-yı kārlarına pīş-nihād 
ideler ve meṣālih-i dīn ü dünyāyı ve sevāniḥ-i imrūz u ferdāyı ḳāʿide-i ḥikmet 
ve esās-ı maʿrifet üzre bünyād ideler ve tehevvür ü tehettükden iḥtirāz idüp 
cānib-i vaḳār u bürdbārīye ihtizāz eyleyeler. Her kimseye ki ʿināyet-i ezelī yār 

4005 Artık  o zulmeden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamdolsun alemlerin rabbi olan Allahü tealaya.
4006 Her kim zulüm kılıcını çekerse, felek  o kılıçla onun başını keser.
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ve hidāyet-i ebedī meded-kār ola, lā-cerem farḳ-ı himmeti tāc-ı tevāżuʿ ile zīnet 
bula ve kenef-i menḳıbeti revāc-ı ḥilm ile ārāste ola ki tevāżuʿ u ḥilm aʿdāyı 
aḥibbā menzilesine getürür ve aḥibbāyı aḳribā mertebesine yitürür. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Salṭanatdur [B-255b] egerçi ʿizzet ü nāz
Şāh oldur ki ola bende-nevāz

Mihri gör irmiş iken eflāke
Yüz urur yine dāʾimā ḫāke

Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bā ḫilm ü bā tevāżuʿ eger hem-nişīn şevī
Aġyār-ı tu şeved be-vefā yār-ı ġār-ı tu

Bā hīç kes ze ḫalḳ-ı cihān düşmenī me-kun
Tā ber-murād-ı dūst reved rūzgār-ı tu4007

4007 Sabır ve tevazu sahibi olursan tüm düşmanların, Hz. Peygamber ve Hz. Ebubekir’in mağara arkadaşlığı etmeleri 
gibi sana dost olurlar. Kimseye düşman olmazsan felek  seni muradına erdirir.
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BĀB-I SĪZ-DEHÜM MÜLŪK-İ ʿĀLĪ-CENĀBA  
AḲVĀL-İ4008 EHL-İ ĠADR U ḪIYĀNETİ4009 
İSTİMĀʿDAN İMTİNĀʿ Ü İCTİNĀB4010 
VĀCİB İDÜGİN BEYĀN İDER

Ḥakīm-i cihān ve feylesof-ı zemān bu vech ile bu bābı ḳıldı ʿ ayān ki [Ü-230a] çün 
Rāy Dābşelīm ol dāstānı Bīdpāy-ı [H-293b] ḥakīmden istimāʿ itdi midḥat ü se̱nā 
veẓāʾifin ki revāʾiḥ-i fevāʾiḥi meşām-ı melāʾik-i melekūta ire ve maṭlaʿ-ı hümāyūnı 
ṭulūʿ-ı tebāşīr-i ṣubḥ-ı saʿādetden ḫaber vire, taḳdīm buyurup eyitdi: Beyt: 

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ey ʿaḳl rā ze rāyet rūşen şode mesāʾil
V’ey vehm rā ze ẕihnet ḥal geşte cümle müşkil4011

Meyāmin-i enfās-ı ḥakīm-i büzürgvār ile ṣıfat-ı ḥilm ü vaḳāruñ menfaʿatin 
temām bildüm ve ṭayş u ḫıffet ü şitāb-kārlıġuñ mażarratın maʿlūm ḳıldum. El-
ān murād-ı mürīd-i ṣadıḳu’l-iʿtiḳād budur ki beyān buyura ki mülūk  ḫuddām-ı 
güzīn ve mülāzimān-ı emīn ile nice meslege sülūk  itmek  gerek  ve bunlardan 
nice ṭāʾife terbiyet ḳadrin bilür ve niʿmet şükrin ḳılur? Bunlaruñ ḫāʾin ü emīn ve 
ġas̱s̱ ü semīnini temīz ü taʿyīnde ne ṭarīḳa gitmek  gerek? Bīdpāy-ı ḥakīm se̱nā-
yı Dābşelīm muḳābelesinde hedāyā-yı taḥiyyet u duʿāyı taḳdīm idüp eyitdi:

Her şāhid-i devlet ki naṣrun mina’llāhi ve fetḥun ḳarīb4012 ceybinden4013 çihre gös-

4008 Aḳvāl-i] ḳavl-i, Ü.
4009 U ḫıyāneti] -Ü.
4010 Ü ictināb] -Ü.
4011 Ey fikirleriyle aklın meselelerini aydınlatan ve ey zihniyle bütün sorunları çözen…
4012 O da Allah’tan bir zafer ve yakın bir fetihtir (Saff 13).
4013 Ceybinden] menīʿinden, H.
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terdi ve her ʿarūs-ı saʿādet ki ve me’n-naṣru illā min ʿındi’llāhi4014 mınaṣṣasinde 
cilveger ola, ol cenāb-ı salṭanat-meʾāb u ḫilāfet-niṣābuñ naṣīb-i bī-ḥisābı olmaġ 
ile iḫtiṣāṣ bula. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Tā bistered be-dest-i ṣabā dāye-i çemen
Kerd ez cebīn-i lāle vü ruḫsār-ı erġuvān

Gülzār-ı devlet-i tu ki dāred nesīm-i ḫuld
Maḥfūẓ bād ez ese̱r-i ġāret-i ḫazān4015

Melik-i muʿaẓẓam buyurduġında rükn-i aʿẓam-ı etbāʿ u eşyāʿdan lāʾiḳ-ı iḥsān 
ve müsteḥaḳḳ-ı ıṣṭınāʿ kimler idügin bilmek  gerekdür. Pādşāha vācibdür ki 
ḫavāṣṣınuñ naḳd-i iḫlāṣını kerrāt u merrāt4016 ile miḥekk-i imtiḥāna ura ve her 
birinüñ ʿayār-ı rāy ü rüʾyetin ve ṣafā-yı ḳalb ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetin miʿyār-ı tecrü-
be ile temīz idüp ṣıdḳ u ṣalāḥ u ṣıyāneti ve ḥüsn-i vefā4017 vü emāneti ne merte-
bededür göre. Ser-māye-i liyāḳat-ı terbiyet-i mülūk  sebīl-i diyānet ü emānete 
sülūkdur. Diyānetüñ mebnāsı ḥażret-i ʿizzetden ḫavf u ḫaşyetdür ve menşeʾ-i 
ḫavf u ḫaşyet daḫı cenāb-ı ceberrūta ʿilm ü maʿrifetdür ki innemā yaḫşa’llāhe 
min ʿibādihi’l-ʿulemā4018 her gāh ki ḫuddām-ı pādşāh dīndār u diyānet-şiʿār ola, 
hem meliküñ nihāl-i istiẓhārı anuñla nīrūmend olur ve hem raʿiyyete mādde-i 
ümmīd-vārı andan meded bulur. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿul]

Ḫudā ters rā [B-256a] ber-raʿiyyet gümār
Ki miʿmār-ı mülkest ü perhīz-kār

Bed-endīş-i tost ān u ḫūn-ḫvār-ı ḫalḳ
Ki nefʿ-i tu cūyed der-āzār-ı ḫalḳ

Riyāset be-dest-i kesānī ḫaṭāst
Ki ez destişān desthā ber-duʿāst

Nikū-kār hergiz ne-bīned bedī
Çü bed-perverī ḫaṣm-ı cān-ı ḫodī4019

4014 Halbuki zafer ancak  Allahü teala katındadır (Âl-i İmrân 126; Enfal 10).
4015 Gülbahçesinin dadısı, bahar yelinin eliyle gül yatağında lalenin alnını ve arguvanın yüzünü okşadı. Senin devletinin 

gülbahçesi cennet rüzgarlarına layıktır. Orası, sonbaharın yıkıcı etkilerinden korunsun.
4016 U merrāt] -B H.
4017 Vefā] vaḳār, B.
4018 Ve Allah’tan, kulları arasında ancak  ilim sahipleri olanlar korkar (Fâtır 28).
4019 Halkın başına Allah’tan korkan birini geçir. Çünkü onlar memleketi imar eder ve günah işlemekten çekinir. Senin 
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Mülūk  ḫāʾin ü keẕẕābdan ictināb idüp maʿrıż-ı maḥremiyyete getürmemek 
gerek  ve esrār-ı melikde anlara mecāl-i müdāḫalet virmemek  gerek  ki andan 
ḫalel-i küllī ẓāhir olur ve şerer-i żararı ʿalā mürūri’z-zemān [H-294a] umūr-ı 
melik  ü mülke müteṭāʾir olur. Rāy eyitdi:

Bu mücmel tafṣīle muḥtācdur. Zīrā ki niçe bī-aṣl u fürū-māyeler olur ki ẓāhiren 
evṣāf-ı ḥasene ile ārāste olurlar, ammā ʿāḳıbet ber-mūcib-i küllü şeyʾin yerciʿu ilā 
aṣlihī4020 ḥālet-i aṣlī ve ṣıfat-ı cibillīlerine ʿavdet idüp ḫubs-̱i sīret ve ḫasāṣet-i 
serīretleri ẓāhir olur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Nā-pāk  āsl eger çi der-evvel vefā kuned
Āḫir ez ān be-gerded ü ʿazm-i cefā kuned4021

Birehmen eyitdi: Bu ferʿuñ aṣlı ve bu bābuñ faṣlı budur ki mülāzim-i pādşāh 
bu üç ṣıfat ile mevṣūf olmaḳ lāzımdur. Evvelā efʿālinde emānet gerek  ki merd-i 
emīn maḳbūl-i ḫālıḳ u ḫalāʾiḳ ve maḥremiyyet-i esrār-ı mülūka ve mübāşe-
ret-i umūr-ı memālike sezā-vār u lāʾiḳdur. İkinci aḳvālinde ṣādıḳ [Ü-230b] u 
müstaḳīm olmaḳ gerek  ki ṣıfat-ı kiẕb ʿayb-ı ʿaẓīmdür. Farażā ki bir şaḫṣ envāʿ-ı 
feżāʾil ile ārāste ve ḥaḳ-güzārlıḳ u vefādārlıḳ zīveri4022 ile pīrāste olsa, durūġ-
gūy olıcaḳ fürūġı olmaz ve şeref-i iʿtimād ve rütbet-i iʿtiḳād bulmaz. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ne sözde ki ola būy-ı durūġ
Görmez ehl-i baṣīret anda fürūġ

Üçünci kerem-i neseb ve şeref-i ḥasebdür ki leʾīm-i bī-himmet ḳadr-i inʿām ve 
ḥaḳḳ-ı kerāmeti bilmez ve bād-ı hevāsı her cānibe ki meyl ider, ol ṭarafa gider, iẕe’r-
rīḥu mālet māle ḥaysü̱ temīlü4023. Nite kim bu ṭāʾifeye nisbet buyurmışlardur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-ṭarīḳ-i dūstī sā̱bit-ḳadem çün ḫāk  bāş
Çün ṣabā tā çend her-dem ber-ser-i kūy diger4024

menfaatini halka zulmetmekte arayan kişi kendisinin ve halkın düşmanıdır. Komutanlığın halka zulmedenlere veril-
mesi hatadır. İyilik  yapan insan hiç bir zaman kötülük  görmez. Kötü birisini beslemek  kendine düşman hazırlamak 
gibidir.

4020 Her şey aslına dönecektir.
4021 Soysuz insan başta vefalı gibi görünse de sonunda yapacağını yapar.
4022 U vefā-dārlıḳ zīveri] -B / vefā-dārlıḳ, H.
4023 Rüzgar ne tarafa eserse o yöne döner.
4024 Dostlukta toprak  gibi sabit ol. Bahar rüzgarı gibi oraya buraya savrulma.
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Pādşāha lāzımdur ki ḫidmetkārlarınuñ meḥāsin-i aḫlāḳına naẓar idüp taḥam-
mül-i istiẓhārlarına iʿtibār itmeye ki zīnet-i ḫuddām selāṭīn-i ʿaḳl u kifāyetdür. 
Bu ṭāʾifenüñ mādde-i istiẓhārı dāniş ü dirāyetdür. Çün bir kimse ḥilye-i feżāʾil 
ile ḥālī ve şāʾibe-i reẕāʾilden ḫālī ola ve ʿafāf-ı nesebi ile ṣalāḥ-ı müktesebi 
cemʿ ḳıla ve naḳd-i ḥāli pūte-i imtiḥānda nemaṭ-ı mezbūr ve nesaḳ-ı meẕkūr 
üzre ḫāliṣ ü bī-ġaş ẓuhūra gele pes vācibdür ki pādşāh anuñ terbiyeti bā-
bında saʿy-ı belīġı dirīġ buyurmaya ve ʿalā sebīli’t-tedrīc merātib-i taḳarrüb 
ve medāric-i temekküne yitişdürmeye tā anuñ ḥürmeti ʿuyūnda ve heybeti 
ḳulūbda mütemekkin ola. Ḥükemā buyurmışlardur ki: Mülūk  memlūklarını 
terbiyetde ṭabīb-i ḥāẕıḳ meslegine sülūk  itdürmek  gerek  ki ol bīmāruñ ḥālin 
ve sebeb-i infiʿālin ve kemmiyyet-i müddet ve keyfiyyet-i ʿilletin temām bil-
meyince ve esbāb u ʿalāmāt-ı nabż u ḳārūreye vuḳūf-ı kāmil ve şuʿūr-ı şāmil 
ḥāṣıl ḳılmayınca muʿāleceye şurūʿ ve müdāvāta ḫavż itmez. Keẕālik  pādşāha 
[B-256b] lāzımdur ki ḫidmetkārlaruñ cüzʾī vü küllī ḥāllerin taṣarruf eyleye 
ve her birinüñ endāze-i kirdār ve miḳdār-ı güftār ve reviş ü reftārın [H-294b] 
teşḫīṣ ḳıla ve ol çākere ki taḳviyet ü terbiyet erzānī buyura, anuñ ḥaḳḳında 
bī-teʾennī vü teʾemmül āḫerüñ ḳadḥ4025 ü ġıybet ve ṭaʿn u nemīmesine iʿtimād 
revā görmeye, tā ʿāḳıbet siper-i tīġ-ı nedāmet ve hedef-i tīr-i melāmet olmaya. 
Bu ḫuṣūṣda aṣlü’l-bāb budur ki mülāzimīn-i selāṭīn muʿtemed ü emīn olmaḳ 
gerek, tā esrār-ı mülk  ü māli vuḳūf-ı aġyārdan maṣūn ḳıla ve leşker ü kişver 
żarar u āzārdan maḥfūẓ u meʾmūn ola. Eger muḳarrebān-ı pādşāhdan birisi 
el-ʿıyāẕü bi’llāh ṣıfāt-ı ḫıyānet ile mevṣūf ola ve anuñ kelāmı melik  ḥużūrında 
rütbe-i ḳabūl bula, yümkin ki bir bī-günāhı maʿrıż-ı telefe ilḳā idüp pādşāhuñ 
dünyāda bed-nāmlıġını mūcib ve āḫiretde bed-fercāmlıġını müstevcib ola. Bu 
ḳażıyyenüñ miṣdāḳı ḥikāyet-i pādşāh u zerger ü seyyāḥdur. Rāy istifsār itdi 
ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Aḫbārda gelmişdür ki dārü’l-mülk-i Ḥaleb’de bir 
pādşāh-ı nāmdār ve şāhen-şāh-ı kām-kār var idi ki selāṭīn-i rūzgār ḥalḳa-i 
inḳıyādını der-gūş ve ḫavāḳīn-i ʿālī-miḳdār ġāşiye-i imtisā̱lini ber-dūş itmiş idi. 
Kıṭʿa: 

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Serverī k’ez ferr-i ʿadleş beste zīnethā zemīn
Ḳayṣarī k’ez nūr-ı rāyeş dāşt āyīnhā zemān4026 [Ü-231a]

4025 Ḳadḥ] medḥ, B.
4026 Öylesine bir hükümdar ki yeryüzü onun adaletiyle süslenmiş, zaman ise onun ışığıyla aydınlanmıştı. 
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Bu pādşāhuñ bir duḫter-i ḫūrşīd-peyker ü nāhīd-manẓarı var idi ki envār-ı 
āftāb-ı ruḫsārı çihre-i rūzgārı münevver ve būy-ı zülf-i ʿanber-fāmı meşām-ı 
eyyāmı muʿaṭṭar itmiş idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Münevverdi cemāli müşterīden
Dehānı teng idi engüşterīden

Ruḫı renginden olurdı hevā laʿl
Ḫam-ı zülfi ururdı āteşe naʿl

ʿİẕārı ḳıble-i āteş-perestān
Leb-i şekker-feşānı nuḳl-i mestān

Pādşāh ol gevher-i yek-dāneyi4027 dīde-i bīgāneden muḥāfaẓada mübālaġa ḳılur 
idi ve ol dürr-i girān-māyeye ṣadef-i setr ü ṣalāḥda perveriş virür idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yüzin göre diyü çeşm-i sitāre
Giceyle māha itmezdi neẓāre

Ṣuya ʿarż itmez idi kendözini
Ki ʿaks-i çeşmi görmeye yüzini

Bir gün anuñçün bir pīrāye tertīb itmek  diledi ve bu üstād-ı zergere ki ṣınāʿat-i 
ṣıyāġatde mahāret ü berāʿati ola, iḥtiyāc vāḳıʿ oldı. Meger ol şehrde bir zerger 
var idi ki gūyā küre-i āftāb-ı envār anuñ kūresinde müẕāb olan zer idi ve se-
bīke-i raḫşān-ı māh anuñ pūtesinde ḳāl olan sīme beñzer idi. Ṣayrafīlıḳda bir 
mesā̱bede idi ki mücerred bir naẓar ile ṣadefüñ içinde olan dürrüñ ḳıymetin 
nedür bilür idi. Ṣāḥib-ʿayārlıḳda bir4028 mertebede idi ki [H-295a] miḥekk 
gibi bir görmek  ile ġışşı ḫāliṣden temīz ḳılur idi. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Rūz u şeb gūşiş-i hüner kerde
V’ez hüner kār-ı ḫod çü zer kerde4029 [B-257a]

Her çi be’tvān ze sīm ü zer perdāḫt
Sāḫtī ān çünān ki ne’tvān sāḫt4030

4027 Gevher-i yek-dāneyi] gevherī-dāneyi, B.
4028 Mesā̱bede idi ki mücerred … bilür idi. Ṣāḥib-ʿayārlıḳda bir] -Ü.
4029 V’ez hüner-i kār-ı ḫod çü zer kerde] -H.
4030 Gece gündüz hüner için çalışmış ve işini iyi başarmış. Altın ve bakırdan yapılacak  her şeyi eşi benzeri olmayacak 
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Melik  anuñ ṣīt ü ṣadā-yı hünerin işitmiş idi ve anuñ baʿżı maṣnūʿāt-ı ẓībā ve 
maṣūġāt-ı bī-hemtāsın müşāhede itmiş idi. Bir vaḳtde anı ḥaremine daʿvet itdi 
ve tertīb-i pīrāye bābında güft ü gū ser-ḥadd-i ıṭnāba yitdi. Merd-i zerger cevān 
idi, ẓarīf-revān, şīrīn-zebān, rengīn-beyān. Dil-i pādşāh esṉāʾ-i muḥāverātda 
anuñ maḳālātına māʾil oldı ve ḫāṭır-ı mübāreki ʿale’d-devām anuñ mülāḳātına 
raġbet-i temām gösterdi. Her gāh kelimāt-ı ġarīb ve ṣanāyiʿ-i ʿacīb ve nikāt-ı 
dil-firīb ile pādşāhı āşüfte ḳılur idi. Pādşāh daḫı sāʿat-be-sāʿat anuñ ḥaḳḳında 
ʿināyet ü riʿāyetin arturur idi. Rütbe-i taḳarrüb ile bir mertebe iḫtiṣāṣ buldı ki 
rūz u şeb maḥrem-i ḥarem-i ḫāṣ oldı ve duḫter-i pādşāh ki zerger-i ḫūrşīd ü 
māh anuñ rūy-ı sefīdi ve zülf-i siyāhına çeşm-i bed ile nigāh itmemiş idi, Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳamer irmiş degüldi pāyesine
Güneş irmiş degüldi sāyesine

aña perde altından4031 rāh4032 virdi. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her ki şod maḥrem-i dil der-ḥarem-i yār be-mānd4033

Pādşāh-ı mezbūruñ bir vezīri var idi, metānet-i ʿaḳl ile meşhūr ve iṣābet-i rāy 
ile maʿrūf u meẕkūr. Raḳam-ı kilk-i cihān-güşāsı ḫāme-i nāme-i nuṣret ve ese̱r-i 
rāy-ı ʿālem-ārāsı ṭırāz-ı cāme-i şevket idi. Erbāb-ı dīn ü millet anuñ rāy-ı rūşeni 
ile iʿtiḳād ve aṣḥāb-ı mülk  ü devlet ḫāme-i ḫıżr-ı ḫāṣıyyetinden mādde-i ḥayāt 
istimdād iderler idi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Buldı kilk-i bī-ḳarārıyla cihān ḫalḳı ḳarār
Buldı rāy-ı bā-se̱bātıyla ḳamu ʿālem4034 se̱bāt

Vezīr çün gördi ki pādşāh zergerüñ terbiyetin ḥadd-i iʿtidālden giçürdi ve 
taḳarrüb ü iḫtiṣāṣın aḳṣā-yı ġāyete yitürdi maḥż-ı naṣīḥat ve ḫulūṣ-ı ṭaviyyetden 
bir maḥall-i muvāfıḳ ve vaḳt-i münāsibde bir taḳrīb ile ʿinān-ı cevād-ı maḳāli 
zergerüñ ḥasb-i ḥāli vü meʾāli cānibine münʿaṭıf ḳılup eyitdi:

Şāhā selāṭīn-i māżiye erbāb-ı ḥırfeti aṣḥāb-ı devlet maʿrıżına getürmemişlerdür 

şekilde yapardı.
4031 Altından] ardında, Ü.
4032 Rāh] yir, Ü.
4033 Gönül mahremi olan, sevgilinin yanında kalır.
4034 Ḳamu ʿālem] cihān mülki, Ü.
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ve anları her çend ki ʿavāṭıf-ı şāhāne ile maḫṣūṣ ḳılmışlardur, ammā aḳrānları 
miyānında [Ü-231b] tecāvüze ruḫṣat virmemişlerdür. Ḥālā melik  bu şaḥṣa 
bir mertebe iḫtiṣāṣ virmişlerdür ki maḥrem-i ḥarem-i ḫāṣ itmişdür. Bundan 
sābıḳ naḳd-i ḳalbin miḥekk-i imtiḥāna urmamış idi ve terbiyete liyāḳati ne 
mertebededür görmemiş idi. Benüm ẓannum budur ki bu şaḫṣ denāʾet-i ẕāt ve 
ḫasāset-i ṣıfāṭ ile mevṣūfdur. Zīrā gördüm ki [H-295b] ʿale’d-devām ʿinān-ı 
kelāmı ḫalāʾiḳuñ īẕā vü āzārı cānibine maʿṭūf ve zimām-ı ihtimāmı icrā-yı 
evāmir ü aḥkāmda ḫalḳa düşnām ve iẓhār-ı ḥıḳd ü intiḳām ṭarafına maṣrūf-
dur. Bu maḳūle kişiden āyīn-i vefā ve ṣıdḳ-ı ṣafā ġāyet dūr ve bu aṣl nā-kes ile 
muṣāḥabet muḳteżā-yı ṭabʿ-ı selīmden be-ġāyet mehcūrdur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki ez nā kes ṭamaʿ dāred vefā
Ez dıraḫt-ı bīd mī-cūyed se̱mer4035

Kerrāt ile imtiḥān itdüm ki [B-257b] her gāh ki melik  muḳarreblerinden 
birine inʿām u iḥsān buyurur, ol sifle-ṭabʿ u denī-himmet kemāl-i ḥasedinden 
bir mertebede münfaʿil olur ki kendünüñ helākine ḳāʾil olur. Ḥükemā buyur-
mışlardur ki: ʿAlāmet-i ġāyet-i reẕālet ü denāʾet ġayra kerem olduġın görmege 
ʿadem-i ṭāḳatdür. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Sifle ne-ḫvāhed digerī rā be-kām
Ḫas ne-güẕāred megesī rā be-cām

Bī-hünerān ṣad ḥiyel ārend pīş
Tā ne-reved kār-ı hünermend pīş4036

Selāṭīn ʿizz-i aṣalet ile şeref-i fażīleti cemʿ iden ṭāʾifeye ikrām u iʿzāz idüp 
terbiyetlerine ihtizāz itmek  gerek  ve terbiyet-i leʾīm-i bed-güher ve cāhil-i 
bī-hünerden ictināb idüp muḫālaṭatlarından iḥtirāz itmek  gerek  ki bu ṭāʾife 
ile muṣāḥabetden envāʿ-ı āfet ẓuhūra gelür ve aḥvāl-i mülk  ü menāline ḫalel-i 
küllī müteṭarrıḳ olur. Ol sebebden her kimüñ ki ḫasāset-i ẕāt u ḫabāse̱t-i ṣıfātı 
ola, şarṭ-ı emāneti mülāḥaẓa itmez ve dīn ü diyāneti muḥāfaẓa ḳılmaz. Çün 
ṣıfat-ı emānetden maḥrūm ve simet-i ḫıyānet ile mevsūm ola lā-cerem her ʿayb 
ki ḥayyiz-i imkānda ola, andan müstebʿad ü müstaġreb olmaz. Mesṉevī:

4035 Kişiliksiz birisinden vefa ummak  söğütten meyve ummak  gibidir.
4036 Kadehte (şarap yerine) çerçöp olursa sinek  kadehe gelmediği gibi alçak  insanlar diğerlerinin mutluluğa ermelerini 

istemezler. Hünersizler hünerli kişinin işini engellemek  için yüzlerce engel çıkarabilirler.
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[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Kesī k’ez emānet ne-dāred naṣīb
Eger bed kuned ne-būd ez vey ġarīb

Ḫıyānet ze her fiʿl-i bed bedterest
Temām-ı bedīhā der-ū mużmirest4037

Melik  eyitdi: Bu cevān ḫūb-ṣūretdür, melāḥat-i ṣūret leṭāfet-i sīrete emāretdür 
ki eẓ-ẓāhirü ʿunvānu’l-bāṭın4038 kelām-ı ekābir-i ʿālī-şāndur ki ḥüsn-i ʿunvān luṭf-ı 
mażmūn-ı nāmeye nişāndur. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bu sözi ḫoş dimişdür ol nigū-rū
Ki gelmez ḫūb-rūlardan yavuz ḫū

Anuñ kim ola yüzi ḫūb u meh-veş
Olur ḫūyı yüzinden daḫı dil-keş

Beyt: 

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Her ki ʿāḳil buved ez ḫūbī-i ʿunvān dāned
Ki der-ān nāme ḫaberhā-yı nikū ḫvāhed būd4039

Ol ḥadīs ̱kim ḥażret-i risālet-menziletden ṣalāvatu’llāhi ve selāmuhū ʿaleyh rivāyet 
olınmışdur ki uṭlubū’l-ḫayra ʿınde ḥisāni’l-vücūh4040 bu nükteye işāretdür. Yaʿnī 
ruḳʿa-i iḥtiyācı bir kimseye ʿarż idüñ ki ṣafḥa-i ʿiẕārı zīver-i ḥüsn ü ṣūret ile 
ārāste ola ve ḫayr u iḥsānı bir insāndan tevaḳḳuʿ eyleyüñ ki ruḫsāre-i ḥāli ḫāl-i 
cemāl ile zīb ü zīnet bula. Beyt: [H-296a]

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Anuñçün didi sulṭān-ı şerīʿat
Güzel yüzliden isteñ olsa ḥācet

Vezīr eyitdi: Debīristān-ı ḥikmetde ḥüsn-i ṣūret sūresin ezber ḳılmazlar ve 
āyet-i kemāl-i ḥaḳīḳatde ḫuṣūl-i ḥamīde ve ṣıfāt-ı pesendīdeden ġayrı nesne 
bilmezler. Zīrā çoḳ kimesne olur ki ṣūret-i zībā ile ḳulūb-ı nāsı rubūde ḳılur. 

4037 Emanet kültürü olmayan birisinin kötülük  etmesine şaşılmaz. İhanet tüm kötülüklerin en kötüsüdür. Bütün kötülük-
ler onda toplanmıştır.

4038 Görünen köy kılavuz istemez.
4039 Akıllı kişi, bir kitabın başlığından onun içeriğini anlayabilir.
4040 Hayrı, ihsanı yüzleri güzel olan zatların yanında arayınız.
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Çün naḳd-i maʿnāsı4041 miḥekk-i imtiḥāna urılur kem-ʿayār u bī-iʿtibār bulınur. 
Emṣāl-i ḥükemāda gelmişdür ki: Bir ḥakīm [Ü-232a] bir ḫūb-ṣuret cevānı 
gördi. Cān u dilden muṣāḥabetine māʾil olup ilerü vardı, tā sikke-i māhiyyetin 
miḥekk-i imtiḥānda āzmāyiş itdi. Miḳdār-ı kemālin miʿyār-ı iʿtibārda temām-
ʿayār4042 bulmayıcaḳ eyitdi: [B-258a] Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Meffāʿīlün / Feʿūlün]

Eyü dār anda ger olaydı deyyār

Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Reh be-maʿnā ber ki der-ṣūret dü ney mānd be-hem
Ān yekī ḫīzed şeker ān yek  ze behr-i būryāst4043

Melik  eyitdi: Mīm-i melāḥat ve cīm-i cemāl iʿtidāl-i mizāca dāldür. Mizāc-ı 
muʿtedil ṣāḥibinüñ terbiyet-i ḳābiliyyetine delīldür. Çün bu müddete dek 
terbiyet olınmadı yümkin ki anuñ baʿżı aḫlāḳı nehc-i4044 iʿtidālden semt-i iḫ-
tilāle māʾil olmış ola. Ḥālā ki naẓar-ı terbiyet erzānī buyurıla, muḳarrerdür ki 
iktisāb-ı ḫıṣāl-i sütūdede derece-i kemāle vāṣıl olsa gerek. Zīrā ki ese̱r-i iksīr 
terbiyet-i ḫāk-i tīreyi sīm ü zer ve seng-i ḫārāyı laʿl ü gevher ve ḫūn-ı siyāhı 
müşk-i nāb ve ḳaṭre-i bārānı dürr-i ḫoş-āb eyler. Naẓm:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çün eyler terbiyet ḫūrşīd-i raḫşān
Olur seng-i siyeh laʿl-i Bedeḫşān

Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ez terbiyetest k’āb gevher gerded
Ḫūn der-ber-i nāfe müşk-i eẕfer gerded

V’ān āhen-i tīre-rūy-ı bī-ḳıymet rā
İksīr çü terbiyet kuned zer gerded4045

Vezīr cevāb virdi ki: Ey melik  pīrāye-i terbiyete anuñ gerdeni sezā-vārdur ki 

4041 Maʿnāsı] miḳyāsı, B.
4042 Temām-ʿayār] -B.
4043 Manaya odaklan. Çünkü her iki kamış görüntü olarak  aynı olsalar da birinden şeker diğerinden hasır yapılır. 
4044 Nehc-i] simet-i, B.
4045 Deniz, suyu terbiye ederse inci olur. Kan ise terbiye ile misk  olur. Değersiz bir demir iksirle terbiye edilirse altın olur.
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aṣl-ı ḫilḳatinde cevheri vardur ki her ḫāk  zer ve her seng cevher ve her ḫūn 
müşk-i eẕfer olmaz. Farażā ki bir şaḫṣ-ı leʾīme bir merd-i kerīm hezār sāl cūy-ı 
terbiyetden āb vire ve naḳd-i ḳalbine rūz u şeb āteş-i teʾdīb ve pūte-i tehẕīb ile 
tāb vire, andan ḥuṣūl-i mihr ü vefā iḥtimāli bāṭıl ve ḫulūṣ-ı ṣıdḳ u ṣafā tevaḳḳuʿı 
bī-ḥıṣāldür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bīd rā ger be-perverend çün ʿūd
Ber-ne-yāyed nesīm-i ʿūd ez bīd4046

Ḫasīs ne deñlü terbiyet olına daḫı pīs ü ḫabīs ̱olur. Seg gibi ki yunduḳça ṭāhir 
olmaz, belki daḫı necis olur. Baʿżı ekābir ki dīvār-ı muḫayyelāt-ı żamīre naḳb 
urmışdur, bu bābda ḫūb buyurmışlardur: Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ki der-aṣl nā-kes üftādest
Be-teḳālīb-i dehr kes ne-şeved

Seg-meges rā eger kunī maḳlūb [H-296b]

Ḳalb-i ū ġayr-ı seg-meges ne-şeved4047

Çün bu maʿnā muḥaḳḳaḳ oldı iḥtiyāṭ budur ki pādşāh evbāş u aḫlāṭ ile iḫ-
tilāṭ ḳılmaya, tā varṭa-i meẕellete giriftār olmaya. Nite ki ol şeh-zāde ṣoḥbet-i 
kefşger vasıṭası ile ġıll-i ẕill-i ʿubūdiyyete düşdi ve muʾāneset-i cevherīden ser-
ḥadd-i vādī-i helāke yitişdi. Şāh istifsār buyurdı ki: Nice olmışdur ol?

Ḥikāyet: Vezīr eyitdi: Rivāyet iderler ki bilād-ı4048 Fāris’de bir pādşāh var idi, 
nīk-sīret ü pākīze-serīret. Cihāndārlıḳ bināsını raʿiyyet-perverlik  esāsı4049 üzre 
urmış idi ve şehriyārlıḳ serīrinde maʿdelet-güsterlik  aḳdāmı üzre ṭurmış idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Zemīn ʿadliyle maʿmūr olmış idi
Cihān cūdıyla mesrūr olmış idi

İttifāḳ bir püseri vücūda geldi ki āsā̱r-ı rüşd ü necābet nāṣıyesinde peydā idi ve 
envār-ı mecd ü saʿadet sīmā-yı zībāsında hüveydā. Beyt:4050

4046 Söğüt yetiştirilmezse ondaki güzel kokudan mahrum kalınır.
4047 Soysuz birisi feleğin çemberinden geçse de adam olmaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş it sineğinden, it sineğinden başka 

bir şey çıkmaz.
4048 Bilād-ı] diyār-ı, B.
4049 Esāsı] -B.
4050 İttifāḳ bir püseri vücūda … sīmā-yı zībāsında hüveydā. Beyt] -Ü.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Siyādet4051 nūrı sīmāsında ẓāhir
Saʿādet lemʿası alnında bāhir 

Anuñ ketfinde kef-i dest miḳdārı [B-258b] ḫāl-i siyāh var idi. Pādşāh aña 
nigāh idicek  perīşān oldı ve ḥükemā-yı zemāndan ol neye ʿalāmet ü nişān 
idügin ṣordı. Cümlesi müttefiḳu’l-kelime eyitdiler:

Kütüb-i felāsife-i sālifede görmişüz ki her kimsede bu maḳūle nişān ola, 
ʿunfuvān-ı ʿömrinde çoḳ beliyyāta mübtelā ola, ammā ʿāḳıbet ṣāḥib-ḳırān u 
kişver-sitān ola. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ġam degül ʿömrüñ evvelinde belā
Müşkil oldur ki āḫirinde ola

Melik  bu müjde ile ḫoş-ḥāl oldı ve anuñ terbiyetine kemāl-i himmetin maṣrūf 
ḳıldı. Meger civār-ı serāy-ı melikde bir kefşger var idi bī-şerm ü bī-bāk  ve 
bī-ḥifāẓ u nā-pāk. Melik  ḥaḳḳ-ı cār ve ḥüsn-i civārı [Ü-232b] riʿāyet idüp 
aña vaẓīfe-i muʿayyene mersūm u müretteb ʿināyet buyurdı. Hem-vāre sāye-i 
iltifāt-ı melikde müreffeh ü āsūde-ḥāl giçer idi. Melik-zāde çün beş yaşına 
girdi ve ʿaḳl-ı heyūlānī mertebesinden ʿaḳl-ı bi’l-meleke derecesine irdi ṭabʿı 
mülāʿabeye māʾil olup muttaṣıl kefşgerüñ ḥücresine gelür gider idi ve anuñ 
külbesinde lehvün ve laʿibün4052 iştiġāl ider idi. Vezīr keyfiyyet-i ḥālden āgāh oldı. 
Ṣoḥbet-i kefşgerden şeh-zādenüñ menʿ ü defʿine belki kefşgerüñ ol menzilden 
ḳalʿ u ḳamʿına ḳaṣd idüp melike eyitdi:

Ṭabʿ-ı şāhīye ki maẓhar-ı envār-ı İlāhī ve maḥall-i füyūż-ı ġayr-ı mütenāhīdür, 
pūşīde olmaya ki nihāl-i ṭabʿ-ı ṣıbyān şeḳāmet ü istiḳāmete ḳābil ve ġāyet-i 
leṭāfetinden her cānibe ki taḥrīk  ideler, māʾil olur ve mürūr-ı eyyām ile ol ḥālet 
üzre [H-297a] rāsiḫ olup istiḥkām bulur. Ṣalāḥ budur ki şeh-zāde ṣoḥbet-i 
kefşgerden menʿ olına, tā anuñ aḫlāḳ-ı ẕemīmesi melik-zādenüñ ṭabʿ-ı laṭīfine 
sirāyet itmeye ve denāʾet-i himmeti ol kevkeb-i sipihr-i salṭanatı evc-i ʿizzetden 
ḥażīż-i meẕellete indürmeye ki andan envāʿ-ı şūr u şer ve ḫaṭarāt-ı küllī ṣādır 
olmaḳ muḥtemeldür belki muḳarrerdür. Mıṣrāʿ:

4051 Siyādet] necābet, H Ü.
4052 (Bu dünya hayatı) bir eğlence ve oyundan ibarettir (Ankebût 64).
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ

K’ez nefs-i ḫabīs ̱her çi gūyī āyed4053

Melik  eyitdi: Didügüñ gibidür ammā ol henūz ṣabīdür ve ṣoḥbet-i kefşger ile 
meʾlūf ve anuñ ḫānesinde lehv ü laʿb ile meşġūf ve’ṣ-ṣabiyyü ṣabiyyün velev kāne 
nebiyyen4054 misā̱li ḫod meşhūr u maʿrūfdur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çeşm-i kūdek  ne deñlü görse ʿaceb
Göñlin açmaz nite ki lehv ü ṭarab

Bā-vücūd ki benüm ḳatumda ziyāde ʿazīzdür, belki cān-ı şīrīnümden leẕīẕdür. 
İḥtimāl var ki anuñ ṣoḥbetinden menʿ idicek  ḫāṭırında melāl ḥādis ̱ve anuñ 
melāl-i ḫāṭırı benüm infiʿālüme bāʿis ̱ola. Evlā budur ki bir miḳdār tevaḳḳuf 
idüp bir müddet ārām idevüz ve çün ḳadd ü ḳāmet çeküp neşv ü nemā bula 
ve ḫayr u şerri ve nefʿ ü żarrı temīz ider ola tāziyāne-i teʾdīb ile tevsen-i nefsin 
rām idevüz. Vezīr ḫāmūş oldı. Şāh kefşgeri daʿvet idüp anuñ ḥaḳḳında envāʿ-ı 
ʿavāṭıf erzānī buyurdı ve mevāʿīd-i ḫüsrevāne ile ümmīd-vār idüp eyitdi:

Sen bizüm hem-sāyemüzsin. Bu ciger-kūşemüz senüñ ile ülfet ṭutmışdur ve 
ḫāneñ ile muʾāneset itmişdür. Dilerem ki [B-259a] anuñ enīs ü raḳībi olasın 
ve āb u āteşden muḥāfaẓada mübālaġa ḳılasın. Kefşger duʿā itdi ve cebīn-i 
ḫidmeti zemīn-i meẕellete sürüp eyitdi: Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Gül-i bāġ-ı şeh ʿālem-efrūz ola
Çerāġ-ı şebi meşʿal-i rūz ola

Ben bende bu manṣıb-ı şerīfe liyāḳat müşāhede ḳılmaz idüm ve bu maḳāma 
ki maḳṣad-ı aḳṣā-yı ḫāṣ u ʿāmdur, kendümde istiḥḳāḳ añlamaz idüm. Līkin 
naẓar-ı şāhen-şāhī bir kīmyādur ki ḫāk-i tīreyi zer ve seng-i ḫārāyı dürr ü gev-
her ider. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Seng ü ḫāke ger eyleseñdi naẓar
Ḫāk  altun olurdı seng güher

Ümmīd-vāram ki meyāmin-i ʿināyet-i ḫüsrevāne ile veẓāʾif-i ḫidemāt-ı bende-
gāna bir vech ile müʾeddī ḳılına ki ʿizz-i istiḥsāna maḳrūn ola. 

4053 Kötü bir nefisten her şey beklenir. 
4054 Peygamber de olsa çocuk, çocuktur.
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El-ḳıṣṣa şeh-zādeye ḫidmeti cānına minnet bilüp bī-tekellüf her gāh bārgāh-ı 
şāhdan götürüp4055 külbesine getürür idi, belki baʿżı leyālīde ḥücresinde yatu-
rur idi. Pādşāh kefşgerüñ şeh-zādeye bu hevādārlıġından ziyāde feraḥ iẓhār 
ider idi. Kefşger daḫı emsā̱l4056 ü aḳrānı miyānında mülāzemet-i pādşāh ve 
ḫidmet-i şeh-zāde ile iftiḫār u istiẓhār eyler idi. Kemer-i ḫidmet-i şeh-zādeyi 
bir vech ile [H-297b] der-miyān itdi ki günden güne pādşāh ḥużūrında rüt-
bet-i ḳurbeti artdı, tā külliyen muʿtemedün ʿaleyh olup [Ü-233a] çevgān-ı 
ḫidmet-i sulṭānī ile gūy-ı şerefi aḳrānı miyānından ḳapdı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Sebebdür ʿizzete ḫidmet bilürler
Anuñçün cān ile ḫidmet ḳılurlar

Her vaḳt şeh-zādeyi ṣaḥrā vü deşti geşt itdürür idi ve ṣabāḥdan aḫşama dek 
temāşā vü ʿişrete meşġūl ḳılur idi ve gāh gāh teferrücgāhlarda gicelemek  daḫı 
vāḳıʿ olur idi. İttifāḳ baʿżı evḳātde melike sefer-i ʿırāḳ lāzım gelüp ḫavāṣṣ u 
ḫademden cemm-i ġafīr ve cemʿ-i kesī̱r ile ʿazīmet-i seferi muṣammem ḳıldı. 
Pes kefşgeri ṭaleb idüp müceddiden şeh-zādeyi aña sipāriş idüp ḥıfẓ u ḥirāseti 
bābında teʾkīd itdi ve geşt-i bāġ u rāġ ve seyr-i gülzār u merġzāra icāzet virüp 
eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bahār eyyāmı geldi ey kefeşger4057

Zemīni zeyn idüpdür māh-ı āẕer

Nevā-yı ḳumrī vü āvāz-ı bülbül
Cihān bāġına ṣaldı sūz4058 u ġulġul

Bu ṭıfl-ı nāzenīne ol hevādār
Ki ide geşt-i ṣaḥrā gāh gülzār

Bu mevsimlerde olur ḫāne dil-gīr
Ḳo seyr itsün olınca seyrden sīr

Açılsun gül gibi gülsün çemende
Düşürme ġonçe-veş göñlini bende

4055 Götürüp] -B.
4056 Kefeşger daḫı emsā̱l] -Ü.
4057 Bu mısraın vezni bozuktur.
4058 Sūz] şūr, B H.
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Kefşger daḫı cebīn-i żirāʿati zemīn-i meẕellete sürüp ḥalḳa-i iṭāʿati der-gūş ve 
ġāşiye-i ḫidmet ü ʿubūdiyyeti berdūş itdi ve taʿahhüd-i aḥvāl-i şeh-zādeye bir 
vech ile iştiġāl eyledi ki kendü mühimmātın bi’l-külliye ferāmūş itdi. Meger 
nevāḥī-i şehrde meliküñ bir bāġı var idi ki nüsḫā-i ravża-i Rıḍvān ve numūne-i 
nüzhetgāh-ı cinān idi. Ṣabā benefşesinüñ zülf-i pür-çīninden nāfe-i müşk-i 
tātār gibi muʿaṭṭar ve şimāl caʿd-ı pür-şiken-i nesrīninden külbe-i ʿaṭṭār gibi 
mübaḥḥar. Reyāḥīn-i cennet ezhār-ı gülzārından şemme-i ṭarāvet diler idi ve 
sidre-i Ṭūbā eşcār-ı [B-259b] gūn-ā-gūnından4059 ḳāmet-i mevzūn4060 istiʿāre 
ḳılur idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Leṭāfetdeydi cennetden nişāne
İçinde niçe Kevse̱rler revāne

Kenārı serv ü ʿarʿar bī-nihāye
Atarlar ṭaʿne ṭaşın müntehāya

Zemīni ravża-i Rıḍvān’a beñzer
Dıraḫtı Sidre vü Ṭūbā’ya hem-ser

Nevā-yı bülbül ü āvāz-ı dürrāc
Dil ü cān naḳdini eylerdi tārāc

Ḳıṭʿa:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-ḫūbī bāġ çün ḫuld-i berīn būd
Küşāde bād nesrīn rā binā-gūş

Nevā-yı bülbül ü āvā-yı dürrāc
Şekīb-i ʿāşıḳān rā kerde tārāc4061

Şeh-zāde ki būstān-ı salṭanatda bir nihāl-i mütemāʾil ve cān u dilden ol bāġuñ 
temāşāsına māʾil idi, bir zemānda ki şāh sefer-i dūr-ı deşte gitdi, şeh-zāde ʿ ādet-i 
maʿhūdı üzre temāşā-yı bāġ-ı mezbūra meyl itdi. Ḫuddāmdan bir ḳaç ġulām 
ile ki ḫidmetinde dāʾim lāzım ve āstānında mülāzim idiler, serv gibi cānib-i 
bāġa [H-298a] ḫırām ḳıldı. Kefşger gördi ki şeh-zādenüñ efser-i zer serinde ve 

4059 Eşcār-ı gūn-ā-gūnından] -Ü.
4060 Mevzūn] serv-mevzūnundan, Ü.
4061 Ḳıṭʿa: Be-ḫūbī bāġ çün… rā kerde tārāc] -B Ü.
 Güzellikte cennet bağına benzeyen gül bahçesinde, rüzgar, nesrin çiçeğini ağzı kulaklarına varıncaya kadar güldür-

müştü. Dürrac ve bülbülün güzel nağmesi âşıkların tahammülünü yağmalamıştı.
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cāme-i pür-gevher yirinde ve cevāhir-i ġayr-ı mükerrer4062 kemerinde. Ṭīnet-i 
ḫasīsi ve sirişt-i ḫabīsi̱ muḳteżāsınca ki mekr ü ḫıyānet idi, ẓuhūra gelüp endīşe 
itdi ki bu tāc u zer ve cāme-i mücevher ve kemer-i pür-gevher niçe bāzirgā-
na ser-māye-i dükkān, belki reʾsü’l-māl-i hezār deryā vü kāndur. Ḥālā pederi 
dārü’l-mülkden dūr ve māderi cemīʿ-i ehl-i ḥarem ile ḳabża-i taṣarrufumda 
maġlūb u maḳhūrdur. Ṣalāḥ u ṣavāb budur ki bir ḥīle fikr idem, tā bu püseri 
diyār-ı Māverāʾü’n-nehr’e belki andan daḫı baʿīd vilāyet ü şehre alup gidem. 
Pīrāye-i libāsını belki kendü nefs-i nefīsin daḫı bahā-yı girāna ṣatup bāḳī ʿöm-
rümi cihān-ı fānīde temām ferāġat ve kemāl-i refāhiyyet ile giçürem. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Çün cihān bāḳī degül olmaz zemāna ber-ḳarār
Furṣatı fevt eyleme el virmiş iken rūzgār

Dīger:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Furṣatī yāfteʾī ḫayr u ġanīmet dāreş
Devletī rū be-tu āverd ze kef mü’gẕāreş4063

ʿĀḳıbet ol ḫāksār-ı hevā-yı nefs-i ġaddārdan ġubār-ı fitneyi mesā̱r ve āb-rūy-ı 
emāneti zemīn-i ḫıyānete nisā̱r itdi ve maḫdūmına ḳaṣd idüp kendü ġulāmına 
ki [Ü-233b] maḥrem-i esrārı idi, bu sırrı iẓhār itdi ve ḫuddāmuñ her birin bir 
nevʿ dārū ile lā-yaʿḳıl idüp şeh-zādenüñ daḫı ʿaḳlını zāʾil ḳılup ol dürr-i ṣadef-i 
salṭanatı zer ü zīver ile gevher gibi bir ṣandūḳ içre yaturdı. Çün şeb-i ḳīr-gūn 
cāme-i kuḥlīyi der-ber ve ʿimāme-i ḳīrīyi ber-ser itdi Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çün yine nūr-ı dīde-i gerdūn
İtdi ḫalvet-serāy-ı şebde kümūn

ṣandūḳı bir cemmāzeye ki bād-ı tīz-gerd bu ṣürʿat ile gerd-i rāhına iremez ve 
sipihr-i cihān-neverd ser-tā-ser dīde iken ese̱rin göremez idi, Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Niçe cemmāze kim bir üştür-i mest
Öñinde kūhdur hāmūn gibi pest

4062 Ġayr-ı mükerrer] bī-mer, B H.
4063 Dīger: Furṣatī yāfte’ī ḫayr… ze kef me-güẕāreş] -B Ü.
 Fırsat bulmuşken kıymetini bil. Elindeki devleti kaçırma.
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Aşaġa tīz iner seyl-i revāndan
Yuḳaru öñ çıḳar dūd-ı duḫāndan

üstüvār itdi ve kendü bir semende süvār oldı ki ʿömr-i kāmrānī gibi revende ve 
ecel-i nā-gehānī gibi resende, tīrüñ tīzlikde siñirin keser idi, berḳuñ çālāklikde 
cigerin4064 yaḳar idi. İrḫāʾ-i ʿ inān itseler vehminden kūy-ı müsābeḳati ḳapar idi. 
Tāziyāne gösterseler bir ḥamle ile çenber-i āsmāndan giçer idi. Mesṉevī4065:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İremezdi tozına bād-ı ṣarṣar
Yedi menzildi aña heft kişver

Ayaġ altında ḳalam diyü nā-gāh
Öñinden ṣavılur bād-ı seḥergāh4066

Ġulāmın daḫı bir bāre-i bād-pāy-ı āhen-ḫāy-ı raʿd-ṣadā vü ʿālem-peymāya 
[B-260a] süvār ḳıldı. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ṣahīl itse süheyle ire heybet
Hücūm itse rücūma ide sebḳat

İki at daḫı yedüp ve yat u yaraġı müheyyā idüp [H-298b] yola girdiler. Te-
bāşīr-i rūz-ı gītī-fürūz ẓuhūr idince mesāfe-i dūr u dırāz ḳaṭʿ itdiler. ʿAle’ṣ-ṣa-
bāḥ bir miḳdār āsāyiş idüp yine süvār oldılar ve berḳ gibi meżāʾiḳ-ı mesālik 
ve menāhil-i mehālikden mürūr u ʿubūr idüp iki günde ser-ḥadd-i memālik-i 
şāhdan giçüp bir vilāyete daḫı irdiler. 

Bu cānibde ḫidmetkārlaruñ her biri bir kenārda düşüp tā nıṣf-ı nehāra dek 
bīdār olmadılar ve ol dārūnuñ keyfiyyetinden ifāḳat bulmadılar. Āḫirü’l-emr 
bāġbān anlaruñ ḥāline muṭṭaliʿ olup her birine rūġan-ı bādām ile sirke tecerrüʿ 
itdürüp ʿaḳlları başlarına geldi. Çün şeh-zāde ve kefşgerden ese̱r görimediler 
ve eṭrāfı çendān ki cüst ü cū itdiler, nām u nişānlarından ḫaber bilimediler 
żarūrī keyfiyyet-i vāḳıʿadan melikeyi āgāh itdiler. Melike süvār-ı sūgvār olup 
bāġa geldi ve ol serv-i ḫırāmāndan ese̱r görmedi ve ol gül-i raʿnādan meşāmına 
şemme irmedi. Ḳıṭʿa4067:

4064 Cigerin] baġrın, Ü.
4065 Mesṉevī ] beyt, Ü.
4066 Ayaġ altında ḳalam… bād-ı seḥergāh] -Ü.
4067 Ḳıṭʿa] rubāʿī, B Ü.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Reftem be-bāġ serv-i ḫırāmān-ı men ne-būd
V’ān nev-şüküfte ġonçe-i ḫandān-ı men ne-būd

Çün ebr-i nev-bahār be-her sū girīstem
K’ān serv pīş-i dīde-i giryān-ı men ne-būd4068

Çün māder-i mihribān nūr-ı dīdesinden nişān bulamadı fiġān-ı cān-güdāza 
āġāz ḳıldı ve feryād-ı sūz-nāki menzil-i simāke4069 yitişdürdi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Deñiz gibi döküp gözi yaşını
Gehī gögsin dögerdi geh başını

Yire yaġmur gibi yaşı yaġardı
Tütüni āhınuñ göge aġardı

Buyurdı, tā eṭrāf u eknāf-ı bāġı ḳadem-i ṭaleb ile tek  ü pūy ve nevāḥī vü 
żavāḥī-i deşt ü rāġı cidd ü cehd ile cüst ü cū ideler. Çün tefaḥḥuṣ-ı firāvān 
ve tecessüs-i bī-pāyāndan ṣoñra ser-menzil-i ḥuṣūl-i maḳṣūda vuṣūl müyesser 
olmadı ḳāṣıdlar nā-ümmīd dönüp ṣūret-i ḥāli ʿarṣa-i ʿarża inhā itdiler. Meli-
kenüñ cevher-i ruṭūbet-i ġarībesi āteş-i firḳat-i4070 veled-i ʿazīzinden ẕūbān4071 
[Ü-234a] ve şemʿ-i sūzān gibi şuʿle-i hicrān ile yanup mażmūn-ı ḥālinden bu 
beytüñ maʿnāsı ʿayān oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Dārem emşeb germī-i der-ser ki ni’nşīnem ze pāy
Tā ser-ā-pāy-ı vücūd-ı ḫod ne-sūzānem çü şemʿ4072

Ol giceyi temām bī-ḳarār u bī-ārām sūz-ı dil ile itmām itdi ve ʿamūd-ı dūd-ı 
dili saḳf-ı eflāke diküp ve sīne-i derd-i pür-verdinden4073 bir āh-ı serd çeküp 
eyitdi: Beyt:

4068 Bağa gittim, salınan selvim yoktu. Yeni açmış, güler yüzlü goncam yoktu. İlkbahar bulutu gibi her tarafta ağladım. 
Çünkü o selvi, ağlayan gözlerimin önünde değildi.

4069 Simāke] semāya, B H.
4070 Āteş-i firḳat-i] -Ü.
4071 Ẕūbān] zūyān buldı, H.
4072 Bu gece başımda öyle bir sıcaklık  var ki mum gibi yanıp tükenmeden yere oturamam.
4073 Derd-i pür-verdinden] verd-i pür-derdinden, H.
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[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Hem çü ṣubḥem yek  nefes bāḳīst ger dīdār-ı yār
Dil-berem k’ū ruḫ nümāyed cān ber-efşānem çü şemʿ4074

Āḫir irciʿī ilā rabbiki4075 pervānesi yitişüp şemʿ-i rūḥ-ı revānı küllü men ʿaleyhā 
fān4076 tünd-bādı ile sevindi ve ḫırmen-i ḥayātı şuʿle-i āteş-i hādimü’l-leẕẕāt ile 
göyündi. Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Reft ez īn gülzār u ḫār-ı ḥasreteş der-pā be-mānd4077

Mücāvirān-ı [H-299a] ḥarem fi’l-ḥāl ṣūret-i vāḳıʿayı bir nüvīd-i hāmūn-ne-
verd ile melike iblāġ u īṣāl eylediler. Melik  daḫı bāl-i istiʿcāl ile [B-260b] 
muʿāvedet idüp dārü’l-mülkini müstaḳarr-i iḳbāl ve muḫayyem-i ʿizz ü iclāl 
ḳıldı ve firāḳ-ı ferzend ve zen-i dil-bendinden dāʾire-i imkānda olan cezaʿ ü 
fezaʿde ḳuṣūr ḳomadı. ʿĀḳıbet-i kār ḫaṭṭ-ı muṣāberete baş ḳoyup nā-çār ḥabl-i 
metīn-i ıṣṭıbāra teşebbüs ̱ḳıldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Der-çünīn cāyī çü bā pīr-i ḫıred kerdem rücūʿ
Güft mercaʿ nīst coz innā ileyhi rāciʿūn4078

Bu cānibden kefşger ol māh-ı sipihr-i salṭanatı şehrden şehre gezdürüp vilāyet-i 
Māverāʾü’n-nehr’e iletdi. Cevāhire dest-i taṣarrufı dırāz itdükden ṣoñra anı bir 
tācire beyʿ itdi. Melik-zāde on yıl miḳdārı bāzirgān ḫidmetinde olup nihāl-i 
ḳaddi māʾ-i terbiyet ile neşv ü nemā bulup melāḥat ü ṣabāḥatde bir ġāyete yitdi 
ki Yūsuf-ı Mıṣrī’nüñ beyʿ-ı revācını fāsid ve bāzār-ı ḥüsnini kāsid itdi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ṣatılduġında Yūsuf ṭartıldı gerçi miske
Sen cāna ṭartılursın elyaḳsın ol bahāya

Her bārī ki ol gül-i bī-ḫār gülzār-ı ḫānesinden ṭaşra geldi, her kenārdan ḫāk-i 
pāyine hezārān cān u dil nisā̱r iderler idi ve her kūşeden ol nihāl-i ser-efrāzuñ 
ḳadd-i ʿömri dırāz olmaḳ içün dest-i duʿāyı cānib-i semāya refʿ idüp niyāz ey-
lerler idi. Beyt:

4074 Sabah gibi sevgilimi görmek  için bir nefes varsa, sevgilim yüzünü gösterince mum gibi yanıp canımı vermeye hazırım.
4075 Rabbine dönüver (Fecr 28).
4076 Onun üzerinde bulunan herkes fânidir (Rahman 26).
4077 O, bağdan gitti ve hasret dikeni ayağımda kaldı.
4078 İşin bu noktasında akla danıştığımda bana “Allah’tan geldik  yine ona döneceğiz (Bakara 156).” dedi.
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[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-şehr dey ki güẕeştī berāy-ı dīde-i bed
Hezār dest-i duʿā z’āstīn burūn āmed4079

Bāzirgān ehl-i temīz ve ṣāḥib-i kifāyet ve ẕihn ü ẕekā ve fiṭnat u dehāda āyet 
idi. Çün şeh-zādenüñ bu ḥālin müşāhede itdi ve kendü kendüye eyitdi:

Min-baʿd bu ġulām ile muṣāḥabet baña maṣlaḥat degüldür. Zīrā ki eger per-
de-i ḫafāda pinhān idem, būd u nā-būdı yeksān olur ve eger miyān-ı nāsda 
ʿayān idem āteş-i fitne heyecān idüp ḫalḳ-ı cihān anuñ temāşāsında ḥayrān 
olur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Resīd dilber-i men ey niẓāre key zinhār
Be-bend dīde geret cān be-kār mī-āyed4080

Ṣavāb budur ki bu fāris-i meydān-ı melāḥati tuḥfe resminde pādşāh-ı Fāris’e 
virem ki kerem-i şān ile defter-i cūd-ı Ḥātem’i ṭayy itmişdür ve beẕl-i iḥsān 
ile cerāʾid-i seḫā-yı āl-i Bermek’e ḫaṭṭ-ı nisyān çekmişdür. Muḳarrerdür ki 
bu ġulāmuñ baña ażʿāf-ı ḳıymetini inʿām buyursa gerek  ve bu vāsıṭa ile pāy-ı 
istiẓhārum farḳ-ı Ferḳadān’a irse gerek. 

Pes bāzirgān anı diyār-ı Fāris’e iletüp tuḥfe ṭarīḳı ile melike pīş-keş çekdi. Pü-
ser-i şāh-ı Fāris kenār-ı peder ü māderden on yıl miḳdārı cüdā düşüp māh-ı 
temām gibi menzil-i çihār-deh sāle yitişüp Beyt: [Ü-234b]

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Çārdeh sāle bütī çābük  ü şīrīn dārem [H-299b] 
Ki be-cān ḥalḳa be-gūşest meh-i çehārdeheş4081

yine ḫāne-i şeref ü mecde ve ḫānedān-ı ābā vü cedde rucūʿ müyesser oldı. 
Melik  ferzendi ḥālinden ġāfil bāzirgānuñ ġulāmına teşrīf-i ḳabūl erzānī buyu-
rup ḫuddām-ı ḫāṣ silkinde intiẓām u iḫtiṣāṣ virdi ve ʿale’d-devām anuñ terbi-
yeti bābında ihtimām buyurup az zemānda aḳrānı miyānında imtiyāz buldı 
ve ol ṣayrafī ile ki dāʾim ḫizāne-i melike4082 mülāzim idi ve taḳdīm-i cevāhir 
[B-261a] ve temīz-i leʾālī-i zevāhir içün ol āstāneye lāzım4083 idi, meʾlūf u 

4079 Dün, şehri dolaşmaya çıktığında kem gözler çıksın ve sana nazar değmesin diye binlerce el dua etmeye başladı. 
4080 Ey gözüm, sevgilim geldi. Sakın ona bakma. Zira bu canımızla çok  işimiz vardır.
4081 On dört yaşında bir sevgilim var. On dört gecelik  bir dolunay, onun kulağı halkalı kölesidir.
4082 Melike] ʿāmireye, Ü.
4083 Lāzım] mülāzim, B.
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meʾnūs olmış idi. Hem-vāre aña taʿẓīm ü riʿāyet ider idi ve her tuḥfeden ki 
melik  aña iḥsān ideydi, cevherīye ḥiṣṣesin ʿināyet ider idi. Cevherī çün ġulā-
muñ kemāl-i maḥremiyyetin müşāhede itdi ṭabʿ-ı bed-güherinden ṭamaʿ-ı ḫām 
ẓuhūr idüp kendü kendüye eyitdi:

Bir ḥīle ile meliküñ ḫātem-i ḫāṣṣın ġulāma4084 getürdeyüm ve aña istiẓhār ile 
ḫizānenüñ mührin bozup ẕaḫīre-i vāfire ve cevāhir-i fāḫiri elüme getüreyüm. 
Pes şeh-zādeye eyitdi:

Ey serv-i āzād ve ey merd-i4085 dil-i nā-şād her gāh envāʿ-ı iḥsān u ıṣṭınāʿ ile 
bu kemīneyi yād idersin ve her gün eṣnāf-ı elṭāf ile ḫāne-i dil-i nā-murādı 
ābād idersin. Dilerem ki ben de ḫıdemāt-ı pesendīde ile ol iḥsānlaruñ baʿżısını 
mükāfāt ḳılam ve hel cezāʾü’l-iḥsāni ille’l-iḥsān4086 bende ḥaḳḳında mebẕūl olan 
baʿżı mekārimüñ ʿuhdesinden gelem. Meliküñ ḫātem-i mübārekinde bir ism 
mürtesemdür ki naḳş-ı ḫātem-i Süleymānī’dür. Her kime kim ol nigīn ile bir 
engüşteri müyesser ola ḫınk-i murādı zīr-i rānında münḳād ve mülk-i cihān 
miʿmār-ı fermānıyla ābād ola. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Gūyiyā mühr-i Süleymānest naḳş-ı ḫātemeş
Her ki bā ḫod dāred āyed der-nigīn mülk-i Cemeş4087

Eger bu zaḥmete müteḥammil olasın ve ol maḥalde ki melik  şekker-ḫvāb-ı 
istirāḥate müstaġraḳ ola, ol engüşterini āheste engüştinden çıḳarup baña getü-
resin, tā anuñ mührini senüñçün yazam ve bir ḫātemüñ faṣṣına ḳazam. ʿAn-
ḳarīb serīr-i salṭanat ferr-i cemāl-i bā-kemālüñ ile zīnet bula, ammā be-şarṭ-ı 
ān ki ʿamel-i vezāreti baña muḳarrer ḳılasın. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Baḫşī merā ze ḫvān-ı nevālet nevāleʾī4088

Cevherī şeh-zādeye bu naḳş-ı ġarīb ile firīb virdi, tā bir gice ḫvābgāh-ı melike 
gelüp dest-i cürʾeti engüşt-i melike dırāz itdi ve āheste āheste ḫātemi engüştin-
den çıḳarmaġa āġāz itdi. Bu esṉāda melik  bīdār olup ġulāma eyitdi: 

Senüñ ḫod esbāb-ı tecemmülde ḳuṣūruñ yoḳ ve māl ü menālden saña kifāyet 

4084 Ġulāma] -B.
4085 Merd-i] murād-ı, H.
4086 İyiliğin mükâfatı iyilikten başka mıdır? (Rahmân 60).
4087 Sanırsın Süleyman’ın mührü onun yüzüğünün kaşındadır. Onu taşıyan, Cemşit’in ülkesinin sahibi olur.
4088 Sofra nimetlerinden bana bir öğün bahşediyor musun?
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Asil bir soydan gelmemesine rağmen bir ayakkabıcıyı bir padişahın mahremine 
sokması, ayakkabıcının padişahın şehzadesini kandırarak kaçırması, şehzadeyi şehir 
şehir gezdirdikten sonra köle yapması, şehzadeye padişahın yüzüğünü çaldırmak 
istemesi, padişahın adamları tarafından yakalanan şehzadenin üzerindeki elbisesinin 
çıkartılması ve padişahın omzundaki işaretten oğlunu tanıması. TSMK, revan 843, v.466b.
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idecek  miḳdārı var. Bu cürʾete bāʿis ̱nedür? Rāst4089 söyle ki bu ḫātem senüñ 
ne maṣlaḫatuña yarar? 

Şeh-zāde taḳrīr-i ḥüccetden ʿ āciz oldı ve nāʾire-i ġażab ḳalb-i melikde mültehib 
olup seyyāfı [H-300a] ṭaleb ḳılup ve anuñ ḳatline misā̱l virdi. Seyyāf hemān-
dem ki ġulāmuñ endāmından cāmesin çıḳardı, ol ḫāl-i siyāh ki şāh anuñ key-
fiyyet-i ḥālinden āgāh idi, anuñ ketfinde nümāyān oldı. Melik  anı müşāhede 
idicek  bī-hūş oldı. Seyyāf da meliküñ bu ḥāletin göricek  siyāsetden el çekdi. 
Çün şāh kendüye geldi ferzendinüñ gözlerin öpüp eyitdi:

Ey nūr-ı dīde ṣoḥbet-i kefşger-i zerrāḳ beni bu gird-āb-ı firāḳa atdı. Şeh-zāde 
daḫı ʿöẕrler dileyüp eyitdi:

Ey şāh-ı ʿālem-penāh maḥabbet-i cevherī-i gümrāh beni daḫı bu küstāḫlıġa 
taḥrīż itdi. Şāh cevherīye siyāset buyurdı ve şeh-zādeye [B-261b] naṣīḥatler 
itdi ki ḥāl-i māżīden ʿibret alup zemān-ı müstaḳbelde bed-aṣl u nā-kesler ṣoḥ-
betinden ictināb ide, tā bu belālaruñ [Ü-235a] emsā̱line mübtelā olmaya. 

Bu mese̱lden ġaraż budur ki ḫāṭır-ı ʿāṭır-ı şāhīye ẓāhir ola ki nā-kes ü ḫasī-
sü’n-nefsler ile muṣāḥabet şāhı bende ve bendeyi ser-efgende eyler. Zerger 
daḫı ol maḳūledendür ki anuñ muḫālaṭatından ḥaẕer vācib ola. Ḥāl bu ki 
melik  anuñ terbiyetin ser-ḥadd-i ifrāṭa yitürmişdür ve aʿlā-yı derece-i rifʿati 
kūşe-i dükkān iken pāye-i ḥürmetin farḳ-ı Ferḳadān’a yitişdürmişdür. Şarṭ-ı 
iḥtiyāṭ budur ki anuñ taḳarrübinde ifrāṭ olınmaya ve terbiyetinde cānib-i 
iʿtidālden tecāvüz buyurulmaya ki mebādā aña ḫalel-i küllī müterettib ola ki 
tedārüki hayyiz-i imkānda dāḫil olmaya. Şāh kelām-ı vezīre iltifāt itmeyüp 
eyitdi:

Erbābu’d-düvel mülhemūn4090 mülūk  ü selāṭīn bī-telḳīn-i devlet bir emre şürūʿ 
ḳılmazlar ve bī-meded-i ilhām mehāmm-ı ḫaṭīra ḫavż buyurmazlar. Neseb-i 
kerīm ve ḫānedān-ı ḳadīmüñ şeref-i ẕāt ve kemāl-i ṣıfāt-ı ādemīde ne medḫa-
li vardur? Sebeb-i iḥtirām ve mūcib-i iclāl ü ikrām meʾāsi̱r-i fażl u edeb ve 
mefāḫir-i aṣl u neseb degüldür. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ez hüner-i ḫvīş güşā sīne rā
Māye me-kun nisbet-i dīrīne rā

4089 Rāst] ṭoġrı, Ü.
4090 Devlet erkanı (iyiyi ve kötüyü bilmede) ilham sahibidir.
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Āb güherhā-yı kühen rā me-cūy
Dür çü kühen geşt buved zerd-rūy4091

Şerīf ü büzürgvār dimek  ol kimesneye sezā-vārdur ki pādşāh-ı vaḳtüñ naẓar-ı 
iksīr-āsā̱rına maẓhar ola. Mülūk-i ʿālī-şāndan birisi bu maʿnāyı bu kelime ile 
beyān itmişlerdür ki: Naḥnü’z-zemānü men refaʿnāhü irtefaʿa ve men vażaʿnāhü itteżaʿa4092 
yaʿnī her kimseyi ki dest-i terbiyet ile refʿ idevüz, ser-i rifʿati farḳ-ı Ferḳadān’a 
irer ve anuñ ki pāye-i ḳadrin pest idevüz, kevkeb-i baḫtı ḥażīż-i meẕellete irer. 
Nesīm-i luṭfumuz tenessüm itse niçe şūrezārı reşk-i gülzār-ı İrem ḳılur ve berḳ-ı 
ḳahrumuz tebessüm itse hezār ḫırmen-i iʿtibārı bād-ı fenāya virür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nesīm-i luṭfumuz eseydi rūy-ı ḫāke eger
Ḥayāt-ı tāze bulaydı içinde ʿaẓm-i remīm4093

Sümūm-ı ḳahrumuz itseydi ḳaʿr-ı baḥra güẕer [H-300b]

Ṣadef içinde eriye gideydi dürr-i yetīm

Çün biz bu cevānı dest-i himmet ile ḫākden götürdük  ve farḳ-ı rifʿatin ẕirve-i 
eflāke yitürdük  ümmīd-vāruz ki gümānumuz anda ḫaṭā ḳılmaya. 

Vezīr çün ḳadem-i himmet-i şāhı anuñ terbiyeti bābında ṣābit gördi sākit olup 
bir daḫı ol nevʿ kelāma iḳdām eylemedi, ammā çün ḥāl bir zemān bu minvāl 
üzre giçdi zerger dest-i iḫtiyārın küşāde ve rütbet-i iʿtibārın ḥadden ziyāde 
görüp pāy-ı ḫidmeti dāʾire-i istḳāmetden ṭaşra çıḳarmaġa āġāz itdi ve bīm ü 
ümmīd ve vaʿd ü vaʿīd ile emvāl-i ḫalāʾiḳa dest-i taṣarrufı dırāz itdi. Nā-gāh 
duḫter-i şāhuñ tācı içün baʿżı cevāhire iḥtiyāc vāḳıʿ oldı. Ol nevʿ ki maḳṣūd idi, 
ne ḫizāne-i ʿāmirede mevcūd bulundı ve ne şehrüñ cevherīlerinden ele girdi. 
Zerger tecessüs ü tefaḥḥuṣ idüp ḫaber aldı ki bir bāzirgān ḳızı ancılayın cevāhi-
re [B-262a] ḳādirdür, belki anuñ dürcinde ol maḳūle cevāhir vāfirdür. Zerger 
ṭaleb-i cevāhir içün bir kimesne gönderdi. Duḫter vücūd-ı cevher-i maḳṣūdı 
inkār idüp ol ḳadar ki mübālaġalar itdiler, fāʾide virmedi. El-ḳıṣṣa zerger anı 
cebr ü ikrāh ile bārgāha getürüp duḫter-i şāha eyitdi:

Baña maʿlūm oldı ki bu bāzirgān-beççenüñ niçe ʿaded gevher-i4094 şāh-vārı 

4091 Yaratılış özelliklerine güvenme. Sadece kazanacağın hünerlerle göğsünü kabart. Aslında bir su damlası olan incide 
artık  su bulamazsın. İnci ise uzun zaman geçince sararır.

4092 Biz zamanız, kimi yükseltirsek  o yükselir, kimi alçartırsak  o alçalır.
4093 Nesīm-i luṭfumuz eseydi… içinde ʿaẓm-i remīm] -Ü.
4094 Gevher-i] gevher-i āb-dār-ı, B.
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vardur ki tā ṣayrafī-i felek  cevāhir-i zevāhir-i emcüme ṭabaḳ-ı zeberced-nigār-ı 
āsmānda cilve virmemişdür ve dīde-i merdüm ve merdüm-i dīde ṣafā vü żiyā-
da ol leʾālī-i ābdār misā̱li müşāhede itmemişdür ve tā dāye-i deryā dürr-i yetīmi 
mehd-i ṣadefde perveriş ḳılmışdur. Ġavvāṣ-ı baṣīret ol gevher-i yek-dāneler 
mānendi görmemiş ve işitmemişdür. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çü Zühre be-ḫūbī dıraḫşendegī [Ü-235b]

Girev burde ez meh be-tābendegī4095

ve anuñ taṣarrufında bī-ḥadd ü bī-ʿaded yāḳūt-ı rümmānī vardur ki māder-i 
ḫūrşīd-i tābān raḥm-ı kānda hezār ḫūn-ı ciger ile perveriş ḳılmışdur ve kūh-ı 
seng-dil niçe yıl mehd-i sīnesinde anı cānı gibi ṣaḳlamışdur. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ḳaṭrehā-yı bāde rā māned ki der-hengām-ı dey
Münʿaḳid gerded derūn-ı cāmhā-yı laʿl fām4096

Ve niçe ḳıṭʿa zümürrüd-i reyḥānı vardur ki dīde-i merdüm çeşm-i efʿī gibi anuñ 
neẓāresinde ḫīre ḳalur ve merdüm-i dīde ol sebz-i dil-güşānuñ müşāhedesin-
den4097 nūr u żiyā ḥāṣıl ḳılur. Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ

Z’ū nūr-ı baṣar füzūd u maʿlūmem şod
K’ez sebze şeved rūşenī-i çeşm füzūn4098

Ve dürc-i cevāhirinde hezār ḳıṭʿa laʿl-i Bedeḫşān’ı vardur ki gül-nār-ı būstānı 
gibi abṣār-ı ulü’l-enẓārda āteş-i pür-tāb gibi iltihāb ider ve niçe dāne ḫoş-reng 
ṣāfī firūzesi var idi ki sebze-i āsmānī leṭāfet-i elvānı andan iktisāb ider idi. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Laʿleş nümūneʾī ze Süheyl-i ʿaḳīḳ-reng
Fīrūzeeş nişāneʾī ez çarḫ-ı sebz-fām4099

Melike fermān itmek  gerek  ki bu duḫter ol cevāhiri [H-301a] ḥāżır ḳıla ve 
ḳıymet-i vaḳt her ne ise bizden ala. Eger ṭavʿ u raġbet ile iḥżār idüp bahā taʿyīn 

4095 O, parlaklıkta Zühre gibidir ve ışık  saçmakta ay ışığını rehin almıştır. 
4096 Kış vakti al renkli kadehlerin içinde donmuş şarap damlalarına benzer. 
4097 Ḫīre ḳalur ve merdüm-i dīde ol sebz-i dil-güşānuñ müşāhedesinden] -Ü.
4098 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Ondan gözümün feri arttı. Yeşillikten dolayı gözün ferinin arttığını öğrendim.
4099 Sevgili, dudaklarının rengini akik  renkli Süheyl’den, gözlerinin rengini ise gökyüzünden almıştır.
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iderse fe-bihā ve illā tehdīd ü teʾdīb ile iḳrār itdürmek  belki teşdīd ü taʿẕīb ile 
getürtmek  gerek. 

Şeh-zāde duḫter-i bāzirgāna iḥżār-ı cevāhir ile fermān itdi. Duḫter ḥiṣār-ı 
inkāra taḥaṣṣun idüp eymān-ı ġılāẓ u şidāḍ yād idüp eyitdi4100 ki: 

Egerçi bende cevāhir çoḳdur, ammā siz tavṣīf itdügüñüz üzre yoḳdur. Cemīʿ-i 
maḫzūn u meknūnın ʿayān itdi ve kendüde olan ḫurde vü büzürgleri der-
miyān itdi. Zergerüñ miʿyār-ı iʿtibārında temām-ʿayār gelmedi ve taṣrīḥ ü taʿrīż 
ile melikeyi zūr u zār ile iḳrār itdürmesine taḥrīż itdi. Duḫter-i şāh-ı ḫod-bīn 
nāḳıṣatü’l-ʿaḳlı ve’d-dīn4101 cām-ı cehālet-encāmından mest-i bī-ḫod idi. Dem-
deme-i şeyṭān-ı insān aña yār ve naḫvet-i salṭanat-ı tecebbür nefs-i ḫūn-ḫvā-
rına meded-kār olup bāzirgān-zādeyi pençe-i şīr-i şikence vü ʿaẕāba giriftār 
itdi. Duḫter-i bī-çāre zaḫm-ı çengāl-i ʿuḳābeyn-i ʿiḳāba taḥammül idemeyüp 
murġ-ı rūḥı ḳafes-i tenden uçup āşyāne-i ʿademe gitdi. [B-262b] Māder ü 
peder ve sāʾir müteʿallıḳāt-ı duḫter feryād u nefīri çarḫ-ı esī̱r ve gūş-ı māh u tīre 
yitürdiler. Vezīr-i ṣāfī-żamīr ṣūret-i vāḳıʿayı naḳīr ü ḳıṭmīr levḥ-i ḫāṭır-ı şāha 
taṣvīr itdi. Meliküñ bu feżāḥat-i dūdı ki revzene-i ḥareminden ṣuʿūd itdi, zāvi-
ye-i sīnesin tīre ve dīde-i ġayretin ḫīre ḳıldı. Egerçi ẓāhiren iẓhār-ı celādet idüp 
ol ḥükmi imżā itdi, ammā telaṭṭuf ṭarīḳı ile verese̱-i duḫteri nevāḫt idüp māl-i 
bisyār ile irżā itdi ve duḫterin naẓar-ı şāhāneden dūr ve ʿāṭıfet-i bī-kerāneden 
mehcūr idüp ol leʾīm-i sitem-kāruñ muṣāḥabeti şeʾāmeti ile şeh-zāde-i nāmdār 
derece-i iʿtibārdan sāḳıṭ olup kevkeb-i ḳadri ḥażīż-i meẕellete hābiṭ oldı ve 
zerger-i sitemger bīm-i intiḳām-ı sulṭānīden firār idüp terk-i diyār iḫtiyār itdi. 
Şeh-zāde bunı münāsib gördi ki bir ḳaç gün şehrden çıḳup meliküñ bāġında 
sākin ola ve ol vaḳt ki ʿavāṭıf-ı4102 şehriyārī sükūn bula ve zebāne-i ġażab-ı 
cihān-sūz-ı pādşāhī inṭıfā-peẕīr ola. Baʿżı ḫavāṣṣuñ dāmen-i şefāʿatine teşebbüs ̱
idüp yine ḥarem-serāya ḫırām ḳıla. 

Pes duḫter dāye vü māder ile pederinüñ bāġına gitdi. Zerger bu ḥālden ḫaber-
dār olup mülāzemet-i melikeye şitāb itdi. Şeh-zāde zergeri göricek  ıżṭırāb idüp 
eyitdi: [Ü-236a]

Ey bed-kirdār u şūm-dīdār ḥayf hezār ḥayf ol naẓara ki saña degül belki senüñ 
ṣūretüñ naḳş u nigār olan dīvāra müteʿallıḳ ola. Beyt: [H-301b]

4100 İdüp eyitdi] itdi, B H.
4101 Akıl ve dince noksanı olan.
4102 ʿAvāṭıf-ı] telāṭum-ı ḳahr-ı, B.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ḥayf bāşed naẓar be-dīvārī
Ki ber-ū ṣūretet nigār kunend4103

Girü geldüñ ki bir fitne ġubārın daḫı ḳoparasın ve ṭarīḳ-i ṭamaʿ u ġaraż ile 
bir fesād-ı küllīye daḫı bāʿis ̱olasın. Yüri var git ve mülāzimān-ı āsmānumdan 
ferāġat it ki min-baʿd senüñ mülāḳātuñ baña vebāl ve senüñ ile muṣāḥabet 
iḥtimāli muḥāldür. 

Zerger ḫāʾib ü ḫāsir şeh-zāde ḫidmetinden dönüp gitdi ve serāsīme vü perīşān-
ḥāl cān u başın alup beyābāna teveccüh itdi. Giderek  aḫşam oldı ve ebr-i 
tīre perde-i siyāh-fāmı feżā-yı hevāya ḳaldurdı ve bād-ı berd nefes-i serd ile 
sitārelerüñ çerāġın söyündürdi. Bī-çāre bu aṣl zemānda ki gūyā ʿarṣa-i zemīn 
üzre pervīzen-i āsmāndan ġubār-ı nīl alınmış idi ve tūde-i hevā dūde-i ḳīr ü 
ḳaṭrāna bulanmış idi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳanādīl-i şeb-i ḳīrī çü yandı
Hevā dūdıyla ḳaṭrāna boyandı

Perīşān-ḥāl ḳadem-i istiʿcāl ile giderken ḳażā-yı İlāhī ol ṣaḥrāda şikār-ı sibāʿ 
içün bir çāh ḥufr itmişler idi. İttifāḳ bir bebr ve bir pūzīne ve bir mār ol4104 çāha 
düşmişler idi. Zerger ki ḫalḳuñ reh-güẕeri üzre cefā çāhın ḳazar idi, rāh-ı rāstı 
ḳoyup bu cānverlerüñ ʿaḳabine uyup ol çāha düşdi. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ey ki tu ez ẓulm çāhī mī-kenī
Ey berāy-ı ḫvīş çāhī mī-kenī

Gird-i ḫod çün kerm pīle ber-meten
Behr-i ḫod çeh mī-kenī endāze ken4105

Bu ḥayvānāt ki ḳaʿr-ı çāha düşdiler ve cümlesi dām-ı belāya giriftār oldılar, her 
biri kendü teşvīşinden āḫere īẕāya [B-263a] müteʿarrıż olmayup niçe gün bu 
ḥāl üzre ḳaʿr-ı çāhda ḳaldılar, tā bir gün ehl-i şehrden bir seyyāḥ ʿazīmet-i sefer 
idüp ittifāḳ rāhı ol çāha rāst geldi ve anları bu ḥālde müşāhede ḳılup perīşān-
ḫāṭır oldı ve kendü kendü ile fikr itdi ki:

4103 Sana bakmayıp senin resminin çizildiği duvara bakan bakışlara yazıklar olsun. 
4104 Ve bir mār ol] -Ü.
4105 Ey zulme kuyu kazan kimse, unutma ki o kuyuyu kendin için kazıyorsun. İpek  böceği gibi kendi etrafına ağ örme. 

Kendine kuyu kazıyorsun, dikkat et.
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Sāʾirler çāh-ı cehenneme, ammā bu derdmend ādem oġlıdur. Bu varṭa-i miḥne-
te giriftār olup bādiye-i memāta ḳarīb ve ser-menzil-i ḥayātdan baʿīddür. Muḳ-
teżā-yı mürüvvet budur ki her ne vech ile ki müyesser ola, ḫalāṣına saʿy idem ve 
bu ʿamelüñ se̱vābını yevme lā-yenfaʿu mālün ve lā-benūn4106 içün ẕaḫīre ḳılam. 

Pes bir resen bulup bir ṭarafın bir yire berkitdi ve bir cānibin ḳaʿr-ı çāha ṣarḳıt-
dı. Fi’l-ḥāl pūzīne yapışup ser-i çāha yitdi. Bir defʿa da daḫı mār müsābaḳat 
itdi. Üçünci nevbet bebr pençesin resene iletüp çıḳdı. Çün üçi bile cān-ı ʿazīzi 
ḫalāṣ itdiler seyyāḥa duʿālar idüp eyitdiler: Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kār-ı devlet bāşed ān ne saʿy-ı mā ger gāh gāh
Çün tu maṭlūbī be-ser-vaḳt-i ṭaleb-kārān resīd4107

Bilmiş ol ki senden her birümüze minnet-i ʿ aẓīm ḥāṣıl ve niʿmet-i cesīm vāṣıldur, 
ammā ḥāliyā bize anuñ mükāfātı müyesser ve mücāzātı mutaṣavver degüldür. 
[H-302a] Pūzīne eyitdi:

Benüm maḳāmum ol kūh dāmānındadur ki bu şehre muttaṣıldur. Eger iltifāt 
olınup menzilümüze maḳdem-i meymūn ile teşrīf buyurılursa ümmīddür ki 
edāʾ-i ḥuḳūḳ ḫidmetinde ḳuṣūr vāḳıʿ olmaya. Bebr eyitdi:

Benüm daḫı maḳāmum ḥavālī-i şehrde fülān bīşedür. Şöyle ki ol mevżiʿe güẕer 
buyurasın, maḳdūr-ı vaḳt olduġı ḳadar resm-i ḫidmeti yirine getürem. Mār eyitdi:

Benüm de mekānum bu şehrüñ bārūsı içindedür. Şöyle ki saʿādet müsāʿadet 
idüp külbe-i aḥzāna [Ü-236b] ḳadem-i rencīde buyurasın, bi-ḳadri’l-imkān4108 
bu iḥsānuñ mükāfātın göresin, ammā ʿacāletü’l-vaḳt bizden saña bir naṣīḥat 
münāsibdür ki anuñ istimāʿı saña farż u vācibdür. Zinhār bu gümrāhı zindān-ı 
çāhdan çıḳarmayasın ki ādemī bed-ʿahd olur ve iḥsān muḳābelesinde isāʾeti lā-
zım bilür. Anuñ cemāl-i ẓāhirine firīfte olmamaḳ ve ḳubḥ-ı bāṭın ve mażarrat-ı 
iḫtilātından iḥtiyāṭ ḳılmaḳ gerek. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Bü’gẕer ez ṣūret ü sīret be-vefādār ez ān’k
Ādemī şekl buved k’ū beter ez ded bāşed4109

4106 O gün ne mal fayda verir ve ne de oğullar (Şu’arâ 88).
4107 Ara sıra senin gibi bir güzele ulaşmak  bahtımızdandır, bizim çabalarımızdan değil.
4108 Bi-ḳadri’l-imkān] imkān miḳdārı, Ü.
4109 Vefayı insanların görüntüsünde arama. Çünkü yeri gelir insanlar vahşi hayvanlardan daha beter olurlar.
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Ekse̱r ehl-i ʿālem ārāyiş-i ṣūrete māʾiller ve ıṣlāḥ-ı maʿnādan ġāfillerdür. ʿA-
le’l-ḫuṣūṣ bu ādem niçe demdür ki bizüm ile hem-demdür Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣūretā Yūsuf durur maʿnāda gürg

anuñ ḫulḳ u4110 ḫaṣletini temām teferrüs idüp sīmāsında şemme-i vefā müşā-
hede itmemişüz ve meşrebinde ʿalāmet-i ṣafā muʿāyene ḳılmamışuzdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Vefā me-cūy ze ḫūbān ki hīç kes ne-şenīd
Be-hīç devr ze gülzār-ı dehr būy-ı vefā4111

Bizüm naṣīḥatümüzi sāmiʿa-i ḳabūl ile işitmezseñ ve bu pendümüz mūcibi ile 
ki maḥż-ı iḫlāṣdan münbeʿisḏür, iş itmezseñ bir gün ola ki nādim olasın, ammā 
şecere-i nedāmet müsm̱ir-i se̱mere-i melāmet ola. 

Seyyāḥ anlara iʿtimād ve kelimātlarına4112 iltifāt itmeyüp ṭaraf-ı reseni ḳaʿr-ı 
çāha ṣalıvirdi [B-263b] ve münāṣaḥat-i bī-ġarażı gūş-ı ḳabūl ile istimāʿ itme-
yüp zergeri daḫı ṭaşra çıḳardı. Zerger seyyāḥa iʿtiẕār idüp şāhuñ bundan iʿrāż 
u nefretinden ve kendünüñ ḫavf u ḫaşyet ve vaḥşet ü dehşetinden bir şemme 
iẓhār eyledi ve tażarruʿ idüp iltimās eyledi ki bir gün anuñ cānibine ḳadem-ren-
ce ḳıla. Şāyed ki itdügi iḥsānuñ mükāfātı şarṭın yirine getüre. Seyyāḥ eyitdi:

Ḥāliyā pāy-ı ʿ azīmeti rikāb-ı seyāḥate ḳomışamdur. Bir ḳaç gün ʿ arṣa-i zemīnde 
gitsem ve ḳadem-i ʿazm ile eṭrāf-ı ʿālemi seyr itsem gerek, ammā şarṭumuz bu 
olsun ki eger ḳażādan emān müyesser olursa ve ḳahramān-ı ḳader müsāmaḥat 
gösterürse bir defʿa daḫı şeref-i ṣoḥbetüñ ile müşerref olavüz ve niʿmet-i viṣā-
lüñüzi ġanīmet bilevüz. Mıṣrāʿ: [H-302b]

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Ger ʿömr buved bāz be-ḫidmet be-resem4113

Bu muʿāhede üzre biribirin vedāʿ itdiler ve hemān ol mekāndan her birisi 
maḳṣadlarına gitdiler. Seyyāḥ dönüp yolına girdi. Zerger şehre gelüp bir kūşe-
de münzevī4114 oldı. Pādşāh zergerüñ terbiyetinden peşīmān ve mevāʿiẓ-i vezīri 

4110 Ḫulḳ u] -B H.
4111 Güzellerde vefa arama. Çünkü hiç kimse bu dünyada vefa kokusunu duymadı.
4112 İʿtimād ve kelimātlarına] -Ü.
4113 Ömrüm vefa ederse yine hizmetine gelirim.
4114 Münzevī] mütevārī, H Ü.
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istimāʿ itmedüginden münfaʿil ü perīşān ve duḫterinüñ şenāʿatinden temām 
münḳabıż ve bi’l-külliye anuñ cānibinden müteneffir ü müteʿarrıż her bārī ki 
māderi tażarruʿ u zārī itdi, şeref-i iltifāt bulımadı ve her çend ki aña bir vesāʾil 
şefāʿate teşebbüs ̱ itdiler, mevḳiʿ-i ḳabūlde vāḳıʿ olmadı, tā bu ḥāl üzre bir yıl 
giçdi. Seyyāḥ niçe mesālik  ḳaṭʿ idüp çoḳ memālik  seyr itdi ve bu müddetde 
temām üç yüz ʿaded zer-i ḫāliṣ-i temām-ʿayār ele getürdi. Āḫir dāʿiye-i ḥub-
bü’l-vaṭan ẓuhūr idüp kendü ile fikr itdi: 

Her çend ki diyār-ı ġurbetde aḥvālüm temām murād üzredür ve sāʿat-be-sāʿat 
devlet-i dünyā ki ser-māye-i saʿādet-i ʿuḳbādur, izdiyād üzredür. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Göñlüme ṭoldı ārzū-yı vaṭan
Cān dimāġın pür itdi būy-ı vaṭan

Hevā-yı menşeʾ ü mevlid mizācuma ġāyet sāz-kār ve āb-ı ser-çeşme-i vaṭan 
kām-ı dilde ziyāde ḫoş-güvārdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eger çi nergis ü ānhā ze sīm ü zer sāzend
Berāy-ı nergis ü hem ḫāk-i Türkistān bih4115

Pes dār-ı ġurbetden vaṭan-ı aṣlī cānibine yüz ṭutdı [Ü-237a] ve şeb-hengām-
da ol pūzīnenüñ maḳāmı olan kūhuñ dāmenine yitüp anda nüzūl itdi. Giceden 
bir miḳdār giçicek  ḳażā-yı İlāhī iki düzd-i ḫūn-rīz ü fitne-engīz ki mirrīḫ-i 
ḫançer-güẕār anlaruñ zaḫm-ı sehm-i dil-şikārından vehm ider idi ve simāk-i 
nīzedār anlaruñ hevl-i tīr-i ḫūn-bārından türs-i tersi yüzine çeker idi, Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Çü çeşm-i dilberān pür-kīn ü ḫūn-rīz
Be-ḳaṣd-ı ḫūn-ı merdüm tīġhā tīz4116

ol menzilde anı ḫālī buldılar. Naḳd cinsinden nesi var ise alup elin ve ayaġın 
ḫam-ı kemend ile muḥkem baġladılar ve bir ḫaṭar-nāk  vādīye ki şāriʿden dūr idi, 
şöyle beste vü şikeste bıraḳdılar. Bī-çāre bā-dil-i ṣad-pāre kendü ile fikr itdi kim:

Henūz ki ḥayātdan ramaḳ ve ṣafḥa-i zindegānīden sebaḳ müyesserdür, şehd-i 
ḥamd ve şekker-i şükr-i Rabbü’l-ālemīni kām-ı dilde mükerrer itmek  gerek. 

4115 Nergisi altın ve gümüşten yapsalar da Türkistan toprağında yetişmiş nergis gibi olmaz.
4116 Sevgililerin kindar ve kan dökücü gözü halkın kanını dökmek  için bilenmiştir.
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Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her işüñde Ḫudā’yı yād eyle
Ḫāṭıruñ yādı ile şād eyle

Ḳalbüñi itme bir nefes ġāfil
Ġāfil olmaḳ ḫaṭā durur ʿāḳil [B-264a]

Bir belā gelse di bunı nā-gāh
Ḥasbiye’llāhü lā ilāhe sivāh4117

Merd-i seyyāḥ ol gice tā ṣubḥ mizāc-ı nā-sāz-kārına dārū-yı ṣabr-ı murr ile ʿ ilāc 
idüp ḥükm-i ḳażā ve fermān-ı ḳadere rıżā virdi. Vaḳt-i seḥerde derd-i ḳayd ü 
bendden bī-ṭāḳat olup feryād u zārīye āġāz itdi Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūlün]

Feryād besī kerdem ü feryād resī nīst [H-303a]

Gūyā ki der-īn künbed-i fīrūze kesī nīst4118

ve ebr-i dīdesinden bārān-ı ḥasret yaġdurup ve dūd-ı siyāh-ı āhı āsmāna aġdu-
rup nāle-i cān-güdāz ile eyitdi:

Dirīġ ki bu mehleke-i ʿanāda bī-çāre ḳaldum, kimse benüm ḥālüme muṭṭaliʿ 
olmadı ve bu derd-i cān-sūz ile lücce-i fenāya ṭaldum, keştī-i ümmīdüm kenār-ı 
ḫalāṣa vuṣūl bulmadı. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bend ile ayaġum elüm beste
Ḥasret ile żaʿīf ü dil-ḫaste

Bir yaña miḥnet-i celā-yı vaṭan
Bir yaña şiddet-i belā-yı resen

Bu maḥalde meger pūzīne ṭuʿme ṭalebine künāmından çıḳup eṭrāf-ı deşti geşt 
ider idi. Bu āvāz-ı derd-nāki işidicek  bu ṣadādan āşnālıḳ rāyiḥasın istişmām 
itdi Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Āvāz-ı āşnā-nefes-i rūḥ-perverest4119

4117 Allah bana yeter. Ondan başka tapacak  yoktur.
4118 Çok  feryat ettim, bu yeryüzünde tek  başımaymışım gibi kimse feryadıma yetişmedi.
4119 Sevgilinin sesi ruhun gıdasıdır.
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ve hemān-dem ṣavtuñ ʿaḳabince gidüp seyyāḥuñ ser ü ḳatına geldi. Çün yār-i 
ḳadīmin beste-i bend-i belā gördi çeşmesār-ı çeşminden seyl-āb-ı ḫūnīn revān 
idüp eyitdi:

Ey yār-ı ʿazīz ne ḥādise̱ ḥādis ̱oldı ki sen bu belā bendine düşmege bāʿis ̱oldı. 
Seyyāḥ eyitdi:

Ey birāder miḥnet-ābād-ı dünyāda bir ferd bī-ġuṣṣa-i cerāḥat cürʿa-i rāḥat 
nūş itmemişdür ve ḫarābe-i rūzgārda bir aḥad bī-renc ü āfet bir genc-i leṭāfet 
görmemiş ve işitmemişdür. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Kes ʿasel bī-nīş ez īn dükkān ne-ḫord
Kes ruṭab bī-ḫār ez īn bostān ne-ḫord4120

Her gāh ki bir kimesne bu nükteden āgāh ola ve bu esrārdan ḫaberdār ola, ne 
ġuṣṣa-i ḫār āzār-ı zemāneden ebr-i ḫazān gibi eşk-i melāmeti rīzān ve ne cilve-i ez-
hār-ı tāze-ʿiẕār-ı rūzgār ile mevsim-i bahār gibi ṭarḥ-ı teraḥ ve ṭard-ı aḥzān ider ki 
ne anuñ ġamına medār müyesser ve ne sürūrına ḳarār mutaṣavverdür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Anuñ kim ʿaḳl-ı kāmil ola yāri
Cihān ḥālinden alur iʿtibārı

Görüp bu çarḫ-ı gerdān ıżṭırābın
Zemānuñ sürʿat ile inḳılābın

Ne iḳbālinden alur tünd ü ser-keş
Ne idbārından urur cāna āteş

Pes ser-güẕeştin min evvelihī ilā āḫirihī ḥikāyet itdi. Pūzīne eyitdi:

Ḫoş-ḥāl ol ki bāb-ı ḥuṣūl-i ümmīd küşāde ve esbāb-ı vuṣūl-i murād āmādedür. 
Beyt:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Der-nevmīdī besī ümīdest
Pāyān-ı şeb-i siyeh sefīdest4121

Müyesser olduġı ḳadar bu ḫalelüñ tedārükinde saʿy itmek  lāzımdur, ammā ḥā-
len bend-i belādan [Ü-237b] ḫalāṣ itmek  cümleden mühimdür. Pes seyyāḥuñ 

4120 Bu dünyada, kimse iğnesiz bal ve dikensiz hurma yemedi.
4121 Ümitsizliklerde bile bir ümit vardır. Çünkü her karanlık  gecenin sonu aydınlıktır.
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bendlerin çözdi. Çözülmege ḳābil olmayanı pençe vü dendān ile çeküp üzdi 
ve anı ikrām u iʿzāz ile ḫānesine getürdi ve ḫuşk  ü ter mīveler ile żiyāfet itdi ve 
zebān-ı iltimās ile eyitdi:

Luṭf eyle bu gün bu menzilden ṭaşra gitme ve dil-i fāriġ ile pister-i rāḥata4122 baş 
ḳoyup ḥareket itme, tā ben girü gelem ve [B-264b] dīdār-ı şerīfüñ ile müşerref 
olam. Bunı didi ve seyyāḥı anda ḳoyup ḥarāmīlerüñ ardına düşdi. [H-303b] 
Ḥarāmīler ḫod seyyāḥuñ naḳd ü raḫtın götürüp ol gice temām gitmişler idi ve 
ʿale’s-seḥer kūfte vü dermānde4123 bir çeşmeye yitmişler idi ve leşker-i ḫvāb kiş-
ver-i dimāġlarına hücūm idüp raḫtların püştlerinden indürüp anda yatmışlar 
idi ve ḳalb-i emīn ve ḫāṭır-ı muṭmeʾin ile ḫvāb-ı ḥużūra varmışlar idi. Çāştgāh 
pūzīne anlaruñ ser ü ḳatına yitdi ve anları ḫvāb-ı ġafletde bulup furṣatı ġanīmet 
bilüp raḫtuñ ẓarfını ṭaraf-ı dendān ile yırtup ol bedre-i zeri götürüp bir kūşeye 
getürüp zīr-i zemīnde pinhān itdi. Baʿdehū yine gelüp anlar mütenebbih olma-
dın seyyāḥuñ baʿżı esbābın daḫı alup bir mevżiʿde muḫtefī ḳıldı. Ḥāṣıl-ı kelām 
seyyāḥuñ temām raḫtın ve düzdlerüñ baʿżı ẕī-ḳıymet metāʿların ki bu ṭarīḳ ile 
ele getürmişler idi, götürüp baʿżı emākin-i mekānda pinhān ḳıldı ve ıraḳdan 
bir dıraḫt üstine çıḳup anlaruñ ʿāḳıbet-i kārına dīde-i iʿtibār ile muntaẓır u 
müteraṣṣıd oldı. Bir zemān giçicek  ḥarāmīler ḫvābdan bīdār oldılar. Çün zer ü 
raḫtdan nişān göremediler serāsīme vü ḥayrān olup cüst ü cū içün her ṭarafa 
tek  ü pūy itdiler. Anlardan birisi ki ol ṭāʾifenüñ reʾīsi idi, eyitdi:

Ey birāderler bu ser-çeşme ādemīler memerrine beñzemez ve daḫı āṣār-ı 
aḳdām-ı insānī bu çeşme ḥavālīsinde görinmez. Ẓāhir budur ki bu ṣūret 
ādemī-zādeden ṣādır olmamışdur. Ẓann-ı ġālibüm budur ki bu cāygāh perīler 
ḫvābgāhı ve ġūller ārāmgāhıdur. Biz küstāḫāne bunda geldük, elümüz, yüzü-
müz yuduḳ. Baʿdehū ayaġumuz uzadup bī-edebāne yatduḳ uyuduḳ. Bī-şübhe 
bize bu bendi anlar çekmişlerdür. Henūz maḥall-i şükrdür ki bizi helāke ḳaṣd 
itmediler. Ṣavāb budur ki min-baʿd bunda ṭurmayavüz. Eger bunda daḫı te-
vaḳḳuf idersek  şöyle añlanur ki biñ cānumuz olsa birisin daḫı ḳurtarımayavüz. 
Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Hest ez īn bādiye-i dīvlāḫ
Ḫāne-i dil teng ü ġam-ı dil ferāḫ

4122 Rāḥata] āsāyişe, H Ü.
4123 Dermānde] mānde, H.
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Her ki der-īn bādiye bā ṭabʿ sāḫt
Çün ciger-efsürd ü çü Zühre güdāḫt4124

Pes düzdān dil-i tersān ile üftān u ḫīzān rāh-ı beyābānı ṭutdılar gitdiler ve 
pūzīne anlaruñ muʿāvedetinden ḫāṭırın cemʿ idüp fāriġu’l-bāl gelüp ṣūret-i ḥāli 
bi’t-temām seyyāḥa iʿlām itdi. Ol gice seyyāḥı muḥāfaẓa idüp ṣabāḥ ki düzd-i 
şeb libās-ı ẓulmānī ile ser-çeşme-i ḫūrşīd-i nūrānīden raḫtı götürdi ve seyyāḥ-ı 
mihr-i cihān-gīr bend-i ẓulmetden ḫalāṣ olup kendü menziline ḳadem getürdi. 
Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣubḥ-dem çün nesīm-i ġonçe-küşāy [H-304a]

Oldı ġamgīnlere feraḥ-baḫşāy 

Şevḳ ile beste-diller açıldı
Cümle eṭrāfa nūr ṣaçıldı

Pūzīne seyyāḥı ol ser-çeşmeye iletdi ve naḳd-i maʿhūdı ve düzdlerden alduġı sāʾir 
esbāb-ı mevcūdı der-miyān [B-265a] itdi. Seyyāḥ kendü ḥaḳḳında ḳāniʿ olup 
sāʾir esbāba dest-i taṣarrufı dırāz itmedi ve pūzīneyi vedāʿ idüp şehr cānibine 
mütevecih oldı. [Ü-238a] İttifāḳ yolı ol bīşeye ki bebrüñ meskeni idi, rāst geldi. 
Iraḳdan4125 şīr-i jiyān gibi bir bebr-i ġurrān nümāyān oldı. Seyyāḥ ol şekl-i mehī-
bi göricek  ḫavf u nehīb ḳalbine yol buldı. Bebr āvāz itdi ki emīn ol ki Mıṣrāʿ:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

İtdügüñ ḫidmet ḳamu4126 yādumdadur

Pes ḳarşu geldi ve iʿtiẕār-ı bisyārdan ṣoñra iltimās eyledi ki bir sāʿat4127 tevaḳḳuf 
eyleye. Seyyāḥ anuñ rıżā-yı ḫāṭırı içün mültemesini teḳabbül itdi ve bebr şān-ı 
mihmāna lāʾiḳ nüzl ṭalebine her ṭarafı geşt idüp tā şeh-zāde olduġı bāġa yitdi. 
Şeh-zādeyi gördi ki kenār-ı ḥavżda oturup lehv ü luʿbe meşġūl ve gerdeninde 
bir muraṣṣaʿ-ı ḳıymetī meftūl. Bebr bir kūşeden çıḳup bir pençe ile anı helāk 
itdi ve pīrāyeyi alup mihmān-ı seyyāḥa tuḥfe iletdi. Seyyāḥ daḫı resm-i iʿtiẕārı 
riʿāyet ḳıldı ve emīr-i sibāʿı vedāʿ idüp şehre müteveccih oldı. Bu esṉāda zer-
ger-i āşnānuñ ḥālin fikr idüp ḫāṭırına bu ḫuṭūr itdi ki:

4124 Bu korkunç çölün yüzünden gönül evi daralmış ve gönül derdi artmıştır. Bu çölde tabiatına uyan her kişi Zühre gibi 
parladı, ciğer gibi söndü. 

4125 Iraḳdan] -Ü.
4126 Ḳamu] henūz, H Ü.
4127 Sāʿat] laḥẓa, Ü.
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Behāʾim ü sibāʿdan ḥüsn-i ʿahd müşāhede ḳıldum ve anlaruñ ile āşnālıḳdan bu 
deñlü fāʾide buldum. Eger zerger benüm ḳudūmumdan ḫaber bile, her-āyine 
benüm maḳdemüm ile envāʿ-ı iʿtiẕār gösterse gerek  ve fetḥ-i ebvāb-ı telaṭṭuf-
da envāʿ-ı tekellüf lāzım bilse gerek  ve anuñ imdādı ve iʿāneti ile bu denānīr 
bahā-yı müntehāyı bulsa4128 gerek  ve bu pīrāyeden ki gencīne-i cevāhirdür, 
ḳıymet-i vāfir ele girse gerek. Zīrā ki anuñ bu bābda beṣāreti kāmil ve her 
birinüñ ḳıymetine vuḳūf u maʿrifeti şāmildür. 

Seyyāḥ bu niyyeti itdi ve ʿale’ṣ-ṣabāḥ şehre yitdi. Ol vaḳtden ṣoñra āvāze-i 
helāk-i duḫter-i şāh ile esvāḳ u şehr ṭolmış idi ve ḫalāʾiḳ serāsīme vü ḥayrān 
bārgāh-ı şāh cānibine revān olmış idi. Zerger daḫı taḥḳīḳ-ı ḫaber içün kūşe-i 
ḫalvetden ṭaşra çıḳup diledi ki yārāndan birisin göre ve ḥaḳīḳat-i vāḳıʿadan 
ḫaber ṣora. Nā-gāh seyyāḥı görüp istibşār-ı temām iẓhār itdi ve iclāl ü ikrām 
ile kendü maḳāmına iletdi. Resm-i pürsiş-i ḫāṭırdan ṣoñra bir defʿa daḫı kendü 
vāḳıʿa-i sābıḳasın ve mülāzemet-i şāhdan dūr olup eski mertebesine tenezzül 
itdügin ve māl ü menālden elinde nesne ḳalmayup4129 mübālaġa meblaġ gitdü-
gin ber-sebīl-i tafṣīl taḳrīr itdi. Seyyāḥ aña tesellī virüp eyitdi:

Ey birāder eger senüñ maʿāşuñ bābında ve [H-304b] intiʿāşuñ esbābında 
noḳṣān u ḳuṣūr ẓuhūr ḳıldıysa ve ḫırmen-i se̱rvetüñ ṣarṣar-ı ḥavādis ̱ile ṣavrılup 
bād-ı fenāya gitdiyse ġam yime ki benüm bu ḳadar ʿaded dīnārum temām-
ʿayār vardur ve bir pīrāyem vardur ki cevāhir-i zevāhiri aḫker-i nār gibi par 
par yanar. Bi-ḥamdi’llāh ki temīz-i ʿayār-ı zerde ṣāḥib-naẓar ve taḳdīm-i bahā-
yı cevāhirde üstād-ı māhirsin. ʿAḳd-i şerʿī ile bunları naḳd eyle, tevaḳḳuf itme 
ve murāduñ olduḳça alup ḫarc eyle, tekellüf çekme. Bunı didi ve hemān-dem 
zer ü gevheri naẓarında ḳodı. Zerger nigāh itdi. Pīrāye-i duḫter-i şāh idügin 
bilüp beşāşet-i temām iẓhār ḳılup [B-265b] eyitdi:

Bu cevāhirüñ ḳıymeti aʿdād-ı erḳām-ı ḥisābdan mütecāvizdür ve evhām-ı 
ḥussāb bunuñ bahāsınuñ taʿdādından ʿācizdür. Göñlüñi ḫoş ṭut ki hemān bu 
sāʿat ḫāṭıruñı fāriġ ḳılam. Sen bunda selāmet ile otur, tā ben gelem seni bunda 
bulam. Pes kendüye eyitdi:

ʿAceb devlete irdüm ve ʿaẓīm ġanīmet ele getürdüm. Eger ihmāl idüp fevt-i 
furṣata ruḫṣat virem fevāʾid-i ḥazmden dūr ve menāfiʿ-i tecrübeden be-ġāyet 
mehcūr oluram. Bundan sābıḳ mizāc-ı pādşāh [Ü-238b] baña müteġayyir ve 

4128 Bulsa] virilse, H.
4129 Elinde nesne ḳalmayup] elinden, B H.
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vaḥşet sebebi ile müteneffir idi. Çün bu vāḳıʿa-i cāngāhdan āgāh oldı lā-cerem 
müteʾellim ü endūh-nākdür ve duḫterinüñ ḳātilini arayup bulmaḳda helāk-
dür. Bu ġāʾilenüñ defʿinde bundan evlā ḥīle ve bundan aḳvā vesīle müyesser 
olmaz ki seyyāḥı şāha tuḥfe iletem, tā ṭarīḳ-i ḳıṣāṣ ile siyāset eyleye ve şāyed ki 
bu ḫidmet vāsıṭası ile günāhumı ʿafv idüp yine eski mertebemi ʿināyet eyleye. 
Hemān-dem ʿazm-i ġadri muṣammem itdi ve aḳdām-ı iḳdām ile dergāh-ı şāha 
varup cürʾet-i temām ile eyitdi:

Bu ḥādiṣenüñ aṣlını tefaḥḥuṣda temām saʿy-ı belīġ itdüm ve şāh devletinde 
melikenüñ pīrāyesini ḳātili elinde bulup ṭutdum. Şāh fi’l-ḥāl bir ser-heng irsāl 
idüp seyyāḥı iḥżār itdiler. Bī-çāre çün hencār-ı kārı4130 müşāhede itdi zergere 
ʿitāb-āmīz ḫiṭāba āġāz idüp eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Küştī merā be-dūstī vü kes ne-küşte būd
Z’īn zār ter kesī rā hergiz be-düşmenī4131

Egerçi ki bu ḳażā-yı āsmānīdür, ammā bu degül baña hezār bunuñ gibiler 
erzānīdür. Melik  gümān itdi ki bu günāh-kārdur inkāra mecāli yoḳ. Lā-cerem 
cürmine iḳrār eyler. Bu kelimātı bed-kirdārlıġınuñ mükāfātı cihetindendür. 
Pīrāye daḫı bu maʿnāyı muḥaḳḳıḳ ve bu meẓanneyi muṣaddiḳ oldı. Pes bu-
yurdı, tā anı aḳbeḥ-i heyʾet üzre bir ḫara bindüreler ve teşhīr idüp esvāḳ-ı 
şehri gezdüreler. Baʿdehū bend-i girān ile ḳaʿr-ı zindāna ḳoyalar gideler. Çün 
şerāʾiṭ-ı taʿziyet temām ola ve levāzım-ı mātem ü muṣībet- [H-305a] encām 
bula eşedd-i siyāset ile ḳıṣāṣ ideler. Ol sāʿatde ki seyyāḥ-ı bī-çāre bu feżāḥat ile 
gird-ā-gird şehri gezer idi, mār bālā-yı bāverden ṭaşra dīde-i ʿibret ile naẓar 
ider idi. Çün yār-ı mihribānın beste-i bend-i belā gördi ʿaḳabine düşüp zindā-
na girdükden ṣoñra ḥużūrına geldi ve ḥāl ü ḫāṭırın4132 ṣorup ṣūret-i vāḳıʿaya 
vāḳıf olıcaḳ ḫurūş itdi ve eyitdi:

Biz saña dimedük  mi ki merd-i bed-gevher dīv ü dedden bed-terdür. İsāʾet-i 
iḥsān anlaruñ ḳatında yeksān ve ʿayb u hüner anlar meẕhebinde berāberdür. 
Sen hemān ol zemān ki yārān-ı bī-ġarażuñ kelāmını ıṣġādan ibā itdüñ ve şāʾi-
be-i ḫalelden ḫālī münāṣaḥati istimāʿdan imtināʿ gösterdüñ. Cezm eyledüm ki 
senüñ meʾāl-i ḥālüñ nedāmete yetse gerek  ve ol kāfir-i niʿmet itdügüñ insāniy-
yet mükāfātında saña isāʾet itse gerek. Beyt: [B-266a]

4130 Hencār-ı kārı] aḥvāli, Ü.
4131 Beni dostlukla öldürdün. Kimse böyle düşmanca bir dostluk  yapmamıştı.
4132 Ḥāl ü ḫāṭırın] ḥālin, B.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Men hemān rūz ze Ferhād ṭamaʿ be-burīdem
Ki ʿinān-ı dil-i şeydā be-kef-i Şīrīn dād4133

Seyyāḥ eyitdi: Ey ṣadīḳ-ı ṣādıḳ ve ey refīḳ-ı muvāfıḳ ḥālen bu nemek-i melā-
metden ki benüm cerāḥatüme ekersin, rīş-i dil ve teşvīş-i ḫāṭır-ı lā-yaʿḳılden 
ġayrı ne ḥāṣıldur? Baña bu derd yiter ki pend-i yārān-ı ercümendi gūş-ı hūşu-
ma bend itmemekden bed-nām-ı ʿālem oldum ve rüsvā-yı cihān hem bundan 
ġayrı elem-i bend-i girān ve ġam-ı ḥabs-i zindān var. Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Belki bīm-i helāk-i cānem hem

Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Baña yitmez mi bu cānumdaki rīş
Urursın sen daḫı rīş üstine nīş

Ḥālen bir ḥīle tedārük  eyle ki bu ġāʾileyi aḥsen-i vech ile defʿ eyleyüp bu beliy-
ye üzerümden refʿ ola. Mār eyitdi:

Dünki gün māder-i şāha bün-i dendān u lüʿāb-ı dehānumdan bir çāşnī virdüm 
ki Buḳrāṭ-ı zemān ve Cālīnūs-ı devrān anuñ derd-i bī-dermānında4134 ḥayrān-
dur. Bu giyāhı al nigāh eyle. ʿAle’ṣ-ṣabāḥ ki seni bārgāh-ı şāha ileteler, ṣūret-i 
vāḳıʿadan anı āgāh eyle ve bu giyāhı aña vir, tā melsūʿ tecerruʿ idüp şifā bula. 
[Ü-239a] Şāyed ki bu çāre ile rāh-ı ḫalāṣ ve ṭarīḳ-i necāta ẓafer müyesser ola. 
Seyyāḥ aña minnetler idüp duʿālar itdi ve mār anı vedāʿ idüp sūrāḫına gitdi ve 
seḥergāh pādşāhuñ bām-ı ḳaṣrına çıḳup revzeneden āvāz itdi ki pādşāh āgāh 
olsun ki ʿilāc-ı mizāc-ı melsūʿ ve devāʾ-i dāʾ-i mār güzīde bir giyāhdur ki ḥālen 
aña mālik  seyyāḥ-ı bī-günāhdur. Ol vaḳtde meger melik  māderinüñ bālīni 
üstinde4135 oturup ġam-ı fevt-i duḫteri elem-i derd-i māder ile cemʿ idüp mer-
hem-i zaḫm-ı mārı eṭıbbāya istişāre ider idi. Ol ḳadar ki tiryāḳāt-ı mevāniʿ-i4136 
zehrāt ve devāfiʿ-i semūm ile muʿālecede muʿācele4137 ḳıldılar, müfīd olmadı. 
Çün bu āvāz gūş-ı melike yitişdi [H-305b] buyurdı ki bām-ı ḳaṣr üzre kim var 

4133 Ben, gönül yularını Şirin’in eline verdiği zaman Ferhat’tan ümidimi kestim.
4134 Derd-i bī-dermānında] dārū-yı dermānında, Ü.
4135 Üstinde] yanında, H Ü.
4136 Mevāniʿ-i] u pād, B / u fād, H.
4137 Muʿālecede muʿācele] muʿālece, B.
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bileler ve bu kelām ne cihetden gelür tecessüs ḳılalar. Pes pāsbānlar cüst ü cū 
içün tek  ü pūy itdiler. Bām üzre nevʿ-i insāndan belki cins-i ḥayvāndan nām 
u nişān göremediler. Pes bu kāḥil olındı ki bu ṣadānuñ ṣāḥibi hātif-i ġaybī ola. 
ʿAle’ṣ-ṣabāḥ seyyāḥı zindāndan çıḳarup dergāh-ı şāha iletdiler ve ʿilāc-ı zaḫm-ı 
mārı andan istikşāf u istifsār itdiler. Seyyāḥ duʿā idüp eyitdi: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Hemīşe dergeh-i ʿadl ü cenāb-ı iḥsānuñ
Çü kaʿbe maḳṣad-ı ḥācāt-ı ehl-i ʿālem ola

Ey şāh-ı ʿālem-penāh4138 elem4139 çekme ki bu zehrüñ tiryāḳı elümdedür. İn-
şāʾa’llāhü teʿālā hemān bu dem melike-i cihāna şifāʾ-i kāmil ḥāṣıl ve bi-iẕni’llāh 
bu dārū ile żarar-ı zehr-i mār bedeninden külliyen zāʾil olsa gerek, ammā 
tevaḳḳuʿ-ı bende budur ki evvelā aḥvāl-i perīşānumdan mesāmiʿ-ı celāl ile bir 
nükte inhā eyleyem. ʿAdl-i mülk-ārā-yı melike sezā budur ki bir nefes gūş-ı hūş 
ile ḥāl-i meʾāl-i4140 maẓlūmān-ı bī-kesi ıṣġā buyura. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Çünān ḫusb k’āyed fiġānet be-gūş
Eger dād-ḫvāhī ber-āred ḫurūş

Der-īn dest-geh her ki bīdār nīst
Cihānbānī ū rā sezā-vār nīst4141

Meşām-ı dil-i şāh [B-266b] kelām-ı seyyāḥdan būy-ı ṣıdḳ istişmām idüp te-
laṭṭuf ṭarīḳı ile4142 buyurdı ki bī-tevaḳḳuf ser-encāmuñı mebdeʾden müntehāya 
dek  iʿlām ve bī-tekellüf āġāz u encām-ı ḥālüñi beyānda saʿy u ihtimām eyle. 
Seyyāḥ cürʾet-i temām ile aḳdām-ı iḳdām üzre gelüp ceriyyü’l-cenān ve faṣīḥü’l-
lisān evvelā temām ser-güẕeştin bir vech ile beyān ḳıldı ki żamīr-i münīr-i şāha 
ol bī-günāhuñ berāʾet-i sāḥat-i ẕimmeti rūz-ı rūşen gibi ʿayān oldı. Baʿdehū ol 
giyāhı şīr ile ḥall idüp melsūʿa içürdi. Hemān sāʿat ese̱r-i berāʾet ve ʿalāmet-i 
ṣıḥḥat bedeninde ẓāhir olup ḳıṣāṣdan bedel himmet-i ḫüsrevāneye lāʾiḳ ḫilʿat-i 
girān-māye ile iḫtiṣāṣ buldı. 

Zerger-i bed-kirdār pāy-ı dārda elem ü intiẓārda idi ki tā seyyāḥ berdār olup 

4138 Şāh-ı ʿālem-penāh] şāhum, B.
4139 Elem] teşvīş, Ü.
4140 Meʾāl-i] -H Ü.
4141 Öyle uyu ki haklının feryadı kulağına geldiği zaman duyabilesin. Bu dünyada uyanık  olmayan yönetmeyi hak  etmez.
4142 Ṭarīḳı ile] -B.
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ol miḳdār zer-i sürḫ-i temām-ʿayār kendüde ḳalaydı ve şāh ḳatında ol taḳarrüb 
ü cāhı ki sābıḳan bulmış idi, yine bulaydı. Nā-gāh misā̱l-i vācibü’l-imtisā̱l ṣā-
dır oldı ki seyyāḥ-ı bī-günāhdan niʿme’l-bedel zerger-i ġaddārı berdār ideler. 
Anlaruñ āyīn ü meẕheblerinde böyle idi ki ḳaçan bir bī-günāh ḥaḳḳında bir 
müfterīnüñ iftirāsı sā̱bit olup ol bühtān żımnında anuñ ġaraż-ı fāsidi ẓāhir 
olsa ol ʿuḳūbet ki ol müttehem-i maẓlūm ḥaḳḳında iḳāmet olınsa gerek  idi, ol 
keẕẕāb-ı ġammāz bābında taḳdīm olınur idi. Hemān bu düstūr üzre ol ġad-
dār-ı bed-kirdār ki ne rūy-ı fütüvveti ve ne būy-ı mürüvveti var idi, berdār 
olındı ve ʿarṣa-i ḫāk  levs-̱i cīfe-i [H-306a] nā-pākinden ki mecmaʿ-ı ġadr u 
fesād [Ü-239b] ve menbaʿ-ı cevr ü ifsād idi, pāk  olup ṭarīḳ-i mükāfāt ile ken-
dü fiʿlinüñ cezā vü sezāsın buldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ṣanma kim ġaddār ber-ḫūrdār olur
Yā kesilür başı yā berdār olur

Beyt:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Der-īn deyr-i mükāfāt ān ki bed-kerd
Ne bā cān-ı kesān bā cān-ı ḫod kerd4143

Mıṣrāʿ:
[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Eger ḫvāhi nikū bāşī nikū bāş4144

Budur mese̱l-i mülūk  sülūk-i ṭarīḳ-i iḫtiyār-ı ḫavāṣda ve dāstān-ı selāṭīn te-
faḥḥuṣ-ı aḥvāl-i erbāb-ı taḳarrüb ü iḫtiṣāṣda eger melik-i Ḥaleb zerger-i bed-aṣl 
u bī-edebi terbiyet itmeyeydi, duḫteri ḫūn-ı bī-günāh ile müteʿarrıż olmaz idi ve 
şikence-i ser-pençe-i bebr ile mükāfātın bulmaz idi. ʿ Umūman selāṭīne vācibdür 
ki bī-tecrübe bir eḥadi terbiye itmeyeler ve ʿale’l-ʿumyā bir emrde ḳażā ve bir 
fermānı imżā buyurmayalar ve yaḳīnen bileler ki insān ḳatında luṭf u iḥsān żāyiʿ 
olmaz ve cezāʾ-i isāʾet ü ʿiṣyān verāʾ-i perde-i nisyānda ḳalmaz. Ḳıṭʿa:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Naḳş olur nefs-i beşerde ḫayr u şerr ü nīk  ü bed
Görse iḥsānı unutmaz tā ebed insān olan

4143 Bu imtahan dünyasında kötülük  eden aslında kendisine kötülük  etmiştir. 
4144 Mıṣrāʿ: Eger ḫvāhi nekū bāşī nekū bāş] -Ü.
 Eger iyi olmak  istiyorsan iyi ol.
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Bir niçe yıl ḫidmet eyler ḳullar u āzād olur
Olamaz āzād hergiz bende-i iḥsān olan

Çün ferrāş-ı ḳażā serā-perde-i ġaybdan devletlerin evc-i āsmāna irgürdi ve 
kār-fermā-yı ḳader tāc-ı kerāmet ve efser-i ḫilāfeti anlaruñ farḳ-ı ferḳad-sāyına 
erzānī gördi vācibdür ki beẕl-i mechūd idüp anlardan bir ʿamel vücūda gele ki 
sebeb-i saʿādet-i dünyā ve mūcib-i ḥuṣūl-i necāt ve vuṣūl-i derecāt-ı ʿuḳbā ola. 
Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Her müddetī naẓar be-kesī mī-kuned sipihr
Her nevbetī zemīn be-kesī mī-dehed zemān [B-267a] 

Çün kām-ı cāvidān mutaṣavver ne-mī-şeved
Ḫurrem kesī ki mānd ez ū nām-ı cāvidān4145

4145 Zaman, bazen birinin yüzüne güler, mekan da bazen fırsat verir. Kimseye kalıcı bir mutluluk  olmuyorsa bu dünyada 
iyi bir nam bırakana ne mutlu!

1118 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



BĀB-I ÇİHĀR-DEHÜM İNḲILĀBĀT-I 
ZEMĀNA ʿADEM-İ İLTİFĀT VE CEMĪʿ-İ 
UMŪRDA ḲAŻĀ-YI RABBÜ’L-ʿİBĀDA RIŻĀ VÜ 
İNḲIYĀD LĀZIM İDÜGİN BEYĀN İDER

Çün Rāy-ı kişver-küşāy bu dāstān-ı dil-ārāyı ki bir gencīnedür, ṭolu cevāhir-i 
ḥikmetden ve bir ḫazīnedür, memlū naḳd-i pend ü naṣīḥatden, gūş-ı cān ve 
semʿ-i iẕʿān ile istimāʿ itdi ṭabaḳ-ı dehāndan medḥ ü se̱nā cevāhirin ḥakīm-i 
büzürgvāruñ farḳına nisā̱r idüp iʿtiẕār-künān eyitdi. Ḳıṭʿa:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Ey teşnegān-ı bādiye-i şevḳ yāfte
Ez baḥr-ı ṭabʿ-ı rūşenet āb-ı zülāl-i ʿilm

Ber-dāşte żamīr-i münīret be-dest-i fikr
Rūzī hezār bār niḳāb ez cemāl-i ʿilm4146

Taṣdīʿ-ı mülāzimān-ı cenāb-ı ḥikmet-meʾāb ḥadden tecāvüz itdi ve bāb-ı 
ibrāmda aḳdām-ı iḳdāmı dāʾire-i edebden ṭaşra gitdi. Ḳarībdür ki aṭnāb-ı ıṭnāb 
infiṣām bula ve veṣāyā-yı ḥikmet-encām temām ola. [H-306b] Çün ḥakīm-i 
İlāhī on üçünci vaṣıyyetüñ feḥvāsını kemā-hiye iʿlām buyurup terbiyet-i ḫavāṣṣ 
u nüdemā bābında dāstān-ı selāṭīn-i ḳudemāyı beyān ve muṣāḥabet-i erāẕil ve 
münāsebet-i edānīden ḥāṣıl olan ḫalel ü noḳṣānı delīl ü bürhān ile rūz-ı rūşen 
gibi ʿayān itdi ḥāliyā mültemesdür ki on dördünci vaṣıyyetüñ mażmūnın ki 
āḫir-i veṣāyādur, ṭarīḳ-i temsī̱l ile ber-sebīl-i tafṣīl şeref-i inhāya yitişdüre ve 
sebeb nedür ki kerīm-i ʿāḳil ve dānā-yı kāmil dāʾimā bende-i belā ve ḫaste-i 

4146 Sen öylesine yüce bir kişisin ki ilim çölünün susamışları senin parlak  tabiatından duru ilim suyu bulmuş ve senin 
aydın kişiliğin her gün düşünce eliyle ilimden bin defa örtüleri kaldırıyor. 
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tīr-i ʿanā olup leʾīm ü cāhil ve nā-dān-ı ġāfil hemvāre müstaġraḳ-ı ẕevḳ u ṣafā 
olur. Ne aña ʿaḳl u feṭānet nāfiʿ ve ne buña cehl ü ḥamāḳat māniʿ olur ve celb-i 
menfaʿatde vesīle nedür ve defʿ-i4147 mażarratda ḥīle nedür, luṭf idüp beyān 
buyura. Birehmen-i ḥikmet-niṣāb cevāb virdi ki:

Ey şāh-ı kām-yāb iktisāb-ı devletüñ muḳaddemātı ve esbābı vardur. Herkes ki 
aña [Ü-240a] dest-res bulur, sezā-vār-ı cāh u devlet ve şāyeste-i ʿizz ü rifʿat 
olur, ammā anuñ netāʾic ü se̱merātı meşiyyet-i müsebbibü’l-esbāba menūṭ ve 
cümlesinüñ ser-riştesi ḳażā-yı Rabbānī ve taḳdīr-i Yezdānī’ye merbūṭdur. Çün 
ḳāżīʾ-i ḳażā bir ḥükmi imżā ve bir emri iḳtiżā ḳıla cümle vesāyıṭ sāḳıṭ ve cemīʿ-i 
vesāʾil bāṭıl u zāʾil olur. Zīrā ki niçe dānālar var ki bā-vücūd istiḥḳāḳ-ı ḳūt-ı 
yek-rūzeden ʿācizler ve niçe nādānlar vardur ki bī-istiʿdād ʿizzet ü serverlik 
serīrine cülūs idüp rifʿat-i derecede evc-i felekden mütācāvizlerdür. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Genc-i şāhī dehend dūnān rā
Be-hüner-pīşe nīm nān ne-dehend

Sifle ber-ṣadr u ehl-i dāniş rā
Be-ġalaṭ reh ber-āstān ne-dehend4148

Her-āyine bu ḳażıyye ḳażā-yı Yezdānī [B-267b] ve fermān-ı Sübḥānī’den 
ġayrıya vā-beste degüldür. Her çend ki bir eḥadüñ ki ḫıred-i4149 temāmı ola, 
anuñla umūr-ı maʿāşı intiẓām bulmaḳ müyesser veyā hüner ü kemāli ola ki 
anuñla esbāb-ı intiʿāşı müheyyā olmaḳ mutaṣavver ola veyā ṣıfat-ı ḥüsn ü 
cemāli ola ki anuñla ṣayd-ı ḳulūb-ı nās idüp ceẕb-i menāfiʿ-i bī-ḳıyās eylemek 
mümkin ola. Çün ḳażā-yı Kirdkār aña yār u meded-kār olmaya her-āyine an-
lardan hīç se̱mere-i şecere ẓuhūra gelmeye ve muḳaddemāt-ı hüner ü kemāl ve 
ḫıred ü cemālden çendān fāʾide bulmaya. Bir pādşāh-zāde bu mesʾeleyi dervā-
ze-i şehr-i Nusṭūr’da āb-ı zer ile yazmış ve kitābe-i bābında ke’n-naḳşı fi’l-ḥacer4150 
ḳazımışdur ve bu maḳāma münāsib bu dāstān-ı şīrīn ve ḥikāyet-i rengīn andan 
yādgār ḳalmışdur. Rāy istifsār itdi ki: Nice mervīdür4151 ol?

4147 Defʿ-i] sülb-i, B H.
4148 Alçaklara padişahlık  hazinesini verirler. Hüner sahibine yarım ekmek  bile vermezler. Halbu ki alçaklar, ilim 

sahibini kapıdan içeriye almazlar.
4149 Ḫıred-i] ʿaḳl-ı, Ü.
4150 Taş üzerine çizilmiş.
4151 Mervīdür] rivāyet olmışdur, Ü.

1120 HÜMÂYÛN-NÂME

www.tuba.gov.tr



Ḥikāyet: Birehmen eyitdi: Rivāyet iderler ki baʿżı memālik-i Rūm’da bir tāc-
dār-ı kām-kār ve bir cihāndār-ı nāmdār var idi [H-307a] ki sāʾir şehriyārlaruñ 
aña nisbet hemān bir nāmı4152 var idi. Beyt: 

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Be-dāniş büzürg ü be-himmet bülend
Be-bāzū dilīr ü be-dil hūşmend4153

Bu pādşāhuñ4154 iki ferzendi var idi ki hüner ü kemāl ile ārāste ve ʿadl ü inṣāf 
ile pīrāste. Beyt: 

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yekī dilhā be-raḥmet şād kerde
Yekī cānhā be-ʿadl ābād kerde4155

Çün şāh daʿvet-i Īzedī’ye lebbeyk-zenān icābet itdi püser-i mihteri ḫazāʾin ü 
defāʾini dest-i ḳahr u taġallüb ile ḳabż idüp ḳulūb-ı erkān-ı devlet ve aʿyān-ı 
ḥażreti kemend-i telaṭṭuf ve fitrāk-i tekellüf ile ḳayd ve kemāl-i taḫalluḳ u te-
melluḳ ile ṣayd idüp pederi maḳāmına cülūs itdi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-ferruḫ-ter zemān şāh-ı cevān-baḫt
Be-āyīn-i peder şod ber-ser-i taḫt4156

Birāder-i kihter çün gördi ki hümā-yı saʿādet4157 sāyesin ulu birāderinüñ farḳ-ı 
ferḳad-sāyına ṣaldı ve ḳāʾid-i devlet zimām-ı tevsen-i eyyāmı anuñ ḳabża-i 
murād ve kef-i inḳıyādına tefvīż ḳıldı anuñ cānibinden mebādā ki mekr ü ġadr 
yitişe diyü endīşe idüp4158 raḫt-ı ḳarārı rāḥle-i firāra taḥmīl idüp kürbet-i ġur-
bet ve celā-yı diyār iḫtiyār itdi ve ġam u nāleden zād u nevāle götürüp sefere 
müteveccih oldı. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze şehr-i ḫvīş melūlem ser-i sefer dārem
Be-coz ġam-ı tu ne-dānem çi tūşe ber-dārem4159

4152 Nāmı] adı, B.
4153 İlimde büyük, himmette yüce, kuvvette ve zekâda eşsiz...
4154 Bu pādşāhuñ] -B H.
4155 Birisi merhametle gönüller sevindirmiştir. Diğeri adaletle canlar âbâd etmiştir.
4156 Bahtı güzel olan, güzel bir devirde babasının tahtına çıktı. 
4157 Saʿādet] salṭanat, H Ü.
4158 Endīşe idüp] -B.
4159 Kendi şehrimden sıkıldım. Sefere çıkmak  istiyorum. Ama bu seferde yanıma almak  için senin gamından başka bir 
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Şeh-zāde tek  ü tenhā mesāfe-i baʿīde ḳaṭʿ idüp ġurūba ḳarīb vaḳtde bir menzile 
yitdi. Bir zemān tenhālik  vaḥşetinden ve ġarīblik  dehşetinden giryān u ġırīvān 
olup nāle-künān eyitdi. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her dü gāmī kerd çeşmem çeşme-i ḫūnīn revān
Ḥāl-i reften çün buved īn ḫod nuḫustīn menzilest4160

El-ḳıṣṣa ol giceyi temām ḥayret ü żacret ile giçürdi. Çün tebāşīr-i ṣubḥ ẓāhir 
olup çihre-i zībā-yı ʿ arūs-ı ḫūrşīd tutuḳ-ı ufḳdan ʿ ayān oldı ve nigār-ı ḫāveri zīr-i 
ḥicāb-ı nīlūferīden ʿiẕār-ı raḫşān ve ruḫsār-ı nūr-efşānın ʿālemiyāna nümāyān 
ḳıldı Beyt: [Ü-240b]

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çın seḥer çünki şāhid-i ḫūrşīd
ʿĀleme itdi ʿarż nūr-ı cedīd

melik-zāde yine sāz-ı sefere āheng4161 itdi. Nā-gāh bir cevān-ı tāze-rūy u silsi-
le-mūy melāḥatde bī-naẓīr ve leṭāfetde dil-peẕīr aña [B-268a] hem-vāre oldı. 
Şeh-zāde neẓāre ḳılup bir meh-pāre gördi ki ḫilʿat-i luṭf u kemāl ḳāmet-i ḥüsn 
ü cemāli içün dikilmiş idi ve māh-ı nev ḫam-ı ebrūsın görüp eksikligin temām 
bilmiş idi. Ḫaṭṭ-ı sebzi benefşe-i tāze idi ki gül-berg-i ṭarī ḥavālīsinde açılmış, yā 
rīze-i müşk  ü ʿanber idi ki4162 ṣaḥīfe-i kāfūr üzre ṣaçılmış idi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḫaṭeş çün mūrçe-i pīrāhen-i gül
Ki ʿanber-rīze mī-çīned ze sünbül

Ḫaṭī zencīr kerde māh geşte
Ḫıred ser ber-ḫaṭṭeş gümrāh geşte4163

Mesṉevī:

şeyim yok.
4160 İki adım atmadan gözlerim kanlı gözyaşları dökmeye başladı. Daha ilk  adımda böyle olduysa menzilime nasıl 

ulaşabilirim?
4161 Sāz-ı sefere āheng] āheng-i sefer, B.
4162 Ü ʿanber idi ki] -B.
4163 Yüzündeki hatlar gül yaprağının üzerindeki kıvrımlar gibidir. Öyle bir hat ki ayı kendi üzerine çeker ve aklı kendi 

yolundan şaşırtır.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Beyān olmaz anuñ ḥüsni kitābı
Delīlle şerḥ olınmaz faṣl-ı bābı [H-307b]

Yazılsa ḥüsninüñ şerḥinde ebvāb
Sekiz cennet olurdı anda bir bāb

Şeh-zāde çün ol ḫaṭṭ-ı dil-keş ve ruḫsāre-i āteş-veşi müşāhede itdi kendü ken-
düye eyitdi:

Bār-ı miḥnet-i hicrāna meger bu cevānuñ ḳuvvet-i muvāfaḳatı ile taḥammül 
olına ve bu bādiye-i āteş-efşān u dūzaḫ-nişānuñ tābından bu serv-i ḫırāmānuñ 
sāyesinde emān bulına. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ḫoşest āvāregī ān rā ki hem-rāhī çünīn bāşed4164

Pes ol iki yāsemen-i çemen-i cevānī ve ol iki nihāl-i būstān-ı emānī biribirinüñ 
ṣoḥbeti ile ḫoş-ḥāl olup beyābān-ı pür-elemi gülistān-ı İrem taṣavvur itdiler 
ve ḫāristān-ı meşaḳḳat ü miḥneti gülşen-i nüzhet-fezā-yı cennet ḫayāl idüp 
gitdiler. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Seferde bulınsa muvāfıḳ refīḳ
Behişt olur olsa cehennem ṭarīḳ

Bu menzilde daḫı bir bāzirgān-zāde-i hūş-yār ve kār-dān u kār-güẕār ṣāḥib-ted-
bīr rūşen-żamīr ki ḳādir idi ki vaḳt-i kifāyetde ʿaḳl-ı kāmil ile ʿıḳd-i şebi gerden-i 
rūza ʿaḳd ideydi ve hengām-ı kesb ü kārda luṭf-ı ḥīle ile dīnār-ı temām-ʿayār-ı 
ḫūrşīd-i zer-nigārı çārsū-yı bāzār-ı felekden ele getüreydi. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḥarīfī çābükī şīrīn-zebānī
Be-dāniş kār-sāz u kār-dānī4165

Anlara mülḥaḳ olup ṣūret-i tesḻīs ̱ birle naẓar-ı saʿādet be-dīdār oldı. Üçünci 
gün bir dihḳān-zāde-i tüvānā ki aḥvāl-i zirāʿatde beṣāret-i şāmili ve eṭvār-ı 
dihḳanetde mahāret-i kāmili var idi, bāġbānlıḳda yed-i ṭūlāsı bir mertebede idi 
ki her nihāl-i ḫuşki ki zemīne diker idi, naḫl-i Meryem gibi ser-sebz olup ter ü 

4164 Böyle bir yoldaşı olana avarelik  bile güzeldir.
4165 Çevik, tatlı dilli, bilgili ve iş bilen bir kişi.
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Rum ülkesinin padişahının ölmesi sonrasında büyük oğlunun tahta geçmesi, 
küçük oğlunun can korkusuyla ülkeden kaçması ve yolda farklı amaçlarla 
evlerinden ayrılmış üç arkadaş daha edinmesi. TSMK, revan 843, v.479a.
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tāze vü ḫoş meze mīveler virür idi ve dihḳanetde yümn-i ḳademi bir ġāyetde idi 
ki her ḫāke ki naẓar-ı beẕrin eker idi, ol zerʿden ʿayn-ı zer ḥāṣıl ḳılur idi, Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bāġ ez ū geşte tāze vü şādāb
Zerʿ rā muntaẓam bedū esbāb4166

anlara muṣāḥābet oldı ve ḫāne-i murāfaḳatuñ erkān-ı erbaʿası mükemmel olup 
ḫayru’r-rufeḳāʾi erbaʿatün4167 sırrı ẓuhūr ḳıldı. Yārān-ı mihribān sürūr-ı ṣoḥbet-i 
dostān-ı hem-destān ile ġam-ı aḥbāb u evṭānı ferāmūş idüp gitdiler ve birbiri-
nüñ dīdārı ile āsūde-ḥāl olup menāzil ü merāḥil ṭayy itdiler. Mesṉevī:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her ki bāşed hem-nişīn-i dūstān
Hest der-külḫan miyān-ı būstān

Her çi mī-cūyī be-ṣoḥbet ḳāʾimest
Ne ze pāyet kār mī-āyed ne dest

Dil ze her yārī ġıdāyī mī-ḫored
Cān ze her ʿilmī ṣafāyī mī-bered

Ez liḳā-yı her kesī feyżī berī
V’ez ḳırān-ı her ḳarīn çīzī [B-268b] ḫorī

Çün sitāre bā sitāre şod ḳarīn
Lāʾiḳ-ı her dü ese̱r zāyed be-bīn4168

Mesāfe-i dūr u dırāz ḳaṭʿ itdükden ṣoñra şehr-i Nusṭūr’a yitdiler ve kenāre-i 
şehrde āsāyiş ü ārāmiş [Ü-241a] içün bir münāsib maḳām iḫtiyār itdiler. 
Cümlesinüñ zād u tūşesi āḫir olmış idi ve dīnār u diremleri daḫı nihāyet bulmış 
idi. Yārāndan [H-308a] birisi eyitdi:

Ḥālen ol zemāndur ki her birümüz ḳādir olduġumuz hüner ü kifāyetümüzi 
gösterevüz ve naḳd-i ḳuvvetümüzi ḫarc idüp ḳūt-ı lā-yemūt ele getürevüz, tā 
ferāġat ile bir ḳaç gün bu şehrde iḳāmet ḳılavüz. Şeh-zāde eyitdi:

4166 Bağ onun sayesinde şenlenmiş ve düzene girmiştir.
4167 Arkadaşların en iyisi dört tanedir.
4168 Her kim dostlarla oturup kalkarsa külhanda bile olsalar gül bahçesinde gibi olur. Her ne ararsan dost sohbetinde 

vardır. Gönül her dosttan bir pay alır. Ruh her ilimden bir gıda alır. Herkesin yakınlığından bir feyz alırsın. Yıldızın 
yıldızla yakınlaşmasından mutlaka güzel bir şey doğar.
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Umūr-ı dünyeviyye teḳādīr-i İlāhī’ye müteʿallıḳdur. Cidd ü cehd-i benī-āde-
müñ anda medḫali yoḳdur. Pes ʿāḳil olan anuñ ṭalebine çendān māʾil olmaz ve 
bir cīfenüñ ki ṭālibi kilāb ve āḫiri4169 ḫarāb ve āḫiretde mūcib-i ḥisāb u ʿaẕāb 
ola, iktisābına irtikāb ḳılmaz. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Īn cihān ber-misā̱l murdārīst
Kerkesānend gerdişān hezār

Īn merān rā hemī zened mıḫleb
V’ān merīn rā hemī zened minḳār

Āḫirü’l-emr ber-perend heme
Ez heme bāz māned īn murdār4170

Her rızḳ ki kār-ḫane-i ezelde maḳsūm ola, imdād-ı ḥırṣ u şereh ile izdiyād 
bulmaz ve ḥarīṣuñ nihāl-i ḥāl ve şecere-i aʿmālinden se̱mere-i vebāl ü nikālden 
ġayrı se̱mer ḥāṣıl olmaz. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kişiye çünki muḳadder durur naṣīb-i ezel
Ne eksilür ü ne artar iderse saʿy-ı hezār

Ṭaleb ne fāʾide ider çü rızḳ ola maḳsūm
Ḥaẕer ne ıṣṣı ḳılur çün ecel ire nā-çār4171

Cevān-ı cānān leb-i ḫandān ile temedduḥ-künān eyitdi. Taḥṣīl-i māl ü menālde 
ḥüsn ü cemāl sebeb-i tām ve vuṣūl-i āmālde ʿillet-i luṭf-ı yāl ü bāl müsellem-i ḫāṣ 
u ʿ āmdur. Her ḳande kim cīm-i cemāl cilve ḳıla, māl aña tābiʿ-i muṭlaḳdur ve her 
kimde ki ẓāʾ-i ẓarāfet ẓāhir ola, reʾfet aña mülḥaḳ olmaḳ muḥaḳḳaḳdur. Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Nā-çār her ki ṣāḥib-i rūy-ı nikū buved
Her cā ki bü’gẕered heme çeşmī ber-ū buved4172

Bāzirgān-zāde daḫı anuñ muḳaddemātını ḳadḥ ve kendünüñ ʿaḳl u kifāyetini 
medḥ itdi ve eyitdi: 

4169 Āḫiri] āciri, H.
4170 Bu dünya, üzerinde binlerce akbabanın dolaştığı bir leş gibidir. Bu akbabalar sürekli birbirleriyle savaşıyor, birbirine 

pençe atıyor. Geriye kalan ise yine leş parçaları. 
4171 Ḳıṭʿa: Kişiye çünki muḳadder… çün ecel ire nā-çār] -Ü.
4172 Güzel yüzlü birisi geçtiğinde tüm gözler istemeden de olsa ona çevrilir.
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Ser-māye-i ḥüsn ü bahā bāzār-ı dünyāda bir naḳd-i bī-beḳā ve bir metāʿ-ı 
kem-bahādur. Az zemānda ser-māye vü sūd elden gider ve bād-ı fenā bün-
yād-ı vücūdın hebā ider, ammā vāżıḥdur ki menāfiʿ-i rāy-ı rāst ve fevāʾid-i 
tedbīr-i dürüst ve vüfūr-ı beṣāret ve şümūl-i baṣīret cemīʿ-i esbāb-ı devlet üzre 
sābıḳ u rāciḥdür. Her kimüñ ki dest-i vüsʿati teng ve pāy-ı maʿīşeti seng-i fāḳa 
ile leng ola, merhem-i ʿaḳl u fehmden ġayrı ile aña devā müyesser degüldür ve 
her kimüñ ki mizāc-ı ḥāli sümūm-ı efāʿī-i hümūm ve faḳr u iḥtiyāc ile mesmūm 
ola tiryāḳ-ı temīz ü idrākden ġayrı ile aña şifā mutaṣavver degül. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Her kime ki ʿaḳl-ı kāmil hādī vü rehber ola
Bir avuç ṭopraġa himmet eylese gevher ola

Dihḳān-zāde eyitdi: Ser-māye-i ʿ aḳl u ḫıred her yirde sūdmend olmaz ve biżāʿat-i 
temīz ü beṣāret her bāzārda revāc u iʿtibār bulmaz. Eger dāniş ḥuṣūl-i devleti 
muḳteżī olaydı gerek  idi ki her kimse ki fażl u maʿrifetde cümleden ekmel ve rāy 
ü rüʾyetde ḳamudan efżal [H-308b] ola, livā-yı devleti [B-269a] evc-i āsmān-ı 
cihānbānīye ireydi ve nihāl-i saʿādeti bāġ-ı cihānda se̱mere-i kāmrānı vireydi, 
ammā çendān erbāb-ı fażl u ḫıred zindān-ı iḥtiyācda bend-i fuḳarā ile muḳay-
yed görülmişdür ve anlaruñ ki meşām-ı ḫayşūmları şemme-i gülzār-ı kifāyet ü 
dirāyetden maḥrūmdur, būstān-ı tereffüh ü se̱rvetde ve gülistān-ı tereffuʿ u dev-
letde temāşā-künān müşāhede olınmışdur. Bu ecildendür ki dimişlerdür: Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Felek  be-merdüm-i nādān dehed zimām-ı murād
Tu ehl-i dāniş ü fażlī hemīn günāhet bes4173

Ammā berekāt-ı kesb ü ṭaleb ve meyāmin-i cehd ü taʿab kişiyi ḥażīż-i ẕillet-
den ẕirve-i ʿizzete yitürür ve fevāʾid-i ḥırfet ve ʿavāʾid-i ṣınāʿat ādemi maḳām-ı 
denāʾetden maʿrıż-ı saʿādete getürür. Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Kesb kun tā zerī be-dest āyed
Ki ze ʿaḳl-ı tu hīç ne-küşāyed

Şāh bā ān ki taḫt dāred ü tāc
Be-zer-i kāsibān şeved muḥtāc4174

4173 Felek  cahil insanların eline muratlarının yularını verir. Sen, ilim ve fazilet sahibisin, bu günah sana yeter.
4174 Ticaret yap ki para kazanasın. Ticaret yapmakla senin aklından bir şey eksilmez. Padişahların taht ve tacı olmasına 

rağmen tüccarların altınına muhtaçtırlar.
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Çün bunlar nevbetlerin temām itdiler şeh-zādeden iltimās idüp [Ü-241b] 
eyitdiler:

Luṭf idüñ siz daḫı bu bābda bir defʿa daḫı bir nükte beyān ḳıluñ ve bu miyānda 
cārī olan kelimātuñ esrār-ı nihānından bir şemme ʿayān eyleyüñ. Şeh-zāde 
eyitdi: Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Mā āb-rūy-ı faḳr u ḳanāʿat ne-mī-berīm
Bā pādşeh be-gūy ki rūzī muḳadderest4175

Ben hemān ol meẕheb üzre muḳarrerem ki bundan sābıḳ anuñ ḥaḳīḳatinden 
bir nükte taḳrīr olınmışdur ve yārānuñ kelimātına daḫı ki buyurdılar: Pīrāye-i 
ḥüsn ü cemāl ve ser-māye-i ʿaḳl u kemāl ve beżāʿat-i meşaḳḳat-i iʿmāl4176 ve 
mesāʾil-i ḥuṣūl-i māl ü āmāldür ki çendān münkir degülem, ammā müddeʿām 
budur ki eger şāhid-i ḥükm-i ḳażā verā-yı tutuḳ-ı rıżādan cilve ḳılmaya, kevkeb-i 
nūr-efşān-ı ḥüsn ü cemāl ufḳ-ı devlet ü iḳbālden ṭāliʿ olmaz ve tā kār-güẕār-ı 
ḳader-i çihār-sū-yı cihānda meşaḳḳat dükkānın açmaya, bāzār-ı ʿālemde metāʿ-ı 
baṣīret-i benī-ādem çendān revāc bulmaz. Ḳāʾide-i māʾide-i kesb bir nevāledür 
ki taḳdīr-i ezelī ḥavālesi ile erbāb-ı cidd ü ṭalebe müyesserdür ve ḫūşe-i geşt ü 
zerʿ bir tūşedür ki ḫırmen-i irādet-i Lem-yezelī’den müzāriʿān-ı ḥırfete muḳad-
derdür. Her raḳam-ı tedbīr ki ḳalem-i endīşe-i żamīr ile levḥ-i reng-āmīz-i ḫayāle 
taḥrīr olına, muvāfıḳ-ı taḳdīr olmayıcaḳ ḫarāblıḳ ābı ile maḥv olmaḳ muḳarrer ü 
muḥaḳḳaḳdur ve her efsūn ki anı neffāsā̱t-ı ʿaḳl u ḫıredden ʿaḳd eyleye, ʿazāʾim-i 
ḫvān-ı ḳażā redd idicek  efsāne-i rengīn bulmaḳ muḳarrerdür. Beyt:

[Mefāʿīlün / Feʿīlātün / Mefāʿīlün / Feʿīlün]

Çi naḳeşhā ki ber-engīḫtīm ü sūd ne-dāşt
Füsūn-ı mā ber-i ū geşteest efsāne4177

Pes muḥaḳḳıḳ oldur ki her gāh ki meşiyyet-i ḥaḳḳ bir kimesnenün maṭlabına 
müteʿallıḳ ola, bī-kesb ü taʿab belki bī-sebḳat-ı ṭaleb elbette ḥāṣıl u vāḳıʿ olur 
ve çün irādet-i cevād-ı muṭlaḳ anuñ ḥuṣūline māniʿ ola, muḳaddemāt-ı cidd ü 
cehd ve saʿy u kedd bāṭıl u żāyiʿ olur [H-309a] lā-cerem ḳażā-yı Rabbü’l-i-
bād’a iṭāʿat ü inḳıyād idüp ser-i teslīmi ḫaṭṭ-ı taḳdīre ḳomaḳdan ġayrı çāre 
yoḳdur. Mıṣrāʿ:

4175 Padişaha söyleyin ki biz kanaat ve fakrı rezil etmeyiz. Nasıl olsa bize takdir edilen rızık  bizi bulacaktır.
4176 Meşaḳḳat-i iʿmāl] meşaḳḳat, B.
4177 Ne planlar yaptık, ama faydası olmadı. Bizim tılsımımız onun yanında efsaneye dönüştü ve etkili olmuyor.
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[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Dermān-ı mā rıżā be-ḳażāʾ-i irādetest4178

Nite ki ol pīr-i dihḳān ḳażāya rıżā virüp kendü emrini [B-269b] ʿināyet-i 
İlāhī’ye tefvīż ḳıldı. Yārān istifsār itdiler ki: Nice mervīdür ol?

Ḥikāyet: Şeh-zāde eyitdi: Rivāyet iderler ki şehr-i Endülüs’de bir dihḳān var 
idi ki ṣanʿat-ı dihḳanet aña müsaḫḫar olup ḥırfet-i zirāʿat aña el virmiş idi. 
Evḳātdan bir vaḳtde daḫli ḫarcından efzūn olup üç yüz ʿaded dīnār-ı temām-
ʿayār eline girmiş idi. Üstād ol miḳdār dīnār ile dil-şād ve ḫāṭırı zindān-ı iḥtiyāc 
u iftiḳārdan āzād oldı, ammā ġāyet-i taʿalluḳından vech-i nafaḳātına andan 
bir ḥabbe ṣarf itmeyüp cānı gibi zindān-ı sīnesinde nihān ider idi. Gāh gāh 
tenhāda birer birer ṣayup ve cümlesin bir yire yayup ol zaʿferān-ı sürūr-efzā ile 
leb ü dehān-ı ʿīşi ḫandān eyler idi. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Ez ān mīve-i zaʿferān-rīz şod
Ki çün zaʿferān şādī-engīz şod4179

Bir gün ʿādet-i maʿhūdı üzre nuḳūd-ı mevcūdı şümār idüp der-kīse ḳıldı. Baʿ-
dehū bir mevżiʿ-i maḫfīde pinhān itmek  diledi. Bu esṉāda ittifāḳ aḥbābından 
baʿżı anı ziyārete gelüp daḳḳ-ı bāb itdi. Dihḳān bu ḫavf ile ki nā-gāh eve 
ecnebī gele ve bu muḫaddere-i raḫşende-rūdan ki üstür ẕehebek4180 fermānı 
mūcibi ile ḥicāb-ı ḫafā ile mestūr olmaḳ vācibdür āgāh ola. Anuñ iḫfāsı bā-
bında şitāb itdi ve ġāyet-i şitābından alup bir sebū-yı āba atdı. Baʿdehū gelen 
mihmān ile bir mühimm-i żarūrī içün bir cānibe gitmek  lāzım geldi. Gide-
cek  maḥalde [Ü-242a] ḫātūnına sifāriş itdi ki itmām-ı merāsim-i żiyāfetde 
ihtimām idüp anlar gelince münāsib ṭaʿām iḥżār eyleye. Ḫātūn fermān-ı 
şevhere imtisā̱l idüp ṭabḫ-ı ṭaʿāma iştiġāl idicek  levāzım-ı aş içün ṣu lāzım4181 
oldı. Ḫātūn sebū-yı mezbūra şitāb idüp ḳaṭre-i4182 ābdan tehī buldı. Żarūrī 
götürüp evi ḳapusına geldi. Bir āşnā giçe diyü anda muntaẓır olup ṭurdı, tā 
bir ḳaṣṣāb-ı rūstāyī ki bir gāv almaḳ içün şehre gelmiş idi, ol araya gelüp 
zen-i dihḳānı der-i ḫānede ḥāżır gördi. Çün miyānlarında āşnālıḳ ʿalāḳası 
var idi iltimās itdi ki luṭf idüp bu zaḥmete taḥammül eyleye ve ol sebū ile ol 

4178 Kurtuluşumuz kazaya rıza göstermektedir.
4179 Za’feranın meyvesi küçük  olsa da verdiği mutluluk  büyüktür.
4180 Altınını sakla.
4181 Lāzım] ḥācet, H Ü.
4182 Ḳaṭre-i] sebūyı, Ü.
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ḥavālīde olan çeşmeden ṣu getürüp ḥüsn-i ḳabūl ile bu mültemesi taḳabbül 
eyleye. Rūstāyī eyitdi:

ʿAle’r-reʾsi ve’l-ʿayn4183 şerʿ-i mürüvvetde dostlara muvāfaḳat farż-ı ʿ ayn ve muḫā-
lefet ʿayb u şeyndür. [H-309b]

Pes ḳaṣṣāb ol sebū-yı bī-ābı ki zer-i nāb anuñ içinde idi, püştine aldı ve şitāb 
ile āb cānibine revān oldı. Esṉā-yı rāhda nā-gāh sebū içinde bir ḥareket iḥsās 
itdi. Resm-i tefaḥḥuṣı yirine getürüp gördi ki ṣurre-i zerdür. Neşāṭ-ı temām ile 
āstīn-i temellüke çeküp eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Devlet ānest ki bī-ḫūn-ı dil āyed be-kenār
V’er ne bā saʿy u ʿamel bāġ-ı cinān īn heme nīst4184

Ṣad hezārān sipās u minnet ḥażret-i ʿizzete cellet ʿaẓametühū4185 ki bī-şāʾibe-i 
miḥnet ve ġāʾile-i renc ü meşaḳḳat baña niʿmet-i bisyār ve se̱rvet-i yesār erzānī 
buyurdı. Ḥālen bu devlet-i [B-270a] ġayr-ı müteraḳḳıbenüñ şükrüni lāzım 
bilmek  gerek  ve kendü ḥırfetümden inḥirāf itmeyüp bu ṣurreyi rūz-ı iḥtiyāc 
içün ẕaḫīre ḳılmaḳ gerek. 

Pes rūstāyī ġāyet-i neşāṭ u sürūrından āb u sebūyı unutdı ve kendüde olan 
ser-māye ile bir gāv-ı ferbih alup ḫānesine rucūʿ itdi. Şehrden çıḳıcaḳ ḫāṭırına 
bu ḫuṭūr itdi ki eger ṣurre-i zeri der-baġal ḳılam, ḫavf-ı düşmenān-ı4186 daġal-
dan nice emīn olam ve eger bir mevżiʿde defn eyleyem, vesvese-i ḳalb ve 
daġdaġa-i ḫāṭırdan nice ḫalāṣ bulam? Zemānede kimseye iʿtibār yoḳdur ki bir 
āşnāda emānet ḳoyam. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Me-cūy resm-i emānet der-īn zemāne ki nīst4187

Pes bi-ḥasebi’l-vaḳt maṣlaḥat budur ki bu ṣurre-i zeri gāvuñ ḥalḳına ḳoyup 
bir ḥīle ile anı temām yutduram ve ol dem ki ẕebḥ eyleyem, zerleri selāmet ile 
bī-ḳuṣūr ele getürem. 

4183 Baş göz üstüne!
4184 Asıl devlet ve mutluluk  gönül kan olmadan (sıkıntı çekmeden) elde edilen devlettir, ancak  çaba gösterildikten sonra 

cennet bile elde edilir. 
4185 Büyüklüğü, yüceliği ortaya çıktı.
4186 Düşmenān-ı] dūstān-ı, B H.
4187 Bu dünyada vefa ve dürüstlük  arama. Çünkü yok. 
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Rūstāyī ol ʿazm üzre cezm idüp bī-çāre gāvı ol meşaḳḳate mübtelā itdi ve 
gūsāle-i Sāmirī gibi hevā-yı zer ile pür olup meʾvāsı cānibine gitdi. İttifāḳ 
yolda püserine rāst geldi. Püser daḫı pederine mühimmāt-ı dīhden tedārüki 
vācib baʿżı ḳażıyye ʿarż eyledi. Rūstāyī cihet-i4188 kifāyet-i mühimmāt içün 
şehre muʿāvedet ḳılup gāvı püserine sipāriş itdi. Bu zemānda meger dihḳān 
yārānı ile varduḳları yirden dönüp gelürken püser-i ḳaṣṣāba rāst geldiler. 
Müddet-i medīd idi ki dihḳān neẕr itmiş idi ki bir gāv-ı ferbih ḳurbān eyleye. 
Çün ol gāvı ol laḥm u şaḥm ile gördi aña ḫarīdār olup ve ḳaṣṣāb-zādeden 
tevaḳḳuʿ itdi ki bahādan ziyāde fāʾideye beyʿ idüp gāvı ḫānesine iletdi. Bu 
maḥalde ḳıṣṣa-i zer ḫāṭırına gelüp ḳaṣd itdi ki ol mevżiʿden ala, bir maḥall-i 
ḥaṣīnde medfūn4189 ḳıla. Çendān ki tecessüs idegördi, bulımayup sebū nice 
oldı diyü ḫātūnından ṣordı. Zen ṣūret-i ḥāli ḥikāyet eyleyicek  dihḳān āteş-i 
ıżṭırābından [Ü-242b] bir pāre od ve dūd-ı dili saḳf-ı āsmāna ʿamūd oldı. 
Dīde-i ḥırṣ ile ḥasret-i zerden [H-310a] aġlar idi ve ḫıred-i ʿāḳıbet-bīn anuñ 
feżāḥat-i ḥāline güler idi. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cemāʿatī ki be-giryend behr-i māl ü menāl
Yaḳīn bedān tu ki ber-ḫvīşten hemī-ḫandend4190

Dihḳān bir zemān gird-āb-ı taḥayyürde inḳılāb idüp ġarḳ-āb-ı taḥassürde 
ıżṭırāb itdi. ʿĀḳıbet taḳdīr-i ḳażāya rıżā virüp ve Rabbü’l-ibād’a inḳıyāddan 
ġayrı çāre bulımayup eyitdi: Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Buña çün çāre eylemez tedbīr
Görelüm nice gösterür taḳdīr

Pes buyurdı, tā gāvı ḳurbān içün ẕebḥ itdiler. Çün kārd şaḳḳ-ı emʿāya ve kār 
tenḳıye-i aḫşāya yitdi dihḳānuñ gözi ṣurre-i zere rāst gelüp feraḥından bir 
zemān medhūş olup kendüden gitdi. Çün hūş başına geldi ṣurre-i zeri götürdi, 
levs-̱i revsḏen pāk  idüp içinde olan zeri birer birer alup öpüp yüzine gözine 
sürüp yine kīseye ḳoyup [B-270b] eyitdi: 

Ey murād-ı dil-i nā-şād Mıṣrāʿ: 

4188 Cihet-i] ḫidmet-i, H.
4189 Medfūn] defn, B.
4190 Mal ve mülk  için ağlayan millet emin ol ki kendilerine gülüyorlardır.
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[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Hergiz ḫalelī be-rūzgāret me’risād4191

Pes kendü ile fikr itdi ki min-baʿd bu ṣurre-i zere benüm kemerümden ġayrı 
yirde maḳarr olmamaḳ gerek  ve tā naḳd-i cān kīse-i tendedür, bu ḳūt-ı rūḥ 
ḳuvvet-i bedenden bir ān ayrılmamaḳ gerek. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Cüdāyī ez tu taṣavvur ne-mī-tevānem kerd
Kesī ze cān-ı girāmī çerā cüdā bāşed4192

Bundan ṣoñra merd-i dihḳān bir laḥẓa ve bir ān ol ṣurreyi kendüden ayırmaz 
idi. Ḫātūnı anuñ bu fiʿline inkār idüp aña rıżā virmez idi ve anı melāmet idüp4193 
eydür idi ki: 

İmsāk  ü iddiḫār ṭarīḳ-i tevekkülden dūr ve ṣıfat-ı iḥtikār bi-ḥasebi’n-naḳli 
ve’l-ʿaḳli4194 menhī vü maḥẓūrdur. Zīrā ki sebeb-i iddiḫār Ḥaḳḳ’uñ rezzāḳlıġı-
na inkārdur. Çün be-ḥükm-i er-rızḳu ʿale’llāh4195 erzāḳ-ı ḫalḳ Ḥaḳḳ’uñ ḫizāne-i 
kereminden vāṣıl olur ʿ āḳil ü kāmil oldur ki cemʿ-i māle māʾil olmaya ve vuṣūl-i 
nevāleyi feyż-i Ḥaḳḳ’a ḥavāle ḳılup dīde-i tevekküle perde-i ṭamaʿı ḥāʾil ḳılma-
ya ki hīç bir ẕerre anuñ ḫvān-ı iḥsān ve süfre-i inʿāmından bī-behre olmaḳ 
müyesser degüldür ve ol miḳdār rūzī ki ʿilm-i ezelī ve emr-i Lem-yezelī’de 
muḳarrer ü muḳadder olmışdur, ziyāde vü noḳṣān-peẕīr olmaḳ mutaṣavver 
degül. Mıṣrāʿ:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Ki der-peymāne-i taḳdīr bīş ü kem ne-mī-günced4196

Dihḳān eyitdi: Ey zen ʿālem-i esbābda mülāḥaẓa-i vesāʾiṭ lāzım ve muḥāfaẓa-i 
sebeb-i ẓāhirī żarūrīdür. Ṣuretā ḥadīs-̱i el-kāsibü ḥabību’llāh4197 nidāsın gūş itmek 
gerek  ve maʿnāda sāġar-ı tevekkülden ve üfevviżu emrī ila’llāh4198 bādesin nūş 
itmek  gerek. Beyt:

4191 Hayatına hiç halel getirmedi.
4192 İnsan kendi canından ayrılabilir mi ki senden ayrı kalmayı düşünebileyim.
4193 Aña rıżā virmez idi ve anı melāmet idüp] -Ü.
4194 Nakledildiği gibi aktardık, akıl yürütmedik.
4195 Rızık  Allah’tandır.
4196 Kaderin kadehine az da çok  da sığmaz.
4197 Çalışan Allah’ın sevgilisidir.
4198 Ve ben işimi Allah’a ısmarlıyorum (Mü’min 44).
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[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlün / Fāʿ]

Ġāfil me-nişīn ki ʿālem esbābest
Esbāb nigeh dār ü tevekkül mī-kun4199

Zen sükūt itdi. Dihḳān ṣurre-i zeri kemerine bend idüp kendü kārına gitdi. Bir 
gün ittifāḳ bir çeşmede [H-310b] ġusl ider idi. Ṣurreyi bilinden çözüp kenār-ı 
çeşmede ḳodı. Çün levāzım-ı iġtisālden fāriġ olup cāmesin geyüp ṣurre-i zeri 
anda unudup gitdi gūyā kendüsin ol ġayrı necāsetden pāk  itdi. İttifāḳ anuñ 
ʿaḳabince bir şubān gūsfendlerin ṣuvarmaḳ içün ol çeşmeye geldi. Çeşmi ol 
ṣurreye ki ʿayn-ı niʿmet idi, rāst gelüp ʿale’l-fevr alup sürūr-ı mevfūr ve neşāṭ-ı 
nā-maḥṣūr ile dönüp menziline gelüp şümār itdükde üç yüz ʿaded dīnār-ı 
temām-ʿayār bulup göñlinden eyitdi:

Bu ʿaḳd-i temām ancaḳ bundan baʿżın ḫarc itsem ʿaded-i maʿhūda noḳṣān 
gelür. Şāyed ki min-baʿd bu ʿaḳde yitişmek  müyesser olmaya. Evlā budur ki 
ṣabr idüp bu ṣurreyi żarūret eyyāmı [Ü-243a] ve bī-nevālıḳ hengāmı içün 
ẕaḫīre ḳılam. 

Pes ol sāde-dil daḫı ḳalbin aña bend idüp zeri der-baġal ḳıldı ve aġzına mühr-i 
sükūt urup ṣamūt-ı ke’l-ḥūt yine mühimmine meşġūl oldı, ammā çün dihḳānuñ 
zer yādına geldi dīde-i ḥayretinden bārān-ı ḥasret yaġdurup feryād-ı cān-gü-
dāz itdi ve endūh-ı bisyār ile yemīn ü yesāra tek  ü pūy idüp iẓhār-ı ıżṭırāba 
āġāz itdi. Āḫirü’l-emr meʾyūs u maġbūn ve melūl u maḥzūn menziline geldi. 
Ṣūret-i ḥāli ʿıyāline taḳrīr ḳıldı. Dil-i pīre-zāl ḫod ġuṣṣa-i ḳıṣṣa-i zer-i şevher ile 
māl-ā-māl idi. Çün keyfiyyet-i vāḳıʿayı işitdi ve eyitdi:

Ey [B-271a] bī-ḫıred bu zerüñ muḥāfaẓasında benüm ile bu ḳadar ceng 
ve idrār u nafaḳada imsāk  idüp bāb-ı maʿīşeti ʿıyālüñe teng ider idüñ. Şimdi 
müsteḥaḳsın ki nār-ı ḥasret-i dīnār ile biryān ve firḳat-i zerden zerd ü nizār ve 
bī-zerlikden cānuñdan bīzār olup leyl ü nehār zārī ḳılup giryān olasın. Dihḳān 
eyitdi:

Rāst söylersin. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Be-derd-i dūrī eger mübtelā şodīm sezāst
Çü rūz-ı vaṣl ne-güftīm şükr-i niʿmet-i ḫvīş4200

4199 Gafil olma ki dünyadaki sebepler vesiledir. Vesileyi bırakma ve tevekkül et. 
4200 Kavuşmanın kıymetini bilemediğimiz için ayrılık  derdini hakettik.
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ʿAceb ḫaṭā vü ḫabṭ itdüm ki fikr-i iddiḫār ve ḳaṣd-ı żabṭ itdüm ve mālümi ehl 
ü ʿıyālümden dirīġ idüp muḥāfaẓasında cidd-i bī-ḥad ve cehd-i belīġ itdüm. 
Şāʾibe-i ḫıredden bī-behredür ol merd ki ṣurre-i zeri der-kemer idüp şeb ü rūz 
miḥnet ü derd çeke ve āsāyiş-i nisye içün renc-i naḳdi ḳabūl ḳıla ve nā-gāh 
kār-ḫāne-i taḳdīrden bir naḳş ki levḥ-i żamīrde mürtesim olmamış ola, ṣafḥa-i 
ẓuhūra gelüp buncılayın gird-āb-ı ḥayret ve ġarḳ-āb-ı ḥasrete düşüp sāḥil-i 
necātdan baʿīd ve nüvīd-i ḥayātdan nā-ümmīd ḳala. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ān ki güher dāred ü kān mī-kened
Cān ze berāy-ı digerān mī-kened

Çend be-efzūn ġam-ı efzūn ḫorī
Şīr u meyet hest çerā ḫūn ḫorī [H-311a]

Çend keşī ez pey-i bīşī gezend
Kūş be-ḫorsendī vü bāş ercümend4201

Pes dihḳān tevbe vü inābete meşġul olup neẕr ü ʿahd itdi ki min-baʿd daḫı 
iddiḫāra ḳaṣd itmeye ve ḳalīl ü kesī̱r maḳdūrını erbāb-ı istiḥḳāḳa infāḳ eyleye. 
Lā-cerem ḥabl-i metīn-i tevekküle tevessül idüp cemīʿ-i maḳāṣıdını cenāb-ı 
ḥażret-i Ḥaḳḳ’a ve kerem-i cevād-ı muṭlaḳa tefvīż ḳıldı ve ser-i iʿtimādı ḫaṭṭ-ı 
teslīm ü inḳıyāda ḳoyup ḳażā-yı Rabbü’l-ibād’a rıżā virdi. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Bi’nşīn ü tekye ber-kerem-i kār-sāz kun4202

Ol cānibden şubān ṣurre-i zeri der-kemer idüp reme-i gūsfend ile kūh u ṣaḥrāda 
teferrüc-künān gezer idi. Bir gün ittifāḳ bir çāhdan ṣu çekerken ıraḳdan niçe nefer 
süvār be-dīdār oldı. Şubān mebādā zerleri hemyānından alalar diyü ḫavfından 
ṣurreyi götürüp ol çāha atdı. Çün vaḳt-i ġurūb ḳarīb idi gūsfendlerin meʾvāları 
cānibine sürüp gitdi. Bir zemāndan ṣoñra dihḳān meger bir ṭarafa gider idi. İt-
tifāḳ rāhı4203 ol çāha rāst gelüp şarāb içün ol çāha şitāb idicek  nā-gāh bir bād-ı 
saḫt peydā olup dihḳānuñ külāhın başından götürüp ol çāha atdı. Dihḳān tersān 
u hirāsān ḳaʿr-ı çāha inüp külāhın ararken nā-gāh ṣurre-i zer eline girdi. Beyt:

4201 Zaten mücevher sahibi olup fazla mücevher için dağları delen bunu başkaları için yapıyor. Neden fazla mal için bu 
kadar kendini dertlerle perişan ediyorsun? Sütün ve şarabın var, neden kan içiyorsun? Fazla mal için kendini neden 
tehlikelere atıyorsun? Mutlu olmaya çalış ki saygın bir kişi olasın.

4202 Otur ve Allah’a tevekkül et.
4203 Rāhı] -B.
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[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Renc umarken kimisi gence irür
Kimisi genc diyü4204 rence irür

Veẓāʾif-i şükr-i İlāhī’ye ḳıyām idüp sürūr-ı mevfūr ve neşāṭ-ı nā-maḥṣūr ile 
dönüp maḳāmına geldi ve ḳıṣṣa-i zer ü hemyānı ehl ü ʿıyāli ile der-miyān idüp 
eyitdi: Mesṉevī:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Müjde kim ṭoġdı ṭāliʿüm ayı
Çıḳdı gülden saʿādetüm pāyı4205

Çün şümār itdiler hemān [B-271b] üç yüz ʿaded dīnār-ı temām-ʿayār buldı-
lar. Dihḳān eyitdi:

Cenāb-ı Rabbü’l-ibād’a benüm ḥüsn-i iʿtiḳādum ve farṭ-ı iʿtimādum berekātı 
ile ol miḳdār ki benden istirdād itmiş idi, bī-ʿayb-ı naḳż ve naḳż-ı ʿayb4206 ḫizā-
ne-i ġaybdan yine müyesser ü muḳarrer ḳıldı. 

Pes dihḳān itdügi neẕr ü ʿahde vefā ḳılup beẕl-i māle meyl itdi. Nuḳūd-ı 
maʿhūduñ baʿżın ehl ü ʿıyāli nafaḳātına ḫarc ve baʿżısını daḫı rıżāʾ-i Ḫudā içün 
fuḳarāya beẕl idüp se̱vābını ḥasenātı dīvānına4207 derc itdi, tā ol miḳdārdan 
sü̱lüsā̱nı gidüp sü̱lüsi̱ ḳaldı. 

Ammā şubān şebāngāh mühimm-i aġnāmdan fāriġ olıcaḳ ser-i çāh-ı meẕkūra 
geldi. Her çend ki bāb-ı tefaḥḥuṣda mübālaġa itdi, ḳaʿr-ı çāhda Yūsuf-ı zī-
bā-rüʾyetden es̱er görmeyüp Yaʿḳūb-vār vā esefā diyüp eyitdi:

Bu zemāndan ṣoñra baña ser-māye-i ḥayātdan ne sūd müyesser ola ve ol maḥ-
būb-ı cānınuñ ḥasretinden bu muḥibbüñ cānı se̱mere-i ʿ ömr-i zindegānīden ne 
leẕẕet bula? Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Niʿmet-i dīde ne-ḫvāhem ki be-māned pes ez īn
Mānd çün dīde ez ān niʿmet-i dīdār cüdā4208

Pes şebān u rūzān şubān müteʾessif ü ḥayrān eṭrāf-ı beyābānda zār u ser-ger-

4204 Kimisi genc diyü] yitürüp kimi genci, B H.
4205 Mesṉevī: Müjde kim ṭoġdı… saʿādetüm pāyı] -Ü.
4206 Bī-ʿayb-ı naḳż ve naḳż-ı ʿayb] bī-naḳṣ u ʿayb, H.
4207 Dīvānına] defterine, B.
4208 Gözüm sevgiliyi görme nimetinden yoksun kalacaksa, artık  görmek  istemiyorum.
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dān olup [H-311b] baʿde zemān baʿżı mühimm-i żarūrī sebebi ile şehre gelüp 
ittfāḳ4209 bu dihḳānuñ zāviyesinde mihmān oldı. Dihḳān ʿādet-i kirām üzre 
żayfınuñ ikrām u żiyāfetinde ihtimām idüp emr-i ṭaʿām itmām olınduḳdan 
ṣoñra her nevʿ kelām miyāna4210 geldi. Şubān her dāstān ki rivāyet ider idi ve 
gūyā kendünüñ ḥasb-i ḥāl ve āsā̱r-ı melāl-ı ḫāṭırın ḥikāyet ider idi ve aḥyānen 
mükāleme esṉāsında ebr-i dīdesinden4211 bārān-ı ḥasret müteḳāṭır ve ḳaṭarāt-ı 
eşk  mütevātir olur idi. Dihḳān anuñ bu ḥālinüñ ve melāl ü infiʿalinüñ sebebin 
ṣordı. Şubān eyitdi:

Nice şikeste-ḫāṭır u perīşān-bāṭın u ẓāhir olmayam ki Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Ān çi ez men kem şodest er ez Süleymān kem şodī
Ber-Süleymān hem perī hem Ehrimen bi’grīstī4212

üç yüz ʿaded temām-ʿayār dīnārum var idi ki vaḳt-i żarūretde mādde-i istiẓhā-
rum ve bāzār-ı cihānda ser-māye-i rūzgārum idi. Rāḥat-ı rūḥı anuñ dīdārında 
añlar idüm ve şāhid-i fütūḥı āyīne-i çihre-i zer-nigārda müşāhede eyler idüm. 
Ol gün bir ḳaç ẓālimüñ ḫavfından fülān çāha atmış idüm ve anuñ ḥıfẓı bābın-
da bu ḥīleyi fikr itmiş idüm. Baʿdehū tecessüs idicek  andan ese̱r bulımadum. 
Her çend ki cüst ü cūy içün tek  ü pūy itdüm andan ḫaber bilimedüm. 

Dihḳān çün dehān-ı şubāndan bu kelāmı istimāʿ itdi āşüfte-ḥāl olup ṭutup 
ḫātūnı ḳatına gelüp eyitdi:

Bu māli ki biz rızḳ-ı ḥelāl taṣavvur itdük  ve dest-i taṣarrufı aña dırāz idüp infāḳı 
bābında tehevvür itdük. Bu mihmānuñ ḥaḳḳ-ı ṣarīḥi imiş. Biz ġaflet sebebi ile 
varṭa-i belā ve gird-āb-ı vebāle düşmişüz. Ḥālen baḳıyye-i muḥaḳḳarı hediyye 
resminde aña teslīm idüp bu sırruñ [B-272a] iḫfāsında farṭ-ı iḥtiyāṭ ve şarṭ-ı 
ihtimāmı taḳdīm itmek  gerek  ve illā iḥtimāldür ki temām mālini muṭālebe 
idüp biz anuñ edāsında ʿāciz olavüz. Zen çün şevherinden bu kelimātı işitdi bu 
rāyda aña muvāfaḳat gösterüp eyitdi:

Çün ḥaḳīḳat-i ḥāl bu minvāl üzredür vācibdür ki ḳādir olduġumuz ḳadar ḥaḳḳı 
müsteḥıḳḳına virevüz ve [Ü-244a] dāmen-i ḳanāʿat ü tevekküle teşebbüs ̱idüp 
verāʾ-i perde-i ġaybdan biz daḫı çihre-i naṣībümüzi görevüz. Beyt:

4209 Şehre gelüp ittfāḳ] -Ü.
4210 Miyāna] ortaya, Ü.
4211 Ebr-i dīdesinden] -B.
4212 Benim kaybettiklerimi Hz. Süleyman kaybetseydi onun haline hem cinler hem Ehrimen ağlardı.
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[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her ki yaḳīneş be-tevekkül keşīd
Çihre-i maḳṣūd be-zūdī be-dīd4213

Pes dihḳān baḳıyye-i dīnārı tuḥfe resminde şubānuñ naẓarında ḳodı. Şubān 
ṣamīm-i cāndan minnet-i bī-kerān idüp ṣurreyi ṣayup temām yüz dīnār buldı. 
Kendü kendüye eyitdi: Mıṣrāʿ:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Īn heme evvel-i āsā̱r-ı cihān-efrūzest4214

Bu muḳaddeme-i netīce-i ḥuṣūl-i devletdür. Çün müyesser oldı ümmīddür ki 
bāḳīsi daḫı muḥaṣṣal ola. Ḥālen lāzımdur ki bu niʿmeti ġanīmet-i ʿaẓīme bilüp 
muḥāfaẓası bābında mübālaġa ḳılam, tā bir defʿa daḫı bu maḳūle dām-ı belāya 
giriftār [H-312a] olmayam, lā yüldaġu’l-müʾminü min cuḥrin merreteyn4215. 

Pes elinde olan ʿaṣā-yı ejder-sīmāyı ki anuñla gūsfendlerini taḫvīf ider idi, 
zerleri taʿbiye itdi, tā dāʾim elinde dura, taʿahhüd-i ḥālinden ḫaberdār olup 
bir laḥẓa ġāfil ü4216 ḫālī olmaya ve bir eḥad aña muṭṭaliʿ olmayup düzd ü 
rāh-zen aña yol bulmaya. İttifāḳ bir gün bir nehr-i cārī kenārında ṭururken 
ġaflet ṭārī olup elinde olan ʿaṣā ʿaṣā-yı Mūsā gibi ḥarekete gelüp āba düşdi. 
Şubān çendān ki ʿaḳabince āb gibi revān u devān oldı, ḥuṣūl-i vuṣūl müyes-
ser olmadı. Meger ol nehr cānib-i şehre gider idi. İttifāḳ ol gün zen-i dihḳān 
şüst ü şūy içün leb-i cūya gelmiş idi. Gördi ki rūy-ı ābda bir ʿaṣā nice ʿaṣā 
Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Saʿādet çarḫı üzre ḫaṭṭ-ı miḥver
Sütūn-ı ḫayme-i iḳbāle beñzer

rāst kendü cānibine gelür. Çün ḳarīb geldi alup ḫānesine iletdi. Meger maṭ-
baḫında heyzüm ḳalmamış idi. Dihḳān itmām-ı ḥavāʾic-i ṭabḫ içün ʿaṣāyı 
pāreleyüp gördi ki āstīni dāmen-i sipihr-i berīn gibi zer-i āteşīn ile pür oldı. 
Fi’l-ḥāl zerleri ṣayup temām yüz dīnār buldı. Secde-i şükr idüp yine dest-i beẕl 
ü infāḳı açdı ve üç gün üç gice temām yiyüp içüp döküp ṣaçdı. Bir zemāndan 
ṣoñra şubān yine ḫāne-i dihḳāna mihmān oldı. Serāsīme vü ḥayrān ve ḥāli 

4213 Kimin imanı tevekküle yaklaştıysa amacına yakında ulaşacaktır.
4214 Herşey Allah’ın eseridir.
4215 Mü’min kimse bir köpekten iki defa ısırılmaz.
4216 Ḫaberdār olup bir laḥẓa ġāfil ü] -B H.
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evvelki ḥālinden perīşān yine ḳıṣṣa-i ʿaṣāyı beyān ve ġuṣṣa-i dīnārı der-miyān 
itdi. Dihḳān teʾemmül-i firāvāndan ṣoñra eyitdi:

Rāst söyle, ol dīnārları ki evvelā ḳaʿr-ı çāhda ḳoyup gitmiş idüñ, ne ṭarīḳ ile 
kesb idüp ne vech ile cemʿ itmiş idüñ? Şubān keyfiyyet-i ḥāli beyān idüp eyitdi:

Fülān zemānda fülān ser-çeşme kenārında bir ṣurre içinde üç yüz ʿaded dīnār 
bulmış idüm ve dīde-i aġyārdan ḥıfẓ idüp ol çāha vedīʿat ḳılmış idüm. Yüz 
dīnār ḫod maʿlūmuñdur ki sen ṣadaḳa buyurmış idüñ. 

Dihḳān tebessüm idüp eyitdi: Ḥamd ü sipās ve şükr-i bī-ḳıyās ol kerīm-i ẕü’l-
celāl ve ḳādir-i bī-zevāle ki ḥaḳḳa kendü merkezinde ḳarār virüp4217 [B-272b] 
ḥaḳḳı müsteḥıḳḳına īṣāl itdi. Bilmiş ol ki ṣurreyi ser-çeşmede ben ferāmūş ḳılmış 
idüm ve ol çāhda ki sen aña atmış idüñ, ben bulup almış idüm. Bir yüz dīnār 
anuñ tetimmesi idi ki saña virmiş idüm. Ḥāliyā ʿaṣā benüm elüme girdi ve bu 
ḫarclar ki görürsin, ol yüz dīnār ile dergeh-i Ḥak  celle ve ʿalā yine virdi. Şubān 
bir zemān medhūş u ḥayrān oldı ve eyitdi:

Bu ḥikāyet-i ġarībe żımnında olan ʿ acīb aḥvālden maʿlūm4218 oldı ki kimse kim-
senüñ naṣībin yimez imiş [Ü-244b] ve taḳdīr-i ezelī taġyīr-peẕīr [H-312b] 
olmaz imiş.

Bu mese̱li īrāddan murād budur ki yārān fażīlet-i ḳanāʿatüñ ḳadrin bilüp dāʾi-
re-i tevekkülden ḳadem bīrūn ḳılmayalar ve gerdūnuñ aḥvāl-i gūn-ā-gūn ve 
libās-ı būḳalemūnından ġāfil olmayup hüner ü kemāle ve zīver-i4219 cemāle 
meftūn olmayalar ki çihre-i ḥaḳāʾiḳ umūr-ı ḥicāb-ı ḳażā vü ḳader ile mestūr 
ve meʾāl-i ḥāl ve ser-encām-ı istiḳbāle ıṭṭılāʿ u şuʿūr dāʾire-i idrāk-i insānīden 
be-ġāyet dūrdur. Mıṣrāʿ:

[Mefʿūlü / Fāʿilātü / Mefāʿīlü / Fāʿilün]

Kes rā vuḳūf nīst ki encām-ı kār çīst4220 

El-ḳıṣṣa ol güni bu muḥāvere ile āḫir itdiler. Yarındası ki dihḳān ḳudret-i gül-
berg-i āftāb-ı tābānı ṣaḥn-ı gülzār-ı4221 āsmānda nümāyān ḳıldı ve sünbül-i 
ġāliye-bār şeb-tār-ı benefşe-zār-ı sipihrde verāʾ-i perde-i ḫafāda ḳaldı. Beyt:

4217 Merkezinde ḳarār virüp] -Ü.
4218 Maʿlūm] ẓāhir, Ü.
4219 Gerdūnuñ aḥvāl-i gūn-ā-gūn …hüner ü kemāle ve zīver-i] -Ü.
4220 İşin sonunu kimse bilemez.
4221 Ṣaḥn-ı gülzār-ı] żımn-ı ṭırāz-ı, H.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Göründi zülf-i şebden çün ruḫ-ı rūz
Cemāli oldı āfāḳuñ dil-efrūz

Beyt: 
[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Çü lāle çihre-i mihr er sipihr-i tābān şod
Şükūfhā-yı kevākib ze dīde pinhān şod4222

Dihḳān-beççe yirinden ṭurup yārāna eyitdi: Siz fāriġ oluñ, tā ben bu gün 
se̱mer-i iktisābumdan naṣībümi niṣāba4223 yitürem ve yārānuñ bir günlük 
nafaḳasın taḥṣīl idüp naẓarlarına getürem ve yarın ki nafaḳa āḫerüñ ola, her 
birüñüz nevbet ile vech-i maʿīşet tedbīrin ḳıla. 

Refīḳlar bu rāy üzre müttefiḳ oldılar. Dihḳān-zāde dervāze-i şehre gelüp ṣordı 
ki bu şehrde ḥavāʾic-i nāsdan ne metāʿ rāyicdür? Eyitdiler:

Bu eyyāmda heyzüm ziyāde ʿazīzdür ve bu hengāmda fākihe-i şitā fevākih-i 
tābistāndan leẕīẕdür. Cevān hemān kūh cānibine revān oldı ve heyzüm-i 
ḫuşkdan bir ḫar-vār heyzüm cemʿ itdi ve ḥammālete’l-ḥaṭab-vār4224 götürüp şehr-
de on dirheme beyʿ itdi ve ṭaʿām u şarābdan münāsib-i vaḳt ne ise alup cānib-i 
yārāna şitāb itdi. Çün şehrden çıḳdı der-i dervāzede yazdı ki: Kāsib-i kār-güẕā-
ra ne ġam ki netīce-i kesb-i yek-rūze deh diremdür. Muḥaṣṣal-ı kelām yārān ol 
gün temām māʾide-i ṭaʿām-ı dihḳān ile ʿīş-i müdām itdiler. Yarındası ki ḥüsn-i 
cihān-ārā-yı ḫūrşīd-i raḫşān lemʿa-i cemāl-i bā-kemāl ile çihre-i ʿālem-i tīreyi 
dıraḫşān itdi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ṣubḥ-dem çünki rūşen oldı cihān
Ḫod-nümā oldı şāhid-i tābān

Cevān-ı ṣāḥib-cemāle eyitdiler ki: Sen de bu gün ġunc u delāl ve ḥüsn-i bī-misā̱-
lüñ ile ki cerr-i māl ve taḥṣīl-i āmālde vesīle-i kāmile ʿadd eyler idüñ, bir ḥīle 
fikr eyle ki sebeb-i ferāġ-ı bāl-i [B-273a] yārān ve mūcib-i rifāġ-ı ḥāl-i ḫullān 
ola. Cevān mültemeslerine icābet itdi ve endīşemend cānib-i şehre müteveccih 
olup kendü kendüye eyitdi:

4222 Beyt: Çü lāle çihre-i mihr… dīde pinhān şod] -H Ü.
 Güneşin yüzü lale gibi gökyüzünde parlarsa yıldızların goncaları görünmez olur.
4223 Naṣībümi niṣāba] -Ü.
4224 O, odun yüklenmiş olan eşi de (Tebbet 4).
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Benüm elümden bir iş gelmez ve bir iş beceremedin dönmek  daḫı olmaz. 
Ne tehī-dest gitmeklige mecāl ve ne bir ḥabbe kesb itmeklige iḳtidār var. 
[H-313a] Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Kārem ez dest-i tu der-hem şod u müşkil ānest
Ki keşāden ne-tevān pīş-i kesī müşkil-i ḫvīş4225

Bu ḥayret ile şehre geldi ve bu endīşe ile maḥzūn u melūl bir kūçe kūşesinde 
nüzūl ḳıldı. Nā-gehān Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Bir zen-i4226 nāzenīn ü mūy-miyān
Serv-ḳāmet nigār u ġonçe-dehān

ki maṭlaʿ-ı melāḥatde mihr-i tābān ve ẕirve-i ẓarāfetde kevkeb-i dıraḫşān idi ve 
māl ü menāli ve ḥüsn ü cemāli bī-pāyān idi ol kūçede nümāyān olup ol serv-i 
nāz u dil-nevāzı gördi. Ḳadd-i mevzūn ve laʿl-i meygūn ve ḥüsn-i ʿ acīb ve ḫaṭṭ-ı 
dil-firībine meftūn olup metāʿ-ı ṣabr u sükūnı bād-ı hevāya virdi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Aġup başına zülfi gibi dūdı
İçine düşdi anuñ ʿaşḳı odı

Hevā-yı serv-ḳaddi ġālib oldı
O serve irmege key rāġıb oldı

Āḫir kenīzeklerinden kendüye hem-rāz olup her terānede dem-sāz olanlara 
eyitdi: Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Bilür misiz ne burcuñ māhıdur bu
Niçe çeşmüñ temāşāgāhıdur bu

Ne günden aldı pertev bu meh-i nev [Ü-245a]

Ki ṣaldı burc-ı ḥüsne böyle pertev

Bu ruḫsār-ı zībāya naẓar eyleyüñ ki çihre-i rengīn-verd anuñ ṭarāveti ḥacletin-
den nesrīn gibi zerd ve bu ḳāmet-i bālā-yı Ṭūbā-yı hem-tāyı temāşā ḳıluñ ki anuñ 
leṭāfeti ġayretinden serv-i sehīnüñ bihi gibi üsti pür-gerd içi pür-derddür. Beyt:

4225 İşlerim senin yüzünden karıştı, ancak  bu sıkıntıyı kimseye açamıyorum. 
4226 Bir zen-i] nā-gehān, H.
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[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Serv-i men ez çemen-i cān u dil āmed bīrūn
Nisbeteş nīst bedīn serv ki ez āb u kilest4227

Ḫaṭṭını görmez misiz ki bir belā-yı fitne-engīzdür, leblerin ṣormaz mısız ki bir 
laʿl-i şekker-āmīzdür. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Tebāreke’llāh tā ān çi rūy u ān çi ḫaṭest
Gülī vü sebzeʾī ez raḥmet-i Ḫudā kerde4228

Bu cemāl ü kemāl benī-ādemde olmaḳ muḥāl ve bu ḫaṭṭ u ḫāl rūy-ı ʿālemde 
bī-misā̱ldür, mā hāẕā beşeraun in hāẕā illā melekün kerīm4229. Bir endīşe eyleyüñ ki 
bu murġ-ı hümāyūn dāma düşe ve bir ḥīle fikr eyleyüñ ki bu nigār-ı nāzenīn 
elümüz irişe. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Gelüñ aġız bir idüñ el üşürüñ
Bu murġ-ı vaḥşīyi dāma düşürüñ

Düzüñ mekr ile buña dām u dāne
Ola kim eyleyesiz murġ-ı ḫāne

Kenīzekler semʿan ve ṭāʿaten4230 diyüp gitdiler ve cevān ḥużūrına varup eyitdiler: 
Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yüzüñ ḳanġı gülistānuñ gülidür
Zebānuñ nice gülşen bülbülidür

Ne nāme levḥidür ol ṣūret-i Çīn
Ne ḫāme ḥarfidür ol zülf-i müşgīn

Ey cān-ı cihān bir nigār-ı nāzenīn ki naḳş-bendān-ı Çīn anuñ şekl-i zībāsında ṣūret-i 
bī-cān gibi ḥayrāndur, ḫāk-i pāyuña duʿā vü se̱nā ʿarż idüp eydür ki: [B-273b] 

Sīmāñuzda ʿalāmet-i ġurbet var. Bu şehrde ġarībe beñzersiz. Ġurebā şikes-
te-ḫāṭır olurlar. Ḥālen münāsebet-i4231 menzil müheyyā ve esbāb-ı ʿīş kāmil 

4227 Can ve gönül bahçesinde yetişen bu selvinin toprak  ve suyla ilgisi yoktur.
4228 Böyle güzel bir yüz ancak  Allah’ın rahmetidir. Onu yarattığı için Allah’a kurban olayım.
4229 Bu bir insan değil, bu ancak  üstün bir melektir (Yûsuf 31).
4230 İşittik  ve itaat ettik.
4231 Münāsebet-i] münāsib, B H.
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ü müstevfādur. Eger mihmānlıḳ zaḥmetini ḳabūl idüp bir sāʿat cevān-ı cemā-
lüñüz ile mīzbānlıḳ buyurasız, bize ʿömr-i cāvidānī ḥāṣıl olur, size de ziyān 
olmaz, [H-313b] fāʾide-i rāygānī vāṣıl olur. Bīm-i aġyārdan ḫāṭıra ġubār 
gelmeye ki bu sırrı bizden ġayrı kimse bilmez ve bu emre ʿases degül meges 
daḫı muṭṭaliʿ olmaz. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne ḫavf-ı şaḥne ne bīm-i ʿases var
Ne sizden bizden artuḳ anda kes var

Cevān cevāb virdi ki: Fermān-berdārem ve bu bāzāra cān ile ḫarīdāram. 

Pes hemān cevān menzil-i zen-i mezbūra mihmān olup ve’l-ḥāṣıl ol gün āḫir 
olıcaḳ cemīʿ-i murādāt-ı nefsāniyeye vāṣıl oldılar. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Hevā-yı dil heves rā şod ʿinān-gīr
Şekīb ez dest bīrūn cest çün tīr

ʿArūsī dīd zībā dil-firībest
Tenūr-ı germ-i ḫālī nān fürū-best4232

Ol zemān ki cevān hem-rāhları cānibine revān oldı, zen-i ṣāḥib-kerem ḥaḳḳ-ı 
ḳudūm ve ücret-i ḳadem temām yüz direm getürüp mihmānuñ öñine ḳodı. 
Cevān daḫı alup ḥavāʾic-i maʿāş-ı yārāna ṣarf idüp dervāze-i şehrde yazdı ki: 
Erbāb-ı ḥüsn ü cemāle ḳıllet-i māl ü menālden ne ġam ki bir günlük  temāşā-yı 
cemālüñ ḳıymeti yüz diremdür. Bir gün daḫı bāzirgān-ı kār-ḫāne-i ḥikmet kilīd-i 
ḳudret-i cenāb-ı ʿizzet ile ṣandūḳ-ı felek-i aṭlası açdı ve dībā-yı zer-beft-i şuʿāʿ-ı 
āftābı dükkān-ı sipihr-i vālādan bezzāzān-ı bāzār-ı dünyāya döküp ṣaçdı. Beyt:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Fürū-rīḫt zer çarḫ-ı gevher-fürūş
Ze bāzār-ı gerdūn ber-āmed ḫurūş4233

Bāzirgān-zādeye yārānı eyitdiler: Bu gün senüñ ʿaḳl u kifāyetüñ mihmānı 
olsaḳ gerek. Bāzirgān-zāde daḫı ʿale’r-reʾsi ve’l-ʿayn4234 diyüp mültemeslerini 
ḳabūl itdi ve ʿale’s-seḥer dervāze-i şehre gelüp gördi ki ḳıymetī metāʿlar ile 

4232 Gönül hevesini heva tuttuğu için sabır elimden bir ok  gibi kaçtı. Gönül çelen güzel bir gelin gördü. Sanki boş ve sıcak 
tandıra ekmeği sürdü.

4233 Cevher saçan felek, sandığın ağzını açınca dünya pazarına altınlar saçıldı.
4234 Baş göz üstüne.
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meşḥūn bir keştī dervāze-i şehre geldi. Tüccār-ı şehr metāʿları küşād bulsun 
diyü [Ü-245b] anlaruñ ile muʿāmele bābında müsāhele itdiler. Bāzirgān-zāde 
anı deger bahāsına ʿaḳd idüp hemān ol gün murābeḥa ṭarīḳı ile onın on bire 
naḳd idüp temām u rāst bī-kem ü kāst biñ direm fāʾide itdi. Esbāb-ı maʿāş-ı 
yārānı müheyyā idüp dervāze-i şehrüñ kitābesinde kitābet itdi ki: Aṣḥāb-ı fehm 
ü dirāyete maʿlūm olsun ki bir günlük  ʿaḳl u kifāyetüñ ḥāṣılı biñ diremdür. Bir 
gün daḫı şāh-ı sipāh-ı emcüm ṭārem-i felek-i çāruma nüzūl idüp mencūḳ-ı4235 
rāyet-i salṭanatı küngüre-i ḳalʿa-i sipihre yitürdi. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Şāh-ı ḫāver felekde dikdi livā
Ceyş-i nūr ile cūşa geldi hevā

Şeh-zādeye eyitdiler: Sen hem-vāre tevekkül lāfın urursın ve dāʾim tefvīż ü 
teslīm maḳāmında ṭurursın ve eger vāḳıʿā bu ṣıfatlardan bir fāʾide ḥāṣıl olmaḳ 
var ise sen de dirīġ itmeyüp bizüm kārımızuñ tīmārında saʿy-ı belīġ itmek  ge-
reksin. Şeh-zāde kelām-ı yārānı telaḳḳī-i temām ile ḳabūl buyurdı [H-314a] 
[B-274a] ve ʿazīmet-i kāmil ile ṭurup ol daḫı şehre vardı. Ḳażā-yı İlāhī ol 
şehrüñ pādşāhı vefāt idüp ḫalḳ-ı ʿālem anuñ taʿziye vü mātemine meşġūl idi. 
Şeh-zāde temāşā içün şāhuñ ḳaṣrına çıḳup bir kūşede ḫamūş olup ṭurur idi. 
Derbānlaruñ birisi gördi ki cemīʿ-i ḫalḳ maḥzūn u melūl cezaʿ ü fezaʿe meşġūl 
olup ṭurur. Kūşe-i ḳaṣrda bir şaḫṣ ebkem gibi aġzına mühr-i sükūt urup epsem 
oturur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Yumuben ġonçe-veş aġzını muḥkem
Oturur ṭıfl-ı sūsen gibi ebkem4236

Ziyyi ol ṭāʾife ziyyine muṭābıḳ ve ḫalāʾiḳ ile bu muṣībetde muvāfıḳ degül. Cāsūs 
ḫayāl idüp fi’l-ḥāl yanına vardı ve aḥvālini teftīş idüp ḫāṭırına teşvīş virdi. Nā-
kām şeh-zāde anuñ telḫ kelāmını hażm itdi ve āteş-i ḫışmın āb-ı ḥilm ile teskīn 
idüp kendü kendüye eyitdi: Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Sefīh er dürüştī kuned ez ġurūr
Ze men ġayr-ı nermī ne-yāyed ẓuhūr

4235 Mencūḳ-ı] boncuḳ, H.
4236 Ebkem] epsem, Ü.
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V’er ez nā-ḫoşī ber-keşed ṣad ḫurūş
Merā nā-ḫoş ez vey ḫoş āyed be-gūş4237

Çün cenāze-i şāhı çıḳarup ḳaṣr-ı ʿālī ġavġā-yı ḫalāʾiḳdan ḫālī ḳaldı şeh-zāde 
hemān anda ḳalup ḳaṣruñ ḥavālīsin temāşā vü seyrān ider idi. Derbānuñ zen-
cīr-i cünūnın bir kerre daḫı taḥrīk  idüp ḫışm-ı temām ile geldi, şeh-zādeyi 
ṭutup zindāna iletdi. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

İletdiler anı zindān içine
Ḳodılar külbe-i aḥzān içine

Ḳonup zindāna bu māh oldı mihmān
Utandı yir dibine giçdi zindān

Ṣanasın çāha girdi māh-ı Naḫşeb
Olup zindān anuñla çāh-ı Naḫşeb

Çün gice oldı yārān şeh-zādeden ese̱r göremediler ve her bārī ki tecessüs itdi-
ler, ḫaber bilemediler. Birbirine eyitdiler:

Bu bī-çāre cevān kendünüñ tevekküline iʿtimād ve binā-yı kārını ḳavāʿid-i tes-
līm üzre bünyād itmiş idi. Çün bu ṣūretden fāʾide bulımadı ġayretinden tehī-
dest gelmege de rāżī olmadı. Bu sebebden bizüm ṣoḥbetümüzden iʿrāż itdi. 
Belki ʿ ārlanup başın alup bir diyāra daḫı gitdi. Kāşki aña teklīf-i mā-lā-yuṭaḳ ve 
sīnemüzi hedef-i tīr-i firāḳ ve ʿalef-i şemşīr-i iştiyāḳ itmeyeydük. Bunlar bunda 
biribirine zebān-ı melāmeti dırāz ider idi. Şeh-zāde anda ḳayd u bend-i zin-
dāna giriftār olup lisān-ı ḥāl ile refīḳları cānibine peyġām irsāl idüp bu beyt ile 
nāle-i cān-güdāz ider idi. Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ḫaber-i mā be-resānīd be-murġān-ı çemen
Ki hem-āvāz-ı şumā der-ḳafesī üftādest4238 [Ü-246a]

Yarındası şehrüñ eşrāf u aʿyānı ve uṣūl ü erkānı cemʿ olup dilediler ki şuġl-i 
eyāleti ve kār-ı ḥükūmet-i vilāyeti bir kimesne ki farḳ-ı himmeti sezā-vār-ı tāc-ı 
sulṭānī ve ḫınṣar-ı devleti şāyeste-i ḫātem-i cihānbānī ola, muḳarrer ḳılalar ki 
pādşāhlarınuñ [H-314b] ferzendi olmamış idi ve nebīre-i şāhīden bir ferd 

4237 Ahmak  adam gururundan terbiyesizlik  yapsa da benden yumuşaklıktan başka bir şey görülmez. O, kızgınlıktan 
küfürler yağdırıp bağırsa da onun söyledikleri bana hoş gelir.

4238 Bizim haberimizi çemendeki kuşlara götürün ve onlara deyin ki: Sizin hem-âvâzınız kafestedir.
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ḳalmamış idi. Bunlar bu müfāveżede muʿāraża ve bu müşāverede muḥāvere 
iderken derbān-ı mezbūr ilerü gelüp eyitdi:

Bu sırrı iẓhār ve bu kārı āşkār [B-274b] itmeñ ki dünki gün bir cāsūs ṭutup 
ṭururam. Mebādā ki anuñ bir refīḳı olup taḥḳīḳ-ı ḥāl içün bu gün bunda ḥāżır 
ola ve sizüñ münāzaʿa vü mücādeleñüze vāḳıf olup dīde-i tecessüs ile aḥvā-
lüñüze nāẓır ola. 

Pes ḥikāyet-i melik-zādeyi bi-temāmihā ol cemāʿate inhā itdi. Anlar daḫı is-
tikşāf-ı aḥvālde ihmāl-i iḫtilāl-i küllīye bāʿis ̱olmaḳ iḥtimālin virüp ber-sebīl-i 
istiʿcāl bir ser-heng irsāl idüp fi’l-ḥāl şeh-zādeyi maḥbesden götürdi ve mec-
lise getürdi. Çün anlaruñ naẓarı āyīne-i cemāl-i mülk-ārā-yı melik-zādeye4239 
muṣādif oldı dīde-i ferāset ile gördiler ki anuñ sīmāsında ʿalāmet-i rüşd ü saʿā-
det hüveydā ve emāret-i ḫubs ̱ü şeḳāvet nā-peydādur. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Saʿādet ġurresi alnında ṭāliʿ
Şehāmet4240 pertevi şeklinde lāmiʿ

Şerāʾiṭ-ı taʿẓīm ü tekrīmi taḳdīm idüp ṣordılar ki: Bu merzübūma ḳudūmuña 
ʿillet ve mevlid ü menşeʾüñi terk  idüp diyār-ı ġurbet iḫtiyār itmege ḥikmet 
nedür? Beyt:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Tu bedīn ḥüsn ü leṭāfet ze kucā mī-āyī
Be-nişīn ki ze berāy-ı dil-i mā mī-āyī4241

Şeh-zāde anlaruñ cevābın vech-i ṣavāb üzre edā idüp aṣl u nesebin ve fażl u 
ḥasebin ve pederinüñ keyfiyyet-i vefātın ve birāderinüñ kendüye sūʾ-i iltifātın 
ve terk-i diyār iḫtiyār itmegüñ sebebin ve yārānuñ andan bir günlük  cihet-i 
maʿāş ṭalebin ber-sebīl-i tafṣīl taʿbīr-i dil-peẕīr ile taḳrīr itdi. İttifāḳ baʿżı ekābir 
ki anuñ pederinüñ dīvānına ḥāżır olup ol gevher-i ṣadef-i şāhı kūşe-i taḫt-ı 
şehen-şāhīde müşāhede itmişler idi, anı göricek  bildiler ve sāʾir erkān-ı devlet 
anuñ eslāfınuñ şevket-i salṭanat ve besṭat-ı memleketin bildürdiler ve ol vilāye-
tüñ cemīʿ-i ekābir ü aṣāġıri anuñ dīdār-ı ferruḫ-fāli ile ḫoş-hāl olup ve ṭalʿat-ı 
meymūn ve mülāḳāt-ı hümāyūnın ʿayn-ı saʿādet bilüp müttefiḳatü’l-kelime 

4239 Mülk-ārāyı melik-zādeye] mülk-ārālarına, Ü.
4240 Şehāmet] siyādet, H.
4241 Sen bu güzellikle nereden geliyorsun? Şöyle otur ki bizim gönlümüzün hatırı için gelmişsin.
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eyitdiler. Bu ḫıṭṭanuñ ḥükūmetine sezā-vār bu şeh-zāde-i ʿālī-miḳdārdur ki 
neseb-i pāk  ve ḥaseb-i pākīzesi vardur. Bī-şübhe iftitāḥ-ı ebvāb-ı maʿdeletde 
selef-i büzürgvārına iḳtidā ve iktisāb-ı esbāb-ı maḥmidetde āṣār-ı sütūde-i 
ābāʾ-i kirāmına ittibāʿ u iḳtifā ḳılsa gerek  ve bīḫ-ı dıraḫt-ı ẓulmi nīrū-yı bāzū-yı 
şehāmet ile ḳamʿ ve feżāʾil-i nesebi mefāḫir-i müktesebi ile cemʿ idüp raʿiyyet 
sāye-i ḥimāyetinde āsūde-ḥāl olsa gerek. Lemʿa-i ferr-i Yezdānī ki anuñ cebīn-i 
mübīninde sāṭıʿdur, cihānbānlıḳ istiʿdādına ve kişver-sitānlıḳ istiḥḳāḳına delīl-i 
ẓāhir ve bürhān-ı ḳāṭıʿdur. Şehriyārlıḳ ʿalāmeti [H-315a] sīmā-yı saʿādet-in-
timāsında lāʾiḥ ve tācdārlıḳ emāreti āyīne-i cemāl-i cihān-nümāsında vāżıḥdur. 
Beyt:

[Mefʿūlü / Fāʿilātün / Mefʿūlü / Fāʿilātün]

Ber-ḥaşmet-i Süleymān ān kes ki şek  nümāyed
Ber-ʿaḳl u dāniş-i ū ḫandend murġ u māhī4242

Pes hemān sāʿat aña bīʿat idüp kevkeb-i ṭāliʿı ḥażīż-i denāʾetden ẕirve-i ne-
bāhete irdi. Bu sühūlet ile ḫilʿat-i ḫilāfet ve eyālet-i vilāyet [Ü-246b] eline 
girdi ve şecere-i tevekküle [B-275a] iʿtimāddan bu se̱mere-i murādı dirdi. 
Her kimsenüñ ki ḳadem-i niyyeti maḳām-ı tevekkülde rāsiḫ ve binā-yı ʿaḳīdeti 
mekān-ı teslīm ü rıżāda şāmiḫ ola, maḳāṣıd-ı dīn ü dünyā aña sühūlet ile el vire 
ve niḳāb-ı ārzūdan şāhid-i murādı aḥsen-i vech üzre yüz göstere. Ḳıṭʿa:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Kilīd-i tevekkül ger āyed be-dest
Der-i genc-i iḳbāl be-tevān küşūd

Be-çevgān-ı ṣıdḳ ender īn ʿarṣagāh
Ze meydān tevān gūy-ı devlet rubūd4243

Ol vilāyetde ʿādet bu idi ki pādşāhlaruñ evvel cülūsında bir pīl-i sefīde bindü-
rürler ve kāffe-i enām cemʿ olup zīnet-i temām ile gird-ā-gird şehri gezdürürler 
idi. Anuñ bābında daḫı hemān ol ʿādeti riʿāyet itdiler. Şeh-zāde ol maḥalde 
ki mihr-i cihān-gird gibi eṭrāf-ı şehri devr idüp dervāzeye geldi. Ol süṭūrı ki 
yārān-ı mezbūr dervāze-i şehr-i meẕkūrda ḫāme-i zebān ile tasṭīr ve zebān-ı 
ḫāme ile taṣvīr ü taḥrīr itmişler idi, görüp buyurdı, tā süṭūr-ı mezbūruñ fevḳın-
da āb-ı zer ile yazdılar ve kitābe-i bāba ḳalem-i āhenīn ile ḳazdılar ki: Nihāl-i 

4242 Süleyman’ın haşmetinden şüphe duyanın aklına balıklar ve kuşlar güler.
4243 Tevekkül anahtarı ele geçerse murat hazinesinin kapısını açmak  mümkündür. Dünya meydanında saadet topunu 

sadakat çevganıyla ele geçirmek  mümkündür.
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kesb ü cemāl ol zemān se̱mer virür ve dıraḫt-ı ʿaḳl u kifāyet ol vaḳt bārver olur 
ki seḥāb-ı ḳażāʾ-i Sübḥānī aña perveriş vire ve reşḥa-i taḳdīr-i Ṣamedānī’den 
aña meded ire. Bu daʿvāyı taḥḳīḳ ve bu ḳażıyyeyi taṣdīḳ ider ol refīḳuñ ḥāli ki 
evvelki günde zindān-ı miḥnetde maḥbūs ola, ikinci gün dīvān-ı salṭanatda 
taḫt-ı şāhī üzre cülūs ḳıla. Pes yine maḳarr-ı ʿizz ü celāle iḳbāl idüp mesned-i 
ḫilāfet anuñla bahā vü behcet buldı ve leşker aña müsaḫḫar ve kişver aña 
muḳarrer oldı. Beyt:

[Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilātün / Fāʿilün]

Baḫt çün ber-taḫt dīdeş tehniyethā kerd ü güft
Ey ki ber-taḫt-ı cihāndārī tu mī-dānī şegüft4244

Pes hem-rāhların daʿvet idüp ṣāḥib-i ʿaḳl u kifāyeti vezīr-i vilāyet ḳıldı ve 
dihḳān-zādeyi esbāb u emlāk-i ḫāṣṣa üzre nāẓır naṣb eyledi ve ṣāḥib-cemāle 
bī-ḥadd ü bī-kerān māl ü menāl iḥsān idüp buyurdı ki:

Her çend ki müfāraḳat-ı aḥbāb düşvār ve muhāceret-i aṣḥāb ṣaʿb kārdur, 
ammā ṣalāḥ-ı ḥāl ü meʾāl budur ki sen bu ḫıṭṭadan irtiḥāl idüp bir maḳāma 
daḫı intiḳāl idesin, tā nisāʾ-i nāḳıṣātü’l-ʿaḳli ve’n-naḳl4245 sevdā-yı ʿaşḳuñ ile maġ-
būn ve cemāl-i ḥüsnüñ ile meftūn olmayalar ve fısḳ u fücūr ki bi-ḥasebi’l-ʿaḳlı 
ve’n-naḳli4246 menhī vü maḥẓūrdur, şüyuʿ u ẓuhūr bulmaya. Baʿdehū erkān-ı 
dīvān ve eşrāf u aʿyāna [H-315b] müteveccih olup eyitdi:

Vāżıḥdur ki sizüñ miyānuñuzda çoḳ kimesneler ʿaḳl u kifāyetde ve fehm ü 
dirāyetde ve zūr u şecāʿatde benden rāciḥdür, ammā devlet ʿināyet-i ezelī ve 
saʿādet müsāʿadet-i irādet-i Lem-yezelī ile vāḳıʿdur. Nite kim kelām-ı ḳadīm 
ve tenzīl-i kerīm-i vācibü’t-tekrīmü ve’t-taḳdīmden tüʾti’l-mülke men teşāʾ4247 āyeti bu 
maʿnānuñ beyānında naṣṣ-ı ṣarīḥ ve bürhān-ı ḳāṭıʿdur. Mesṉevī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Feʿūlün]

Ey maḳṣad-ı himmet-i bülendān
Maḳṣūd-ı dil-i niyāz-mendān

Ez ḳısmet-i bendegī vü şāhī
Devlet tu dehī be-her ki ḫvāhī

4244 Baht onu tahtta görünce tebrik  etti ve “Bu dünya tahtının sahibi olabilirsin” dedi.
4245 Aklı ve idraki kısa.
4246 Sevdā-yı ʿaşḳuñ ile maġbūn … ki bi-ḥasebi’l-ʿaḳlı ve’n-naḳli] -B H.
4247 Sen mülkü dilediğine verirsin (Âl-i İmrân 26).
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Tevfīḳ-ı tu ger ne reh-nümāyed [B-275b]

Īn rāh be-ʿaḳl key küşāyed4248

Bu maʿnāyı müʾeyyed ve bu duʿāyı müʾekkiddür ki hem-rāhlarımuñ her biri 
nefslerini bir ʿamele naṣb idüp ḳūt-ı lā-yemūt ve sedd-i ramaḳ kesb itdiler. Ben 
ne kendü zūr u ḳuvvetüme iʿtimād [Ü-247a] eyledüm ve ne cemāl ü ṣūret ve 
ne temīz ü baṣīretüme istiẓhār itdüm. Belki binā-yı umūrumı esās-ı tevekkül 
üzre urup ḳażā-yı Rabbānī ve muḳadderāt-ı āsmānīye rıżā virüp eyitdüm: 
Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ser-i ḳabūl be-bāyed nihād u gerden-i ṭavʿ
Ki her çi ḥākim-i ʿādil kuned heme dādest4249

Çün şeh-zāde kelāmını temām itdi ḥużżār-ı meclisden bir merd-i dānā aḳdām-ı 
iḳdām üzre ḳıyām idüp veẓāʾif-i dūʿā vü se̱nāyı edā itdükden ṣoñra eyitdi:

Her kelime ki rişte-i kelām-ı cevāhir-intiẓām-ı melikde münselik  olmışdur, 
bir lüʾlüʾ-i ābdārdur ki ṣadef-i ḫıredde perveriş ve bir zer-i temām-ʿayārdur 
ki miḥekk-i ḥikmetde āzmāyiş bulmışdur, cihāndārlıḳ esbābınuñ niṣābı ʿaḳl u 
ḥikmet ve tācdārlıḳ istiʿdādınuñ şarṭı fażl u maʿrifetdür. Pes cenāb-ı salṭanat-ik-
tisābuñ pādşāhlıġa liyāḳatine bu işāret ḥüccet ve şehriyārlıġa istiḥḳāḳı bu delīl 
ile mübeyyen ü müsḇetdür. Āferīdgār ʿazze ismuhū4250 ʿilm-i ezelī ile ʿālimdür 
ki her bir ferdüñ envāʿ-ı terbiyetinden ne nevʿe ḳābiliyyeti vardur ve her şaḫṣ 
eṣnāf-ı mertebetden ne cinse sezā-vārdur. Beyt:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Ze ḫvān-ı niʿmet-i bī-müntehā-yı ū her kes
Be-ḳadr-i ḥavṣala-i ḫod nevāle mī-yābed4251

Bu vilāyet ehlinüñ saʿādeti seni bu menzile getürdi ve bu būm sükkānınuñ 
ḳuvvet-i ṭāliʿı sen hümā-yı āsmān-āşyānuñ sāye-i hümāyūnın murġān-ı şikes-
te-bāl-i raʿiyyet üzre sāyebān itdi. Beyt:

4248 Ey yüce himmetlilerin ve muhtaç gönüllerin amacı, padişahlık  ve kölelik  kısmeti senin elindedir. İstediğinde verirsin. 
Senin yardımın olmadan akıl ne işe yarar?

4249 Adalet sahibi bir hâkimin adaleti önünde herkesin boynu kıldan incedir, çünkü onun yaptığı her şey adalettir. 
4250 İsmi yüce olan.
4251 Onun sonsuz cömertlik  sofrasından herkes aklı aldığı kadar yararlanabilir.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Mübārek  menzilī k’āncā fürūd āyed çünīn māhī
Hümāyūn ʿarṣaʾī kāred be-sūyeş ruḫ çünīn şāhī4252

Kibār-ı aʿyāndan bir nāmdār daḫı yirinden ṭurup eyvān-ı dīvān-ı Keyvān-rifʿa-
ti zīver-i se̱nā-yı şāh-ı cevān-baḫt-ı felek-taḫt ile ārāste ḳılup bu naẓm-ı cevā-
hir-intiẓāmı ṭabaḳ-ı dehān ile farḳ-ı şehriyār-ı kāmkāra nisā̱r itdi. Ḳıṭʿa:

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Eyā şāhī ki kef-i kām-kār-ı zer baḫşet
Kemend der-ber-i gerdūn-ı kāmrān endāḫt

Şod ez nüzūl-i ḥavādis ̱çü āsmān īmen

Ber-ān diyār ki çetr-i tu sāyebān endāḫt4253

Bu üslūb üzre erkān u aʿyāndan her biri [H-316a] muḳteżā-yı maḳāma 
münāsib kelām buyurup ṣaḥāʾif-i menāḳıb-ı ḫüsrevāneden birer nükte iẓhār 
itdiler. ʿĀḳıbetü’l-ʿāḳıbet bir pīr-i pāk-żamīr ü pākīze-taḳrīr bisāṭ-ı kelāma aḳ-
dām-ı iḳdāmı dırāz itdi ve taḳdīm-i levāzım-ı duʿā vü merāsim-i se̱nādan ṣoñra 
bu ṭarz üzre kelāma āġāz itdi ki:

Ey melik  bāb-ı ḳażā vü ḳaderde ki zebān-ı gevher-efşān-ı şāh bu meclisde 
andan fetḥ-i kelām itdi, bu bendenüñ bir ser-güẕeşti vardur. Şöyle ki fermān-ı 
cihān-muṭāʿ şeref-ṣudūr bula, taḳrīr-i dil-peẕīr ile merfūʿ-ı ḥużūr pür-ḥubūr 
ola. Melik  eyitdi: Söyle görelüm nice vāḳıʿ olmışdur ol?

Ḥikāyet: Pīr eyitdi: Ol zemān ki cevān idüm, mülāzim-ı erkān-ı dīvān idüm. 
Çün dünyā-yı ġaddāruñ bī-vefālıġın fehm itdüm ve bu Zāl-i dāstān-nümā-
nuñ [B-276a] mekr ü firībini cezm itdüm ve ʿayne’l-yaḳīn bildüm ki ʿarūs-ı 
şevher-keş-i dünyā niçe yārān-ı dem-sāzuñ sāz-ı būd ve ʿūd-ı vücūdın yire 
çalmışdur ve bu maʿşūḳ-ı ḥīle-bāz niçe ʿuşşāḳ-ı ser-endāzuñ bir luʿb ile ayaġın 
almışdur nefsüme eyitdüm: 

Ey derdmend rişte-i dilüñi bir ġaddār-ı ḥīle-kāruñ maḥabbetine4254 bend it-
mişsin ki ṣad hezār şehriyār-ı kāmkāruñ sīne-i vücūdına dest-i redd urmış ve 

4252 Böylesi bir ayın ışığının düştüğü ev en mübarek  evdir. Böylesi bir padişahın hükümdar olduğu ülke, en mübarek 
topraktır. 

4253 Sen öylesine yüce bir padişahsın ki altın saçan elin bahtiyar feleğin boynuna kement doladı. Senin otağın altına 
aldığın tüm diyarlar, gökden gelebilecek  her türlü tehlikeye karşı güvendedir.

4254 Maḥabbetine] mekrine, Ü.
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bī-ḥadd ü bī-şümār tācdār-ı nāmdāruñ ḫırmen-i ḥayātın ṣavurup bād-ı fenāya 
virmişdür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ḳanı ol yir yüzinde şāh olanlar
Sipihr-i salṭanatda māh olanlar [Ü-247b]

Yaturlar şimdi yir altında ebter
Ḳara ṭopraġa olmışlar berāber

Senüñ bu sevdāda sūduñ yoḳdur. Taʿab-i beyhūde çekme ve bu reh-güẕārda ki 
memerr-i kārbān-ı renc ü miḥnetdür, meyl-i iḳāmet itme. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl]

Her kes ki reh ü resm-i cihān nīk  şenāḫt4255

Ez behr-i iḳāmet ender ū ḫāne ne-sāḫt

Īn köhne ribāṭ rā ʿimāret çi kunī
Āḫir çü be-dīgerīş bāyed perdāḫt4256

Ḫvāb-ı ġafletden bīdār ol ki vaḳt-i tengdür. Semender-i hevār-ı rūḥa süvār ol 
ki merkeb-i beden lengdür. ʿÖmr-i kūtāhda tūşe iḥżār eyle ki mesāfe-i rāh 
dūr u dırāz ve ḳırbe-i ḳalbüñi āb-ı ḳanāʿat ile pür ḳıl ki tāb-ı āteş bādiye-i 
cān-güdāzdur. Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Ān ṭaleb imrūz be-her kūşeʾī
K’ez pey-i ferdāt buved tūşeʾī

Rāh-ı tu dūr āmed ü menzil dırāz
Berg-i reh ü tūşe-i menzil be-sāz4257

Çün bu ġafletden mütenebbih oldum nefs-i ser-keşi licām-ı naṣīḥatüm ile 
zīr-i rānuma rām idüp neşāṭ-ı temām ve raġbet-i ṣıdḳ ile taḥṣīl-i zād-ı āḫirete 
müteveccih oldum ve dāmen-i ṭāʿat-i ḫāliḳa teşebbüs ̱idüp raġbet-i dünyā ve 
ṣoḥbet-i ḫalāʾiḳa püşt ü pā urdum. Beyt:

4255 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
4256 Bu mısraın vezni “Mefʿūlü / Mefāʿilün / Mefāʿīlün / Fāʿ” şeklindedir.
 Dünyanın her halini öğrenenler burada kalmak  için çaba göstermediler. Bu köhne kervansaray neden âbâd etmeye 

çalışıyorsun. Nasıl olsa dünyadan göçerken başkasına bırakacaksın.
4257 Her köşede ahirete götürebileceğin şeyleri ara. Yolun uzun ve menzil ıraktır. Bunun için yanına azık  al.
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Göñülden maḥv idüp dünyā hevāsın
Ḳomadum anda Ḥaḳḳ’uñ māsivāsın

Bir gün ittifāḳ bir mühim içün bāzāra varup gördüm ki bir ṣayyād bir çift 
hüdhüdi bir ḳafese ḳoymış gider. Bī-çāreler maḥbes-i ḳafesde birbirinüñ ḥāline 
giryān ve giriftārlıḳ belāsından tennūr-ı [H-316b] ġamda biryān Ḫudā’dan 
müjde-i ḫalāṣ dileyüp efġān iderler. Bunlaruñ bu ḥāline teraḥḥum idüp ḳaṣd 
itdüm ki ṣayyāddan anları ṣatun alup bend-i belādan rehā ḳılam ve bu vesīle ile 
ḥabs-i ʿaẕāb-ı Īzedī’den devlet-i āzād-ı ebedīye müteraṣṣıd u müteraḳḳıb olam. 
Ṣayyād anlara iki direm bahā taʿyīn idüp eksige rıżā virmedi. Ben de hemān iki 
direme mālik  idüm. Mütereddid olup nefs-i ḥarīṣ ol iki diremüñ ʿademini cāʾiz 
görmedi. Ḫāṭır daḫı ḳādir iken ol bī-günāhları bend-i ḳafesde ḳomaġa meẕ-
heb-i mürüvvetde ruḫṣat bulmadı. Āḫir tevekkül-i küllī idüp ḳıymet-i maʿhūdı 
virüp ikisin daḫı alup şehrden ṭaşra bir ḫālī yire gitdüm ve başum üzre çevirüp 
rıżāʾu’llāh içün mālümden āzād itdüm. Anlar daḫı bir vīrāne dīvāruñ üstine 
çıḳup baña āvāz itdiler ve nite kim ḥaḳ-sināslıḳ resmidür, zebān-ı niyāz ile 
iʿtiẕāra āġāz idüp eyitdiler:

Ḥālen bu iḥsānuñ ḥaḳḳ-ı mükāfātına ve bu inʿāmuñ temām mücāzātına ḳādir 
degülüz, ammā bu dīvār [B-276b] altında bir ṣandūḳçe vardur ki pür-gevher-i 
şāh-vārdur. Gerçi bu niʿmet muḳābelesinde bī-ḳadr ü bī-ḳıymetdür, ammā 
ʿacāletü’l-vaḳt şeref-i ḳabūl erzānī buyurulsa kemāl-i minnetdür.

Ben anlaruñ bu güftārından taʿaccüb itdüm ve istiġrāb ile anlara ḫiṭāb idüp 
eyitdüm:

ʿAceb ḥikmetdür ki zīr-i ḫākde ṣandūḳ-ı pür-cevheri görürsiz, zīr-i ḫāşākde 
rişte-i dāmdan ġaflet ḳılursız. Cevāb virdiler ki:

Çün ḥükm-i ḳażā nāzil ola ve fermān-ı ḳader cereyān bula dīde-i ʿaḳl remed-i 
cehālet ile ḫīre ve rūz-ı baṣīret ẓulmet-i ġaflet ile tīre olur. Ol maḥalde ne 
ʿāḳilüñ baṣīreti ese̱r ḳılur ve ne ʿārifüñ baṣarında nūr u fer ḳalur. Bu cümleye 
bāʿis ̱ol ḥükm-i İlāhī’dür ki bu ḥālātuñ żımnında ḥādis ̱olur. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Her ḳaçan nāzil ola emr-i ḳażā
Hūş medhūş olur baṣar aʿmā4258

4258 Beyt: Her ḳaçan nāzil… olur baṣar aʿmā] -Ü.
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Bu ḥikāyet pādşāh-ı cihān-penāh ḳażā vü ḳader bābında buyurduġına güvāh-
dur. Ḥükemā-yı ḥikmet-şiʿār bu maʿnāyı bu rubāʿī ile işʿār itmişlerdür. Rubāʿī:

[Mefʿūlü / Mefāʿīlü / Mefāʿīlü / Feʿūl

Ger kār-ı tu nīkest be-tedbīr-i tu nīst
V’er nīz bedest hem ze taḳṣīr-i tu nīst4259

Teslīm ü rıżā pīşe kun u şād be-zī [Ü-248a]

K’īn nīk  ü bed-i cihān be-taḳdīr-i tu nīst4260

Pes eyitdi: Ey şāh ben ol dīvār altını ḳazup ol didükleri gibi ol ṣandūḳçeyi 
buldum ve içinde olan cevāhiri silk-i żabṭa çekdüm ve muḥāfaẓası bābında 
mübālaġa ḳıldum. Ḥāliyā āstāne-i āsmān-rifʿatde merfūʿ-ı bende-i bī-minnet 
oldur ki melik  misā̱l-i mübārek  erzānī4261 buyura, tā ol dürc-i cevāhir ḫizāne-i 
ʿāmire içün ḳayd u żabṭa rabṭ olına. Şeh-zāde eyitdi:

Bu toḫmı sen ekdüñ berinde ġayr-ı şerīk  olmaḳ ve bu nihāli sen dikdüñ se̱me-
rinde āḫeri müşārik  [H-317a] ḳılmaḳ ḫilāf-ı şarṭ-ı inṣāfdur. Bu cevāhir-i ḥik-
metüñ el-ān ki silk-i beyāna çekdüñ, bize yiter ve bu dürc-i naṣīḥat ki neḳḳāde-i 
dāniş ü maʿrifetdür, bize kifāyet ider ki ṣarrāf-ı ʿaḳl ḳatında gevher-i kelām-ı 
ṣāḥib-hünerdür ve miss-i ḳalb iksīr-i ḥikmet ile zer-i temām-ʿayār olmaḳ mü-
yesserdür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Dür ü gevher durur ḥikmet kelāmı
Ḫuṣūṣan muḥkem ola intiẓāmı

Ḳaçan ḥikmet sözin fehm eyleye gūş
Simāʿı rūḥı eyler mest ü medhūş

Dil ü cān eyler istiḳbāle āheng
Alur baġrına baṣar ġonçe-veş teng

Olur ḫandān anuñla çeşm-i nem-nāk
Bulur şādī anuñla cān-ı ġam-nāk

4259 Bu mısraın vezni “mefʿūlü / mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
4260 Bu mısraın vezni “mefʿūlü / mefāʿilün / Mefāʿīlü / Feʿūl” şeklindedir.
 Senin işin iyi veya kötüyse bu senin tedbirin değildir. İşinin temeline teslim ve rızayı al, mutlu yaşa. Çünkü bu 

dünyanın iyisi de kötüsü de senin takdirin değildir.
4261 Misā̱l-i mübārek  erzānī] misā̱l-i bī-misā̱l-i vācibü’l-imtisā̱l, Ü.
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İrerse mürde cisme zinde eyler
Dil ü cān şemʿine tābende eyler

Teʿāla’llāh zihī şān-ı İlāhī
İder āb-ı ḥayāt aṣlın siyāhī

Çü bu şān-ı İlāhī vardur anda
ʿAceb mi yir iderse dilde cānda

Çün Bīdpāy-ı ḥakīm bu faṣl-ı pür-aṣlı āḫir itdi ve mażmūn-ı veṣāyā-yı Hū-
şenk  bu dāstān ile pāyāna yitdi Rāy Dābşelīm merāsim-i ḫidmet ve levāzım-ı 
midḥati edā idüp eyitdi:

Bi-ḥamdi’llāh ki yümn-i ḥikmet-i ḥakīm-i ʿālī-mertebet ile niḳāb-ı ḫafā çih-
re-i maḳṣūddan mürtefiʿ olup ġāyet-i meʾmūl ve nihāyet-i mesʾūl sen dānā-yı 
sāmī-menziletinüñ bereket-i ṣoḥbeti ile ḥuṣūle mevṣūl oldı. [B-277a] Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Cezāke’llāh ki cānum gözin açduñ
Gözime ḳarşu cānān yüzin açduñ

Ümīdüm yüzinüñ açduñ niḳābın
Giderdüñ dīde-i dilden ḥicābın

Yolum4262 pür-nūr idüp ey mihr-i rūşen
Ḫalāṣ itdüñ ḍalālet ẓulmetinden

Ḫıżır-veş baña rehber olduñ ey cān
İçirdüñ mürde cisme āb-ı ḥayvān

Ḥāliyā müteżarrıʿdur ki ḥakīm-i rūşen-żamīr bu ḥaḳīrüñ nāṣıye-i mültemesine 
dest-i redd urmaya ve bu muḥaḳḳardan ki farṭ-ı iḫlāṣumdan südde-i ḥikmet-iḫ-
tiṣāṣına hediyye getürdüm, istinkāf buyurmaya. Beyt:

[Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Nīst ber-ṭabʿ-ı nāzüket pinhān
Nükte-i tuḫfetü’l-faḳīrü ḥaḳīr4263

Birehmen eyitdi: Ey melik  ben kūşe-i dünyāda faḳr ile faḫrı nefsüme pīşe ve 
zād-ı ḳanāʿati kendüme tūşe idüp dāmen-i dilümi levs-̱i ʿalāʾiḳdan pāk  ve āyī-

4262 Yolum] dilüm, B.
4263 “Fakirliğin hediyesi hakirliktir” sözü senin ince tabiatına yabancı değildir.
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ne-i żamīrümi jeng-i avāʾiḳdan tāb-nāk  itmiş iken hīç vech ile mümkin midür 
ki bir defʿa daḫı jeng-i ḳāẕūrāt-ı dünyā ile ālūde ve reng-i küdūrāt-ı mā-fīhā ile 
endūde olam. Beyt:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Be-dünyā tā tevān āsūde būden
Dirīġ āmed merā ālūde būden4264

Eger pādşāh-ı saʿādetmend dilerse ki bu ḫidmet ile beni ercümend idüp ṭavḳ-ı 
minnetin tā ḳıyāmet gerdenüme bend eyleye, tevaḳḳuf eylerem ki bu cevāhir-i 
ḥikmet ve leʾālī-i maʿrifeti rişte-i teʾlīfde tarṣīʿ u tarṣīf idüp cemīʿ-i umūrına pīş-
nihād ve ḳavāʿid-i aḥvāl-i salṭanatı anuñ üzerine bünyād eyleye ve hem-vāre 
bu vesīle ile beni feryād-ı ḫāṭır-ı ʿ āṭır idüp4265 evḳāt-ı müsteṭābede daʿvāt-ı müs-
tecābe ile yād eyleye4266 ki ber-mūcib-i mażmūn-ı lā-yüraddü duʿāʾü’l-imāmi’l-ʿā-
dil4267 duʾā-yı selāṭīn-i ʿadl-āyīn ʿizz-i icābete maḳrūndur. Rāy kelām-ı ḥakīm-i 
rūşen-rāya şeref-i ḳabūl erzānī buyurdı ve hemān-dem Birehmen’i vedāʿ idüp 
yine dārü’l-mülkine rucūʿ ḳıldı [Ü-248b] ve ol cevāhir-i kelime-i4268 ḥakīmi ki 
dürc-i dehān-ı ḥakīmden eline girdi, rişte-i teʾlīfde [H-317b] intiẓām virdi ve 
dāʾimā sevāniḥ-ı umūrda bu mevāẓiʿa ilticā idüp hem-vāre vaḳāyiʿ-ı dühūrda 
bu neṣāʾiḥden istimdād ider idi. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Ān ki ū peyrevī-i pend-i ḫıredmendān kerd
Āḫirü’l-emr be-ser-menzil-i maḳṣūd resīd

V’ān ki şod münḥarif ez cāddeī rāst revān
Rāh güm kerd u ze-maḳṣūd nişānī ne-şenīd4269

Çün Ḫuceste-rāy bu dāstān-ı bī-naẓīri bidāyetinden nihāyetine dek  taʿbīr-i 
dil-peẕir ile taḳrīr ḳıldı Hümāyūn-fāl gül-i sīrāb gibi bisāṭ-ı neşāṭ üzre açıldı ve 
nihāl-i ḥāli çemen-i iḳbālde ser-efrāzlıġa āġāz itdi ve vezīri ʿavāṭıf-ı ḫüsrevāne 
ile ümmīd-vār idüp dīde-i dilin kuḥlü’l-cevāhir-i iltifāt-ı şāhāne ile münevver 
ḳılup eyitdi: Beyt:

4264 Dünyada rahat yaşamak  varken kendimi birşeylere bulaştırmak  istemedim (mal ve mülke itibar etmedim). 
4265 ʿĀṭır idüp] ʿāṭırdan yād itmeyüp, Ü.
4266 Ve hem-vāre bu vesīle ile beni… müstecābe ile yād eyleye] -H.
4267 Adaletli kişilerin duaları reddedilmez.
4268 Kelime-i] -H Ü.
4269 Akıllıların öğüdünü dinleyen sonunda maksadına ulaştı, doğru yoldan sapan ise yolunu kaybetti. 
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[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Mefāʿīlün]

Zihī taḳrīr-i dil-cūyet temāşāgāh-ı rūḥānī
Beyān-ı şāfiyet nüzhet-fezā-yı rūḥ-ı insānī4270

Bu ḳıṣṣa-i şīrīnüñ beyānı ile kām-ı cānumuzı pür-şehd-i ḥikmet itdüñ ve bu 
ḥikāyāt-ı rengīnüñ edāsı ile zemīn-i ḥālümüzde toḫm-ı saʿādet ekdüñ. Min-
baʿd sütūrü’l-ʿamel-i aḥkām-ı cihānbānī bu neṣāʾiḥ-i kāfīden ġayrı olmasa 
gerek  ve kār-nāme-i aʿmāl-i ḥükümrānī bu mevāʿiẓ-i şāfīden ġayrı ḳılınmasa 
[B-277b] gerek. Bu kelimāt-ı bī-naẓīr derūn-ı dilümde böyle cāy-gīr olup bu 
mertebede teʾsī̱r itdügine sebeb degüldür. İllā ṣıdḳ-ı niyyet ve ṣafā-yı ṭaviyyet-i 
vezīr-i rūşen-żamīrdür. Zīrā ki kelām-ı kāfī egerçi ki ḥadd-i ẕātında şevāʾib-i 
kiẕbden ṣāfī ola, ḳāʾilüñ ālūdeligi cihetinden netīce-i ṣafā virmez ve mevāʿiẓ ü 
neṣāʾiḥ bā-vücūd ki ʿayn-ı ḥikmetden lāʾiḥ olur, gūyendenüñ ḳasāvet-i ḳalbi 
sebebi ile dil-i sāmiʿde teʾsī̱r itmez. Ḳıṭʿa:

[Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilātün / Feʿilün]

Dāmen ālūde eger ḫod heme ḥikmet gūyed
Be-suḫan güften-i zībāeş bedān bih ne-şeved

Ān ki pākīze-dilest er be-nişīned ḫāmūş
Heme ez sīret-i zībāeş naṣīḥat şeneved4271

Ḫuceste-rāy duʿā dürlerin rişte-i edāya bend idüp kelām-ı meliki ki melik-i 
kelām idi, pesend idüp eyitdi:

Ol zebān ki ḥikmet-i beyān-ı şāhen-şāhīden şeref-ṣudūr buldı, maḥż-ı se̱vāb ve 
kitāb-ı ḥikmetden bir bābdur. Vāḳıʿā kelām-ı ehl-i durūġ bī-fürūġ olur ve āteş-i 
Dimne gibi bir anda inṭıfā bulur, ammā kelām-ı aṣḥāb-ı ṣıdḳ u ṣafā tebāşīr-i 
ṣubḥ-ı ṣādıḳ gibi dāʾimā nūr u żiyā virür ve şuʿle-i ḫūrşīd gibi sāʿat-be-sāʿat 
nūrānī görinür. Mesṉevī:

[Mefāʿīlün / Mefāʿīlün / Feʿūlün]

Ne deñlü ṣubḥ-ı kāẕib4272 ḳılsa tezvīr
Ḳılamaz ḳalb-i şebde nūrı teʾsī̱r

4270 Güzel sesine melekler bile hayran kalır, güzel konuşman insanın ruhunu güzelleştirir. 
4271 Eteği kötülüklerle kirlenmiş biri güzel sözler söylerse onun sözleri kimseye etki etmez. Temiz kalpli insan ise sessizce 

otursa da herkes onun öğütlerini dinlemiş olur. 
4272 Kāẕib] ṣādıḳ, Ü.
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Ṭuyulur ʿāḳıbet kiẕb ü ḫaṭāsı
Hemīn yanına ḳalur yüz ḳarası

Ura çün ṣubḥ-ı ṣādıḳ ṣıdḳ ile dem
Ḳudūmından münevver ola ʿālem 

Hümāyūn-fāl Ḥuceste-rāy’ı bir defʿa daḫı nevāziş buyurup rāyet-i4273 rifʿatin 
ẕirve-i çarḫ-ı berīne irgürdi. Ḫuceste-rāy āsā̱r-ı ṣıfāt-ı pesendīde-i şāhı ve 
envār-ı aḫlāḳ-ı ḥamīde-i şāhen-şāhı müşāhede idüp binā-yı se̱nā-yı midḥatin 
[H-318a] ve edā-yı duʿāʾ-i devletin bu ebyāt ile temhīd buyurdı. Mesṉevī:

[Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūlün / Feʿūl]

Tu ey şeh be-ḫūbī-i aḫlāḳ-ı ḫvīş
Sebaḳ burdī ez pādşāhān-ı pīş

Zihī dīn ü dāniş zihī ʿadl ü dād
Zihī mülk  ü millet ki pāyende bād4274

Meclis bu maḳāmda temām oldı ve kelām bu duʿā ile ḫatm ü4275 iḫtitām buldı. 
Hümāyūn-fāl daḫı Rāy Dābşelīm gibi bu leṭāʾif-i aḫbār u emsā̱li ṣaḥāʾif-i aḫlāḳ 
u aʿmāline se̱bt idüp teşyīd-i mebānī-i ʿ adl ü iḥsān ve temhīd-i ḳavāʿid-i niẓām-ı 
aḥvāl-i insānda saʿy-ı mevfūr ve beẕl-i mechūd itdi ve ṣafaḥāt-ı rūzgārda nām-ı 
memdūḥ ve ẕikr-i maḥmūd yādgār ḳodı gitdi. Ḳıṭʿa: [Ü-249a]

[Mefāʿilün / Feʿilātün / Mefāʿilün / Feʿilün]

Dü çīz ḥāṣıl-ı ʿömrest ḫayr u nām-ı nikū
V’ez īn çü der-güẕerī küllü men ʿaleyhā fān4276

Me-bāş der-pey-i āzār u kām-ı ḫalḳ ber-ār
K’ez īn dü kār be-yābī saʿādet-i dü cihān4277

Budur ol cevāhir-i ḥikmet-nişān ki ber-muḳteżā-yı zemān zebān-ı ḫāme ve 
ḫāme-i zebān anı silk-i beyāna çekdi ve dihḳān-ı ḳarīḥa-i cānda anuñ zemīn-i 
naẓm u intiẓāmında saʿy u ihtimām toḫmın ekdi. Mekārim-i evṣāf ve efāżıl-ı 
enāmdan müteveḳḳıʿ ve meḥāsin-i aḫlāḳ-ı emāsi̱l-i ʿālī-maḳāmdan müteżar-

4273 Rāyet-i] -B.
4274 Ey padişah, bu güzel huyunla kendinden önceki padişahları geçtin. Din, bilgi, adalet, mülk  ve millet gibi tüm 

güzellikler sende daim olsun.
4275 Ḫatm ü] -H Ü.
4276 Onun üzerinde bulunan herkes fanidir (Rahman 26).
4277 Ömrün meyvesi ikidir: hayır ve iyi isim. Bunların dışında “Onun üzerinde bulunan herkes fanidir.” İnsanlara eziyet 

etme çabasında olma. Halkın isteklerini yerine getir. Bu iki hayırlı işle her iki dünya saadetini kazanabilirsin.
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riʿdür ki bu kelimāt-ı nā-sencīde ve ʿibārāt-ı nā-pesendīdeden ẕeyl-i iġmāż u 
iġżāyı şāmil ḳılup bu kemīnenüñ saḳaṭına ʿayn-ı saḫṭ ile nāẓır olmayup ʿayn-ı 
rıżā erzānī buyura. [B-278a] Mesṉevī:

[Müfteʿilün / Müfteʿilün / Fāʿilün]

Her çi der-īn sīne nihān dāştem
Yek-be-yek  ez dil be-zebān dāştem

Ger bed ü ger nīk  fikendem be-pīş
Pūş bed-i men be-nikūyī-i ḫvīş

Çünki bedīn pāye resāndem kelām
Bih ki kunem ḫatm-i suḫan ve’s-selām4278

4278 Ve’s-selām] ve’s-selām. El-ḥamdüli’llāhi ʿ ale’l-itmāmi ve ʿ ale’r-rasūli efżalü’ṣ-ṣalavāti ve’s-selāmi ve 
ʿalā ālihi’l-ʿıẓāmi ve aṣḥābihi’l-kirām, B / ḳad vaḳaʿa’l-firāġ min kitābeti hāẕihi’l-nüsḫati’l-nüzhe-
ti’l-cinān bi-ʿavni’llāhi’l-meliki’r-raḥmān ʿalā yüdā żaʿfı ʿıbādi’l-mennān. El-ḥāc Muḥammed İbni 
El-ḥāc Sinān fi’l-yevmi’l-ʿāşir min şehri şaʿbān min şühūri senehū erbaʿa ve sebʿīn ve tisʿa-miʾe min 
ḥicreti’l-Muṣṭafaviyyeti’l-hilāliye] H / ve’l-ḥamdüli’llāhi ʿ ale’l-itmām ve ʿ ale’r-rasūli efżali’ṣ-ṣalavā-
ti ve’s-selām ve ālihi’l-ʿuẓām ve aṣḥābihi’l-kirām ve ḳad feraḫu’l-kitābu bi-ʿavni’llāhi’l-meliki’l-ʿal-
lām ʿalā bi-dāfiʿı’l-enām Muṣṭafā bin Muḥammed bin Muṣṭafā fī evāsıṭı cemāẕiye’l-evvelī. Min 
sene tisʿa ve ḫamsīn ve tisʿa-miʾe. Ṣāmida’llāhi ve muṣāliban ʿalā ḫātimi’l-inbā, Ü.

 Sinemde sakladığım ne varsa hepsini birer birer ortaya saçtım. İyiliğim ve kötülüğüm dokunduysa, kötülüklerimi 
iyiliğinle ört. Sözü bu kadar uzattığıma göre artık  “vesselam” diyerek  sözü bitirme zamanı gelmiştir. 
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Sonuç

Edebiyat, güzel sanatların, malzemesi söz olan bir şubesidir. Bu alanda orta-
ya konulan tüm ürünler sözün, düşünceyle olan ilişkisi bağlamında anlam ve 
değer kazanır. 

Her milletin edebiyatı, belli bir süre başka milletlerin edebiyatlarını taklitle 
başlayıp kişisel becerileriyle özgünlüğü yakalayabilen ustaların elinde kendi 
kültürel kimliğini kazanır. Klasik  Türk  edebiyatı da başlangıçta Fars edebi-
yatının etkisiyle ortaya çıkmış, Şeyhî, Ahmed Paşa, Necatî, Fuzûlî gibi sanat-
çılarla kendi kimliğini yavaş yavaş kazanma yoluna girmiştir. Özellikle, 16. 
yüzyıldan sonra klasik  Türk  edebiyatının kendi sanatçıları yetişmeye başlamış, 
Zâtî, Bâkî, Nef’î gibi şairler, ortaya koydukları ürünlerle gelecek  nesillere örnek 
teşkil edebilecek  sanat yapıtları oluşturmuşlardır. Uzun bir gelenek  sürecini 
kendi kişisel becerileriyle harmanlamayı başaran Nedîm ve Şeyh Gâlib de bu 
edebiyatın zirvesine oturmuşlardır.

Klasik  Türk  edebiyatı çoğunlukla, şiir alanında günümüz insanının dikkatini 
celbetmiştir. Ancak  bu uzun soluklu edebiyat içerisinde şiir dışında mensur 
ürünler de azımsanmayacak  ölçüde kendine yer bulmuştur. Klasik  Türk  ede-
biyatının, mensur hikâyecilik  şubesi de konuyla ilgilenen uzmanların dikkatle 
eğilmesi gereken hususlardan birisidir. Mensur hikâye alanında Tûtî-nâme, 
Sindbad-nâme ve Hümâyûn-nâme gibi eserler döneminin insanı içerisin-
de ilgi uyandırmayı başarabilen eserlerin birkaçıdır. Bu eserlerden özellikle 
Hümâyûn-nâme, yazıldığı günden, klasik  Türk  edebiyatının tarih sahnesin-
den çekildiği ana kadar büyük  bir şöhretle varlığını sürdürmüştür.
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Hümâyûn-nâme, edebiyat tarihi içerisinde ciddi bir etki bırakmasına rağmen, 
akademik  boyutta, şimdiye kadar herhangi bir araştırmacının ilgisini çek-
memiş, günümüz insanının Kelîle ve Dimne hikâyelerine olan ihtiyacı eserin 
Arapça veya Farsça versiyonlarından yapılan kısa çevirilerle karşılanmaya 
çalışılmıştır. Yapılan bu tercüme çalışmaları, en fazla lise seviyesindeki öğren-
cilere hitap edebilecek  kuru bir “vak’a” tercümesinden öteye gidememiştir. 
Halbuki Türk  ulusunun yüzyıllar boyu beğenip okuduğu Hümâyûn-nâme gibi 
bir eserden, edebî değeri daha üst düzeylerde çalışmalar yapılabilirdi. 

Bu çalışmada, temel olarak  Hümâyûn-nâme’nin tenkitli metni ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Çalışmanın Giriş bölümünde Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin haya-
tıyla ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ardından Kelîle ve Dimne hikâyelerinin temeli-
ni teşkil eden Pança Tantra masallarıyla ilgili bilgiler, “sözlü kültür” ortamından 
“yazılı kültür” ortamına geçiş aşaması bağlamında genel değerlendirmelerle 
ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bahsin ele alınmasındaki amaç, sözlü kültür orta-
mında yaratılan anlatmaların yazıya geçirildikten sonra uğradıkları değişimleri 
algılayabilmektir. Bu bahisten sonra Pança Tantra masallarının Kelîle ve Dimne 
hikâyeleri haline gelmesinden sonra oluşan süreçte ne gibi değişmelere uğradığı, 
yazılı kültür ortamının eserin orijinalinde ne gibi eklemeler ve çıkarmalara neden 
olduğu sorgulanmaya çalışılmıştır. Giriş bölümünün son aşamasında ise Kelîle 
ve Dimne hikâyelerinin farklı dillere yapılan tercümeleri üzerinde durulmuştur.

Giriş bölümünde ortaya konan bilgiler neticesinde Kelîle ve Dimne hikâyeleri-
nin, Pança Tantra masallarından itibaren sürekli bir “yeniden yaratım” süreci 
içinde olduğu görülmüştür. Bu süreçte dört önemli aşama özellikle dikkati 
çekmektedir. Bunlar, Mukaffa’nın Arapça tercümesi, Nasrullah’ın, Mukaffa 
tercümesinden yaptığı Farsça çevirisi, Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin, yine Mukaffa 
tercümesinden yaptığı Farsça çevirisi ve Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, Hüse-
yin Vâiz-i Kâşifî’nin tercümesinden yaptığı Türkçe çevirisidir. Bu dört aşama, 
Kelîle ve Dimne hikâyelerinin “yeniden yaratım” sürecine katkı sunmuştur. 
Özellikle Mukaffa’nın çevirisiyle Kâşifî’nin çevirisi Kelîle ve Dimne hikâyeleri 
için birer kırılma noktası olarak  ele alınabilir. Çünkü Mukaffa, eserini tercüme 
ederken yeni bölümler ve hikâyeler eklemiştir. Diğer taraftan, Kâşifî de Mu-
kaffa’dan yaptığı çeviri esnasında eserin orijinaline çok  fazla sadık  kalmamış, 
özellikle eserin kurgusunu tamamen değiştirmiştir. Mukaffa çevirisinde eserin 
kurgusu Bürzüveyh’e dayandırılırken, Envâr-ı Süheylî’de bu bahis kısaca ge-
çilmiş, eserin ana çerçeve hikâyesi Hümâyûn-fâl adındaki hükümdar ile onun 
Huceste-rây adındaki veziri üzerine oturtulmuştur.
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Çalışmanın Birinci Bölümü’nde Hümâyûn-nâme’nin kurgu ve şekil özel-
liklerine ana hatlarıyla değinilmeye çalışılmıştır. Şekil özellikleri bahsinde 
eserin bölümleri ve hikâye örgüsü ortaya konmaya çalışılmış, her bölümde 
ve hikâyede anlatılan vak’alar özetlenmiştir. Bu bahsi oluşturmaktaki amaç, 
Hümâyûn-nâme metninin kurgusunun temel olarak  kavranmasıdır. Bu bahis 
sayesinde hikâyeler arasındaki geçişler daha net anlaşılabilmiş, vak’alardaki 
temel çerçeve daha somut hale getirilebilmiştir. Birinci Bölüm’ün ikinci 
kısmında dil ve anlatım bahsine geçmeden önce, iki adet Hümâyûn-nâme 
mukayesesine yer verilmiştir. Bu mukayeselerden ilki, 14. yüzyılda Anadolu 
sahasında Kul Mesûd’un Nasrullah’ın eserinden yaptığı Kelîle ve Dimne 
tercümesiyle Hümâyûn-nâme mukayesesidir. Ana hatlarıyla yapılan bu mu-
kayese çalışmasıyla Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, kendisinden önce yapılan 
bir Kelîle ve Dimne tercümesiyle eserini örtüştürüp örtüştürmediği veya bu 
tercümeyi dikkate alıp almadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu mukayese çalış-
ması, Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin Hümâyûn-nâme’yi tercüme ederken 
hiç bir şekilde Kul Mesûd tercümesini dikkate almadığını göstermiştir. Hatta 
Hümâyûn-nâme’nin dibace kısmında Kelîle ve Dimne hikâyelerinin tercüme 
serüveni anlatılırken Kul Mesûd tercümesinin zikredilmemesi, Çelebi’nin, Kul 
Mesûd çevirisinin varlığından haberi olmadığını veya haberi olsa da hiç bir 
şekilde dikkate almadığını göstermiştir. Zaten her iki mütercimin eserlerinde 
kullandığı dil de bir birinden tamamen ayrılmaktadır. Kul Mesûd, çevirisinde 
Türkçeyi temel alırken, Ali Çelebi Arapça, Farsça ve Türkçeyi (özellikle Fars-
çayı) temel almıştır. Her iki eserde görülen farklılıklar sadece üslûp bağlamında 
kalmamış, hikâyelerin kurgusu ve hikâye sayısında da çok  ciddi farklar görül-
müştür. Kul Mesûd’un eserinde 5 giriş hikâyesi 13 çerçeve hikâye ve 45 yan 
hikâye bulunmaktadır. Hümâyûn-nâme’de ise 1 ana çerçeve hikâye, 5 giriş 
hikâyesi, 13 çerçeve hikâye ve 89 yan hikâye vardır. Hümâyûn-nâme’nin giriş 
bölümünde yer alan ilk  hikâye aslında tüm eserin “ana çerçeve hikâyesi” ko-
numundadır. Eserde yer alan tüm hikâyeleri, ilk  hikâyenin kahramanlarından 
Vezir Huceste-rây, Hükümdar Hümâyûn-fâl’a anlatmaktadır. Vezir Huces-
te-rây, padişahına Kelîle ve Dimne hikâyelerini değil Hükümdar Dâbşelîm ile 
Feylesof Bîdpây’ın hikâyelerini anlatmaktadır. Feylesof Bîdpây ise Hükümdar 
Dâbşelîm’e Kelîle ve Dimne hikâyelerini anlatır. Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi 
eserini, ana bir çerçeve hikâye içerisinde kurgulamıştır.

Çalışmanın Birinci Bölüm’ünde yer alan bir diğer mukayese çalışması da 
Hümâyûn-nâme’nin tercüme edildiği Farsça Envâr-ı Süheylî mukayesesidir. 
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Bu mukayese ile Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, Hümâyûn-nâme’yi kaleme 
alırken eserin Farsça aslına ne ölçüde sadık  kaldığının sorgulanması amaç-
lanmıştır. Bu mukayese çalışması başlamadan önce, yapılan literatür tarama-
sında Hümâyûn-nâme’nin üslûbundan bahseden pek  çok  araştırmacının, 
Ali Çelebi’nin, eserini tercüme ederken Farsça aslına pek  sadık  kalmadığını, 
Hümâyûn-nâme’yi, deyim yerindeyse, yeni baştan yazdığını ifade ettikleri 
görülmüştür. Mukayese çalışmasında da bu düşünceleri destekler mahiyette 
veriler bulunacağı sanıldı. Fakat ana hatlarıyla yapılan bu mukayese çalışması 
Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin Hümâyûn-nâme’yi Envâr-ı Süheylî’den bire-
bir tercüme ettiğini göstermiştir. Eserde yer alan Türkçe şiirlerin de daha çok 
Farsça şiirlerin tercümesi şeklinde ortaya konulduğu anlaşılmıştır. Ana hatla-
rıyla yapılan bu mukayese çalışmasında görülebildiği kadarıyla Filibeli Alâad-
dîn Ali Çelebi, Hümâyûn-nâme’de Kânûnî Sultan Süleyman’ın övgüsüne yer 
verdiği kısımları ve Edirne ile ilgili pasajları kendisi yazmıştır. Bunun dışında 
kalan bölümler Envâr-ı Süheylî’nin birebir tercümesidir. Envâr-ı Süheylî ile 
Hümâyûn-nâme’nin, kurgu ve hikâye sayısı bakımında birbirinden farklı ol-
maması da bu düşünceyi destekler mahiyettedir.

Birinci Bölüm’ün son kısmında Hümâyûn-nâme’nin dil ve anlatım özel-
likleri üzerinde durulmuştur. Çalışma esnasında yapılan Envâr-ı Sü-
heylî-Hümâyûn-nâme mukayesesi, Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin Envâr-ı 
Süheylî’yi birebir aktardığı kanısını uyandırmıştır. Bundan dolayı, Türkçe 
şiirler dışında kalan bölümlerin, Hümâyûn-nâme üslûbundan ziyade Envâr-ı 
Süheylî üslûbu olarak  algılanmasına neden olmuştur. Yine de bu bölümde ya-
pılan dil ve anlatım incelemesi, Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi’nin, Hümâyûn-nâ-
me’de Farsça, Arapça ve Türkçeye hâkim olduğunu ortaya koyduğu izlenimi 
vermiştir. Mütercimin özellikle Türkçe şiirlerdeki üslûbu, onun Türkçe şiir 
söylemede çok  fazla sıkıntı çekmediğini göstermektedir.

Çalışmanın İkinci Bölümü metinden oluşmaktadır. Bu bölümde öncelikle 
Hümâyûn-nâme nüshaları ele alınmıştır. Burada kataloglardan tespit edile-
bilen yurt içindeki ve yurt dışındaki nüshalar tanıtılmaya çalışılmıştır. İkinci 
olarak  ise nüshaların değerlendirilmesinde ve seçiminde izlenen yol aşama 
aşama anlatılmaya çalışılmış, kullanılan yöntem izah edilmiştir. Çalışma es-
nasında, yurt içindeki 60 Hümâyûn-nâme nüshasının 53’ü görülmüş, yurt dı-
şındaki nüshalardan ise İngiltere British Library’den 3, Münih Baviara Devlet 
Kütüphanesi’nden 1 nüsha olmak  üzere 4 nüsha görülmüştür. Görülen bu 
57 nüsha tek  tek  incelenerek  şecerede bir yere oturtulmuştur. Hümâyûn-nâ-
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me’nin okuyucuyla buluştuğu günden itibaren elde ettiği büyük  şöhret, bu 
araştırmayı zorlaştıran bir unsur olarak  karşımıza çıkmıştır. Çünkü pek  çok 
Hümâyûn-nâme nüshasının oldukça özenli olması müstensihlerin nüshaları 
oluştururken anlama müdahale edici fazla tasarruflarda bulunmamalarını sağ-
lamıştır. Bu da nüshaların gruplandırılması sırasında çalışmayı bir hayli zorlaş-
tırmıştır. İlk  20 nüshanın değerlendirilmesi bittikten sonra şecere kurulmaya 
çalışılmış, bu aşamada şecerenin ana hatlarıyla oluştuğu görülmüş, 57’inci 
nüshanın değerlendirilmesi bittikten sonra ise şecerede çok  ciddi değişiklik 
oluşmamıştır. Bu da Hümâyûn-nâme nüshalarının fazla kolbaşı oluşturmadığı, 
temel olarak  iki koldan çoğaltıldığı izlenimini doğurmuştur. Bu gruplandırma 
çalışması sırasında ortaya çıkan ilginç bir nokta da bazı müstensihlerin tıpkı 
tenkitli bir metin ortaya koyar gibi birden fazla nüshayla eseri istinsah ettikleri 
düşüncesinin oluşmasıdır. Çünkü bu tür nüshalar her iki temel kolun da özel-
liklerini barındırmaktadır. İkinci Bölüm Hümâyûn-nâme’nin tenkitli metniyle 
son bulmaktadır. Şecere oluşturulduktan sonra Mısır, Şam ve Kahire kolu 
olarak  adlandırılan koldan İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi 4114 numarada 
kayıtlı nüsha (Ü), Anadolu kolu olarak  adlandırılan ve bu kolu en kapsamlı 
şekilde yansıttığı düşünülen, Bulak  Matbaası’nda basılan basma nüsha (B) ve 
her iki kolun özelliklerini taşıyan Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 713 
numarada kayıtlı nüsha (H) tenkitli metni oluşturmak  üzere alındı. Metin ku-
rulurken Hümâyûn-nâme’de 1863 beyitlik, kıt’a, mesnevi, nazm, beyt başlık-
larını taşıyan Farsça şiir, 143 adet Farsça mısra, 249 adet Arapça şiir ve ibare, 
712 beyitlik  Türkçe şiir ve 121 adet Türkçe mısra bulunduğu görülmüştür. 
Ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek  hacimdeki Farsça, Arapça şiir, mısra 
ve ibarelerin tamamı okunup metin içinde transkribe edilmiş, dipnotta da 
anlamları verilmiştir.

Hümâyûn-nâme, Türk  edebiyatının önemli sanat eserleri arasında gös-
terilmektedir. Onun önemi, yüzyıllar boyu Türk  insanının edebî zevkine 
hitap etmeyi başarabilmesinden gelmektedir. Filibeli Alâaddîn Ali Çelebi 
Hümâyûn-nâme’yi ister birebir Envâr-ı Süheylî’den aktarmış olsun, ister eseri 
bütünüyle yeni baştan yazmış olsun eserinin uzun asırlar boyu Türk  insanı ta-
rafından sevilip okunmasını sağlamıştır. Kelîle ve Dimne hikâyelerine ilgi du-
yan bazı araştırmacılar, onun, Hümâyûn-nâme’yi “ağdalı” bir üslûpla yazma-
sını eleştirmişler, eserin asırlar boyu kazandığı şöhreti görmezden gelmişlerdir. 
Hümâyûn-nâme’nin okuyucuyla buluşmasından sonra Türk  edebiyatında bir 
daha Kelîle ve Dimne hikâyeleri tercümesinin yapılma ihtiyacının hissedilme-
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mesi, eserin, devir için ağır geldiği zamanlarda da sadeleştirme ve özetlemeyle 
bu ihtiyacın karşılanmaya çalışılması da gözardı edilen hususlar arasındadır. 
Edebî eserlerde Türkçenin kullanılıp işlenmesi elbetteki önemli bir konudur. 
Fakat bir eserin insanlar tarafından sevilip okunması için Türkçenin kullanıl-
masının yeterli olmadığını, Kelîle ve Dimne hikâyelerinin Türkçeye yapılan bu 
iki tercümesinde bile görmek  mümkündür. Kul Mesûd’un 14. yüzyılda yaptığı 
Kelîle ve Dimne tercümesi, mütercimin kullandığı duru Türkçeye rağmen, 20. 
yüzyıla gelinene kadar bilinmiyor ve tanınmıyordu. Halbuki Filibeli Alâaddîn 
Ali Çelebi’nin 16. yüzyılda ortaya koyduğu Hümâyûn-nâme, okuyucusuyla 
buluşur buluşmaz büyük  bir şöhrete kavuşmuş, eser defalarca istinsah edil-
miştir. Hatta Derviş Muhammed Ahlâkî ve Mehmed bin Muhsin adındaki iki 
müstensihin, bilinen 4-5 tane Hümâyûn-nâme nüshası istinsah etmelerinden 
de Hümâyûn-nâme’nin döneminde müstensihler arasında bir uzmanlık  dalı 
oluşturduğunu bile düşündürtebilir. Sonuç olarak  Hümâyûn-nâme’yi asırlar 
boyu Türk  insanının edebî zevkine hitap edebilmeyi başarmış, estetik  değerle-
ri haiz edebî bir ürün olarak  görmek  gerekmektedir. 
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