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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 ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Toplumların gelişme ve kalkınmasında bilimsel ve teknolojik 
çalışmalar, 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 ötesin-
de 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 
tahlilini 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 pay-
daşlarımıza 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

Bir anlamda “ideal yöneticinin el kitabı” olarak değerlendirile-
bilecek siyaset-nâmeler Doğu kültürünün önemli edebî eserle-
rindendir. Siyaset-nâmelerde genel olarak bir yöneticinin sahip 
olması/olmaması gereken psikolojik ve sosyal vasıflar sıralanmış-
tır. Bunların yanında yöneticilerin halka nasıl davranacağı, devlet 
yönetiminde kendisine yardımcı olan diğer “ekâbir”e karşı nasıl 
tavır takınacağı ve diğer ülkelerin yöneticileriyle nasıl ilişki için-
de bulunacağı gibi hususlar da siyaset-nâmelerde ele alınmıştır. 
Doğu kültüründe manzum ya da mensur olarak gerek Farsça, 
Arapça ve gerekse Türkçe pek çok siyaset-nâme yazılmıştır.

İslâm etkisindeki Türk edebiyatının ilk siyaset-nâmesi olarak 
kabul edilen Kutadgu Bilig’den (462/1069-70) bu yana, özellikle 
tercüme olarak, pek çok siyaset-nâme Türk edebiyatında kale-
me alınmıştır. Tercüme yoluyla Türk edebiyatına kazandırılan 
siyaset-nâmelerden birisi de Türk edebiyatının önemli nesir 
yazarlarından olan Âşık Çelebi’nin Arapçadan tercüme ettiği 
Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk adlı eseridir. Eser, 
Gazâlî’nin (450/1058-59 - 505/1111) Farsça olarak kaleme al-
dığı Nasîhatü’l-Mülûk’una dayanmaktadır. Gazâlî eserini Selçuklu 
hükümdarı Sultan Sencer’in isteğiyle kaleme almıştır. Gazâlî’nin 
Nasîhatü’l-Mülûk’u daha sonra Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Mülûk 
adıyla bilinmeyen bir kişi tarafından Arapçaya tercüme edilmiş-
tir. Gazâlî’nin eseri şu anda kayıptır.
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Bu çalışmada, Âşık Çelebi’nin Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâ-
yihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk adlı eserinin tenkitli metni hazırlandı. 
Çalışmada ayrıca söz konusu eser şekil ve kurgu yönünden ince-
lemeye tabi tutuldu. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 
Bölüm’de Âşık Çelebi’nin hayatı, eserleri ve sanat anlayışı ana 
hatlarıyla verildi.

İkinci Bölüm’de Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-
Mülûk’un şekil ve kurgu özellikleri belli bir plan dâhilinde eserden 
örnekler verilerek izah edilmeye çalışıldı. Burada kurgu özellikle-
ri iki kısma ayrıldı. Birinci kısımda eserin genel kurgu özellikleri, 
ikinci kısımda eseri oluşturan yapıların kurgu özellikleri incelendi. 
İkinci Bölüm’ün ikinci kısmında da eserin dil ve üslûp özellikleri 
ana hatlarıyla ortaya konmaya çalışıldı.

Çalışmanın Üçüncü Bölümü Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyi-
hi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk’un tenkitli metninden oluşmaktadır. Yapılan 
katalog çalışmalarında eserin toplam 5 nüshası tespit edildi. Ça-
lışma sırasında tüm nüshalar görüldü. Ancak metin, iki nüshayla 
kuruldu.

Bu çalışma sırasında yardımlarını gördüğümüz Yrd. Doç. Dr. 
Volkan Karagözlü, Arş. Gör. Şerife Ördek ve Arş. Gör. Ahmet 
Uğur’a teşekkür ederiz.

Dr. Filiz Kılıç - Dr. Tuncay Bülbül
Nevşehir
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B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

Âşık Çelebi’nin  
Hayatı, Eserleri ve Sanatı

Hayatı

Âşık Çelebi’nin asıl adı “Pîr Mehmed” olup namı es-Seyyid Pîr Mehmed bin 
Çelebi’dir. Doğumuna babası Seyyid Alî’nin düşürdüğü “feyż-i İlāh” tarihine 
göre 926/1519-20’de bugün Kosova’da bulunan Prizren yakınlarındaki Vul-
çıtrın adlı küçük bir köyde dünyaya geldi. Âşık Çelebi, tezkiresinde doğum 
yerini Vulçıtrın olarak göstermesine rağmen biyografik kaynakların bir kısmın-
da Bursalı olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddia, atalarının Bağdat’tan gelerek 
Bursa’ya yerleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır.

Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ adlı şairler tezkiresinde, baba ve anne tarafından 
cedleri ile kardeşleri hakkında önemli bilgiler vermiştir. Baba tarafından ceddi 
Hz. Alî’ye dayandığı için her zaman seyyidliği ile gurur duydu. Büyük dedesi 
Seyyid Mehmed onun oğlu Seyyid Zeynelâbidîn ve babası Seyyid Alî idi. Sey-
yid Mehmed nat’1 yapımında meşhur olduğu için Seyyid Nattâ’ diye tanınırdı. 
Emîr Sultan (770/1368-833/1430) Anadolu’ya gelirken Bağdat’a uğrayıp Sey-
yid Nattâ’’ın evinde konakladı. Daha sonra Emîr Sultan ve Seyyid Nattâ’ Bur-
sa’ya geldiler. Devrin padişahı Yıldırım Bâyezîd onların gelişlerinden memnun 
olup kendi kızını Emîr Sultan’a, veziri İshâk Paşa’nın kızını Seyyid Nattâ’a 
verip Emîr Sultan’a imaret ve cami, Seyyid Nattâ’a da Ebû İshâkıyye denilen 
bir zâviye ve mescit yaptırarak onu burada mütevelli olarak görevlendirdi. Fet-

1 Nat’: Üzerine yemek konan yaygı.
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ret devrinde Emîr Sultan, Monlâ Fenârî ve Seyyid Nattâ’ Timurîlere esîr düş-
tüler. Bir müddet sonra seyit ve ilim erbabı olmalarının yüzü suyu hürmetine 
Timur tarafından serbest bırakıldılar. Seyyid Nattâ’ hacca gidip orada evlendi 
ve nattâ’lık işiyle geçimini sağladı. Sultan Murad tahta geçince Seyyid Nattâ’ın 
ününü işitip İstanbul’a davet etti. Nattâ’ın Şehzâde Mehmed’in sünnet düğünü 
için hazırladığı nat’lar ve simâtlar2 Sultan Murad’ın hoşuna gidince ölene ka-
dar Seyyid Nattâ’ı himaye etti. O zamana kadar Anadolu’da yemekler sinilerle 
verilirdi. İlk kez şehzadenin sünnet düğününde nat’ ve simâtlarla yemeğin 
verilmesi dikkat çeken bir yeniliktir.

Seyyid Nattâ’ın ölümünden sonra yerine oğlu Seyyid Zeynelâbidîn nâzır-ı sâ-
dât (nakîbü’l-eşrâf3) olmuş, Sultan Mehmed’den ve Sultan Bâyezîd’den ihsânlar 
görüp Sultan Bâyezîd’in saltanatının ilk yıllarında vefat etmiştir. Oğlu Seyyid 
Alî (ö.941/1534-35) çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Çok iyi Farsça bilen Seyyid 
Alî’nin özellikle muamma yazmada ve tarih düşürmede usta olduğunu, ayrıca 
müfret ve beyitlerinin bulunduğunu Âşık Çelebi, tezkiresinde belirtmektedir 
(Kılıç, 2010: 1122).

Âşık Çelebi anne tarafından da meşhur ve nüfuzlu bir sülaleden gelmekte-
dir. Annesi, silsilesi Ebû İshâk Kâzerûnî’ye4 (352/963-426/1034) çıkan ve 
II. Bâyezîd devrinde büyük bir nüfuz sahibi olan şair ve âlim II. Bâyezîd’in 
kazaskerlerinden Müeyyedzâde’nin (860/1456-921/1516) kızıdır. Âşık Çelebi, 
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da Müeyyedzâde’yi, Hâtemî mahlasıyla biyografi sırasına dâ-
hil eder ve onun özellikle ilminin yüceliğini vurgulayarak şiiri hakkında bilgi 
verir. Müeyyedzâde’nin devrinde tanınmış büyük bir âlim olduğu bizzat II. 
Selim tarafından ifade edilmiş, sultan, Müeyyedzâde’nin yaşlılık zamanına 
eriştiği için üzüntüsünü dile getirme ihtiyacı hissetmiştir (Kılıç, 2010: 1498).

Âşık Çelebi’nin kendisinden başka dört erkek kardeşi daha vardır. Bunların 
içinde Hâkî mahlasıyla şiirler yazan Mehmed Şâh’a, yazar, tezkiresinde yer 
vermiştir.

2 Simât/Somat: Üzerine yemek dizilen yaygı. Bektaşî ve Mevlevî tekkelerinde de bu tabir kullanıl-
mıştır (Pakalın, 1983c: 257).

3 Nakîbü’l-eşrâf: Hz. Muhammet soyundan gelenlerin (seyyitler) işlerini görmek üzere padişahın 
tayin ettiği devlet görevlisi (Pakalın, 1983b: 647).

4 Ebû İshak Kâzerûnî: İran’ın Fars bölgesinde bulunan Kâzerûn kasabasında doğdu. İshâkiyye, 
Mürşidiyye de denilen Kâzerûniyye tarikatinin kurcusudur. Bu tarikat Safevîlerin kurulduğu 16. 
yüzyıla kadar İran coğrafyasında varlığını sürdürmüştür (Algar, 2002: 145-146).
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Önce annesini ardından on dört yaşlarında babasını kaybeden Âşık Çelebi, ye-
tim olmaktan dolayı çektiği sıkıntılarını mensur ve manzum olarak Dîvân’ında 
ve Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da dile getirir.

Âşık Çelebi, 941/1535’te henüz on beş yaşlarında iken Rumeli’den İstan-
bul’a geldi. Babasını kısa süre önce kaybetmesinin verdiği sıkıntıya rağmen 
tahsiline başlayan Âşık Çelebi, İstanbul’da devrin ünlü hocalarından ders 
alarak çok iyi bir eğitim gördü. Tezkiresinde zaman zaman saygıyla zikretti-
ği veya şiir yazanları müstakil bir biyografi halinde ele aldığı bu hocalardan 
bazıları şunlardır: Sürûrî Çelebi (897/1491-92-969/1561-62), Taşköprî-zâde 
(?-967/1560-61), Arabzâde Abdülbâkî Efendi (?-970/1563-64), Emir Gîsû 
Efendi (?-?), Karasılı Hasan Çelebi (?-?), Ebussuûd Efendi (?-981/1574), Fenârî 
Muhyiddîn (?-954/1548), Şâh Kasım b. Mahdûmî (?-948/1542), Cefâyî (?-?). 
Bu arada İstanbul’da devrin meşhur şairleri ve belli başlı âlimleri ile de tanıştı. 
Hiç şüphesiz Müeyyedzâde’nin torunu olması, babasının çevresi ve Fenârî 
Muhyiddîn Efendi ile yakınlığı bu münasebetlerde yardımcı olmuştur. Ancak, 
onun girişken ve samimi kişiliği bu tanışmalarda asıl etkendir. Zâtî (875/1471-
952/1546), Taşlıcalı Yahyâ, (893/1488?-989/1582?) Hayâlî (?-964/1557), 
Rahikî (?-953/1546-47), Kandî (?-962/1554) gibi şairlerle arkadaşlıkları da bu 
devreye rastlar.

Daha sonra 948/1541’de Bursa’ya geldi ve şair Sa’yî (?-960/1552-53) ile 
birlikte mahkeme kâtipliği yaptı. Ardından Emir Sultan vakıflarına mütevelli 
tayin edildi. Burada babasının dostu ve kendisine de amca kadar yakın olan 
Kadrî Çelebi ile görüştüğünü zikreder (Kılıç, 2010: 1315). 952/1546’da Bur-
sa vakıflarını teftiş eden Muradiye müderrisi Rûşenîzâde’nin raporu üzerine 
mütevellilikten azledilince, Çelebi’nin Bursa hayatı sona erdi ve İstanbul’a geri 
döndü. O sırada İstanbul kadısı olan eski hocası Emir Gîsû Efendi’nin him-
metiyle İstanbul mahkemesine kâtip tayin edildi. Arkadaşı Sun’î (890/1485-
86 - 941/1533-34) de aynı mahkemede kâtiptir. Âşık Çelebi’nin iyi bir eğitim 
görmesinde ve devlette görev almasında Emir Efendi’nin büyük rolü oldu. 
Emir Efendi bu sırada açılan divan kâtipleri reisliği için Âşık Çelebi ve ar-
kadaşı Sun’î’yi teklif  etti, ancak iş olmadı. Âşık Çelebi bundan sonra bir ara 
Ebussuûd Efendi’nin fetva kâtipliğini de yaptı. İstanbul’da bulunduğu sırada 
952/1546’da vebaya tutuldu, ancak çabuk iyileşti.

954/1547’de hocası Muhyiddîn Efendi’nin ölümünden evvel tahsilini tamam-
lamışsa da ölümü sebebiyle icazetname alamadığını öne sürerek Bursalı Emir 
Hasan gibi şahitlerle davasını ispat etmek zorunda kaldı. Âşık Çelebi’nin çok 
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methettiği Rûmeli kazaskeri Bûstân Efendi bu iddiayı kabul ederek Âşık Çele-
bi’yi mülazım kaydetti. 

Bundan sonra Çelebi’nin kadılık hayatı başladı. İlk olarak 957/1550’de Silivri 
kadısı oldu ve burada evlendi. Ancak, evliliği uzun sürmedi ve aynı yerde boşan-
dı. Âşık Çelebi Silivri’den sonra dost ve hamilerinin yardımlarıyla Piriştine’ye 
kadı olarak tayin edildi. Burada pek çok şairle tanıştı. Bazılarının divanlarını 
gördü ve beğendiği beyitleri kaydederek daha sonra Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da kul-
landı. Piriştine’den sonra 964/1556’dan önce Serfice’ye nakledildi ve Garamî 
(d.?-ö.?)’nin yerine buraya kadı oldu. Dîvân’ını da Serfice’deyken tertip etti. 
Tezkiresini de buradayken tertip etmeyi tasarlamışsa da azledilmesi üzerine bu 
isteğini gerçekleştiremedi.

Bir süre sonra Narda kadılığına atandı. Narda’da kendisinden önce kadı olan 
Yenişehirli Musa Kadı ve onunla işbirliği yapan Narda voyvodası Ferruh Ket-
huda’nın asılsız suçlamalarına maruz kaldı ve çok acı çekti. Çelebi, bu şahıs-
lar hakkında tezkiresinde detaylı bilgi vermesine rağmen, onların kendisine 
yaptığı “asılsız suçlamaların” ne olduğuna ilişkin bir açıklama yapmamıştır 
(Kılıç, 2010: 1237-1240). Âşık Çelebi hakkındaki suçlamalar üzerine görevden 
azledilerek 966/1559’da merkezi Manavgat olan Alaiye kadılığına tayin edildi 
(Özçelik, 2015: 40). Manavgat’ta da çok kalmayan Çelebi, Kânûnî’nin “halk 
içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi” mısraı ile başlayan meşhur gazeline 
tahmis yazıp bir tazarruname ile padişaha verince, dostlarının da yardımıyla 
Kânûnî’nin lütfuna mazhar oldu ve Niğbolu kadılığına tayin edildi.

Niğbolu’dan sonra 971/1563-64’te merkezi Rusçuk olan Çernovi kadılığına 
gönderildi. Çernovi’de yedi yıl kalan Âşık Çelebi, burayı çok sevdi. II. Sultan 
Selim zamanında yazdığı meşhur Tuna redifli kasidesinde bu sevgiyi dile geti-
rir. Ancak, düşmanları Çernovi’de de onun peşini bırakmazlar. 973/1565 yılı 
sonlarında Alî Pürtek Reis’in maiyetindeki filo, hükümdar gemisi de beraber 
olmak üzere Rusçuk önünden geçerken Âşık Çelebi’ye karşılaması teklif  edil-
mişse de o “birkaç tahtayı tazimden padişahımıza ne şeref  ait” olur diyerek 
karşılamaya gitmemiştir. Fakat kaptanın durumu mübalağalı bir şekilde divana 
arz etmesi üzerine Çelebi’nin bu görevine de son verildi (Ergun, ty: 118).

Âşık Çelebi azledilince II. Selim’e bir lamiyye gazeli sunarak görev talep etti 
ve karşılığında yüz elli akça ile Kıratova kadılığını elde etti. Ancak 976/1568-
69’da Kıratova kadılığından da azledildi.

Bu sıralarda çoktandır üzerinde çalıştığı ancak, şair ve yazar Latîfî’ye kızıp bir 
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kenara attığı5 Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’yı bitirdi ve mukaddimesini II. Selim adına tan-
zim ederek o zamana kadar çektiği sıkıntıları dile getirdi. Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın 
mukaddimesinde yer alan bir mesnevisinde padişahın devrin tanınmış şairleri 
ve kendisinin arkadaşları olan Kâmî, Fevrî, Bâkî ve Nevâlî’ye gösterdiği lütuflar-
dan bahsederek, artık başına türlü felaketler getiren kadılıklarda dolaşmaktan 
usandığını, padişahın kapısında en küçük bir hizmete razı olduğunu belirtti ve 
nakibüleşraflık vazifesine tayinini istedi. Bu sırada Sadrazam Sokullu Mehmed 
Paşa namına Arapça bir Şakayık Zeyli takdim edince kendisine kayd-ı hayat 
şartıyla Üsküp kadılığı verildi.

Âşık Çelebi, Üsküp’te yakalandığı zatülcenp (akciğer iltihabı) hastalığından 
kurtulamayarak 979/1572 Şabanı sonlarında vefat etti. Üsküp’teki mezarına 
daha sonra türbe yaptırıldı. Lokman Baba Tekkesi müritlerinden Hacı Galib 
Bey tarafından yeniden yaptırılan türbe sekiz köşe kaide üstüne, sağır kas-
naklı, üstü kubbeli, üç pencereli iken 1963 yılında Üsküp’te meydana gelen 
depremde yıkıldı. Bursalı şair Cinânî’nin ölümüne söylediği “Âşık sefer eyledi 
cihandan” (979) tarihinin bulunduğu mezar taşı da bu deprem sırasında yok 
oldu. 2012 yılında şahsî girişimlerle türbe yeniden inşa edilmiştir. Ancak, türbe 
yapılmasından kısa bir süre sonra ciddi manada tahrib edildiği için şu anda 
harap haldedir.6 Günümüzde Gazi Baba veya Kadı Baba Türbesi olarak bilinen 
türbenin bulunduğu semt Gazi Baba Belediyesi adını almıştır ve Üsküp’ün en 
büyük belediyesidir.

Âşık Çelebi’nin fizikî yapısı hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamak-
tadır. Yalnız, büyük babası gibi kekeme olduğunu tezkiresinde kendisi söyle-
mektedir. Bütün kaynaklar onun cömert, açık sözlü, rint tabiatlı, güzellere ve 
şaraba düşkün, neşeli bir yaratılışa sahip olduğu konusunda hemfikirdir. Aldığı 
mahlas da bunun açık delilidir. Dîvân’ında yer alan şiirlerine, bilhassa gazelleri-
ne bakıldığında, şahsiyetine dair kaynakların verdiği hükümlerin doğru olduğu 

5 Türk edebiyatında tezkirelerde şairleri alfabetik olarak sıralama geleneğini ilk uygulayan Latîfî’dir. 
Ancak Âşık Çelebi, Latîfî’nin bu yöntemi kendinden çaldığını, “yârân lokmasına tamah ettiği”ni 
ifade etmiştir. Bu duruma kızan Çelebi 15 yıldan fazla bir süre tertibi için uğraştığı tezkiresini bir 
kenara atmıştır (Kılıç, 2010: 737).

6 13-16 Mart 2015 tarihleri arasında Üsküp ziyaretimizde Gazi Baba Belediyesi sınırları içinde yer 
alan Gazi Baba Parkı’ndaki türbeyi ziyaret ettik. Parkın bekçisinden aldığımız bilgilere göre (yazılı 
kaynaklardan doğrulanmamıştır) bu park 120 dönümdür ve bunun 60 dönümü Osmanlı Askerî 
Mezarlığı yani şehitliktir. Türbenin etrafında yaptığımız küçük çaplı bir tetkikle bekçiyi doğrular 
delillere rastladık. Etrafta çok sayıda kırık dökük mezar taşları ve toprağı biraz kazınca ortaya 
çıkan mezarlar bulunmaktadır. Âşık Çelebi’nin türbesi iki yıl önce yaptırılmış ancak fail-i meçhul 
kişiler tarfından ciddi şekilde tahrip edilmiştir.
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görülür. Hayatının büyük bir kısmı çeşitli kadılıklarda geçmesine rağmen Âşık 
Çelebi’nin bu mesleği sevmemesi, rint, kurallardan sıkılan, ser-âzât yapısıyla 
alakalı olsa gerektir. Çelebi, kadılıktan hiç memnun olmadığını ve çok sıkıntı 
çektiğini şiirinde ve tezkiresinde belirtmiştir.

eserleri

Çelebi’nin çok sayıda eseri vardır:

Meşâ’irü’ş-Şu’arâ: Âşık Çelebi’nin en önemli ve en tanınmış eseridir. Meşâ’i-
rü’ş-Şu’arâ adlı şairler tezkiresi Türk edebiyatında yazılmış en önemli biyografi 
kaynaklarından biridir. Eser, 976/1568 tarihinde tamamlanıp devrin sultanı II. 
Selim’e sunuldu. Tezkire, bir mukaddime ve şair biyografileri olmak üzere iki 
kısımdan meydana gelmektedir. Eserin diğer şair tezkirelerine oranla oldukça 
hacimli olan mukaddimesinde şiire dair verilen ayrıntılı ve orijinal bilgilerin 
bir kısmını türün diğer örneklerinde bulmak mümkün değildir. Mukaddimede, 
sözden hareketle şiirin manası, iç ve dış unsurları, Araplarda ve Osmanlı’daki 
tarihî gelişimi başka kaynaklardan alınan bilgilerle, Arapça, Farsça şiirlerle, 
ayet, hadis ve kelâm-ı kibârlarla desteklenerek anlatılır. Ortalama 35 varaklık 
bu uzun mukaddimede, sözden hareketle şiir kavramı üzerinde durulur. Şiirin 
teşekkülü ve tarihçesi ayrıntılarına inilerek incelenir. Şiirin tarihini Hazret-i 
Âdem’den başlatan Âşık Çelebi, şiirin manasını, kısımlarını, Aristo’nun şiir 
görüşünü, İslamiyet’te şiirin fonksiyonunu, Araplarda şiirin tarihi seyrini anlat-
tıktan sonra devrine kadar tahta geçen 11 Osmanlı sultanından, bunların şiire 
olan ilgilerinden ve şair olanlarından bahseder. Bu arada da Osmanlı’da şiirin 
tarihî gelişimini özetler. Daha sonra, şair saymadığı kişileri tezkiresine alma-
dığından, eserine Meşâ’irü’ş-Şu’arâ adını vermesine rağmen aslında muhtevası 
itibariyle Tevârih-i Şu’arâ denilmesi gerektiğinden bahsederek giriş kısmını 
bitirir. Bütün bunları anlatırken zaman zaman yararlandığı kaynaklardan, 
kendi eserinden önce yazılan tezkirelerden, tezkiresinin yazılma macerasından 
ve hayatından söz eder. Bu arada birkaç şiirini de zikreder. Mukaddime bu 
şekliyle özellikle şiir ve şiir tarihiyle uğraşanlar için büyük önem arz etmektedir. 
Önsözden hareketle, müellifin bu bilgilerini toplarken çok sayıda yazılı ve sözlü 
kaynaktan yararlandığı söylenebilir.

Tezkirenin metin kısmında I. Murad’dan itibaren eserin bitirildiği 976/1568 
yılına kadar yaşayan 426 şair ele alınmış, özellikle müellifin dostu olan şairler 
samimi ve esprili bir dille, teferruatlı olarak tanıtılmıştır. Şair sayısı açısından 
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Türk edebiyatında kaleme alınmış altıncı büyük şair tezkiresidir. Tezkire ya-
zarlarının bir kısmı ele aldıkları şairi bizzat incelemişler, şairin sanatı hakkında 
kendi yorumlarını yapabilmişlerdir. Büyük bir kısmı da kendisinden öncekileri 
taklit etmiştir. Âşık Çelebi ilk kategoriye giren nadir tezkire yazarlarındandır. 
Eserde kısa biyografilerde verilen bilgiler diğer tezkirelerden pek farklı değildir. 
Onun eserinin önemli tarafı bizzat şairinden öğrendiği veya yakınlarından 
duyduğu doğru ve geniş bilgiyi vermesi, bir psikolog gibi şairleri ve olayları tah-
lil etmesidir. Bu yönüyle eser bir edebiyat tarihinden çok hikâye, hatta roman 
havası taşımakta ve türünün tek örneğini teşkil etmektedir. Âşık Çelebi şairlerin 
sanat güçlerini değerlendirirken tarafsız olmaya çalışmakla birlikte zaman za-
man bu değerlendirmeye kendi düşüncesini ve yorumunu da kattığı görülür. 
Eserde, insan tasvirlerinin yanı sıra birçok çalışmaya malzeme olabilecek, ta-
rihçileri, sanat tarihçilerini hatta coğrafyacıları ilgilendiren İstanbul’un semtleri 
ve Rumeli şehirlerine dair tabiat ve mekân tasvirleri de mevcuttur. Tezkirenin 
eleştirilen yanı “ebced”e göre tertip edilmesidir. Bu tasnif  tarzı eserin rahatça 
kullanılmasını engellemektedir. Eserin ebcede göre düzenlenmesinin sebebi, 
yazarın deyişiyle Latîfî’nin “yaran lokmasına tama edip”, Âşık Çelebi’nin fikri 
olan alfabetik sistemi Çelebi’den önce tezkiresinde kullanmasıdır (Kılıç, 2010: 
737). Âşık Çelebi, Latîfî’den farklı olma adına eserinde kullanılması zor olan 
ebced sistemini tercih etmiştir. Müellifin, biyografilerde uzunluk-kısalık açısın-
dan bir oran fikrinin olmaması, Gelibolulu Âlî (948/1541-42 - 1008/1600-01) 
gibi bazı meşhur şairleri eserine almayı unutması da eleştirilecek noktalardan-
dır.

Âşık Çelebi, üslûp sahibi bir yazardır. Kendisinden önceki yazarların eserle-
rini iyi özümsemiş, kendi bilgi ve yeteneğini bu birikimle ustaca harmanla-
yarak kendine has bir üslûp ortaya koymuştur. Çelebi, kültürlü ve sanatçı bir 
sülaleden geliyordu ve iyi bir eğitim görmüştü. Coşkulu, samimi, cana yakın 
bir tabiatı vardı. Tek dezavantajı kekeme olmasıydı. İşte o, akıcı bir şekilde 
konuşarak ifade edemediği duygularını ve düşüncelerini kalemi vasıtasıyla 
çevresine aktarmıştır. Bunu yaparken de Osmanlı Türkçesi yanında Arapça ve 
Farsça’ya hâkim olmasının avantajını da iyi kullanmıştır. Tezkiresinde Türkçe 
atasözü ve deyimler yanında Arapça, Farsça kelâm-ı kibar, atasözü, deyim ve 
halk tabirlerini de başarılı bir şekilde anlatıma sokmuştur. Yazarın üslûbu asıl 
mukaddimede ve dostları olan şairleri anlatırken ortaya çıkar. Buralarda dil, 
su misali akar gider. Okuyucu, edebiyat tarihinden çok hikâye ya da roman 
okuyormuş hissine kapılır. Mekân, vaka, eşya özellikle de kişi tasvirleri öylesine 
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candan ve samimidir ki o yerler, olaylar veya portreler gözünüzün önünde can-
lanıverir. Âşık Çelebi’nin tezkiresinde kullandığı dil, oturmuş bir kültür dilidir. 
Kendine göre estetiği ve tadı vardır. Âşık Çelebi’nin dilinin en önemli özelliği 
gerek sanatlı ifadelerde gerekse sade söyleyişlerde hatta Türkçe kelimelerde 
seciyi başarıyla kullanmasıdır. Eser, Türk şairler tezkiresi geleneğinde başka 
örneği olmayan eşsiz bir çalışmadır.

Daha önce bu sahada yazılmış olan tezkireler, tezkireler dışında kalan mecmua, 
risale ve çeşitli meslek erbabını inceleyen biyografi çalışmaları, şairlerle ilgili 
olarak nakledilen rivayetler, şairlerin kendi eserleri, şairlerin bizzat kendileri 
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın kaynaklarıdır.

Tezkirenin 13’ü yurt dışında olmak üzere 33 nüshası bilinmektedir. Müellifin 
“Müsvedde”si olan, ancak çok eksik ve karmaşık bir durumda bulunan nüsha 
Topkapı Sarayı Ktp. Yeniler Nu. 60’ta kayıtlıdır. Müsveddeden sonra bilinen 
en eski nüsha 23 rebi’ü’l-evvel 975/1567 tarihli Selimağa Ktp. Hüdayî Efendi 
Nu.1157’de kayıtlıdır. British Museum’da 6434 numaralı nüshanın Meredith 
Owens tarafından 1971’de tıpkıbasımı yapılmıştır. Fatih Millet Ktp. Nu.772’de 
bulunan nüsha ise içinde barındırdığı 87 minyatür açısından çok değerlidir.

Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, Filiz Kılıç tarafından doktora tezi olarak hazırlanmıştır. 
Çalışmada tenkitli metin, yazarın hayatı, edebî kişiliği verilmiş, tezkire şekil, 
üslup ve muhteva açılarından incelenmiştir. Eser daha sonra bazı ilavelerle 
basılmıştır (Kılıç, 2010).

Dîvân: Âşık Çelebi’nin şiirlerinin büyük bir kısmını topladığı Dîvân’ının bugün 
için bilinen tek nüshası Millet Ktp., Alî Emirî Manzum Eserler Kısmı Nu. 
263’te bulunmaktadır. Dîvân’da 14 kaside, 117 gazel ve musammatlar mev-
cuttur. Dîvân’ın ikinci ve yirmi altıncı varaklarından sonra yaprak kopması 
sebebiyle üç şiir eksiktir. Tamamı 55 varak olan Dîvân’ın 49a, 50a-b, 51b, 53a, 
54a-b ve 55b’inci varaklarda mektup örnekleri vardır. Âşık Çelebi Dîvân’ını 
964/1556’dan önce Serfice’de kadı olarak bulunduğu sırada tertip etmiştir.

Divan Filiz Hançerlioğlu (Kılıç) tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlan-
mış, daha sonra eser e-kitap olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayınlan-
mıştır (Kılıç, yty).

Tercüme-i Ravzatü’ş-Şühedâ: Âşık Çelebi, Hüseyin Vâ’iz-i Kâşifî’nin (?-
910/1505-06) bu meşhur eserini bazı ilavelerle 953/1546 tarihinde Farsça’dan 
tercüme etmiştir. Konusu, Hazret-i Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesi 
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hadisesidir. Eserin tespit edilebilen 3 nüshası vardır: Bibl. Nat. Ancien fond, 
Nu:107; Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Umumi, Nu: 5329; Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Ayasofya, Nu: 3445. Ayasofya nüshasının sonu eksiktir (Kut, 1991: 
549; Özçelik, 2016)

Tercüme-i Şakâyıku’n-Nu’mâniyye fî Ulemâ’i’d-Devleti’l-Osmâniy-
ye: Taşköprî-zâde’nin aynı addaki eserinin tercümesidir. Âşık Çelebi tercümeyi 
hocası Taşköprî-zâde’ye takdim ettiği zaman, Taşköprî-zâde üslûbunun sade-
liğinden ve tercümeye muhtaç olmadığından kinaye olarak “Mevlânâ Âşık biz 
bunı Türkî yazmışduk tercümede bîhûde zahmet ihtiyâr itmişsüz” diye latife 
etmiştir (Kut, 1991: 549).

Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk: Eser, 
Gazâlî’nin Nasîhatü’l-Mülûk adıyla Farsça olarak kaleme aldığı ve daha sonra 
başkası tarafından Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasîhati’l-Mülûk adıyla Arapçaya tercüme 
edilen eserinin Türkçeye tercümesidir. Eserin yazılma serüveniyle ilgili olarak 
Mehmet Şerefettin Yaltkaya Darülfünûn İlahiyat Fakültesi Mecmuası’nda 
yayımladığı “Sancar ve Gazâlî” adlı makalesinde oldukça ayrıntılı bilgiler ver-
miştir. Buradaki bilgilere göre Şâfiî mezhebinden olan Gazâlî’nin Hanefîliğin 
kurucusu İmâm Ebû Hanîfe’ye muhalif  düşünceler geliştirip bunları eserle-
rinde dillendirdiği haberi Sultan Sencer’e iletilir. Sencer Gazâlî’yi memleketi 
Tus’tan Meşhed civarındaki ordugâhına davet eder. Gazâlî ordugâha geldi-
ğinde ona büyük bir hürmet gösterir. Burada Gazâlî ile Sencer arasında bir 
görüşme olur. Sencer, Gazâlî’den İmam-ı Azam hakkındaki düşüncelerini ilk 
ağızdan işitir. Gazâlî’nin düşüncelerinden çok etkilenen Sencer, Gazâlî’nin 
Horasan mekteplerinde ders vermesini ve yaptıkları mülakatta söylediği sözleri 
kitap olarak yazmasını ister. Ancak Gazâlî, Sencer’in ders verme teklifini kabul 
etmeyip memleketi Tus’a dönmek istediğini söyler. Gazâlî Tus’a döndüğünde 
Nasîhatü’l-Mülûk adıyla bir eser kaleme alır ve bu eserini Sencer’e ithaf  eder 
(Yaltkaya, 1925: 41-53). Nasîhatü’l-Mülûk’ün Sultan Melikşah’a ithaf  edildiği 
çeşitli kaynaklarda söylense de (Balcı, 2007: 308) eserin Sultan Sencer adına 
yazıldığına kuşku yoktur (Yaltkaya, 1925: 52-53). 

Kâtip Çelebi’ye göre, Gazâlî’nin Nasîhatü’l-Mülûk adlı eserinin Arapça ter-
cümesinden Türkçeye üç çevirisi yapılmıştır. Bunlar Âşık Çelebi’nin eseri, 
Alâî b. Muhibb eş-Şerîf  eş-Şirâzî’nin, Kânûnî’nin oğlu Bâyezîd’in yakını 
olan Sinan Bey adına tercüme ettiği ve Netîcetü’s-Sülûk fî Tercemeti Nasîha-
ti’l-Mülûk adını verdiği eseri ve Vücûdî’nin (?-1021/1612-13) tercümesidir 
(Balcı, 2007: 308; Aydemir, 2013). Bunların dışında eserin, mütercimi belli 
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olmayan ve Fatih Sultan Mehmet adına yapılmış bir çevirisi daha bulun-
maktadır (Tok, 2009).

Şerh-i Hadîs-i Erba’în: Atâyî, Âşık Çelebi’nin bu ad altında iki eseri oldu-
ğunu ve birisinin Kemal Paşazâde’nin Arapça derleme ve şerhinin tercümesi, 
birinin de kendisinin derlemesi olduğunu zikretmektedir (Köprülü, 1965: 698). 
Tercüme-i Şerh-i Hadis-i Erba’în’in bir nüshası Millî Ktp., Mikro Film Arşivi, 
A 1893’te kayıtlıdır. Bunun dışında eserin Süleymaniye Kütüphanesi Çelebi 
Abdullah 51-001’de, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 3792-001’de, 
Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 338’de, Süleymaniye Kütüphanesi 
Veliyüddin Efendi 2057’de kayıtlı nüshaları bulunmaktadır.

Tercüme-i Ravzatü’l-Ahyârü’l-Müntehab min Rebî’i’l-Ebrâr: Eser, 
Cârullâh Mahmûd Zemahşerî’nin (467/1075-538/1144) Rebî’ü’l-ebrâr adlı 
eserine dayanmaktadır. Zemahşerî’nin bu eserinden pek çok kişi telhis ve 
seçmeler yapmıştır. Bunlardan birisi de II. Bâyezîd’in Amasya’da şehzadeliği 
sırasında ona hocalık yapan Amasyalı Hatîb Kâsım’dır. Âşık Çelebi, Hatîb 
Kâsım’ın Arapça eserini tercüme ederek II. Selim’e takdim etmiştir. Tercü-
me-i Ravzatü’l-Ahyârü’l-Müntehab min Rebî’i’l-Ebrâr siyaset-nâme türün-
de bir eserdir. Eserin Süleymaniye Kütüphanesi Laleli 1696’da, Süleymaniye 
Kütüphanesi Reşid Efendi 540’da, Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 
3925’te, Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 3729’da, Hüseyin Ko-
cabaş Kitaplığı Türkçe Yazmaları S.H.M.H.K.Yaz. 33’te, Almanya Milli 
Kütüphanesi Türkçe Yazmaları Ms. or. oct.2993’te kayıtlı nüshaları bulun-
maktadır.

Tercüme-i Mi’râcü’l-Eyâlet ve Minhacü’l-Adâlet: İbni Teymiyye’nin 
es-Siyâsetü’ş-Şer’iyyetü fî Islâhi’r-Râ’î ve’r-Râ’iyye adlı siyaset-nâme türünde-
ki eserinin tercümesidir. Âşık Çelebi bu eseri II. Selim’e halini arz etmek ve 
kadılıkta çektiği sıkıntıları anlatabilmek için kaleme almıştır. İbni Teymiyye’nin 
eseri Âşık Çelebi’nin eserine nazaran kısadır. Âşık Çelebi eserine savaş ve 
beytülmal meselelerine ait ilaveler yapmıştır (Balcı, 2007: 812). Eserin Süley-
maniye Kütüphanesi Çelebi Abdullah 51-002’de, Süleymaniye Kütüphanesi 
Esad Efendi 1803-001’de, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 1901’de, 
Süleymaniye Kütüphanesi Hekimoğlu 281’de, Süleymaniye Kütüphanesi Re-
isülküttab 1006’da, Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Alî Paşa 1556’da, Süley-
maniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 2315’de, Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe 
Yazmaları R. 1610’da kayıtlı nüshaları bulunmaktadır.
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Sigetvarnâme: Kânûnî’nin Sigetvar seferini anlatan mesnevî tarzında bir 
gazavat-nâmedir. Henüz ele geçmemiştir.

Mecmu’a-i Sükûk: Âşık Çelebi’nin mahkeme kâtipliği ve kadılıklarda kale-
me aldığı edebî kıymeti olan ilamlardır. Henüz ele geçmemiştir.

Zeyl-i Şakâyık: Âşık Çelebi Arapça olarak Şakayık’a yazdığı bu zeyli Sokullu 
Mehmed Paşa’ya takdim etmiştir. Eserin Konya Bölge Yazma Eserler Kütüp-
hanesi 15 Hk 1100/1’de, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi 34 Fa 1098/2’de 
nüshaları bulunmaktadır. 

Şehrengiz-i Burusa: Bugün için elde bulunmayan bu eseri Âşık Çelebi 
947/1540-41’de yazmıştır. Eser, Bursa güzellerini anlatan manzum bir risaledir.

Âşık Çelebi’nin bu eserleri dışında, şiir mecmualarında birçok şiiri ve bir 
münşaat teşkil edecek kadar nesir tarzında yazılmış eseri olduğu Fuat Köprülü 
tarafından ifade edilmektedir (Köprülü, 1965: 698). Ancak, Pervane Bey Mec-
muası’nda bulunan on kadar şiir dışında Ankara Millî Kütüphane ve İstanbul 
kütüphanelerindeki mecmualarda yapılan araştırmalarda Âşık Çelebi’nin 
şiirine rastlanmamıştır.

sanatı

Âşık Çelebi hem anne hem baba tarafından âlim ve sanatçı bir aileden gelir. 
Küçük yaşlardan itibaren devrin kıymetli hocalarından ders aldığı için kuv-
vetli bir edebî kültüre ve sağlam bir medrese bilgisine sahiptir. Nesir ve nazım 
tarzında başarılı olması, Arapça ve Farsçadan tercümeler yapması, Arapça 
Şakayık Zeyli yazması bu bilgisinin ve yeteneğinin kanıtlarıdır. Nesrini güzel 
bulduğunu ifade eden Âşık Çelebi, 16. yüzyılda nesir yazarlığında yeni bir 
soluk olarak ortaya çıkar. Nesirde seciyi başarılı bir şekilde kullanması, cüm-
lelerinin uzun olmasına rağmen Türkçe kurallara uygun, sağlam, düzenli bir 
yapıda olması, devrin sosyal hayatını, kişilerin fizikî ve psikolojik tahlillerini 
başarıyla yapabilmesi, ayrıntılara özen göstermesi vb. açılardan nesrimizde bir 
çığır açmıştır. O, kelimelerin birden fazla anlamlarıyla ve çağrışımlarıyla bir 
söz cambazı ustalığıyla oynamıştır. Ancak bu vadide onun kadar ustaca kalem 
oynatmak hem yetenek, hem de bilgi işi olduğundan kendisini takip edebilen 
ve onun kadar başarılı bir eser ortaya koyabilen takipçileri çıkmamıştır.

Âşık Çelebi, edebiyatımızda nesir yazarlığıyla tanınmış olsa da şair olarak da 
incelenmeye değer bir şahsiyettir. Dîvân’ı dışında tezkiresinde ve tespit ede-
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bildiğimiz kadarıyla Pervane Bey mecmuasında şiirleri bulunmaktadır. Türk 
edebiyatının önemli şairlerinden Hayâlî Bey, Âşık Çelebi’nin yakın dostudur. 
Hayâlî, yazdığı şiirleri Âşık Çelebi’ye gösterip fikrini almadan edemez. Bazen 
Âşık’ın dediği şekilde beytini bile değiştirir (Kılıç 2010: 1549-1550). Bu durum 
da Çelebi’nin aynı zamanda eleştirmen bir yanı olduğunu gösterir. Zaten şa-
irler tezkiresinde de bu özelliğini şairler konusunda yaptığı yorumlarda ortaya 
koymuştur.

16. yüzyıl Türk şiirinde yerli nitelikler göze çarpar. Bu nitelikler bilhassa Ru-
meli şairlerinde görülür. Divanlardaki şiirlerin konuları genellikle din, tasavvuf, 
hikmet, övgü, rintlik, tabiat vb’dir. Bu konular işlenirken yapılan benzetmelerde 
kullanılan mecazlarda çevrenin ve yerli unsurların şiire çokça girdiği görülür. 
Gelenek ve göreneklerle ilgili benzetmeler, deyimlerin mecazlı anlamlarından 
yararlanılarak yapılan sanatlar, çevre ile ilgili somut tasvirler ve benzetmeler 
gibi. Bir Rumeli şairi olan Âşık Çelebi’de de bu özelliklere rastlanır. Onun şiir-
leri, nesrinin aksine oldukça sade bir dil ve yalın bir üslûpla yazılmıştır. Deyim-
lere, atasözlerine, devrin âdetlerine özellikle gazellerinde çok yer verir. Çelebi 
hep aşktan ve devrandan ıstırap çekmiştir. Kadılıktan hiç memnun olmamış, 
seyitliğine yeterince değer verilmemesinden yakınmıştır. Dîvân’ında yer alan 14 
kasidenin hemen hepsinde bu memnuniyetsizliğini dile getirmiştir. Kasidele-
rinin biri na’ttır. 117 gazelinin asıl konusunu aşk ve güzeller teşkil etmektedir. 
Ayrıca Serfice ve Narda’yı anlattığı tabiat tasvirlerine yer veren gazelleri ve 
Tuna nehrini kişileştirerek anlattığı kasidesi de orijinaldir. Şiirlerinde aşkı ifade 
ederken samimiliği ve sadeliği dikkat çekicidir. Bazen mısralarında halk şii-
rinde görülen bir sadelik vardır. Onun aşkı genellikle cismanîdir. Ancak bazı 
beyitlerinde tasavvuf  ehli bir insanın söyleyişine de rastlanır. Âşık Çelebi’nin 
Dîvân’ında kaside ve gazellerine göre küçük bir yer tutan musammatlarında 
da gazel ve kasidelerdeki üslûp ve muhteva hususiyetleri görülür. Murabbaları 
bestelenmeye müsait yalınlıktadır.
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İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

Kurgu ve Şekil Özellikleri

eserin yapısal ve Kurgusal Özellikleri

Eserin Genel Kurgusal Özellikleri

Gazâlî’nin Nasîhatü’l-Mülûk adlı Farsça eseri Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasîha-
ti’l-Mülûk adıyla Arapçaya çevrilmiştir. Âşık Çelebi, bu eseri Tercüme-i 
Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk adıyla Arapçadan tercüme 
etmiştir. 

Âşık Çelebi’nin eseri kısa bir girişle başlamaktadır. Bu bölümde Allah ve Hz. 
Muhammed övüldükten sonra nasihatin önemi anlatılmış, sultanlar için nasi-
hatin vazgeçilmez olduğu vurgulanmıştır. Daha sonra Kânûnî Sultan Süley-
man ve Sadrazam Rüstem Paşa’nın övgüsüne geçilmiştir.

Bu kısa girişten sonra “Şürû’ der-Kitâb” başlığı yer almaktadır. Bu bölümde 
müellif  bir anlamda konuya giriş yapmaya çalışmaktadır. Eserin bu kısmında, 
Gazâlî’nin Sultan Sencer şahsında tüm sultan ve vezirlere nasihatler söylediği 
ifade edilmektedir. Gazâlî’ye göre, bu dünya gelip geçicidir. Hz. Nuh bile onca 
yıl yaşamasına rağmen bu dünyadan göçüp gitmiştir. Bu yüzden insanoğlunun 
kısa ömrünü güzel amellerle doldurması gerekmektedir. İnsanları yöneten 
sultan ve devlet adamlarının bu dünyada yapacağı en güzel amel, adaletli 
davranmalarıdır. Eserin bu kısmında, bir yöneticinin adalet dağıtabilmek için 
sahip olması gereken en önemli hasletin iman olduğu vurgulanır. Bu yüzden 
hükümdarın imanını artırmak için özellikle Cuma günlerini ibadete ayırması 
gerektiği öğütlenir. Hatta müellif  Cuma günü sultanın nasıl ibadet edeceğini 
bile en ince detayına kadar tarif  eder: “Evvelā cumʿa gicesi ṣavma niyyet ve ʿibādete 
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ʿazìmet eyle. Eger yevm-i ḫamìs ṣavmını żamm iderseñ nūrun ʿalā nūr sebeb-i se̱vāb ve rıżā-
yı Ḫudā-yı ġafūr. Çünki cumʿa günü ʿale’ṣ-ṣabāḥ ḳalḳasın bir libās geymek gereksin ol libās 
gerek denì ve gerek fāḫir ola be-her-ḥāl bu üç vech-i ṭahāretle ẓāhir ola. Bir bu ki aṣlı mübāḥ 
ola. Yaʿnì ḥarìr olup ʿindü’ş-şerʿ ḥarām olandan olmaya ve bir vech-i ṭahāret bu ki mülküñ 
duḫūli vech-i şerʿì ile olmış ola. Yaʿnì ġażabla yā ẓulm ile yā rüşvet ile gelmiş olmaya ve bir 
vech-i ṭahāret budur ki ẓāhiri ṭāhir olup necāsetden ʿ arì vü berì ola. Andan ṣoñra ṣalāt-ı fecr-i 
ìtā ile belki mescidde cemāʿat-i müslimìn ile edā eyle. Baʿde’ṣ-ṣalāt ṭulūʿ-ı şemse dek kelām-ı 
dünyā ile tekellüm itmeyüp müstaḳbelü’l-ḳıble lā ilāhe illa’llāh Muḥammeden rasūlu’llāh 
diyüp biñ kerre tehlìl ile ṭulūʿ-ı şemsden ṣoñra bu kitābı bir kimesneye oḳıtdurup mażmūnı 
ḫāṭıruñda maḥfūẓ olup mefhūmıyla ʿāmil olmaġa saʿy-ı cemìl eyle. Andan ṣoñra dört rekʿat 
ṣalāt-ı ḍuḥā ḳıl ki ʿınde’llāh ḳadri ve se̱vābı bì-ḥaddür. Maḫṣūṣan cumʿa güni olıcaḳ bāʿis-̱i 
taḥṣìl-i mesū̱bāt lā-yuʿaddür. Baʿdehū eger taḫt-ı salṭanatda ve eger ḫalvetde ola, ol Allāhüm-
me ṣalli ʿalā Muḥammeden ve ʿalā ālì Muḥammed kelimātına mütevātir meşġūl ol ve ḳādir 
olduġuñca taṣadduḳa ḳaṣd eyleyüp nāʾil-i her mesʿūl ve vāṣıl-ı her meʾmūl ol tā ki Ḥaḳ teʿālā 
ol gün itdügüñ ʿibādet şerefine sāyir eyyām-ı üsbūʿda ḥıfẓuña kāfil ü żāmin ola. Vücūduñ 
Ḥaḳ teʿālānuñ kenef-i ḥimāyetinde ṣavārif  ü ḥavādisḏen āsūde vü emìn ola.” (s. 56).

Bu bölümden sonra bir anlamda Allah’ın yüceliğinin, sıfatlarının, ahiret halle-
rinin ve Hz. Muhammed’in kısa kısa anlatıldığı “Şürû’ be-Beyân-ı Usûl-i Şe-
cere-i Evvelü’l-Aslü’l-Evvel” başlığı yer almaktadır. Müellif  burada on başlığa 
ayırdığı hususları kısa kısa izah etmeye, vurgulamaya çalışmıştır. “Aslü’l-Ev-
vel”de her şeyden önce insanın “kul” olduğunun bilincinde olması gerektiği, 
Allah’ın varlığının ezelî ve ebedî olduğu, onun hiç bir ortağının bulunmadığı; 
“Asl-ı Sânî: Hak Te’âlâ celle ve alânun Tenzîhi Beyânındadur” kısmında Al-
lah’ın herşeyden münezzeh olduğu, kimseye benzemediği, kimsenin de ona 
benzeyemeyeceği; “Asl-ı Sâlis: Hak Te’âlânun Kudreti Beyânındadur” kısmın-
da Allah’ın kudretinin her şeye yeteceği, hiç bir şeyin onun kudreti dışında 
olmadığı; “Asl-ı Râbi’: Hak Te’âlânun İlmi Beyânındadur” kısmında Allah’ın 
alîm olduğu, ilminde hiç bir noksanlık bulunmadığı; “Asl-ı Hâmis: İrâdetu’llâh 
Beyânındadur” kısmında kâinatta her şeyin Allah’ın iradesiyle gerçekleştiği, 
insan ve cinlerin tamamen onun iradesine boyun eğmesi gerektiği; “Asl-ı 
Sâdis: Hak Te’âlâ Semî’ ü Basîr Olduğın Beyân İder” kısmında Allah’ın her 
şeyi işittiğini ve gördüğünü; “Asl-ı Sâbi’: Hak Te’âlânun Kelâmı Beyânında-
dur” kısmında Allah’ın konuştuğu, ancak onun konuşmasının lisandan ve 
ağızdan münezzeh olduğu, gönderdiği tüm sayfa ve kitapların onun kelamı 
olduğu; “Asl-ı Sâmin: Hazret-i Hakk’un Ef ’âli Beyânındadur” kısmında bu 
kâinatta yaratılan her şeyin Allah’ın bir fiili olduğu, kımıldayan yaprakta bile 
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onun fiilini görmenin mümkün olduğu; “Asl-ı Tâsi’: Ahvâl-i Âhiret Beyânın-
dadur” kısmında insanın ruh ve ceset olmak üzere iki kısımdan yaratıldığı, 
insan öldüğünde ruhun cesetten ayrıldığı, kabre konduğunda ruhun, Münker 
ve Nekir’in sorularına cevap vermek üzere tekrar cesede döndüğü, kıyamet 
gününde herkesin işlediği sevapların ve günahların karşılığını göreceği; “Asl-ı 
Âşir: Rasûlu’llâhun salla’llâhü aleyhi ve sellem Zikrindedür” kısmında Allah’ın 
insanların üzerine nebiler gönderdiği, bu nebilerin en faziletlisinin Hz. Mu-
hammed olduğu ortaya konmuştur.

Reayanın hakkı ve hukuku âdil sultanların üzerine yüklenmiştir. Bir sultanın 
şüphesiz en önemli görevi idaresi altında bulunan insanlara adaletle hükmet-
mektir. Sultanın bu adaleti tesis edebilmesi için de mutlaka iman sahibi olması 
gerekmektedir. Müellif  bir ülkede adaletin tesisi için vazgeçilmez gördüğü iman 
konusunu “Zikr-i Fürû’-ı Şecere-i Îmân” başlığı altında ele almıştır. Burada iman, 
on temele ayrılarak detaylı olarak anlatılmıştır. Müellif  eserin yaklaşık dörtte birlik 
kısmını (24 varak) iman bahsine ayırmıştır. Agâh Sırrı Levend Gazâlî’nin eserinin 
aslında bir siyaset-nâmeden ziyade daha çok kelamla ilgili hususları içerdiğini, hü-
kümdara nasihatin eserde sadece bir bölüm şeklinde yer aldığını ifade etmektedir 
(Levend, 1962: 171). Ancak bu çalışmaya konu olan Âşık Çelebi’nin tercümesi 
giriş kısmındaki iman bahsi hariç tutulacak olursa genel olarak hükümdara öğüt 
şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu durum eserin Farsçadan Arapçaya tercümesi 
sırasında ya da Âşık Çelebi’nin eseri Arapçadan Türkçeye tercüme ederken böyle 
bir kurgusal tasarrufa gittiği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Giriş kısmında yer alan iman bahsinin eserde oldukça detaylı olarak işlendiği 
görülmektedir. Müellifin on temele dayandırdığı iman bahsinin “Asl-ı Evvel 
Velâyetün Kadri ve Hatrı Beyânındadur” başlıklı ilk bölümünde “velâyet” ifa-
desiyle kastedilenin “sultan-ı âdil” olduğu görülmektedir. Burada sultan-ı âdil 
olan bir yöneticinin toplum düzeni için ne kadar önemli olduğu vurgulanmış ve 
âdil bir yöneticinin özellikle “öteki dünya”da sınırsız nimetlere kavuşacağının 
altı çizilmiştir. Müellif  “sultan-ı âdil” olmanın önemini ortaya koyabilmek için 
konuyla ilgili arka arkaya 11 hadise bu bölümde yer vermiştir. Diğer taraftan 
bir yöneticinin eylemlerinde adaletli olmadığı zaman hem bu dünyada hem 
de öteki dünyada karşılaşacağı cezalar da bu bölümde anlatılmıştır. Eserde bu 
durum 5 hadis nakledilerek ortaya konmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda bu 
bölümde konunun daha da somutlaşması için 2 adet “hikâyet” başlığını taşıyan 
2 adet de başlıksız hikâye anlatılmıştır. Bu hikâyelerden 1’i Hz. Dâvud’la, 3’ü 
de Hz. Ömer’le ilgilidir.
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İmanın temel unsurlarının “Asl-ı Sânî”sinde ideal bir hükümdarın âlimlere ve 
salihlere yakın olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu bölüm eserde 
işlenirken hadis ve ayetten ziyade çoğunlukla Emevî halifelerinin yaşadığı bazı 
olayların hikâye olarak anlatıldığı göze çarpmaktadır. Buna göre bu bölümde 
toplam 8 hikâye anlatılmış, 1 tane de “hikmet” verilmiştir. Bu hikâyelerden 
sadece 1 tanesi “hikâyet” başlığını taşımakta 7 hikâye başlıksız olarak metin 
içinde anlatılmaktadır. Bu hikâyelerden 3’ü Hârûn Reşîd’le, 3’ü Ömer bin 
Abdülazîz’le, 1’i zühhâdın birisiyle, 1’i Süleymân bin Abdülmelik’le ilgilidir. 
“Hikmet” ise Ömer bin Abdülazîz’in Ebû Hâzım’dan talep ettiği bir nasihat-
ten oluşmaktadır.

“Asl-ı Sâlis”de yöneticilerin sadece kendi amellerinden sorumlu olmadığı, yö-
netimi altında bulunan insanların amellerinin de onların üzerine yük olduğu 
ifade edilmiştir. Dolayısıyla yöneticilerin sadece kendi nefislerinin yükümlülü-
ğünü yerine getirip (namaz, oruç, zekât gibi) hesaptan kurtulamaları mümkün 
değildir. Öteki dünyada eğer yönettikleri kendilerini makbul görürlerse makbul 
olurlar, makbul görmezlerse makbul olmazlar. Müellif  bu düşüncesini güçlen-
dirmek için “hikmet” başlığıyla Hz. Ömer’in Ebû Mûsâ el-Eş’ârî’ye yazdığı bir 
mektubu okuyucusuyla paylaşmıştır (s. 69-71).

“Asl-ı Râbi’”de yöneticilerin güçlü zamanlarında büyüklenmekten ve cebirden 
kaçınması gerektiği izah edilmiştir. Eğer böyle zamanlarda yönetici nefsine 
yenilir de kibirlenirse kendi sonunu hazırlamış olur. Bu bölümde 2 tane “hikâ-
yet” başlığını taşıyan hikâye, 3 tane başlıksız hikâye anlatılmış, 2 “hikmet”e 
yer verilmiştir. Bu hikâyelerden 1’i Ebû Ca’fer Mansûr Abbâsî Devânikî ile 
1’i Hz. Peygamberle, 2’si Zeynelabidin’le, 1’i Hz. Mûsâ ile ilgilidir. Bunların 
dışında bu bölümde Hz. Peygamberin 6 hadisine, Hz. Ömer’in de 1 sözüne 
yer verilmiştir (s. 71-74).

“Asl-ı Hâmis”de yöneticilerin kendi hakkında uygun gördüğünü halkı için de 
uygun görmesi, kendi hakkında uygun görmediğini halkı için de uygun gör-
memesi anlatılmıştır. Oldukça kısa anlatılan bu bölümde sadece Hz. Muham-
med’in Bedir’de yaşadığı bir hadise örnek olarak anlatılmıştır (s. 74).

“Asl-ı Sâdis”de yöneticilerin kapılarına gelen insanların sorunlarını çözmede 
ihtimam göstermeleri gerektiği, bunun için onları kapılarında bekletmelerinin 
yanlış olduğu ifade edilmiştir. Hatta insanların sorunlarının çözülmesinin o 
yönetici için tüm ibadetlerden daha önemli olduğu vurgulanmıştır. Bu konuyla 
ilgili bu bölümde Ömer bin Abdülaziz’le ilgili bir hikâye anlatılmıştır (s. 74).
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“Asl-ı Sâbi’”de yöneticilerin nefislerini şehvetle ve güzel yiyip içmekle oyalama-
maları gerektiği üzerinde durulmuştur. İdeal bir yöneticinin mutlaka kanaat sahi-
bi olması gerektiği Hz. Ömer’le ilgili bir hikâyeyle anlatılmaya çalışılmıştır (s. 75).

“Asl-ı Sâmin”de yöneticilerin halkına mutlaka şefkatle yaklaşması gerektiği 
ifade edilmiştir. Bununla ilgili Hz. Peygamberin 2 hadisine ve Hişâm bin Ab-
dülmelik’in 1 hikâyesine yer verilmiştir (s. 75).

“Asl-ı Tâsi’”de ideal yöneticilerin halkın sevgisini ve saygısını kazanmak için 
çaba sarfetmesi gerektiği anlatılmıştır. Diğer taraftan yöneticilerin herkesin iyi 
ya da kötü dediğine de inanmaması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak Hz. 
Peygamberin 1 hadisine yer verilmiştir (s. 75-76).

“Asl-ı Âşir”de yöneticilerin halkın sevgisini ve saygısını kazanmak için İslâmın 
çizdiği yoldan ayrılmaması gerektiği anlatılmıştır. Bunun için bu bölümde Hz. 
Muhammed’in 1 hadisine yer verilmiştir (s. 76).

Eserde imanın temelleri verildikten sonra imanın iki tane de “ayn”ı olduğu, bu 
gözlerden/kaynaklardan iman ağacına su yürüyerek iman ağacını büyüttüğü 
ifade edilir: “Ve şecere-i ìmānuñ uṣūli ve fürūʿı olduġı gibi iki ʿaynı yaʿnì iki ṣu yüricek gözi 
vardur ki zülāl-i ḥikmet ve naṣìḥat-i şecere-i ìmāna ol gözlerden yürüyüp şecere-i ìmān neşv 
ü nemā ve dalları ve budaḳları irtifāʿ u irtiḳā bulur. Mā ṣadaḳa aṣlühā sā̱bitün ve ferʿuhā 
fi’s-semāʾ olur.” (s. 76).

“Ayn-ı Evvelî”de dünyanın nasıl bir hâli olduğunun bilinmesi gerektiği belirti-
lir. Buna göre bu dünya daimî olarak kalınacak bir yer değil, gelip bir müddet 
zaman geçirilecek bir yerdir. Ömürden geçen her an daimî mekân olan âhirete 
yapılan yolculuğun bir adımıdır. Bu dünyada yapılan tüm güzel ameller öteki 
dünya için kazanılmış bir zahire, yapılan tüm kötülükler de öteki dünya için 
öldürücü bir zehir mesabesindedir. Bu yüzden her bir kulun bu dünyanın bir 
gecelik zevki için öteki dünyada elde edeceği sonsuz lezzetleri heba etmemesi 
gerekmektedir. Eserde bu geçici dünyanın durumu on misalle ortaya konmaya 
çalışılmıştır. “Misâl-i Evvel” dünyanın sihirli görünüşüyle ilgilidir. Dünya tıpkı 
Hârût ve Mârût gibi büyücüdür. İnsan onun geçici büyüsüne kapılarak ona 
sahip olduğunu sanır, ancak sonunda o kimseye ait olmaz. “Misâl-i Sânî”de 
dünyanın hilekâr bir sevgili gibi insanı kendine bağladığından bahsedil-
mektedir. Onun işve ve cilvelerine kanan insan dünyaya bağlanırsa kendini 
helak etmiş olur. Bu durum “hikmet” başlığı altında Hz. İsa’ya ait bir kıssa 
anlatılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. “Misâl-i Sâlis”de dünyanın içinin 
türlü türlü fitnelerle dolu olmasına rağmen dış görünüşünün pırıl pırıl olduğu 
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ifade edilmiştir. Bu özelliğinden dolayı dünya pek çok insanı ağına düşürmeyi 
başarır. “Misâl-i Râbi’”de akıl sahibi kişinin dünyanın geçiciliğini bilip ona 
aldanmaması gerektiği anlatılır. “Misâl-i Hâmis”de dünya nimetlerine dalıp 
ondan zevk ü sefa elde etmeye çalışan insanın halinin önüne gelen tüm yiye-
cekleri son kırıntısına kadar yiyip bundan dolayı hastalanınca da derdine ilaç 
ve çare arayan bir insanın hali gibi olduğu ifade edilmiştir. “Misâl-i Sâdis”de 
dünyanın ilk bakıldığında çok kolay elde edilebilecek gibi göründüğü, ama 
elde etmek için harekete geçildiğinde bir aşama için bin bir dert çıkarttığı ve 
bir derdi çözeyim derken insan ömrünün bitiverdiği anlatılmaktadır. “Misâl-i 
Sâbi’”de dünyanın dört başı mamur bir ziyafet sofrasına benzediği, insanların 
bu sofranın türlü türlü nimetlerinden yemek için hamle etmesi durumunda 
aldanacakları ifade edilmektedir. “Misâl-i Sâmin”de dünya bir gemiye ben-
zetilmektedir. Bu gemiye binenleri gemi sahibi oldukça güzel bir yere çıkartır 
ve çok zaman kaybetmeden geri dönmelerini, aksi halde fırtınaya yakalana-
bileceklerini belirtir. Akıl sahipleri kötü zamanların gelebileceğini düşünerek 
gemiden ayrılmazlar. Cahiller ise o güzel yerin güzelliğine aldanıp orada tüm 
zamanlarını geçirmeye çalışırlar. Ancak sonları hüsran olur. “Misâl-i Tâsi’”de 
Ebû Hüreyre’den nakledilen bir hadise yer verilmiştir. Bu hadiste Hz. Muham-
med, Ebû Hüreyre’ye “gel sana dünyayı göstereyim” diye bir yere götürür. Git-
tikleri yer bir mezbeleliktir. Burada birçok kurumuş insan başı, iskeleti ve insan 
pisliğine bulanmış bez parçaları bulunmaktadır. Hz. Muhammed kurumuş baş 
ve kemiklerin bu dünyaya aldanmış olan insanlara ait olduğunu, bez parçala-
rının ise bu dünyanın gösterişli elbiseleri olduğunu söyler. Bu dünyaya aldanan 
insanlar onun hep kalıcı olduğunu zanneder. Oysa dünya geçicidir ve dünyaya 
aldanmak insanı hüsrana uğratır. “Misâl-i Âşir”de Hz. İsa ile ilgili bir kıssaya 
yer verilmiştir. Bu kıssaya göre, üç yakın arkadaş bir gün yolda giderken büyük 
bir hazine bulurlar. Buna çok sevinirler. Karınları aç olduğu için içlerinden 
birisini yiyecek almak üzere şehre gönderirler. Arkadaşları gidince geri kalan 
iki arkadaş, yiyecek almak için şehre gönderdikleri arkadaşlarını gelir gelmez 
öldürüp onun da hissesini aralarında paylaşmak için anlaşırlar. Bu arada şehre 
giden kişi de aldığı yiyecekleri zehirleyerek diğer iki arkadaşını öldürüp onla-
rın payına tek başına sahip olmaya karar verir. Geri döndüğünde iki arkadaş 
şehirden gelenin üzerine çullanarak onu öldürürler. Hissenin ikiye düşmesine 
sevinerek öldürdükleri arkadaşlarının getirdiği yiyecekleri yemeye koyulurlar. 
Yemekleri yer yemez de ikisi de ölür. Böylece o büyük hazine sahipsiz kalmış 
olur. Burada dünyaya tamah etmenin eninde sonunda insanı helak edeceği 
anlatılmaya çalışılmıştır.
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“Ayn-ı Sâniye”de insanoğlunun son nefesindeki durumu anlatılmıştır. Buna 
göre, bu dünyadaki tüm insanlar ikiye ayrılır. Bir kısmı gafil insanlardan oluşur. 
Bunlar son nefeste bulunacakları durumdan habersiz bir şekilde bu dünyanın 
geçici heveslerine dalarak zamanlarını geçirirler. Bir kısmı ise akıllı insanlardır. 
Bunlar ise son nefesin eninde sonunda kendilerini yakalayacağını düşünerek 
buna göre hareket ederler. Allah’ın Azrail adında bir elçisi vardır ve bu elçi 
vakti geldiğinde (ne bir an önce, ne bir an sonra) emanetini alır. Müellif  konu-
yu daha da somutlaştırabilmek için 5 hikâye anlatmıştır (s. 84-87).

Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk’ün asıl bölümleri 
“El-Bābü’l-Evvel: Fì Ẕikri’l-ʿAdli ve’s-Siyāseti ve Seyri’l-Mülūki ve Ensābe-
hüm” başlığıyla başlamaktadır. Eser toplam 7 bâbdan oluşmaktadır. Birinci 
bâbda adaletin ve siyasetin gerekliliği üzerinde durulmuş, adaletle iş yapmanın 
insanı yücelteceği, zulümle iş yapmanın ise insanı alçaltacağı vurgulanmıştır. 
Bu bölümde ayrıca “Zikr-i Ensâb-ı Mülûk” başlığı altında Hz. Âdem’den baş-
layarak Hz. Ömer’e kadar dünyaya hâkim olmuş hükümdarların isimleri sıra-
lanmıştır. Bu hükümdarların daha çok İran coğrafyasına hâkim olmaları dikkat 
çekicidir. Bu bölümde konuyla ilgili “hikâyet” başlığını taşıyan 34 hikâyeye, 23 
başlıksız hikâyeye ve 22 “hikmet”e yer verilmiştir (s. 88-125).

Eserin ikinci bâbı “El-Bābü’s-̱S̱ānì Fì-Siyāseti’l-Vezāret ve Sìretü’l-Vüzerā” 
başlığını taşımaktadır. Bu bâbda bir sultanın adaletle hükmedebilmesi için 
sahip olması gereken en önemli şeyin akıllı, adaletli, işbilir vezirlere ve nasihat-
çilere sahip olması gerektiği ifade edilmiştir. Eğer bir sultan istişare edebileceği 
vezir ve âlimlerden yoksun olursa o sultanın devletini başarıyla idare etmesi 
mümkün olmaz. Bu bölümde sadece 1 “hikâyet” başlığını taşıyan hikâye an-
latılmıştır. Bunun dışında başlıksız hikâyeler, hadisler ve anekdotlar bölümü 
oluşturan diğer unsurlardır (s. 127-132).

Üçüncü bâb “El-Bābü’s-̱S̱ālis ̱Fì-Ẕikri’l-Kitāb u Ādāb” başlığını taşımaktadır. 
Bu bâbda “kalem” ve “yazmak” üzerinde durulmuştur. Bölümde özellikle bir 
sultanın başarılı olabilmesi için kalem erbabı kimselere sahip olması gerektiği 
vurgulanmıştır. “Kalem” ve “yazmak” konusu eserin genel amacı açısından 
anlamsız gözükebilecek şekilde detaylandırılmıştır: “Ve eṣnāf-ı ḳalemüñ ġāyet eyüsi 
oldur ki ṭoġrı ola ve muʿtedil ola. Levni ṣaruya māyil ola vasaṭı ince ola ve ṣaġ cānibinden 
muḥarref  olan ḳalem ḫaṭṭ-ı ʿArabìye ve ḫaṭṭ-ı Fārisì vü ʿİbrìye münāsibdür. Ammā lisān-ı 
Derì yazan ḳalem ṣol cānibinden muḥarref  olmaḳ vācibdür. Ḳalem envāʿınuñ eyüsi budur 
ki Caʿfer bin Yaḥyā bin Leys ̱yazduġı kitābda vaṣf  eylemişdür ki ne ġalìẓ ve ne raḳìḳ ola, 
ammā vasaṭı raḳìḳ ola ve ḳalem-terāş ġāyet tìz gerekdür. Mānend-i ḫançer-i ḫūn-rìz gerekdür 
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ve ḳalem cānib-i yemìnden muḥarref  ḳaṭʿ olunup ḳalemüñ ḳaṭʿı ṭurna minḳārına beñzemek 
ve maḳṭaʿ ġāyet berk olmaḳ gerekdür ve mühre Fārisden gelen mührelerden olup ġāyet ḥafìf  ve 
kāġıd ġāyet ṣayḳal üzre mührelenmiş berrāḳ u laṭìf  olmaḳ gerekdür ve her lafẓ ki üç ḥarfden 
ziyāde ola, memdūd yazılmaḳ gerek ve ḥurūfuñ ṣuver ü eşkāli biribirine müteşābih ü mü-
temās ̱il olmaḳ gerek.” (s. 135). Bu bâbda konuyla ilgili “hikâyet” başlığını taşıyan 
2 hikâye anlatılmıştır. Bunun dışında yine konuyla ilgili olmak üzere başlıksız 
hikâye, hadis ve anekdotlara yer verilmiştir (s. 133-136).

Dördüncü bâb “El-Bābü’r-Rābiʿ Fì Sūʾi Himemi’l-Mülūk” başlığını taşımakta-
dır. Bu bâbda hükümdarların kötü niyetli olmaması gerektiği, mümkün oldu-
ğunca iyi düşünceler içinde olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu bâbda 
“hikâyet” başlığını taşıyan 13 hikâye anlatılmış, 1 tane de “hikmet”e yer veril-
miştir. Bölümde bunların dışında başlıksız hikâyelere, hadislere ve anekdotlara 
da rastlanmaktadır (s. 137-145).

Beşinci bâb “El-Bābü’l-Ḫāmis Fì Ẕikri Ḥikemi’l-Ḥükemā” başlığını taşımakta-
dır. Bu bâbda hikmetin önemi üzerinde durulmuştur. Ancak hikmet bilmek tek 
başına yeterli değildir. Asıl hikmeti bilmenin yanında bu hikmetle amel etmek 
önemlidir. Böyle yapabilen insanlar kurtuluşa erer. Bu bâb sadece hikmetler-
le örülmüştür. Bâbda “hikmet” başlığını taşıyan 33 hikmet bulunmaktadır 
(s. 147-156).

Altıncı bâb “El-Bābü’s-Sādis Fì Şerefi’l-ʿAḳlı ve’l-ʿUkālāʾi” başlığını taşımakta-
dır. Bu bâbda aklın ve akıl sahiplerinin şerefi üzerinde durulmuştur. Allah’ın 
tüm yarattıkları içinde insanı “eşref-i mahlûkât” yapan şey akıl nimetinden 
başka bir şey değildir. Bu yüzden insanın aklının kıymetini bilmesi gerekir. 
Bu bâbda “hikâyet” başlığını taşıyan 3 hikâyeye, “hikmet” başlığını taşıyan 
11 hikmete yer verilmiştir. Bunların yanında bölümde başlıksız olarak hikâye, 
hikmet, hadis ve anekdotlara da rastlanmaktadır. (s. 157-163).

Eserin yedinci ve son bâbı “El-Bābü’s-Sābiʿ Fì Naʿtı’n-Nisāʾi ve Ẕikrün Mā-Fì-
hinne Min Ḫayrin ve Şerrin” başlığını taşımaktadır. Bu bâbda kadınlar, ka-
dınların hayır ve şerleri üzerinde durulmuştur. Müellif  her ne kadar kendince 
bir takım deliller getirmeye çalışsa da bu bölümde ortaya koyduğu düşünceler 
subjektif  yargılar içermektedir. Bu bâbda “hikâyet” başlığını taşıyan 10 hikâye, 
2 “hikmet” bulunmaktadır. Bunların dışında bölümde başlıksız hikâye, hadis 
ve anekdotlar da vardır (s. 165-176).

Âşık Çelebi’nin Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk 
adlı eseri genel olarak bakıldığında sağlam bir kurguya sahip değildir. Âşık 
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Çelebi, bu tip eserlerde genelde olması gereken değerlendirmelere, çıkarımla-
ra ya da tartışmalara eserinde pek yer vermemiştir. Bu tarz değerlendirme ve 
çıkarımların eserin baş tarafını oluşturan ve daha çok iman bahsinin yer aldığı 
kısımda bulunduğu söylenebilir. Eserin asıl bölümlerinde müellifin konuya 
müdahil olduğuna çok fazla rastlamamaktayız. Müellif  çoğu bölümde konuyla 
ilgili birkaç satır düşünce beyan ettikten sonra doğrudan hadis, hikâye ya da 
hikmetlere geçiş yapmış, verdiği örnekleri de arka arkaya sıralayarak konuyu 
kapatmıştır: “El-Bābü’l-Ḫāmis Fì Ẕikri Ḥikemi’l-Ḥükemā: Ḥikmet-i Ḥaḳ 
teʿālādan ḳullara ʿaẓìm-i minnet ü ʿaṭāyā ve niʿmet-i ʿuẓmā ve men yüʾte’l-ḥikmete feḳad 
ūtiye ḫayran kesì̱ra. 

Soḳraṭ dimişdür ki ḥikmete mālik olup yine ḥırṣı ile ʿ amel iden, şol kimesneye beñzer ki ṣıḥḥat-
de ve selāmetde iken ṣıḥḥat ve selāmetin iḫtiyārıyla maraż u zaḥmete degişe. Zìrā ḥikmetüñ 
se̱mere vü netìcesi rāḥat u ʿizz ü ʿalā ve mālik-i nihāyeti ġumūm u hümūm ve zecr ü ʿanādur.

Ḥikmet: İbni Muḳaffaʿ rivāyet ider ki mülūk-i Hind’üñ nice fìl yükleri ḥikmet kitābları 
var idi. Her ḥarfleri ḥikmetde bir bāb ve her nükteleri faṣlü’l-ḫitāb idi. Mülūk-i Hind’den 
biri ol kütüb-i ġayr-ı mütenāhiyenüñ mefhūmātın telḫìs itmek ʿulemāya ìcāb eyledi. ʿUlemā 
daḫı imtisā̱l idüp dört mażmūn üzre intiḫāb eyledi. Biri mülūk içün ki ʿadldür ve biri reʿāyā 
içün ki iṭāʿatdür ve biri her nefs-i şāmil ki cūʿ zamānına dek eklde imsākdür ve biri erbāb-ı 
şāna muḫtaṣ ki kendüye ʿizz ile naẓar idüp ġurūrdan imtināʿdur.” (s. 147). 

Hatta bazı bölümlerde müellif  hiç bir şey söylemeden doğrudan başlığa 
uygun örneklerini sıralamaya geçmiştir: “El-Bābü’r-Rābiʿ Fì Sūʾi Hime-
mi’l-Mülūk: Emìrü’l-müʾminìn ʿÖmer raḍıya’llāhü ʿanh buyurmışdur ki ichedü en 
lā-tekūne deniyye’l-himmeti fe-innenì mā-raʾeytü esḳate leḳad raʾe’l-insānü min tedāvüni 
himmetihi. Yaʿnì “Cehd eyle ki deniyyü’l-himme olmayasın, insānuñ ḳadrinüñ süḳūṭına 
ve ẕirve-i ʿulüvden ḫaṣìṣ-i dünūh-ı hubūṭına denāʾet-i himmetden ḳavì sebeb görmedüm.” 
dimişdür. 

ʿAmr bin ʿĀṣ dimişdür ki “Kişi nefsin ne maḥalde vażʿ eylerse mekānı oldur, yaʿnì himmeti 
ʿālì olsa ḳadri ʿālì olur ve himmeti denì olsa ḳadr ü menzileti şerefden ḫālì olur.

Ve himmetüñ maʿnası budur ki kişi kendü nefsini iʿzāz u teclìl eyleye, ne ān ki taḥḳìr ü teẕlìl 
eylemeye. Zìrā kalb kendüyi ʿālì görmek ekābir ü eşrāf  ḫaṣāyilindendür kim anlar ḥaḳìḳat-i 
ḥāllerin bilürler, denāʾeti ḳabūl itmeyüp şānlarına ʿizzet ḳılurlar ve kişi kendüyi teẕlìl idicek 
cemìʿ-ı ʿālem daḫı teẕlìl eyler ve riʿāyet ü ḥürmetin taḳlìl eyler ve ʿulüvv-i himmetüñ bir şarṭı 
budur ki kişi edānì vü erāẕil ile iḫtilāṭdan iḥtirāz ve aṣāġir-i müṣāḥabetin az ide.” (s. 137). 
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Eseri Oluşturan Yapıların Kurgusal Özellikleri

Eserin temel yapı taşları anlatılan hikâyelerdir. Eserde “hikâyet” başlığını taşı-
yan toplam 73 hikâye, “hikmet” başlığını taşıyan toplam 61 hikmet bulunmak-
tadır. Bunun yanında başlığı bulunmayan pek çok hikâye ve hikmet de vardır. 
Hikâyeler genellikle peygamberler, âlimler, halifeler ya da hükümdarların baş-
larından geçen olaylardan oluşmaktadır. Hikâyeler birebir eserde anlatıldığı 
gibi yaşanmamış olabilir. Müellif  ele aldığı bir çekirdek olayı amaca uygun 
olarak kurgulamıştır. Hikâyelerin yer alma amacı şüphesiz ki eserde savunu-
lan tezlerin doğruluğunu ispatlamaktır. Bu yüzden hikâyelerin kurgusunda 
oldukça kesin bir tavır benimsenmiştir. Hikâyelerin kahramanları çoğunlukla 
toplumun genel olarak itiraz edemeyeceği peygamber, halife, âlim, hükümdar 
gibi kimselerden seçildiği için okuyucunun müellifin ortaya attığı tezi reddetme 
imkânı tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu yüzden müellif  eserde yer alan 
tezlerin hemen hemen tamamında mutlaka hadislerden örnekler getirmiştir. 
Diğer taraftan müellif  tezinin haklı olduğunu, örneklerle güçlendirdikten 
sonra, tekrar zikretmiştir: “Aṣl-ı Evvel Velāyetüñ Ḳadri ve Ḫaṭrı Beyānın-
dadur: Evvelā velāyet bir niʿmet-i celìledür ki ol niʿmet-i celìleye vāṣıl olup ḥaḳḳ-ı riʿāyetle 
riʿāyet iden bir saʿādete nāyil olur ki andan aʿlā saʿādet olmaz. Ke-ẕālik ḥaḳḳın edāda 
taḳṣìr iderse bir şeḳāvete maẓhar olur ki andan ednā şeḳāvet olmaz. Velāyetüñ saʿādetine 
bu delìl yeter ki rasūlu’llāh ṣallā’llāhü ʿaleyhi ve sellem buyurmışdur ki “ʿAdlü’s-sulṭāni 
yevmen vāḥiden efżalü min ʿibādeti sebʿìne senet”. Yaʿnì Sulṭānuñ bir gün ʿadli yetmiş yıllıḳ 
ʿibādetden efḍaldür ve yine buyurmışdur ki “İẕā kāne yevmü’l-ḳıyāmeti lā yebḳa ẓıllün ve lā 
melceʾün illā ẓılla’llāhi ve lā yesteẓıllü bi-ẓıllihi illa sebʿatün sulṭānün ʿādilün fì raʿıyyetihi 
ve şābbün neşeʾe fì ʿibādeti Rabbihi ve racülün yekūnü fi’s-sūḳı ve ḳalbühü fi’l-mescidi ve 
racülāni teḥābbā fi’llāhi ve racülün ẕekera’llāhe fì ḫalvetihi fe’dderā demʿahü min maḳalletihi 
ve racülün daʿathü imraʾetün ẕātü cemālin ve mālin ilā nefsihā fe-ḳāle innì eḫāfu’llāhe ve 
racülün teṣaddeḳa sırran bi-yemìnihi ve lem-teşʿur bihā şimālühü”. Yaʿnì ḳıyāmetde hìç bir 
gölge ve ṣıġınacaḳ yir olmaz, illā Ḥaḳ teʿālānuñ sāye-i raḥmeti ve ol gölgede daḫı kimesne 
gölgelenmez, illā yedi kimesne. Evvel bir sulṭān ki raʿiyyetine ʿadl ide. İkinci bir cevān ki 
Rabbinüñ ʿibādetinde büyüye. Üçünci bir kimesne ki kendü çārsū vü bāzārda kesb-i kārda 
ola ammā ḳalbi mescidde ola. Yaʿnì eẕān okınup daʿvet-i Ḥaḳ olınduḳda icābet idüp varup 
Rabbine ʿ ibādet itmege muntaẓır ola. Dördünci iki kimesne ki li-vechu’llāh biribirine maḥab-
bet itmiş ola. Beşinci bir kimesne ki bir cemāl ü māl issi ʿavret kendüyle mücāmaʿata daʿvet 
eyledükde “Ben Allāh’dan ḳorḳarın” diye imtināʿ ide. Altıncı bir kimesne ki ṣaġ eliyle sır ile 
ṣadaḳa eyleye ki ṣol eli ṭuymaya kemāl-i iḫfādan taʿbìrdür. Yedinci şol kimesne ki ḫalvetinde 
Ḥaḳ teʿālāyı añup gözlerinden yaş gele ve yine buyurmışlardur, “Eḥabbü’n-nāsi ila’llāhi 
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ve aḳarrubühümü’s-sulṭānü’l-ʿādilü ve ebġaḍuhüm ileyhi ve ebʿadühümü’s-sulṭānü’l-cāʾirü”. 
Yaʿnì Ḥaḳ teʿālāya ḫalḳuñ ġāyet sevgilüsi ve ġāyet yaḳìni sulṭān-ı ʿādildür. Ke-ẕālik ġāyet 
mebġūżı ve ġāyet baʿìdi sulṭān-ı cābirdür ve yine buyurmışlardur ki “Ve’l-leẕì nefsü Muḥam-
medin bi-yedihi ennehü le-yürfeʿu li-sulṭāni’l-ʿādili ile’s-semāʾi mine’l-ʿameli’ṣ-ṣāliḥi mis ̱le 
ʿameli raʿiyyetihi ve küllü ṣalātin yuṣallìhā taʿdilü sebʿìne elfe ṣalātin”. Yaʿnì şol Allāh 
ḥaḳḳıçün ki Muḥammed’üñ nefsi anuñ yed-i ḳudretindedür. Sulṭān-ı ʿādilüñ her gün göge 
cümle raʿiyyetinüñ ʿamel-i ṣāliḥi deñlü ʿamel-i ṣāliḥi refʿ olınur ve sulṭān-ı ʿādil her namāz 
ki ḳılur, sāyir-i nāsuñ namāzlarınuñ yetmiş biñ namāzına ber-ā-berdür. Pes bu aḥādìs-̱i 
şerìfeden ʿadlüñ ʿulüvv-i şānı ve velāyetüñ rifʿat-i mekānı maʿlūm oldı ki Ḥaḳ 
teʿālā ḳullarına ʿaṭā itdügi derecelerüñ ġāyet aʿlāsı salṭanat imiş ki sulṭānuñ bir 
sāʿat ʿömri ġayruñ cemìʿ-ı ʿömrine müsāvì ve bunuñ ʿameli cümle raʿiyyetüñ 
ʿameline muvāzì olurmış. Egerçi velāyetüñ ḳadri kesì̱rdür ammā ḥaḳ budur ki 
ḫaṭrı daḫı kesì̱rdür.” (s. 60-62).

Eserde kullanılan hikâyelerde, pek çok mensur hikâyede olduğu gibi, zaman, 
mekân kavramı hatta şahıslar genellikle yoktur. Hikâyenin asıl kahramanı 
verilmiş, yan kahramanların hemen hemen hiç birisi zikredilmemiştir. Asıl 
kahramanlar da peygamber, halife, ünlü bir hükümdar ya da bir âlim olduğu 
için hikâyenin inandırıcılığını artırmak amacıyla verilmiştir. Birkaç hikâyede 
asıl kahraman da belli değildir.

Hikâyelerden çıkarılması gereken ders/dersler birkaç hikâye dışında verilme-
miştir. Bu hikâyelerde de “ey server-i selâtîn”, “bu hikâyetün fâyidesi oldur ki” 
gibi ifadelerle müellif  bu niyetini ortaya koymuştur: “İmdi ey server-i selāṭìn ve 
ey mefḫar-ı mā vü ṭìn salṭanatuñ ḫatarı ʿaẓìm ve şerḥi ṭavìldür. Bu ḫaṭardan ḫalāṣa çāre 
budur ki ʿulemā ṣuleḫā ile muḳārin olup zimām-ı umūrını dest-i ʿulemāda olan ḳānūn-ı 
şerʿe teslìm ideler ve ʿulemā daḫı ṭarìḳ-ı ʿadli ümerāya sevḳ idüp umūr-ı rüşd ü reşād ve 
esbāb-ı ṣalāḥ u sedādı tefhìm ideler.” (s. 66), “Bu ḥikāyetüñ fāyidesi oldur ki mücerred 
ʿilm fāyide itmez. Kemāl-i ʿaḳl lāzımdur ki ṣāḥibin ẕillet ü denāʾetden ṣıyānet ve rezāletden 
ḥimāyet ide.” (s. 159).

Eseri oluşturan bir diğer yapı taşı “hikmet”lerdir. Hikmetler, eserde çokça 
kullanılmış özlü sözlerdir. Bu sözler çoğunlukla hadis ya da önemli bir âlimin 
sözü olarak karşımıza çıkmaktadır. Eserde oldukça kısa hikmetler olduğu gibi 
uzun hikmetler de bulunmaktadır: “Ḥikmet: Soḳraṭ dimişdür ki “ʿĀlem ʿadlden mü-
rekkebdür. Çünki cevr gele, ʿālem ber-ḳarār olmaz ve binā-yı ādem üstüvār olmaz.” (s. 83). 
“Ḥikmet: Arisṭatalis’e suʾāl itdiler ki “Ḥaḳ teʿālādan ġayra mülk ıṭlākı cāyiz olur mı?” 
Didi ki “Her kimsede ki bu ḫıṣālden ercümend yaʿnì ʿilm ü ʿadl ve seḫā vü ḥilm ü reʾfetden 
behremend ola, aña melik ıṭlāḳı cāyiz olur ve ol her saʿādete fāyiz olur. Zìrā mülūk ü selāṭìn 
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ẓıll-i İlāhì ve żiyāʾ-i ḥads ve ṭaḥāret-i nefs ve tezāyid-i ʿilm ve vüfūr-ı ʿaḳl ile mümtāz olmaḳ 
lāzımdur ki beyne’n-nās ser-bülend ve ḫalḳ anlaruñ imṭiyāzına ḫursend olalar ve her melik 
ki bu on altı ḫıṣāli cāmiʿ olur, mülūk-i enām aña tābiʿ olur ve nāmı eyülükle her dilde şāyiʿ 
olur. Evvel ḫıṣāl ʿaḳl u ʿilm-i idrak-i eşyāʾü’l-maʿiyye fürūsiyyet-i şecāʿat iḳdām-ı teʾennì 
ḥüsn-i ḫulḳ żuʿāfānuñ aḳviyādan ḥaḳların istìfā, maḥabbet-i reʿāyā ihtimal-i belāyā vü 
müdārā umūr-ı muʿaẓẓamada reʾy ü tedbìr seyr-i mülūk ve aḫbār-ı ḥükkāmı tetebbuʿ ve 
aḥvāl ü āmālden tefahhuṣ u istiḳṣā. Zìrā dünyā düvel-i müteḳaddimìnüñ baḳıyyesi ve aḥvāl-i 
ʿacāyib-i devrān ve inḳılābāt-ı ezmānuñ teẕkiresidür. Müteḳaddimìn ki kendüler ve āsā̱rları 
geçmişdür, müteʾaḫḫirìn anlaruñ aḥvāline ıṭṭılāʿ ve aḫbārın istimāʿ ile aḥvāl-i ʿālemden 
iʿtibār u tecārib umūr-ı salṭanatdan istibṣār ḥāṣıl olup eyülerinüñ ḫūy u ḫıṣālin irtikāb ve 
kemlerinüñ sūʾ-i efʿālin ictinābla kenz-i dünyā vü āḫirete vāsıl ve kesb-i saʿādet dārına nāyil 
olurlar. Zìrā kenz-i dünyā hüsn ü se̱nā ṭìb-i ẕikr ve kenz-i āḫiret ʿamel-i ṣāliḥ ve iḳtisāb-ı 
ecrdür.” (s. 108).

Dil ve Üslûp

15. yüzyıla kadar yazılan eserler, genellikle dinî-tasavvufî bir nitelik taşımakta-
dır. Bu tür eserlerde amaç, halkın din ya da tasavvuf  hakkında belli bilgileri al-
masını sağlamaktır. Bu nedenle bu tarz eserlerde halkın anlayabileceği sade bir 
dil kullanılarak öğretme amacı ön planda tutulmuştur. Bu dönem eserlerinin 
genellikle tercüme olması ve mütercimlerin eserlerinin dillerini konuşma diline 
yaklaştırma çabaları dönem imlâsının tutarsızlığını da beraberinde getirmiştir. 
Özellikle Türkçe kelimelerin imlâsında, aynı metin içinde bile birkaç ayrı yazı-
lışa rastlamak mümkündür (İsen, 2006: 547). Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk’da da 
bu tür kullanımlarla karşılaşılmaktadır. Eserde “onuñ-anuñ”, “ondan-andan” 
gibi kelimelerin hem düz hem de yuvarlak yazımları mevcuttur. Diğer taraftan 
bazı şahıs isimlerinin de iki farklı şekilde yazıldığı görülebilir: “İskender didi ki 
“Eger dilerseñ ki onuñ kelāmın senüñ ḥaḳḳuñda ıṣġā idelüm. Söyle senden daḫı ḳabūl-i 
şekvā idelüm.” Ol muḳarreb rāżì olmadı.” (s. 151). “Ve sen anuñ heftede bir gün ḫidme-
tine ḳāniʿ olup heftenüñ sāyir günlerinde olan taḳṣìrātın ol günde itdügi ḫidmet şerefine ʿafv 
idesin.” (s. 55). “Sen raʿiyyet olup āḫir sulṭān olduġı taḳdìrde kendü ḥaḳḳuñda ondan recā 
itdügüñ gibi iḳāmet itmeñ münāsibdür.” (s. 60). “Evvelā velāyet bir niʿmet-i celìledür ki ol 
niʿmet-i celìleye vāṣıl olup ḥaḳḳ-ı riʿāyetle riʿāyet iden bir saʿādete nāyil olur ki andan aʿlā 
saʿādet olmaz. Ke-ẕālik ḥaḳḳın edāda taḳṣìr iderse bir şeḳāvete maẓhar olur ki andan ednā 
şeḳāvet olmaz.” (s. 60-61). “Ḥikāyet: Rivāyet olunur ki Nūşirevān-ı ʿĀdil bir gün 
temārüż idüp “ʿİlāc içün bir ḫāne-i ḫarābdan bir ḫışt-ı turāb ārzū iderem.” didi. Ḳāṣıdlar 
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ḳaṣd idüp eṭrāf-ı memālikde cüst ü cū ve eski kerpic bulmaḳda çoḳ tek ü pū itdiler. Ne kimesne 
ḳarye-i ḫarābdan ḫaber virdi ve ne bir ādem ḫışt-pāre-i köhneden ese̱r gördi. Anūşirvān 
ḥamd-i bì-pāyān ve şükr-i firāvān idüp memleketinüñ vālìleri ʿādil ve raʿiyyetleri kemāl-i 
hużūr-ı bāl ve riḳḳatü’l-aḥvāldür.” (s. 95).

Bu dönem üslûbunun yazardan yazara değişen özellikleri olmakla birlikte, 
devir üslûbu diyebileceğimiz bir ortak özellikten de söz etmek mümkündür. 
Dönem üslûbunun en dikkat çekici özelliği, konuşma diline yakın ve folklorik 
olmasıdır (İsen, 2006: 547). Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk’un genelinde var olan 
bu durum eserin karakteristiği gibidir. Müellif  eserin çoğu yerinde okuyucuyla 
sohbet eder gibi bir tavır içinde karşımıza çıkmaktadır: “Ḥaḳḳā ki ol ṭāyife senüñ 
eşedd-i ʿ adāvetle ʿ adūlaruñ olduġı muḳarrer olup āḫiretiñüñ taḫrìbine saʿy iderken sen anlaruñ 
dünyāsın taʿmìr idüp ḫıyānet itmek inṣāfdan bìrūndur ve vālì-i vilāyete lāyıḳ budur ki ʿadl ile 
raʿiyyeti ḥıfẓ eyleye ve ʿ ammālini ve nevvābını tertìb eyleye ve her zamān ʿ ammālinüñ aḥvāline 
nāẓır ola ve kendü ehl ü evlādına naẓar itdügi gibi reʿāyāsına daḫı öyle naẓar ide ve şehvet 
ü ġażabın ʿaḳlı üzerine musallaṭ itmeye. Belki ʿakl u dìnine şehvet ü ġażabın musaḫḫar ide. 
Ekse̱r vülāt şehevātlarınuñ ḫidmetine meşġūl olup murād-ı şehevānìlerine vuṣūl içün envāʿ-ı 
ḥıyel vażʿ eylerler. Bu maʿnìden ḫaberleri yoḳdur. Aḳl cevher-i melāyikden maḫlūḳdur, cünd-i 
ilāhìdür. Şehvet ü ġażab cünd-i şeytānìdür, mebdeʾ-i şürūr-ı melāhìdür. Cünd-i ilāhì ve cünd-i 
melāyikeyi cünd-i şeyāṭìne esìr iden reʿāyāsına nice ʿadl ü inṣāf  ve dìn ü ìmānum kāmildür 
diyü nice lāf  eyler. Bu daḫı maʿlūm olmak gerekdür ki ẓuhūr u ʿadl ü kemāl ʿaḳldandur. 
Kemāl-i ʿaḳl eşyāya kemā-hìye naẓar idüp ḥaḳāyıḳ-ı eşyānuñ mücerred zevāhirine ıṭṭılāʿla 
ḳanāʿat itmeyüp daḫı bāṭının idrāk eylemekdür. Mese̱lā bir vālìnüñ reʿāyāya ẓulmden murādı 
taḥṣìl-i dünyā olsa ve taḥṣìl-i dünyādan ekl-i aṭʿime-i nefsiye ve tenāvül-i enʿime-i fāḫire olsa 
bilmek gerekdür ki ol vālìnüñ ḫaḳìḳati şehvet-i behìme imiş ṣūret-i ādemìde.” (s. 70).

16. yüzyıla gelindiğinde, edebiyatın genel karakteristiğini oluşturan sâde dil 
tercihi yerini sanatlı, süslü anlatımlara bırakmış, eserlerde sanatlı üslûp daha 
makbul hale gelmiştir. Fakat halka bilgi verme amacını taşıyan ve genellikle 
dinî-ahlâkî nitelikli eserlerde sâde nesir özellikleri görülmeye devam etmiştir 
(İsen vd., 2006: 24). Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk’a bakıldığında üslûbun zaman 
zaman ağırlaştığı, zaman zaman orta bir hal aldığı, zaman zaman da sade bir 
görünüm kazandığı görülür. Nesirde devrin padişahı, sadrazamı, önde gelen 
bürokratı ya da âlimi ile yazarın saygı duyduğu kişilerden bahsedilirken kulla-
nılan süslü, secili üslup, diğer kişilerden bahsedilirken, bir hikâye anlatılırken ya 
da bir nasihat verilirken daha sade daha konuşma diline yakındır. Eserde özel-
likle Kânûnî ile Rüstem Paşa övgülerinin yapıldığı bölümlerin dilinin oldukça 
ağır olduğu görülmektedir:“Devrüñ Süleymān-ı zamānı mühr-i Süleymānìnüñ nigeh-
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bānı velāyet ḫātemi dìvān-ı hükūmet-i ʿadlüñ ḥākimi māye-i ʿāşirde dìnüñ müceddidi fitne-i 
āḫir zamānda bāb-ı cevrüñ müseddidi sancāġ-ı İslāmı rāyet-i mihr-i zer-ʿalem gibi ḳulle-i 
āsmān-ı ẕātü’l-burūcda diken erbāb-ı nāmūs-ı ehl-i nāḳūsuñ çañına odlar ṭıḳup aṣḥāb-ı 
ṣalìbüñ kilìsāların yıḳup erbāb-ı deyrüñ bütlerin ṣıyan el-leẕì cenābühü ḳıbletü ḳabìletü’l-aḳ-
bāl ve Kaʿbetü ṭāyifeti erbābi’l-cāh ve’l-celāl es-sulṭānü’l-ʿādil el-leẕì leyse lehü muʿādilün 
Sulṭān Süleymān Ḫān lā zāle meṣḥūben bi-teʾyìdi’l-meliki’r-raḥmān mādāme’d-deverān ve 
mā infekke manẓūren bi-naẓari ʿināyeti’llāhi’l-muʿìni fe inne’l-lāhe hüve mevlāhü ve cibrìl 
ve ṣāliḥü’l-müʿminìn egerçi muvaffaḳ-ı min ʿındi’llāh ve müʾeyyed-i bi-teʾyìdi’llāh olduġı 
cihetden fıṭrat-ı pāk ve fıṭnat-ı derrākinüñ vüfūr-ı ẓuhūrı muḳteżāsınca tenbìh ü naṣìḥatden 
ẕāt-ı ḳudsì-i simāt ve kudsì-i ṣıfātı müstaġnìdür. Ve’n-nāsu ʿalā dìni mülūkihim medlūli 
üzre cümle-i fermān-berlerinüñ teyaḳḳuẓ u intibāhı ḫuṣūsan niʿme’l-vekìl ve cümletü’l-mülki 
ve müdebbirü’l-külli olan vezìr-i aʿẓam düstūr-ı muʿaẓẓam vezāret naḳdinüñ emìni sulṭān-ı 
zamānuñ yemìni Süleymān-ı vaḳtüñ Āṣaf-ı ʿaṣrı zamānımızuñ zìver-i dehri ṣūretde aġniyā-
nuñ derviş-revişi sìretde dervìşānuñ şāh-menişi devlet-i dünyeviyyeyi devlet-i āḫiret taḥṣìline 
sermāye ḳılan riyāset-i ṣuveriyyeyi saʿādet-i maʿneviyyeye pìrāye bilen vücūd-ı mesʿūdın ṭāʿat-i 
bedeniyyeye ṣarf  iden nuḳūd-ı maʿhūdın ʿibādet-i māliyeye vaḳf  iden ẓıll-i İlāhìnüñ sāyesi ve 
pādişāh-ı İslām olan emìrü’l-müʾminìnüñ dünya vü āḫireti sermāyesi ḥażret-i Rüstem Pāşā 
Veffeḳahü Allāhü teʿālā limā yuḥibbühü ve yerḍāhü meʿāden ve maʿāşen ve faḫru’l-fityāni 
ve zaḫru’ş-şubbāni ḥāẕinü’l-kelimāti ve menbeʿu’s-saʿādāti ẕü’l-ḳaderi’l-ümemi ve’l-faḫ-
ru’l-ismü ṣāḥibü’l-fevażıli’l-ünsiyyeti ve ṣāḥibü eẕyāle’l-feżāyili’l-ḳudsiyye Behrām Ketḫüdā 
ceʿalehü’llāhü mine’l-berereti’l-etḳıyā ki el-ʿabdü min ṭìni mevlāhü mūcibince ṣāḥib-i devleti 
ʿādeti üzre iʿlāʾ-i kelimetu’llāh eylemekde aña iḳtidā vü iḥyāʾ-i sünnet-i rasūlu’llāh eylemekde 
anuñ ese̱rine iḳtifā eyler ki nihād-ı ʿālì-nejād necābet-i necādı ihtidā ve tevfìḳ u ṣalāḥ u sedād 
üzre mübtenìdür. Lākin her mertebede tenbìh lāzım fāyide-i ḫayr maʿnāsın ifādeden ḫālì ol-
maduġı ecilden kitāb-ı meẕkūr sulṭān-ı mūmā ileyh ism-i sāmìsiyle ve vezìr-i medārun ʿaleyh 
nām-ı nāmìsi üzre tercüme olunup maḥall-i muḥtemel olmaduġı sebebden ruʿūnet-i şāʿiri ve 
tekellüfāt-ı suḫanverìden iḥtirāz olunup ʿibārāt-ı vāżıḥa ve kelimāt-ı faṣìḥa üzre tertìb ü 
taṣṭìr olındı ve mine’llāhi mümiddü’l-emdādi, et-tevfìḳu ve’l-ʿavnü ve hüve müfiḍu’l-ḫayri ve 
mukevvine’l-kevni.” (s. 52-54).

Eserde kullanılan Türkçe kelimeler içinde günümüzde kullanımdan düşmüş 
kelime ve yapılara çok rastlanmaz. Yine de eser içinde az da olsa bu tür yapı 
ve kelimelere rastlamak mümkündür: “Yaʿnì hìç bir kimesne yoḳdur ki ḫalḳdan on 
kimesneye beg olmış ola ki illā ḳıyāmete geldügi vaḳt elleri boyınlarına bir ġul ile baġlı gö-
türünürler.” (s. 64). “Çün ilçi ʿÖmer’i bu ḥāl üzre göricek didi ki “Şāhān-ı cihān senüñ 
ḫavfuñdan ne yaturlar ne uyurlar, belki uyḳuyı düşlerinde görürler ve uyuduḳlarında senüñ 
ḫavf  u ḥirāsuñdan beliñlerler.” (s. 65-66).
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Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk’un mütercimi olan Âşık Çelebi Türk edebiyatı tari-
hinde özellikle Meşâ’irü’ş-Şu’arâ adlı şairler tezkiresi ile tanınmıştır. Bu eserinde 
Çelebi, nesirdeki ustalığını ispatlamıştır. Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın öncelikle mukad-
dimesi olmak üzere, içinde yer alan pek çok biyografide Çelebi, kelimelerin 
şekil ve anlamlarıyla adeta oynamış, ardardına gelen secili yapılarla nesirde 
çok başarılı bir ahenk ve akıcılık sağlamıştır. Kelimelerin farklı anlamlarını (bir 
çeşit tevriyeli kullanım) aynı yapı içerinde eş zamanlı olarak büyük bir ustalıkla 
kullanmıştır. Tercüme-i Tıbrü’l-mesbuk’da da metnin başından sonuna kadar 
başarılı secili yapılar görülmektedir: “Ve āl u aṣḥāb ve aʿḳāb u ensābı üzerine olsun ki 
fermān-ı İlāhì ve terġìb-i ḥażret-i risālet-penāhì mūcibince zümre-i ümmet-i Muḥammediyye 
ve cümle-i millet-i Aḥmediyye’ye kemāl-i şefḳatlerinden cādde-i ḳavìm-i ḥaḳk u ṣavāba ve 
ṣırāṭ-ı müstaḳìm-i ṣalāḥ u reşāda mevāʿiẓ ü zevācir-i mesnūne vü meşrūʿa ve emsā̱l ü neẓā-
yir-i maʿḳūle vü maṭbuʿa ile sevḳ itmegi tekmìl ü tetmìm eyledi.” (s. 51). “Ḥażret-i Nūḥ’a 
nisbet ol ʿömr bir demdür ve bize göre bir sāʿatden kemdür.” (s. 54). “Çün her işüñ ġāyetin 
teʾemmül idemezsin ẓāhiren cārì olan umūra taḥammül idemezsin.” (s. 96).

Eserde benzer yazılışlı kelimelerin ardardına anlam bütünlüğü içinde başarıyla 
kullanıldığı da görülür: “Andan mülk Hūrās’a intiḳāl itdi ki laḳabı Ḍaḥḥāk’dur, 
selāṭìn içinde effāk u seffāk ve fettāk u hettākdur. Siḥr ü şuʿbede bünyādın ol itdi. Ẓulm ü 
cevrle biñ yıl ḫalḳı aġladup āḫir ḍaḥḥāk iken dünyādan giryān gitdi. Andan dehr-i dūn 
Ferìdūn’ı serdār itdi. Beş yüz yıl ḥüsn-i ḫulḳ ve luṭf  u ʿadl ü cūd beẕliyle ʿālemi maʿmūr 
idüp ʿ āḳıbet çarḫ elinde feri dūn olup ʿ ālem-i uḳbāya güẕār itdi.” (s. 91). Örnekte görül-
düğü gibi Âşık Çelebi “Dahhâk” ile “Ferîdûn”un isimlerinin anlamlarıyla bir 
çeşit söz oyunu yapmaya çalışmıştır.
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Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Metin

Nüshaların Tavsifi7

Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye 3741 (N)

Baş: S̱enā vü maḥmedet ḥażret-i ḫallāḳ-ı ḥakìmüñ cenāb-ı kibriyāsına vācib-
dür ki…

Son: Murād olan budur ʿĀşıḳ Ḫudā’dan / Ki bizi ṣaḳlaya şerr-i nisādan

Nüsha 17 satırda 108 varaktır. Yazı türü: Nesih. Serlevha müzehhep ve cetvel-
ler yaldızlıdır. Konu başları, ayet ve hadisler kırmızı mürekkeplidir. Kahverengi 
deri kaplı, çerçeveli desenli ve mıklebli bir cildi vardır. 

TBMM Kütüphanesi 06 TBMM SS 249 (T)

Baş: S̱enā vü maḥmedet ḥażret-i ḫallāḳ-ı ḥakìmüñ cenāb-ı kibriyāsına vācib-
dür ki…

Son: Aḥmed el-Vehbì bin ʿ Alì el-Kūtāhì ʿ afā ʿ anhüme’l-ʿafüvvü Rabbü’l-erbāb

Nüsha 21 satırda 66 varaktır. Yazı türü: Nesih. Boyut (Dış-İç): 236×150-166×82 
mm. İstinsah Tarihi: 973/1566’dan sonra. Müstensih: Ahmed el-Vehbî bin Alî 

7 Eserin Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat, nr. 351’de de bir nüshasının olduğu Günay Kut 
tarafından ifade edilmektedir (Kut, 1991: 550). Ancak yapılan araştırmalar sonucu bahsi geçen 
nüshanın Âşık Çelebi’nin “Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-Mülûk” adlı ese-
rine ait olmadığı görülmüştür. Bu nüshayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. (Kılıç, 2015). 
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el-Kûtâhî. Mihrabiye, söz başları, ayetler ve cedveller kırmızı mürekkeplidir. 
Mor meşin kaplı, çerçeveli desenli ve mıklebli bir cildi vardır.

Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail 254 (L)

Baş: S̱enā vü maḥmedet ḥażret-i ḫallāḳ-ı ḥakìmüñ cenāb-ı kibriyāsına vācib-
dür ki…

Son: Murād olan budur ʿĀşıḳ Ḫudā’dan / Ki bizi ṣaḳlaya şerr-i nisādan

Nüsha 17 satırda 117 varaktır. Yazı türü: Nesih. İstinsah Tarihi: 1120/1708-09. 
Müstensih: Ahmed bin Ayas el-Moravî. Eserin başlığında Neṣāyihü’l-Mülūk 
ve’l-Vüzerā ibaresi kayıtlıdır. Özel isimler ve konu başlıkları kırmızı mürek-
keplidir. Eserde temmet kaydından sonra bir salavât-ı şerîfe ve bir şerh yer 
almaktadır.

Süleymaniye Kütüphanesi İbrahim Efendi 463 (İ)

Baş: S̱enā vü maḥmedet ḥażret-i ḫallāḳ-ı ḥakìmüñ cenāb-ı kibriyāsına vācib-
dür ki…

Son: Bir duʿādur ġarazum yār andan / Ḥaṭṭuma nāẓır olan iḫvāndan

Nüsha 21 satırda 81 varaktır. Yazı türü: Talik. Müstensih: Mehmed ibni 
Ahmed. İstinsah Tarihi: 1151/1738-39. Nüshanın başlık kısmında Kitāb-ı 
Tıbrü’l-Mesbūk min Te’lîf-i İmām Gazālì rahmetu’llāhü’l-melikü’l-müteʿālì ve 
terceme-i Āşıḳ Efendi el-Ḳāḍì ifadesi bulunmaktadır. Başlık, söz başları, ayetler 
ve cedveller kırmızı mürekkeplidir. Kahverengi deri ciltlidir.

Süleymaniye Kütüphanesi Mihrişah Sultan 161 (M)

Baş: S̱enā vü maḥmedet ḥażret-i ḫallāḳ-ı ḥakìmüñ cenāb-ı kibriyāsına vācib-
dür ki…

Son: Murād olan budur ʿĀşıḳ Ḫudā’dan / Ki bizi ṣaḳlaya şerr-i nisādan

Nüsha 17 satırda 100 varaktır. Yazı türü: Nesih. Başlık, söz başları, ayetler ve 
cedveller kırmızı mürekkeplidir. Kahverengi deri ciltlidir.
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Nüshaların seçiminde İzlenen yol

Bilindiği üzere bir eserin tenkitli metninin hazırlanmasındaki temel amaç 
müellifin kaleminden çıkan nüshaya en yakın nüshayı oluşturmaktır. Bu 
bağlamda da eserin nüshaları bu amaç doğrultusunda değerlendirmeye tabi 
tutularak çeşitli eleme ölçütleriyle belli nüshalarla metin oluşturulur. Zaman 
zaman yapılan bazı tenkitli metin çalışmalarında araştırıcılar bir nüshayı “esas 
nüsha” olarak ele almakta, eserin diğer nüshalarına da “yeri geldikçe” baka-
rak ya da diğer nüshaları olduğu gibi dipnota atarak metin oluşturma yoluna 
gitmektedir. Bu durum tenkitli metin çalışmasının ruhuna aykırıdır. Tenkitli 
metin çalışmalarında yapılması gereken, yukarıda da belirtildiği gibi, müellifin 
kaleminden çıkan nüshaya mümkün olduğunca yaklaşmak olmalıdır.

Yapılan çalışmalarda Tercüme-i Tıbrü’l-Mesbûk fî Nasâyihi’l-Vüzerâ ve’l-
Mülûk adlı eserin kataloglarda 6 nüshasının kayıtlı olduğu görülmüştür. Ancak 
söz konusu bu nüshalar üzerinde yapılan inceleme neticesinde Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Bağdat nr. 351’de kayıtlı nüshanın Âşık Çelebi’nin değil de Ab-
dullah Kudsî’nin eseri olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple bu nüsha değerlen-
dirme dışı bırakılmıştır.

Diğer 5 nüsha kendi içlerinde kolbaşı oluşturabilmek için değerlendirmeye tabi 
tutuldu. Yapılan bu çalışma sonucunda eserin temel olarak 2 kolbaşı oluştur-
duğu görüldü. Buna göre T nüshasının ayrı bir kol, İ, L, M, N nüshalarının 
da ayrı bir kol oluşturduğu sonucuna varıldı. Bu nüshalardan İ ve L nüsha-
ları, istinsah tarihi itibariyle çok geç bir dönemde istinsah edilmiş olmaları 
sebebiyle metne alınmadı. Geri kalan M ve N nüshaları da kendi içlerinde 
değerlendirmeye tabi tutuldu. M nüshasında 59b’den sonra yazının değiştiği 
görüldü. Aynı zamanda yazının değiştiği bu bölümden sonra nüshada, uzun 
cümlelerin kısaltılması, secili ifadelerin bozulması gibi özellikle Âşık Çelebi’nin 
üslûp anlayışına aykırı, metnin tabiatına uymayan çok ciddi tutarsızlıklarla 
karşılaşıldı. Bu yüzden M nüshasının 59b’den sonraki kısmının yine geç bir 
dönemde kaleme alınmış olduğu sonucuna varıldı. Bundan dolayı bu nüsha da 
metne dâhil edilmedi. Bu koldan elde kalan N nüshası metni oluşturmak için 
ikinci nüsha olarak alındı.
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şecere

Metnin Kuruluşunda Dikkat edilen Hususlar 

Çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi Nuruosmaniye Bölümü 3741 numarada 
kayıtlı nüsha N, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi 06 TBMM SS 249 
numarada kayıtlı nüsha ise T şeklinde kısaltılmıştır.

Metinde geçen Arapça ayet, hadis ve ibareler metin içerisinde eğik olarak 
çeviri yazıyla verilmiş, anlamları dipnotta yine eğik olarak yazılmıştır. Müellif 
metnin bazı yerlerinde Arapça hadis ya da kelâm-ı kibar kabilinden ifadelerin 
anlamlarını “ya’nî” diyerek metin içerisinde vermiştir. Bu gibi durumlarda ifa-
denin Türkçe anlamı verilmemiş, sadece metin içinde eğik olarak okunmuştur.

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

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

“Aleyhi’s-selâm”, “radıya’llahü anh” gibi saygı bildiren Arapça ifadelerin anlamla-
rı, sadece metinde ilk geçtikleri yerlerde verilmiştir.

Çalışmada, hemzeli ve “y”li şekilleri olan kelimelerin “y”li şekilleri tercih edil-
miştir (dāyimā / dāʾimā, hakāyık / hakāʾik gibi).

Çalışmada, varak numaraları koyu olarak köşeli parantez içinde gösterilmiştir. 
Nüshaların kısaltmaları da varak numaralarının yanında gösterilmiştir ([T4a], 
[N15b], [T40a] gibi).

Anlam kargaşası doğmaması için metinde, noktalama işaretleri kullanılmış, 
konuşmalar tırnak (“ ”) işareti içerisinde gösterilmiştir.
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Nüshalarda olmayan fakat anlam itibariyle olması gereken ve metne ilave edi-
len ibareler “[ ]” işareti içerisinde gösterilmiştir.

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

Aparatta kullanılan “-” işareti söz konusu ifadenin nüshada olmadığını göster-
mektedir (-T, -N gibi).

Metinde eski Anadolu Türkçesi imlâsı gözetilmiştir.

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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[T1b] Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥìm1. [N1b] S̱enā vü maḥmedet Ḥażret-i Ḫal-
lāḳ-ı Ḥakìm’üñ cenāb-ı kibriyāsına vācibdür ki udʿu ilā sebìli Rabbike bi’l-ḥik-
meti ve’l-mevʿizeti’l-heseneti2 āyet-i muʿcizātı ile bedreḳa-i ṭarìḳ-ı hidāyet ü irşād 
olan ʿulemā ḳāfile-i ʿibāda şumūʿ-ı ḥikem ü mevāʿiẓle şāh-rāh-ı selāmet ve 
ser-menzil-i sedāda yol göstermegi taʿlìm eyledi. Ve selām ü taḥiyyāt ol rasūl-i 
ḥalìmüñ ḥażret-i vālāsına münāsibdür ki ed-dìni küllehü naṣìḥatihi3 mefhūm-ı 
ḥaḳìḳat-mersūmıyla cümle-i ümmet biribirlerini pend ü naṣìḥat4 ile vech-i ḥaḳ 
ve nehc-i ṣavāba delālet eylemegi tefhìm eyledi ve āl u aṣḥāb ve aʿḳāb u ensābı 
üzerine olsun ki fermān-ı İlāhì ve terġìb-i ḥażret-i risālet-penāhì mūcibince 
zümre-i ümmet-i Muḥammediyye ve cümle-i millet-i Aḥmediyye’ye kemāl-i 
şefḳatlerinden cādde-i ḳavìm-i ḥaḳk u ṣavāba ve ṣırāṭ-ı müstaḳìm-i ṣalāḥ u 
reşāda mevāʿiẓ ü zevācir-i mesnūne vü meşrūʿa ve emsā̱l ü neẓāyir-i maʿḳūle 
vü maṭbuʿa ile sevḳ itmegi tekmìl ü tetmìm eyledi. [N2a] Ve baʿde erbāb-ı 
ʿaḳl u dirāyet ve aṣḥāb-ı ʿadl ü diyānet ḥużūrında maʿlūm u muʿayyendür ki 
ʿumūmen ümmet-i Muḥammediyyenüñ ʿulemāsı fe ẕekkir innemā ente muẕekki-
run5 ve fe ẕekkir fe inne’ẕ-ẕikrā tenfeʿul müʿminìn6 vefḳınca ebnāʾ-i7 nevʿe tenbìh ü 
ìḳāẓla meʾmūrlardur. Ke-ẕālik ʿulemānuñ māsivāsı f ’esʾelū ehle’ẕ-ẕikri in küntüm 

1 Bismi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥìm] -N.
2 Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et (Nahl 125).
3 Dinin tamamı nasihattir.
4 Pend ü naṣìḥat] naṣāyiḥ N.
5 Artık zikret (hatırlat), sen sadece müzekkirsin (hatırlatıcısın) ( Gaşiye 21).
6 Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt mü’minlere fayda verir ( Zâriyât 55).
7 Ebnāʾ-i] enbiyāʾ-i T.
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lā taʿlemūn8 ṭıbḳınca ehlinden ṭaleb-i ʿilm ve ḳabūl-i ittiʿāẓla meʾmūrlardur. 
Ḫuṣūṣan zümre-i selāṭìn ki esāṭìn-i erbāb-ı dìn-i hidāyet-āyìndür, ümenāʾ-i 
vedìʿat-i ḫilāfet-i rabbāniyye ve meẓāhir-i esrār-ı aḫlāḳ-ı raḥmāniyye olduḳları 
sebebden tehẕìb-i aḫlāk ve tekmìl-i ḫaṣāyil ve taḥmìd-i simāt-ı şemāyil anlara 
kemāl mertebede lāzım belki elzem-i levāzım olup ve kendüler kesṟet-i ʿalāyıḳ 
u eşġāl ve ḳıllet-i miknet ü mecāl ile maḫfūf  olduḳları cihetden anlar naṣāyiḥ 
ü tenbìhāta sāyir-i nāsdan [T2a] muḥtāc-ter9 ve anlara tenbìhüñ fevāyidi 
ekse̱r ü aẓherdür. Bināʾen ʿalā ẕālik eʾimme-i dìn ve ʿulemāʾ-i sünnet-i seyyi-
dü’l-mürselìn ʿaleyhi ve ʿaleyhimü’ṣ-ṣalavātü’z-zākiyātü ve cezāhümü’llāhü ʿan saʿyihim 
ḫayra’l-mücāzāti10 naṣāyiḥ-i mülūk ü ümerāda niçe kütüb ü resāyil tertìb ü 
tedvìn ve ṣunūf-ı ḥikāyāt ve ḍurūb-ı emsā̱l taʿyìn ü tebyìn eylemişlerdür. Ol 
cümleden biri [N2b] cāmiʿ-i cemìʿi’l-fünūnü’l-ʿilmiyye ve’l-ʿameliyye ve ḥāyizü fünū-
nü’l-feżāyile’ṣ-ṣūriyyeti ve’l-maʿneviyyeti mevridü’l-füyūżi ve’l-fütūḥi’l-ḳudsiyyeti ve aṣlu 
nihāyeti’l-merātibi’l-ünsiyyeti ṣāḥibü’t-ṭaṣānifi’l-bedìʿati ve mürettibü’t-tevālìfü’l-münìʿfete 
ḥüccetü’l-İslām Ebū Ḥāmid Muḥammed bin Muḥammed el-Ġazzālì revvaḥa’llāhü teʿālā 
rūḥahu bi’r-rūḥi’d-dāyimi ve’l-feyże’l-leʾālì11 selāṭìn-i Selçūḳiyye’den Sulṭān Meḥem-
med bin Melikşāh revvaḥa rūḥahü bi-rūḥi’l-İlāhi12 nāmına tertìb idüp ve aña ḫiṭāb 
idüp terkìb itdügi Et-Tıbrü’l-Mesbūk fì Naṣāyiḥi’l-Vüzerāʾi ve’l-Mülūk ismiyle 
müsemmā kitābdur ki el-ḥaḳ ṣāḥib-ʿayār-ı naḳd-i maḳāl yanında pūte-i iḫlāṣda 
zìġ-i ḳìl ü ḳālden ḳāl olup sikke-i ḳabūl-i erbāb-ı elbābla meskūkdur ve ḥāliyā 
bir sulṭān ki māye-i ʿāşirede umūr-ı ḫilāfet-i rabbāniyyenüñ mübāşiridür ve 
ʿAḳl-ı Ḥādì ʿ Aşer ʿ aḳlınuñ miḳdārda ʿ aşer-i ʿ āşiridür. Yaʿnì ol salṭanat ʿ arṣasınuñ 
ṣafderi ḫilāfet ṣadrınuñ serveri maḳām-ı Muḥammedìde cāmiʿ-i ṣıdḳ-ı Ṣıddìḳ u 
ʿadl-i ʿÖmer ü ḥayāʾ-i Osm̱ān u şecāʿat-i Ḥaydarì Beyt:

Ḫilāfet gencinüñ mühr-i nigìni13

Selāṭat14 tācınuñ dürr-i se̱mìni 

devrüñ Süleymān-ı zamānı mühr-i Süleymānìnüñ nigehbānı velāyet ḫātemi 

8 Eğer bilmiyorsanız, o takdirde zikir ehline sorun (Nahl 43).
9 Muḥtāc-ter] muḥtācuz T.
10 En temiz dualar onun ve onların üzerine olsun ve çabalarından dolayı Allah onları en hayırlı şekilde mükâfatlandırsın.
11 Nazarî ve amelî ilimlerin hepsinin toplayıcısı, maddî ve manevî fazilet ilimlerine sahip olan, feyizlerin ve kutsi fütühatın 

kaynağı, insanî mertebelerin nihayetinin aslı, eşsiz tasniflerin sahibi, sağlam te’liflerin düzenleyeni Hüccetü’l-İslam 
Ebu Hâmid Muhammed bin Muhammed Gazâlî. Allah onun ruhunu daima parlayan feyizlerle şâd eylesin…

12 Allah onun ruhunu şad eylesin.
13 Nigìni] mekìni T.
14 Selāṭat] salṭanat N.
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dìvān-ı hükūmet-i ʿadlüñ ḥākimi māye-i15 ʿāşirde dìnüñ müceddidi fitne-i āḫir 
zamānda bāb-ı cevrüñ müseddidi sancāġ-ı İslāmı rāyet-i mihr-i zer-ʿalem gibi 
ḳulle-i āsmān-ı ẕātü’l-burūcda diken [N3a] erbāb-ı nāmūs ve ehl-i nāḳūsuñ 
çañına odlar ṭıḳup aṣḥāb-ı ṣalìbüñ kilìsāların yıḳup erbāb-ı deyrüñ bütlerin 
ṣıyan el-leẕì cenābühü ḳıbletü ḳabìletü’l-aḳbāl ve Kaʿbetü ṭāyifeti erbābi’l-cāh ve’l-celāl 
es-sulṭānü’l-ʿādil el-leẕì leyse [T2b] lehü muʿādilün Sulṭān Süleymān Ḫān lā zāle 
meṣḥūben bi-teʾyìdi’l-meliki’r-raḥmān mādāme’d-deverān ve mā infekke manẓūren bi-naẓari 
ʿināyeti’llāhi’l-muʿìni16 fe inne’l-lāhe hüve mevlāhü ve cibrìl ve ṣāliḥü’l-müʿminìn17 egerçi 
muvaffaḳ-ı min ʿındi’llāh ve müʾeyyed-i bi-teʾyìdi’llāh olduġı cihetden fıṭrat-ı 
pāk ve fıṭnat-ı derrākinüñ vüfūr-ı ẓuhūrı muḳteżāsınca tenbìh ü naṣìḥatden 
ẕāt-ı ḳudsì-simāt u kudsì-ṣıfātı müstaġnìdür. Ve’n-nāsu ʿalā dìni mülūkihim18 med-
lūli üzre cümle-i fermān-berlerinüñ teyaḳḳuẓ u intibāhı ḫuṣūsan niʿme’l-vekìl ve 
cümletü’l-mülki ve müdebbirü’l-külli19 olan vezìr-i aʿẓam düstūr-ı muʿaẓẓam vezā-
ret naḳdinüñ emìni sulṭān-ı zamānuñ yemìni Süleymān-ı vaḳtüñ Āṣaf-ı ʿaṣrı 
zamānımızuñ zìver-i dehri ṣūretde aġniyānuñ dervìş-revişi sìretde dervìşānuñ 
şāh-menişi devlet-i dünyeviyyeyi devlet-i āḫiret taḥṣìline sermāye ḳılan riyā-
set-i ṣuveriyyeyi saʿādet-i maʿneviyyeye pìrāye bilen vücūd-ı mesʿūdın ṭāʿat-i 
bedeniyyeye ṣarf  iden nuḳūd-ı maʿhūdın ʿibādet-i māliyeye vaḳf  iden ẓıll-i 
İlāhìnüñ sāyesi ve pādişāh-ı İslām olan emìrü’l-müʾminìnüñ [N3b] dünya 
vü āḫireti sermāyesi ḥażret-i Rüstem Pāşā Veffeḳahü Allāhü teʿālā limā yuḥibbühü 
ve yerḍāhü meʿāden ve maʿāşen ve faḫru’l-fityāni ve zaḫru’ş-şubbāni ḥāẕinü’l-kelimāti ve 
menbeʿu’s-saʿādāti ẕü’l-ḳaderi’l-ümemi ve’l-faḫru’l-ismü ṣāḥibü’l-fevāżıli’l-ünsiyyeti ve 
ṣāḥibü eẕyāle’l-feżāyili’l-ḳudsiyye Behrām Ketḫüdā ceʿalehü’llāhü mine’l-berereti’l-etḳıyā20 
ki el-ʿabdü min ṭìni mevlāhü21 mūcibince ṣāḥib-i devleti ʿādeti üzre iʿlāʾ-i kelime-
tu’llāh eylemekde aña iḳtidā ve iḥyāʾ-i sünnet-i rasūlu’llāh eylemekde anuñ 
isṟine iḳtifā eyler ki nihād-ı ʿālì-nejād necābet-i necādı ihtidā ve tevfìḳ u ṣalāḥ 

15 Māye-i] mātte-i T.
16 O ikbal kabilesinin kıblesidir ve yücelik, makam sahiplerinin Kabesidir. Kendisinin dengi olmayan adil sultan, 

Sultan Süleyman Han ki o hâlâ dünya döndükçe ve muin olan Allah’ın inayeti nazarıyla bakıldıkça Melik ve 
Rahman olan Allah’ın te’yidine mazhardır.

17 Hislerinize mağlup olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız Allah da Cebrail de ve salih müminler de onun 
yardımcısıdır (Tahrim 4).

18 Ve insanlar yöneticilerinin dini üzeredirler.
19 (O) ne güzel vekil, mülkü toplayan ve herşeyi düzenleyendir.
20 Allah onu dünya ve ahiret işlerinde sevdiği ve razı olduğu konularda muvaffak eylesin. Gençlerin övüncü ve hazinesi 

kelimelerin toplayıcısı, mutluluğun kaynağı, insanî faziletlerin ve kudsî faziletlerin sahibi Behram Kethuda Allah 
onu mutakkî ve iyi kullarından eylesin.

21 Kişi efendisinin toprağındandır.
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u sedād üzre mübtenādur22. Lākin her mertebede tenbìh lāzım-ı fāyide-i ḫaber 
maʿnāsın ifādeden ḫālì olmaduġı ecilden kitāb-ı meẕkūr sulṭān-ı mūmā ileyh 
ism-i sāmìsiyle ve vezìr-i medārun ʿaleyh nām-ı nāmìsi üzre tercüme olunup 
maḥall müteḥammil olmaduġı sebebden ruʿūnet-i şāʿirì ve tekellüfāt-ı suḫan-
verìden iḥtirāz olunup23 ʿibārāt-ı vāżıḥa ve kelimāt-ı faṣìḥa üzre tertìb ü taṣṭìr 
olındı ve mine’llāhi mümiddü’l-emdādi, et-tevfìḳu ve’l-ʿavnü ve hüve müfiḍu’l-ḫayri ve 
mukevvine’l-kevni24. 

Şürūʿ der-Kitāb [T3a]

İmām-ı merḥūm raḥimehu’llāhü’l-ḥayyü’l-ḳayyūm ẓāhiren sālifü’ẕ-ẕikr Sulṭān 
Meḥemmed’e ḫiṭāb ammā maʿnìde devlet ü salṭanat ve saʿādet ü vezāret ile 
devletmend olan aṣḥāb-ı cāh u celāle bu naṣìḥatlerle ʿamel ìcāb idüp [N4a] 
buyurur ki ey ʿālemüñ sulṭānı ve cism-i ʿālemüñ cānı senüñ üzerüñde Ḥaḳ 
teʿālānuñ naʿmāʾ-i ẓāhiresi ve ālāʾ-i mütekāsi̱resi vardur ki ol niʿmetlerüñ şükri 
senüñ üzerüñe vācibdür ve niʿmetüñ şükri edā olınmaḳ dünyāda se̱bātı ve 
āḫiretde necātı cālibdür ve bir niʿmetüñ ki şükri edā olınmaya ol niʿmet tìz 
zāyil olur ve ṣāḥibi yevm-i ḳıyāmetde şükrde taḳṣìr itdüginden ḫacl olur ve 
her niʿmet ki ecel ile zāyil ola ve ṣāḥibi ol niʿmetden müntefiʿ olmaġa mevt 
ḥāʾil ola her ne deñlü ki çoḳdur aṣḥāb-ı ʿaḳl ḳatında anuñ ḳadri yoḳdur. Zìrā 
çün ecel peymānesi ṭolup ʿömrüñ devri āḫir olup25 zamān-ı ḥayātuñ azı ve 
çoġı bir olur. Nitekim Nūḥ Nebì ʿaliyyi’s-selām ki rūzgārda biñ yıldan ziyāde 
ʿömr sürmişdür ve zamāne ki ol vaḳtden berü26 ilā yevminā hāẕā27 beş biñ yıldan 
ziyāde sāl geçürmişdür, Ḥażret-i Nūḥ’a nisbet ol ʿ ömr bir demdür ve bize göre 
bir sāʿatden kemdür. Ḥaḳìḳatde aṣl-ı niʿmet ol niʿmetdür ki dünyā ṭurduḳça 
bāḳì olur ve āḫiretde ṣāḥibi saʿy-i meşkūr ve ecr-i mevfūra mülāḳì olur. Ol 
niʿmet niʿmet-i ìmāndur ki aṣl-ı şecere-i devlet-i müʾebbede ve toḫm-ı se̱mere-i 
saʿādet-i muḫallededür. El-ḥamdü’lillāh ki Ḥaḳ teʿālā ol toḫmı ekmege sìne-i 
ṣāfuñı lāyıḳ gördi ve ol toḫmı terbiye vü taḥṣìl itmege saña ḳudret [N4b] 
virüp ṭāʿat ü ʿibādetle ṣuvarmaḳ buyurdı. Ḥattā bir ulu aġac ola ki köki arż-ı 

22 Mübtenādur] mütenebbìdür N.
23 Olunup] olup T.
24 Tevfik ve yardım, âlemi yaratan, hayırların kaynağı olan, yardımı ulaştıran Allah’tandır.
25 Āḫir olup] uḫrā olur T.
26 Berü] -N.
27 Bu güne kadar.
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ġabrāda ve budaḳları cevv-i semāda ola. Niteki Ḥaḳ teʿālā buyurmışdur elem 
tera keyfe ḍarabe’llāhü meselen kelimeten ṭayyibeten ke-şeceratin ṭayyibetin aṣluhā sā̱bitün ve 
ferʿuhā fi’s-semāʾi28 ḳaçan ki şecerüñ aṣlı ìmānla sā̱bit olmaya ve budaḳları yaḳìn 
yaġmurlarıyla sā̱bit olmaya ḫavf  vardur ki mevtle vāḳıʿ olan riyāḥ-ı ʿavāṣıfdan 
köki devrilüp zìr ü zeber ola, aġṣān u efnānı āsmānla hem-ser iken [T3b] ḫāk 
ile yek ve yir ile ber-ā-ber ola. El-ʿıyāzü bi’llāhi teʿālā ʿabde Rabbehü bi-ġayri ìmā-
nin29 vāṣıl ola ve mìve-i fevz30 ü necāt umarken se̱mere-i nedāmet ḥāṣıl ola ve 
şecere-i ìmānuñ egerçi se̱meresi ʿadden efzūndur ammā fi’l-ḥaḳìḳa köki on ve 
budaḳları daḫı ondur ve ol on aṣluñ takrìrine ve ol on ferʿüñ taḥrìrine iḳdām 
olındı ki ḥażret-i sulṭānuñ maʿlūmı olup ol şecer ki şecer-i ìmāndur, terbiyye-
tine meşġūl ola tā ki āḫiretde dest-i murādına se̱mere-i rıżāʾ-i İlāhì mevṣūl ola 
ve ol tertìb daḫı ol vaḳt müyesser olur ki hefte günlerinden bir güni ʿibādete 
ḥaṣr ide ol günde aʿmāl-i salṭanatdan ve eşġāl-i memleketden bir maṣlaḥat 
görmeyüp ancaḳ meṣāliḥ-i uḫreviyyeye ḳaṣr ide. Ol ʿibādet içün ḥaṣr olınacaḳ 
gün yevm-i cumʿa olmaḳ gerekdür ki seyyidü’l-eyyām ve ʿìdü’l-müʾminìndür, 
[N5a] ol sebebden lāyıḳ-ı ʿibādet-i Rabbü’l-ʿālemìndür. Zìrā yevm-i cumʿa-
da bir sāʿat-i saʿd vardur ki ol sāʿatde niyyet-i ḫāliṣe ve ṭaviyyet-i ṣāliḥa ile 
her ne duʿā ki olınur, mertebe-i icābete vāṣıl olur ve her ne murād ki olına, 
ḥużūr-ı Ḥaḳ’da ḥāṣıl olur. Ey pādişāh-ı rūy-ı zemìn ve ḫulāṣa-i mā vü ṭìn sen 
hefte günlerinden bir güni ʿibādet-i Ḥaḳḳ’a ḥaṣr eylemekde tekāsül eylemeñ 
mese̱lde añā beñzer ki bir ʿabd-i memlūkuñ ola ve sen anuñ heftede bir gün 
ḫidmetine ḳāniʿ olup heftenüñ sāyir günlerinde olan taḳṣìrātın ol günde itdügi 
ḫidmet şerefine ʿafv idesin. Ol yine bir günlük ḫidmetde bile ihmāl ide, bu 
ihmālle yine senden ṭaleb-i iḥsān-ı ʿıtḳ ve ümmìd-i ʿaṭā-yı milk ü māl ide. 
Ḥaḳḳā ki ol ḳul naẓar-ı luṭfuñdan dūr31 olur, belki envāʿ-ı ḳahr-ı ʿuḳūbātuñla 
maḳhūr olur. Bā-vücūd ki anuñ saña ʿubūdiyyeti ṣuverì ve ḫidmeti żarūrìdür 
ve sen fi’l-ḥaḳìḳa bir maḫlūḳ-ı ʿāciz ve maṣnūʿ-ı nāçizsin. Allāhü teʿālā fāʿil-i 
muṭlaḳ ve maʿbūd-ı ḥaḳdur ki el-ʿıyāẕü bi’l-lāh32 redd eylese ne ġayrı varacaḳ 
ḳapu ve cāy-ı gürìz ve ne ḳahrına maẓhar olacaḳ kimesneden çāre vü güzìr 
ve ne luṭfından özge dest-gìr ve ʿafvından ayru ḫvâhiş-peẕìr var. Lāyıḳ budur 

28 Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru 
yükselmiş bir ağaç gibidir ki (İbrahim 24).

29 Allah muhafaza, Allah’a imansız olarak ibadet etmiştir.
30 Fevz] fażl T.
31 olur] -T.
32 Allah’a sığınırım, Allah esirgesin.
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ki senüñ ḥaḳḳuñda kendi mecāzì [N5b] ḳuluñdan lāyıḳ görmedügüñ [T4a] 
ḳuṣūrı maʿbūd-ı ḥaḳìkì olan ḫāliḳuñ ḥaḳḳında senden ṣudūrı lāyıḳ görmeye-
sin. Evvelā cumʿa gicesi ṣavma niyyet ve ʿibādete ʿazìmet eyle. Eger yevm-i 
ḫamìs ṣavmını żamm iderseñ nūrun ʿalā nūr33 sebeb-i se̱vāb ve rıżā-yı Ḫudā-yı 
ġafūr. Çünki cumʿa günü ʿale’ṣ-ṣabāḥ ḳalḳasın bir libās geymek gereksin ol 
libās gerek denì ve gerek fāḫir ola be-her-ḥāl bu üç vech-i ṭahāretle ẓāhir ola. 
Bir bu ki aṣlı mübāḥ ola, yaʿnì ḥarìr olup ʿindü’ş-şerʿ ḥarām olandan olma-
ya. Ve bir vech-i ṭahāret bu ki mülküñ duḫūli vech-i şerʿì ile olmış ola, yaʿnì 
ġażabla yā ẓulm ile yā rüşvet ile gelmiş olmaya. Ve bir vech-i ṭahāret budur ki 
ẓāhiri ṭāhir olup necāsetden ʿarì vü berì ola34. Andan ṣoñra ṣalāt-ı fecri ìtā ile 
belki mescidde cemāʿat-i müslimìn ile edā eyle. Baʿde’ṣ-ṣalāt ṭulūʿ-ı şemse dek 
kelām-ı dünyā ile tekellüm itmeyüp müstaḳbelü’l-ḳıble lā ilāhe illa’llāh Muḥam-
meden rasūlu’llāh35 diyüp biñ kerre tehlìl ile ṭulūʿ-ı şemsden ṣoñra bu kitābı bir 
kimesneye oḳıtdurup mażmūnı ḫāṭıruñda maḥfūẓ olup mefhūmıyla ʿāmil 
olmaġa saʿy-ı cemìl eyle. Andan ṣoñra dört rekʿat ṣalāt-ı ḍuḥā ḳıl ki ʿınde’llāh 
ḳadri ve se̱vābı bì-ḥaddür. Maḫṣūṣan cumʿa güni olıcaḳ bāʿis-̱i taḥṣìl-i mesū̱bāt 
lā-yuʿaddür. Baʿdehū eger taḫt-ı salṭanatda [N6a] ve eger ḫalvetde ola36, ol 
Allāhümme ṣalli ʿalā Muḥammeden ve ʿalā ālì Muḥammed37 kelimātına mütevātir 
meşġūl ol ve ḳādir olduġuñca taṣadduḳa ḳaṣd eyleyüp nāʾil-i her mesʿūl ve 
vāṣıl-ı her meʾmūl ol tā ki Ḥaḳ teʿālā ol gün itdügüñ ʿibādet şerefine sāyir38 
eyyām-ı üsbūʿda ḥıfẓuña kāfil ü żāmin ola. Vücūduñ Ḥaḳ teʿālānuñ kenef-i 
ḥimāyetinde ṣavārif  ü ḥavādisḏen āsūde vü emìn ola. 

Şürūʿ Be-Beyān-ı Uṣūl-i Şecere-i Evvelü’l-Aṣlü’l-Evvel

Ey zübde-i ʿālemiyān ve ṣafvet-i ādemiyān evvelā iʿtiḳād eyle ki sen maḫlūḳsun 
ve senüñ bir ḫāliḳuñ vardur ki ol ʿālemüñ ve cemìʿ-ı mā-fì’l-ʿālemüñ ḫāliḳıdur. 
Vāḥiddür, şerìki yoḳdur. Ferddür ki misḻi yoḳdur. Varlıġı ezelìdür, anuñ var-
lıġına zevāl ü intihā yoḳdur. Ebedìdür, beḳāsına fenā yoḳdur. Vücūdı ezelde 
ve ebedde vācibdür. Ẕātı ve ṣıfātıyla mevcūddur. Kemāl ü cemāliyle [T4b] 

33 Nur üstüne nurdur.
34 Ola] -T.
35 Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed onun peygamberidir.
36 Ola] -T.
37 Allah’ım Hz. Muhammed’e ve ailesine selam ve esenlikler eyle.
38 Sāyir] -N.
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maʿbūddur. Her şey aña muḥtācdur ve ol ġayra nisbet müstaġniyün ʿani’l-iḥ-
tiyācdur Beyt39: 

Anuñ mülkine yoḳdur ṭūl ile ʿarż 
Lehü mā fi’s-semevātu ve mā fi’l-arż40 

Aṣl-ı S̱ānì: Ḥaḳ Teʿālā celle ve ʿalānuñ Tenzìhi Beyānındadur 

Ḥaḳ teʿālā ṣūret ü ḳālibden ve ḳālibe ḥulūlden ve keyf  ü kemmden münezzeh-
dür. Ne ol bir şeyʾe beñzer ve ne bir şey aña beñzer ve ḳıyās u evhām ve fikr ü 
idrāk-i ʿuḳūl ü efhām-ı ādemden münezzehdür. Zìrā bu cümle evṣāf, maḫlūḳa 
lāyıḳdur. [N6b] Ḥaḳ teʿālā cümle maḫlūḳa ve evṣāfına ḫālıḳdur.

Aṣl-ı S̱ālis:̱ Ḥaḳ Teʿālānuñ Ḳudreti Beyānındadur

Ḥaḳ teʿālā niteki vaṣf-ı çünìn ü çünāndan muḳaddesdür. Her şeyʾde ḳādirdür. 
Ḳudreti kemāldedür. ʿAcz ü noḳṣāndan muḳaddesdür. Diledügin işledi ve iste-
dügin işler. Ḳudretine göre mümkin ü muḥāl ber-ā-berdür. Semevātu ve arżin ve 
mā fì-cemìʿi’l-ʿālemìn41 yed-i ḳudretinde musaḫḫardur.

Aṣl-ı Rābiʿ: Ḥaḳ Teʿālānuñ ʿİlmi Beyānındadur

Ḥaḳ teʿālā her şeyʾ ki gerek mürekkeb ve gerek basìṭdür, ʿilmi ol şeyʾi muḥìṭdür. 
Ḳaṭarāt-ı emṭāra evrāḳ-ı eşcāra rimāl-i ṣaḥārāya ẕerrāt-ı hevāya maḫṭūrāt-ı 
efkāra ve maḥżūrāt-ı iḫṭāra ʿālimdür.

Aṣl-ı Ḫāmis: İrādetu’llāh Beyānındadur

Ḥaḳ teʿālānuñ ḥükmi ʿāleme cārìdür ve irādeti ādemde sārìdür. Ḳalìl ü kesì̱r 
ṣaġìr u kebìr ḫayr u şer nefʿ ü żarr cümle Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ ḥükm ü tedbìri ve 
meşiyyet ü taḳdìri iledür. Cinn ü ins ü maḫlūḳātdan her nevʿ ü cins cemʿ olup 
bilā irādetu’llāh bir ẕerreyi taḥrìk ḳaṣd eyleseler cümlesi ʿāciz ve mā-beyne 
ʿadem-i meşiyyetu’llāh ḥāciz olur. 

39 Beyt] -N.
40 Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur (Bakara 255).
41 Göklerde, yerde ve bütün âlem içinde.
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Aṣl-ı Sādis: Ḥaḳ Teʿālā Semìʿ u Baṣìr Olduġın Beyān İder

Nitekim Ḥaḳ teʿālā cemìʿ-ı maʿlūmāta ʿālimdür. Ke-ẕālik cemìʿ-ı merʾiyyāta 
baṣìr ve cemìʿ-ı mesmūʿāta semìʿdür. Ḳarìb ü baʿìd semʿine göre bir ve żiyā vü 
ẓalām [N7a] baṣarına naẓar birdür. Semʿi üẕn ile degüldür, taḥt-ı eṭbāḳü’l-arż 
dūd-ı ḥaḳìrüñ ḥareketin işidür. Baṣarı ʿayn ile degüldür, şeb-i tārda seng-i siyāh 
üstinde mūr-ı siyāhuñ reftārın görür. 

Aṣl-ı Sābiʿ: Ḥaḳ Teʿālānuñ Kelāmı Beyānındadur

Ḥaḳ teʿālā mütekellimdür. Emr ü nehy ve vaʿd-i vaʿìdden her ne kim buyur-
mışdur, Ḥaḳḳ-ı nāṣıʿ ve ṣıdḳ-ı sāṭıʿdur. Kelāmı bir kelāmdur ki [T5a] ḥurūf  u 
eṣvātdan münezzehdür ve kendü bir mütekellimdür ki fem ü lisān ve ḥalḳ u 
esnāndan42 münezzehdür. Kütüb-i münzele ve ṣuḥuf-ı mürsele ki içinde mek-
nūn olan Ḥaḳḳ’uñ aḥkāmıdur, bilā şekk Ḥaḳ teʿālānuñ kelāmıdur. 

Aṣl-ı S̱āmin: Ḥażret-i Ḥaḳḳ’uñ Efʿāli Beyānındadur

Ḥaḳ teʿālā cemìʿ-ı maḫlūḳāta ḫālıḳ ve cemìʿ-ı merzūḳata rāzıḳdur. Şerìki ve 
münāzıʿı ve müsāhim ü müzāḥim ü mümāniʿi yoḳdur. Ṣıfat-ı ḫalḳı cemìʿ-ı efʿāl-
de kāmildür. Gerek ṣıḥḥat ü maraż gerek cevher ü ʿaraż gerek żaʿf  u ḳuvvet 
gerek ʿacz ü ḳudret cümlesinüñ ḫalḳında ʿādildür. 

Aṣl-ı Tāṣiʿ: Aḥvāl-i Āḫiret Beyānındadur

Ḥaḳ teʿālā ʿālemi iki nevʿ üzre ḫalḳ eyledi, biri cesed ve biri rūḥdur. Cesed rūḥa 
maḥall ü menzildür ve rūḥ cesedde sebeb-i füyūż u fütūḥdur. Rūḥuñ cesed-
le muḳāreneti āḫirete taḥṣìl-i zād içündür ve rūḥla cesedüñ ʿālem-i maʿāşda 
intiʿāşı mücerred ʿālem-i meʿād içündür. [N7b] Rūḥla cesedüñ imtizācınuñ 
eceli mevʿūddur ve her ḥayyuñ müddet-i ḥayātı muḳadder ve eyyām-ı ḥayātı 
ve enfās-ı ʿömri maʿdūddur. Çün emel43 müntehā ve ecel muḳteżā44 ola rūḥ 
cesedden müfāreḳat eyler. Çün meyyiti ḳabre idḫāl eyleyeler rūḥ yine cesede 
ʿavdet eyler tā ki Münker ve Nekìr’üñ suʾāllerine cevāb vire. Ḥaḳ teʿālā müʾmi-

42 Ḥalḳ u esnāndan] ḥalḳ u esbābdan T.
43 Emel] emeli T.
44 Muḳteżā] münḳażì T.
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ne anlaruñ suʾāline suhūletle cevāb virmege tüvān u tāb vire. Nekìr ü Münker 
iki melekdür. Hāyilü’l-manẓar meyyitüñ Rabbinden ve nebìsinden ve dìnin-
den suʾāl iderler. Kimini ʿavn-ı Ḥaḳ’la cevāb-ı ṣavāba ḳādir bulurlar. Kimini 
muvaffaḳ bulmayup45 heybet-i cemāl ve dehşet-i suʾālle lāl iderler. Cevābda 
ʿāciz olıcaḳ ḳabrin nār ile memlū ve kendüyi ḳarìn-i ʿaẕāb u nekāl iderler. Rūḥ 
bir daḫı yevm-i ḳıyāmetde cesede ḥulūl eyler. Yevm-i ḳıyāmet yevm-i mükāfāt 
ve yevm-i mücāzātdur. Ṣaḥāyif-i mektūbe-i aʿmāli menşūr olur. Kimi ḳahr-ı 
Ḥaḳ’la maḳhūr ve kimi luṭf-ı Ḥaḳ’la mesrūr yaʿnì her kişi nāme-i aʿmālin müşā-
hede eyler. Kimi ḫazy ü ḫaẕlāna maẓhar olur. Kimine saʿādet-i imdād-ı Ḥaḳ 
müsāʿade eyler. Her kişinüñ ṭāʿat ü maʿṣiyeti mìzānda mevzūn olur. Kimi ribḥa 
kimi ḫüsrāna maḳrūn olur. Baʿdehū ṣırāṭdan [T5b] geçmek ile meʾmūr olur. 
Ṣırāṭ bir cisrdür ki [N8a] bülendligi mìġden ve ḥiddeti tìġden efzūndur. Şefìr-i 
cehennem üzre memdūddur ve kendü ḥiddetde şefìrden maʿdūddur. Dünyāda 
ṣırāṭ-ı müstaḳìm ve cādde-i şerʿ-i ḳavìm üzre olanlar rìḥ-ı ʿāṣıf  ve berḳ-ı ḫāṭıf 
gibi geçerler. Küfr ü ıṣyān ve ḍalāl u ṭuġyān üzre olanlar “İl geçdügi köprüden 
biz daḫı geçerüz” diyü mürūr u ḳaṣd-ı ʿubūr eyleseler vādì-i cehenneme düşer-
ler. Ḫalḳuñ baʿżı cennete bilā-ḥisāb ve baʿżı baʿde’s-suʾāl ve’l-cevāb dāḫil olur 
ve baʿżı yüsr46 ü suhūlet ve baʿżı ʿ usr u ṣuʿūbet ile vāṣıl olur ve muṭìʿ-i ehl-i İslām 
cennete ve küffār nār u beliyyete sevḳ olınurlar. ʿUṣāt-ı müʾminìn nāra emr 
olınup kimi şefāʿat-i şufeʿā ile yine āsā̱mı maḥv olınup maẓhar-ı ʿafv-ı İlāhì olur 
ve kimi maẓhar-ı şefāʿat olmayup nārda ḥaysü̱ mā yeşāʾu’llāhü47 ʿameline göre 
muʿaẕẕeb olınduḳdan ṣoñra yine cennete dāḫil olup vāṣıl-ı ucūr-ı nā-mütenāhì 
olur.

Aṣl-ı ʿĀşir: Rasūlu’llāhuñ ṣalla’llāhü ʿaleyhi ve sellem Ẕikrindedür

Maʿlūm olmaḳ gerekdür ki çün Ḥaḳ sübḥānehü ve teʿālā insānuñ efʿāl ü aḥvālin 
ve iktisāb-ı aʿmālin taḳdìr eyledi ve aʿmālüñ kimini mādde-i saʿādet ve kimini 
mādde-i şaḳāvet eyledi ve nevʿ-i insān min ʿındi enfüsihim48 sebeb-i saʿādet olan 
aʿmāli bilmediler ki iktisāb49 ideler ve mūcib-i şaḳāvet olan aʿmāli bilmediler 

45 Bulmayup] birleyüp N.
46 Yüsr] müsìr T.
47 Allah’ın dilediği gibi.
48 Kendileri nezdinde.
49 İktisāb] ictināb T.
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ki [N8b] ictināb ideler50. Lāzım oldı ki sebeb-i rıżā vü saḫaṭ olan aʿmāli ḫalḳa 
melāyike vesāṭatiyle aḫyār-ı ʿibādına iʿlām ide ve ḫıyār-ı ʿibādı ol aḥkāmuñ 
mūcibin beyne’l-ümem iḥkām ide. Ol ḫıyār-ı ʿibād olan ḳavm-i enbiyādur ve 
ol gürūhuñ efżali ve ekmeli Muḥammed Muṣṭafā’dur. Egerçi cümle enbiyādan 
aḫìrdür ammā beşìr ü neẕìr ve sırāc-ı münìrdür. Cümle-i enbiyādan aʿẓam u 
eşref  ü ekremdür. Kendü ḫayrü’l-enbiyā ve aṣḥābı ḫayru’l-aṣḥāb51 ve ümmeti 
ḫayrü’l-ümemdür.

Ẕikr-i Fürūʿ-ı Şecere-i Ìmān

Ey sulṭān-ı52 ʿādil-dil ü bì-muʿādil āgāh ol ki ḳalb-i insānda olan maʿrifet ü 
iʿtiḳād aṣl-ı ìmāndur ve insānuñ aʿżā-i sebʿasında cārì olan ṭāʿat ü ʿadl ferʿ-i 
ìmāndur. Aʿmāl-i beden iʿmāl-i ḳalbüñ ʿunvānıdur. Lā-cerem aʿmāl-i ẓāhire 
żaʿìf  olması şecere-i ìmānuñ żaʿfınuñ burhānıdur. Ḥaḳ teʿālā [T6a] żaʿf-ı 
ìmāndan ve aʿdāʾ-i şeyṭāndan ḥıfẓ eyleye ve aʿmāl-i beden iki ḳısmdur. Birisi 
senüñle ḫaḳḳuñ mā-beynindedür ki ferāyiż ü vācibātdur ki irtikābı sebeb-i fevz 
ü necāt u kesb-i refʿ-i derecāt ve ictinābı bāʿis-̱i ʿaẕāb u nekāl-i derekātdur. 
Ṣavm u ṣalāt ve ẕekāt u ḥarāmdan perhìz ve āsā̱mdan gürìz gibi ve biri daḫı 
senüñle maḫlūḳ mā-beynindedür ki ol reʿāyā vü berāyāda ʿadl ü dād ve izāle-i 
ẓulm ü cevr ü fesāddur. Ol aʿmāl ki senüñle ḫaliḳuñ mā-beynindedür, [N9a] 
sen kendü ḳullaruñı emr itdügüñ umūrda anlardan istedügüñ iṭāʿat gibi itmek 
vācibdür ve ol aʿmāl ki senüñle maḫlūḳ mā-beynindedür, sen raʿiyyet olup āḫir 
sulṭān olduġı taḳdìrde kendü ḥaḳḳuñda ondan recā itdügüñ gibi iḳāmet itmeñ 
münāsibdür ve şol ʿamel ki Ḥaḳ’la senüñ mā-beynüñdedür, anda ḳuṣūr eyle-
señ tevbe ile sāḳıṭ olur ki Ḥaḳ teʿālā semìʿ ü mucìb ve tāʾiblere ʿafvı ḳarìbdür. 
Ammā ḥuḳūḳ-ı ʿibādda ihtimām gerekdür ki anda ol ṣāḥib-i ḥaḳdan istirżā vü 
istiḥlāl lāzım ve dār-ı āḫirete sefer itmeden tedārüki mühimdür ve niteki uṣūl-i 
ìmānuñ aṣlı ondur. Ke-ẕālik fürūʿ-ı ìmānuñ daḫı aṣlı ondur.

Aṣl-ı Evvel Velāyetüñ Ḳadri ve Ḫaṭarı Beyānındadur

Evvelā velāyet bir niʿmet-i celìledür ki ol niʿmet-i celìleye vāṣıl olup ḥaḳḳ-ı 
riʿāyetle riʿāyet iden bir saʿādete nāyil53 olur ki andan aʿlā saʿādet olmaz. 

50 Ve mūcib-i şaḳāvet olan … ictināb ideler] -T.
51 Ḫayru’l-aṣḥāb] ḫayr-ı aṣḫābü’l-enbiyā N.
52 Ey sulṭān-ı] -N.
53 Nāyil] vāṣıl N.
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Ke-ẕālik ḥaḳḳın edāda taḳṣìr iderse bir şeḳāvete maẓhar olur ki andan ednā 
şeḳāvet olmaz. Velāyetüñ saʿādetine bu delìl yeter ki rasūlu’llāh ṣallā’llāhü ʿaleyhi 
ve sellem buyurmışdur ki “ʿAdlü’s-sulṭāni yevmen vāḥiden efżalü min ʿibādeti sebʿìne 
senet”, yaʿnì54 sulṭānuñ bir gün ʿadli yetmiş yıllıḳ ʿibādetden efḍaldür ve yine 
buyurmışdur ki “İẕā kāne yevmü’l-ḳıyāmeti lā yebḳa ẓıllün ve lā melceʾün illā ẓılla’llāhi 
ve lā yesteẓıllü [N9b] bi-ẓıllihi illā sebʿatün sulṭānün ʿādilün fì raʿıyyetihi ve şābbün 
neşeʾe fì ʿibādeti Rabbihi ve racülün yekūnü fi’s-sūḳı ve ḳalbühü fi’l-mescidi ve racülāni 
[T6b] teḥābbā fi’llāhi ve racülün ẕekera’llāhe fì ḫalvetihi fe’dderā demʿahü min maḳalletihi 
ve racülün daʿathü imraʾetün ẕātü cemālin ve mālin ilā nefsihā fe-ḳāle innì eḫāfu’llāhe ve 
racülün teṣaddeḳa sırran bi-yemìnihi ve lem-teşʿur bihā şimālühü”, yaʿnì ḳıyāmetde hìç 
bir gölge ve ṣıġınacaḳ yir olmaz, illā Ḥaḳ teʿālānuñ sāye-i raḥmeti ve ol gölgede 
daḫı kimesne gölgelenmez, illā yedi kimesne. Evvel bir sulṭān ki raʿiyyetine ʿadl 
ide. İkinci bir cevān ki Rabbinüñ ʿibādetinde büyüye. Üçünci bir kimesne ki 
kendü çārsū vü bāzārda kesb-i kārda ola ammā ḳalbi mescidde ola. Yaʿnì eẕān 
okınup daʿvet-i Ḥaḳ olınduḳda icābet idüp varup Rabbine ʿ ibādet itmege mun-
taẓır ola. Dördünci iki kimesne ki li-vechu’llāh biribirine maḥabbet itmiş ola. 
Beşinci bir kimesne ki bir cemāl ü māl issi ʿavret kendüyle mücāmaʿata daʿvet 
eyledükde “Ben Allāh’dan ḳorḳarın” diye imtināʿ ide55. Altıncı bir kimesne ki 
ṣaġ eliyle sır ile ṣadaḳa eyleye ki ṣol eli ṭuymaya kemāl-i iḫfādan taʿbìrdür. Ye-
dinci şol kimesne ki ḫalvetinde Ḥaḳ teʿālāyı añup gözlerinden yaş gele. Ve yine 
buyurmışlardur, [N10a] “Eḥabbü’n-nāsi ila’llāhi ve aḳarrubühümü’s-sulṭānü’l-ʿādilü 
ve ebġaḍuhüm ileyhi ve ebʿadühümü’s-sulṭānü’l-cāʾirü”, yaʿnì Ḥaḳ teʿālāya ḫalḳuñ ġā-
yet sevgilüsi ve ġāyet yaḳìni sulṭān-ı ʿādildür. Ke-ẕālik ġāyet mebġūżı ve ġāyet 
baʿìdi sulṭān-ı cābirdür ve yine buyurmışlardur ki “Ve’l-leẕì nefsü Muḥammedin 
bi-yedihi ennehü le-yürfeʿu li-sulṭāni’l-ʿādili ile’s-semāʾi mine’l-ʿameli’ṣ-ṣāliḥi mis ̱le ʿameli 
raʿiyyetihi ve küllü ṣalātin yuṣallìhā taʿdilü sebʿìne elfe ṣalātin”, yaʿnì şol Allāh ḥaḳḳı-
çün ki Muḥammed’üñ nefsi anuñ yed-i ḳudretindedür, sulṭān-ı ʿādilüñ her 
gün göge cümle raʿiyyetinüñ ʿamel-i ṣāliḥi deñlü ʿamel-i ṣāliḥi refʿ olınur56 ve 
sulṭān-ı ʿādil her namāz ki ḳılur, sāyir-i nāsuñ namāzlarınuñ yetmiş biñ namā-
zına ber-ā-berdür. Pes bu aḥādìs-̱i şerìfeden ʿadlüñ ʿulüvv-i şānı ve velāyetüñ 
rifʿat-i mekānı maʿlūm oldı ki Ḥaḳ teʿālā ḳullarına ʿaṭā itdügi derecelerüñ ġāyet 
aʿlāsı salṭanat imiş ki sulṭānuñ bir sāʿat ʿömri ġayruñ cemìʿ-ı ʿömrine müsāvì ve 

54 Yaʿnì] -N.
55 İmtināʿ ide] -N.
56 Olınur] olur N.
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bunuñ ʿameli cümle raʿiyyetüñ ʿameline muvāzì [T7a] olurmış. Egerçi velāye-
tüñ ḳadri kesì̱rdür ammā ḥaḳ budur ki ḫaṭarı daḫı kesì̱rdür. Niteki İbni ʿAbbās 
raḍıya’llāhü rasūlu’llāhdan rivāyet eyler ki bir gün rasūlu’llāh ḥareme gelüp 
ḥalḳa-i bāb-ı Kaʿbe’ye yapışup ḥaremde olan Ḳureyş’e ḫiṭāb idüp [N10b] 
buyurdılar ki “Yā sādāti Ḳureyşin ʿāmilū riʿāyāküm ve etbāʿaküm bi-se̱lāse̱ti eşyāʾe: İẕā 
esʾelūkümü’r-raḥmete fe’rḥamūhüm ve iẕā ḥakkemūküm faʿdilū fìhim vaʿmelū bimā yaḳūlūne 
femen lem-yaʿmel bi-hāẕā feʿaleyhi laʿnetu’llāhi ve melāʾiketihi ve lā yaḳbelu’llāhü minhü 
farżan ve lā neflen”, yaʿnì ey Ḳureyş uluları reʿāyāñuzla ve etbāʿñuzla üç nesne 
ile muʿāmele eyleñ: Merḥamet istedüklerinde raḥm eyleñ; mā-beynlerinde 
ḥükm itdügüñüzce ʿadl eyleñ; daḫı ḳavilleriyle ʿamel eyleñ. Her kim böyle 
eylemezse Allāh’uñ ve melāyikesinüñ laʿneti anuñ üzerine olsun. Daḫı Allāh 
andan farż u nāfile bir ʿamel ḳabūl eylemesün. Ve yine buyurmışlardur ki 
“Se̱lāse̱tün lā-yenẓuru’llāhü ileyhim yevme’l-ḳıyāmeti: Sulṭānün cāʾirun ve şeyḫun zānin 
ve faḳìrun mütekebbirün”, yaʿnì Ḥaḳ teʿālā yevm-i ḳıyāmetde cümle ʿālem naẓar-ı 
ʿināyetine muḥtāc olduḳda üç kimesneye naẓar eylemez: Biri sulṭān-ı cābir, 
biri şeyḫ-i zānì, biri faḳìr-i mütekebbir. Buyurmışlardur ki aṣḥāba ḫitāb idüp 
“Seyeʾtì ʿaleyküm yevmün yüfteḥūne cānibeyi’ş-şarḳi ve’l-ġarbi ve yaṣìru ẕālike fì eydìküm 
fe-küllü ʿummālin tilke’l-emākini fi’n-nāri illā meni’t-taḳa’llāhe ve seleke sebìle’t-taḳvā ve 
edde’l-emānete”, yaʿnì sizüñ üzeriñüze bir gün gele ki ol günde maşrıḳ u maġrib 
fetḥ olup velāyeti sizüñ elüñüzde ola. Ol vaḳt [N11a] cümle ol emākinüñ ʿ ālim-
leri57 cehennemde olurlar. İllā şunlar ki Allāh’dan ḳorḳalar ve taḳvā yolına sālik 
olalar ve üzerlerine lāzım olan emāneti edā eyleyeler. Ve yine buyurmışlardur 
ki “Māmin ʿabdin vellāhü’llāhü emra raʿiyyetihi ve lem-yenṣaḥ lehüm ve lem-yeşfiḳ ʿaleyhim 
illā ḥarrama’llāhü ʿaleyhi’l-cennete”, yaʿnì Ḥaḳ teʿālānuñ hìç bir ḳulı yoḳdur ki illā 
ol anı bir raʿiyyetüñ üzerine vālì eyleye, daḫı ol raʿiyyetine naṣìḥat eylemeye 
ve anlara şefḳat üzerine olmaya ki illa’llāhü teʿālā aña cenneti ḥarām eyler. 
Ve yine buyurmışlardur ki [T7b] “Men vellā ümūra’l-müslimìne ve lem-yaḥfaẓhüm 
ke-ḥıfẓı ehli beytihi fe-ḳad tebevveʾe maḳʿadehu fi’n-nār”, yaʿnì her kim ki müslimìnüñ 
umūrında bir emre vālì olup anlaruñ ḥaḳḳın kendü ehl-i beytin ḥıfẓ itdügi gibi 
ḥıfẓ itmeye, taḥḳìḳan cehennemde yirini ḥāżırlasun. Ve yine buyurmışlardur 
ki “Racülāni min ümmeti yaḥrumü ʿaleyhimā şefāʿatì melikün ẓālimün ve mübtediʿun ġālin 
fi’d-dìni yeteʿadde’l-ḥudūde”, yaʿnì ümmetümden iki kimesneye benüm şefāʿatüm 
ḥarām olur: Birisi bir ẓālim begdür, biri bir ehl-i bidʿatdür ki ḥudūd-ı dìnde 
taʿaddì eyleye. Ve yine buyurmışlardur ki “Eşeddü’n-nāsi ʿaẕāben yevme’l-ḳıyāme-

57 ʿĀlimleri] ʿāmilleri T.
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ti es-sulṭānü’ẓ-ẓalimü”, yaʿnì ḳıyāmet güninde nāsuñ şiddet-i ʿaẕābla [N11b] 
muʿaẕẕeb olanı sulṭān-ı ẓālimdür. Ve yine buyurmışlardur ki “Ḫamsetün ḳad 
ġaḍiba’llāhü ʿaleyhim ve in şāʾe emżā ġaḍabehüm ve maḳarruhümü’n-nārü emìrü ḳavmin 
yeʾḫuẕü ḥaḳḳahü minhüm ve lā-yünṣıfihüm min nefsihi ve lā-yerfaʿu’ẓ-ẓulme ʿanhüm ve 
reʾìsü ḳavmin yuṭìʿūnehü ve hüve lā-yüsāvì beyne’l-ḳaviyyi ve’ż-żaʿìfi ve yaḥkümü bi’l-meyli 
ve’l-muḥābbāti ve racülün lā-yaʿmiru ehlehū ve evlādehū bi-ṭāʿati’llāhi ve lā-yuʿallimühü 
ümūra’d-dìni ve lā-yubālì min eyne eṭʿamehüm isteʾcera ecìran fe-temmeme ʿamelühü ve me-
neʿahü ücretehü ve racülün ẓaleme zevcetehü fì ṣadāḳıhā”, yaʿnì Ḥaḳ teʿālā beş kimseye 
ġażab itmişdür, isterse ġażabın imżā eyler. Daḫı ol beş kişinüñ ḳarār idecek 
yirleri cehennemdür. Birisi bir ḳavmüñ emìridür ki anlardan kendü ḥaḳḳın ala 
ammā anlardan ẓulm defʿ itmeye. Biri bir ḳavmüñ reʾìsidür ki ol ḳavm aña 
iṭāʿat eyleyeler, ol anlaruñ żaʿìfiyle ḳavìsini ber-ā-ber görmeye. Meyl ü muḥābā 
ile ḥükm ide ve biri şol kimesnedür ki ehline ve evlādına Ḥaḳ teʿālānuñ ṭāʿatiyle 
emr itmeye ve umūr-ı dìni anlara taʿlìm itmeye ve ehl ü ʿıyālin vech-i ḥelālden 
ve vech-i ḥarāmdan ṭaʿāmlandurduġın ḳayurmaya ve biri bir kimesnedür ki bir 
ecìri istìcār eyleye, ol ʿamelin tamām eyleye, ol bunuñ ücretin menʿ eyleye ve 
biri şol kimsedür ki ʿavretinüñ mehrinde ẓulm ide. [N12a]

Ḥikāyet: Rivāyet olınur ki bir gün ʿÖmer bin el-Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü ʿanhü bir 
cenāze namāzına ḥāżır oldı. Bir ġayr-ı maʿlūm kimesne [T8a] taḳaddüm idüp 
cenāzeye namāz ḳıldı. Baʿde’d-defn elin ḳabrüñ üzerine ḳoyup didi ki “Yā Rab 
eger bu meyyite ʿaẕāb iderseñ müsteḥaḳdur ki saña ʿıṣyān itmişdür ve eger raḥ-
met eylerseñ daḫı revādur ki raḥmetüñe muḥtācdur.” Baʿdehū meyyite ḫiṭāb 
idüp didi ki “Saʿādet senüñ, eger emìr yā ʿarìf  yāḫūd kātib ü ʿavānì vü cānì 
degülseñ.” Böyle diyüp şaḫṣ ḥāżırlaruñ naẓarından ġāyib oldı. Ḥażret-i ʿÖmer 
buyurdı, ṭaleb itdiler ese̱ri bulınmadı. Ḥażret-i ʿÖmer “Bu şaḫṣ Ḥıżr’dur” didi. 

Ve yine rasūlu’llāh buyurmışdur ki “Veylün li’l-ümerāʾi veylün li’l-ʿulemāʾi veylün 
li’l-ʿurefāʾi veylün li’l-ʿavāniyeti fe-innehüm aḳvāmün yuʿalliḳūne fi’l-ḳıymeti mine’s-semāʾi 
bi-ẕevāʾìhim ve yüsḥabūne ʿalā vücūhihim yeveddūne lev lem yaʿmelū ʿamelen ḳaṭṭu”, yaʿnì 
veyl ümerāya ve ʿulemāya ve ʿurefāya ve ʿavāna ki ḳıyāmetde bunlar ṣaçların-
dan aṣılup yüzleri üzre sürinürler, “N’olaydı dünyāda aṣlā bir ʿamel itmeyey-
dük.” dirler.” 

Ve yine ḥażret-i rasūl58 buyurmışlardur ki “Mā min racülin vellā emra ʿaşeratin mi-
ne’n-nāsi illā cìʾe bihi yevme’l-ḳıyāmeti ve yedāhü maġlūletāni yuġallü ilā ʿunuḳıhi fe-in kāne 

58 Ḥażret-i rasūl] -N.
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ʿamelühü ṣāliḥan fükke’l-ġulli ʿanhü ve in kāne ʿamelühü sūʾen zìde ʿaleyhi ġallün āḫeru”, 
yaʿnì hìç bir kimesne yoḳdur ki ḫalḳdan [N12b] on kimesneye beg olmış ola ki 
illā ḳıyāmete geldügi vaḳt elleri boyınlarına bir ġull ile baġlı götürünürler. Eger 
ʿamel-i ṣāliḥ ile ʿamel itmiş olursa ġull gider. Eger ʿamel-i sūʾ eylemiş olursa bir 
ġull daḫı ziyāde iderler. 

Ve yine buyurmışlardur ki “Veylün li-ḳāżi’l-arżı min ḳāżi’s-semāʾi ḥìne yelḳāhü illā 
men ʿ adele fì ḥükmihi ve ḳaḍā bi’l-ḥaḳḳı ve lem yaḥküm bi’l-hevā ve lem yemil meʿa aḳāribihi 
ve lem yetrük hükmen li-ḫavfin ev ṭamaʿin lākin yecʿalü kitāba’llāhi mirʾātihi ve naṣbe ʿ aynihi 
ve yaḥkümü bimā fìhi”, yaʿnì ḳāḍì-i semādan yaʿnì Ḥaḳ teʿālādan yiryüzinde ḳāḍì-
lıḳ idenlere veyl vardur. Ḥaḳ teʿālā ile buluşduġı vaḳt illā şol ḳāḍì ki ḥükminde 
ʿadl ide, hevā ile ḥükm itmeye ve aḳribāsına meyl itmeye, daḫı kimesneden 
ḫavfından ve māle ṭamaʿdan Allāh’uñ ḥükmüni terk itmeye, Allāh’uñ kitābını 
mirʾāt eyleye ve naṣb-ı ʿayn idine, anuñ içinde olanla ḥükm ide. [T8b]

Ve yine rasūlu’llāh buyurmışdur ki “Yüʾtā bi’l-vülāti yevme’l-ḳıyāmeti fe-yeḳūlu’llāhü 
entüm küntüm ruʿāte ḫalìḳatì ve ḫazenete mülki fì-arżì sümme yeḳūlü li-eḥadihim lime 
ḍarabte ʿibādì fevḳa’l-ḥaddi’l-leẕì emertü bihi fe-yeḳūlü yā Rabbi li-ennehüm ʿaṣavke ve ḫā-
lefūke fe-yeḳūlü li-āḫara lime ʿāḳabte ʿibādì aḳalle mine’l-ḥaddi’l-leẕì emertü bihi fe-yeḳūlü 
yā Rabbi raḥimtühüm fe-yeḳūlü keyfe tekūnü erḥame bihim ḫuẕü’l-leẕì zādü’l-leẕì neḳaṣa 
fāḥşū bihimā zevāyā cehenneme”, yaʿnì Ḥaḳ teʿālā ḥużūrına [N13a] ḳıyāmet gü-
ninde vülāt geldüklerinde Ḥaḳ teʿālā dir ki “Siz benüm ḫalḳımuñ çobanları ve 
yiryüzinde olan mülkümüñ ḫāzinleri idüñüz. Niçün biriñüz benüm ḳullaruma 
ben emr itdügüm ḥadden ziyāde ḥad virdi.” diye. Anlar daḫı diye ki “Yā Rab 
saña ʿāṣì oldı, muḫālefet itdi, anuñçün itdüm.” Ḥaḳ teʿālā diye ki “Lāyıḳ de-
güldür ki senüñ ġażabuñ benüm ġażabumdan sebḳat ide.” Andan ṣoñra birine 
daḫı diye ki “Niçün benüm ḳullaruma ʿiḳāb itdügüñ vaḳt benüm emrümden 
eksük ʿiḳāb itdüñ?” Ol daḫı diye ki “Yā Rab merḥamet eyledüm.” Ḥaḳ teʿālā 
buyura ki “Sen nice benden erḥam olursun?” Bu ziyāde ideni daḫı bu noḳṣān 
ideni cehenneme iledüp “Bunlaruñla cehennemüñ kūşelerin ṭolduruñ.” diye.

Ḫuzeyfe-i Yemānì’den mervìdür ki “Ene lā-esṉā ʿ alā eḥadin mine’l-vülāti sevāʾen kāne 
ṣāliḥan ev ṭāliḥan li-ennenì semiʿtü rasūla’llāhi ʿaleyhi’s-selām yeḳūlü yüʾta bi’l-vülāti’l-ʿā-
dilìne ve’ẓ-ẓālimìne yevme’l-ḳıyāmeti fe-yuvaḳḳafūne ʿale’ṣ-ṣırāti fe-yūḥi’llāhü ile’ṣ-ṣırāṭi 
en yünfiżahüm ile’n-nāri mis ̱le men cāra fi’l-ḥükmi ev aḫaẕe rüşveten ʿale’l-ḳażāʾi ev eʿāra 
semʿahü li-eḥadi’l-ḫaṣmeyni dūne’l-āḫari fe-yüsḳaṭūne mine’ṣ-ṣırāṭi fi’n-nāri ḥattā yaṣılū 
ilā ḳarārihā”, yaʿnì Ḫuẕeyfe-i Yemānì’den mervìdür ki ol dir idi ki ben vülātdan 
bir kimesneye se̱nā itmezem gerek ṣāliḥ gerek ġayr-ı ṣālih. Zìrā rasūlu’llāh’dan 
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işitdüm, buyururdı ki “Ḳıyāmet güninde vülātuñ ʿādillerin ve ẓālimlerini gö-
türürler. Ṣırāṭuñ üstinde ṭurġururlar. [N13b] Allāhü teʿālā ṣırāṭa emr ider ki 
ḥükminde cevr idenleri, ḳażāya rüşvet alanları, ḫaṣmınuñ birine semʿin ʿ āriyete 
virenleri ṣırāṭ nāra ata. Yetmiş yıl hevāda dönerler andan nāruñ ḳarārına vāṣıl 
olurlar.”

Ḥikāyet: Ḫaberde vārid olmışdur ki Dāvud Nebì ʿaleyhi’s-selām tebdìl-i ṣūret 
idüp giceyle ṭaşra çıḳardı ve yolda buluşduġına “Dāvud’uñ sìreti nicedür?” 
diyü ṣorardı. Bir gice Cebrāyil bir şaḫṣ [T9a] ṣūretine girüp Dāvud’uñ öñine 
geldi. Dāvud yine ʿādeti üzre “Dāvud’uñ sìreti nicedür?” diyü ṣordı. Cebrāyil 
cevāb virüp “Dāvud eyü kimesnedür ammā n’olaydı beytü’l-mālden yimeye 
idi, eli emegiyle geçineydi” didi. Dāvud aġlayuraḳ miḥrābına gelüp “Yā Rab 
baña bir ṣanʿat ögret” diyü duʿā itdi. Ḥaḳ teʿālā zirih düzmek ögretdi. 

Ve Ḥażret-i ʿ Ömer Ḥażret-i Dāvud gitdügi yola giderdi. Her gice gezüp vilāye-
ti emrinde vāḳıf  olduġı ḳuṣūrı tedārük iderdi. ʿAbdu’llāh bin ʿÖmer’den daḫı 
ehl-i beyt-i ʿÖmer rivāyet iderler ki “Ḥaḳ teʿālāya duʿā idüp ʿÖmer’i vāḳıʿada 
görmek isterdük. Ḥażret-i ʿÖmer’üñ vefātından on iki yıl ṣoñra vāḳıʿada gör-
dük. Ke-ennehü ġusl itmişdi ki bir fūṭa ile silinürdi. “Yā emìrü’l-müʾminìn Ḥaḳ 
teʿālāya nice vāṣıl olduñ ve ne gūne iḥsānlarına nāʾil olduñ” didük buyurdı ki 
“Sizden ayrılalı ne ḳadar zamāndur?” “On iki [N14a] yıldur.” didük. Buyurdı 
ki “Ol vaḳtden berü ḥisābda idüm ve helākden ḳorḳdum idi ammā Ḥaḳ teʿālā 
ġafūr u raḥìmdür, ʿafv itdi ve iḥsānıyla seyyiʾātum maḥv itdi.” didi. Ḥażret-i 
ʿÖmer ki şāh-rāh-ı ʿadālete sālik idi, şöhret-i tāmmı devri ṭutmuşdı ve ṭavrıyla 
ḫalḳ Nūşìnrevān’ı unutmışdı. Esbāb-ı velāyetden ancaḳ bir ṭurreye mālik idi. 

Ḥikāyet: Zamān-ı ḫilāfet-i ʿÖmer’de Ḳayṣer-i Rūm bir ilçi gönderdi ki Ḥaż-
ret-i ʿÖmer’üñ ḫaṣāyil ü şemāyilin göre ve gördügin gelüp ḫaber vire. Ol ilçi 
Medìne’ye geldi. “Melikiñüz ḳandadur ve dìvānı ḳanḳı sarāy u eyvāndadur?” 
didi. “Bizüm melikimüz yoḳdur. Ancaḳ emìrimüz vardur ki adı ʿÖmer’dür, 
müfìż-i ḫayr ve māniʿ-i şerdür ve kendi zübde-i beşerdür.” didiler. İlçi şehrden 
ṭaşra çıḳdı. Gördi ki ʿÖmer ṭurresin başı altına ḳoyup yatmış. Ol ıssı ḳumda 
alnınuñ deri aḳup yatduġı yiri ıṣlatmış. Ṭurresi mār-ı bì-cān gibi ol genc-i ʿadle 
nigehbān, kendü egerçi ṣūretā ḫvāb-nāk ammā maʿnìde bìdār-ı dil ü cān. Çün 
ilçi ʿÖmer’i bu ḥāl üzre göricek didi ki59 “Şāhān-ı cihān senüñ ḫavfuñdan ne 
yaturlar ne uyurlar, belki uyḳuyı düşlerinde görürler ve uyuduḳlarında senüñ 

59 Çün ilçi ʿÖmer’i bu ḥāl üzre göricek didi ki] İlçi N.
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ḫavf  u ḥirāsuñdan beliñlerler60. Mār görseler ḍarb-ı ṭurreñle taʿbìr eylerler. Yat 
[T9b] uyu ki ḫvāb-ı nūşìn saña lāyıḳdur ki sāye-i ʿadlüñde ʿālem uyur arḳada 
ve çeşm-i inṣāfuñ [N14b] pāsbān gibi dāyim ḫalḳa nāẓır olup uyanıḳdur ve 
senüñ dìnüñ ḥaḳ ve ḥaḳìḳat-i dìnüñ muḥaḳḳak idügi maʿlūmum oldı. Ḥāliyā 
ki rasūlem, teblìġ-i risālet itmezsem mesʿūlem. Şöyle ki varup gelince ecelden 
amān ve ʿömürden zamān bulam dìnüñe girüp şeref-i ìmān bulam.” didi.

İmdi ey server-i selāṭìn ve ey mefḫar-ı mā vü ṭìn salṭanatuñ ḫatarı ʿaẓìm ve 
şerḥi ṭavìldür. Bu ḫaṭardan ḫalāṣa çāre budur ki ʿ ulemā ṣuleḫā ile muḳārin olup 
zimām-ı umūrını dest-i ʿulemāda olan ḳānūn-ı şerʿe teslìm ideler ve ʿulemā 
daḫı ṭarìḳ-ı ʿadli ümerāya sevḳ idüp umūr-ı rüşd ü reşād ve esbāb-ı ṣalāḥ u 
sedādı tefhìm ideler.

Aṣl-ı S̱ānì Fürūʿ-ı ìmānuñ ikinci aṣlı budur ki muḳārenet-i ʿulemāya ve 
muḳārebet-i ṣuleḥāya rāġıb u61 müştāḳ olasın. Kendülerle ictimāʿa ve naṣāyiḥ 
ü mevāʿiẓlerin istimāʿa ve ol naṣāyiḥ ile istifāde vü istimtāʿa ḥarìṣ olalar ve ʿu-
lemāʾ-i sūʾ ve ḳurenāʾ-i bedden iḥtirāz ideler ki ʿulemāʾ-i sūʾ ḥiṭām-ı dünyeviyye 
ve merātib-i ṣuveriyye-i deniyyeye meyl idüp aʿmāl-i ḳabìḥañı ṣūret-i ṣalāḥda 
gösterüp saña se̱nā iderler ve ʿulemāʾ-i ḳısṭ ẓāhir ḥālüñe ve mülk ü mālüñe 
rubūde olmayup zevācir-i naṣāyiḥ ve mevāʿiẓ-i kesì̱rü’l-mefātìḥ ile seni ṣırāṭ-ı 
müstaḳìme ve ḳısṭās-ı ḳavìme irşād u ilḳā iderler. 

Ḥikāyet: Nitekim Şaḳìk-i Belḫì [N15a] bir gün Hārūn-ı Reşìd’e gelüp 
Reşìd “Şaḳìk-i Zāhid-i Belḫì sen misin?” didi. Şaḳìk-i Belḫì62, “Belì63 Şaḳìk’am 
ammā zāhid degülem.” didi. Hārūn, “Baña vaṣıyyet eyle.” didi. Şaḳìḳ, “Ey 
ḫalìfe-i rūy-i zemìn ve ey cā-nişìn-i ḫulefāʾ-i rāşidìn Ḥaḳ teʿālā seni çün Ṣıddìḳ 
maḳāmına ḳāyim itdi şübhesüz senden Ṣıddìḳ ṣıdḳın ṭaleb eyler ve çün Fārūḳ 
manṣıbına naṣb itdi beyne’l-ḥaḳ ve’l-bāṭıl farḳ itmek üzerüñe lāzımdur ve çün 
Ẕi’n-nūreyn mekānına mekìn itdi anuñ ḥayāsından saña suʾāl eyler ve çün 
ʿAliyy-i Murtāzā maḥalline lāyık gördi anuñ ʿilm ü ʿadlin senden ṭaleb eyler.” 
didi. Hārūn “Daḫı ziyāde eyle.” didi. Şakìk, “Ey emìrü’l-müʾminìn Ḥaḳ teʿālā 
dārü’n-nıḳmetine ki adı cehennemdür, seni bevvāb eyledi ve beytü’l-māl ve 
savṭ u seyfi saña muṣaḫḫar eyleyüp bu üç nesne [T10a] ile ʿ ibādını cehenneme 

60 Beliñlerler] buñalurlar N.
61 Rāġıb u] -N.
62 Belḫì] -T.
63 Belì] -N.
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girmekden menʿ eylemegi saña emr itdi. Her kimesne ki müsteḥaḳ ola, bey-
tü’l-mālden ḥaḳḳın iʿṭā eyle ve her kimesne ki ḫāliḳına ʿāṣì ola el-ʿaṣā limen ʿaṣā64 
emrin icrā eyle ve her kim ki bi-ġayrı ḥaḳḳın, ḳatl-i nefs ide, veliyy-i maḳtūl 
emriyle kıṣāṣ idüp ḥaḳḳ-ı şerʿi istìfā eyle. Şöyle ki bu emrde ihmāl ve ḫazm ü 
ʿazmi iġfāl idesin, ol dāra sen ḥaḳìḳ ve ol bevāra sen elyaḳ olursın.” didi. Hārūn 
“Daḫı ziyāde eyle.” didi. Şaḳìḳ “Ey ḥāriṣ-i ḥilāfet-i seyyidü’l-mürselìn [N15b] 
mese̱lde sen ser-çeşme ve ʿ ammālüñ yiryüzünde çeşmelerdür. Şöyle ki sen sāf  u 
bì-ġışş olasın, cemìʿ-ı çeşmeler ʿ ayn-ı āb-ı ḥayāt belki ʿ ayn-ı Kevse̱r olur ve şöyle 
ki sen ālūde vü muġber olasın, anlar daḫı ke-ẕālik mükedder olur.” 

Ḥikāyet: Rivāyetdür ki Hārūnü’r-reşìd bir gice ʿAbbās’la Fuḍayl bin ʿIyāż’uñ 
ziyāretine gitdiler. Bu āyeti oḳur gördiler ki em ḥasibe’l-leẕìne’cteraḥū’s-seyiʾāti en 
necʿalehüm ke’l-leẕìne āmenū ve ʿamilū’ṣ-ṣāliḥāt65 yaʿnì ḫatāyā verāyā iktisāb idüp 
aʿmāl-i meẕmūme taḥṣìl idenler böyle mi ẓann eylerler ki ḫayrāt u ḥasenāt ve 
aʿmāl-i ṣāliḥa iktisāb idenlerle anları yevm-i ḳıyāmetde ber-ā-ber idevüz. Ḥāşā 
ve kellā66 Hārūn bunı işidüp “Naṣìḥate geldük, bunuñla iktifā idelüm ve bu-
nuñ mażmūnına iḳtidā idelüm.” didi. Baʿdehū ʿAbbās ḳapuyı daḳḳ idüp emì-
rü’l-müʾminìne “Ḳapuyı aç.” didi. Ḳapuyı açdı ammā anlara ḳapu geçdi, yaʿnì 
Fuḍayl, “Emìrü’l-müʾminìn bunda n’eyler?” didi. ʿAbbās ilḥāḥ idüp “Elbette 
emìrü’l-müʾminìne iṭāʿat eyle.” didi. Fuḍayl yanan şemʿi söyündürdi, ammā 
dāġ-ı ḥarmān-ı cemāliyle anlaruñ cānın göyündürdi. Reşìd görüp Fuḍayl ile 
muṣāfaḥa ḳaṣdına elin uzatdı. Fuḍayl’uñ eli Reşìd’üñ eline ṭoḳunduḳda “Ḥayf 
bu yumuşaḳ ele eger Ḥaḳḳ’uñ ʿaẕābından ḫalāṣ olmazsa.” didi. Reşìd naṣìḥat 
ṭaleb itdi. [N16a] Fuḍayl “Yā emìrü’l-müʾminìn Ḥaḳ teʿālā seni ferdā-yı ḳıyā-
metde raʿiyyetüñden her ferdle ferden ferdā ber-ā-ber idüp ḫuṣūmetlerin görse 
gerekdür. İḥżār-ı cevāb eyle. Gerek kendüñe lāyıḳ cevāb ve gerek müsteḥaḳ-ı 
ʿitāb eyle.” Reşìd zārì zārì aġladı. ʿAbbās “Yā Fuḍayl [T10b] bir miḳdār rıfḳla 
söyle ki emìrü’l-müʾminìni öldürdüñ.” didi. Fuḍayl “Yā Hāmān emìrü’l-müʾ-
minìni sen ve senüñ emsā̱lüñ öldürür ve benüm aġlatduġum anı ġonca gibi 
ḫandān idüp güldürür.” didi. Reşìd ʿAbbās’a “Yā ʿAbbās saña Hāmān dimek 
baña Firʿavn dimekdür.” didi. Baʿdehū biñ dìnār-ı kāmilü’l-ʿayār çıḳarup 
Fuḍayl’uñ öñinde ḳodı ve “Anamuñ mehri aḳçasıdur ki baña irs-̱i şerʿle vech-i 

64 Asâ âsî olan içindir.
65 Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar, iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi kendi-

lerine de göstereceğimizi mi zannediyorlar (Câsiye 21).
66 Asla ve asla, kesinlikle öyle değil.
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ḥelālle intiḳāl itdi. Ḳabūl eyle.” didi. Fuḍayl “Ben saña bile dünyādan el çek, 
ḥālüñe meşgūl ol didüm. Sen beni bile mübtelā itmek istersin.” diyü redd eyle-
di. Reşìd nāçār u giryān u zār çıḳdı gitdi. 

Ḥikāyet: ʿÖmer bin Abdü’l-ʿazìz, Muḥammed bin Kaʿb-ı Ḳurṭubì’ye “Baña 
ʿadli vaṣf  eyle.” didi. Muḥammed bin Kaʿb “Bir müslim ki senden sinde saġìr 
ola, püser bil ve her müʾmin ki senden sinde kebìr ola, peder bil ve her müʾmin 
ki sinde saña hem-sāl ola, birāder bil ve her mücrimüñ cürmine göre ʿiḳāb eyle 
ve bir müʾmine kendü hevāña tābiʿ olup67 ḫilāf-ı emr-i İlāhì [N16b] bir ḳamçı 
urma ki seni cehenneme ilḳā eyler.” didi ve “Seni maẓhar-ı ḳahr-ı Ḫudā eyler.” 
didi. 

Rivāyet olınur ki zühhāduñ birisi ḫalìfe-i vaḳtle cemʿ olup ḫalìfe ol zāhidden 
naṣìḥat ṭaleb itdi. Zāhid didi ki “Yā emìrü’l-müʾminìn diyār-ı Çìn’e vardum. 
Gördüm ki melikine ṣamem ʿārıż olup işitmez olmış. Ol sebebden kendü bi’ẕ-
ẕāt dìvān itmez olmış. Aġlayup dir ki “Aṣamm olduġuma ġam çekmezem ammā 
ġamum oldur ki ḳapumda olan nāle vü feryāddan maḥrūmam. Ol sebebden 
leẕẕet-i ʿ adl ü dāddan maḥrūmam” didi ve emr itdi ki dād-ḫvāh-ı sürḫ-pūş olup 
ʿarż-ı ḥāl eyleye. Kendü her gün bir fìle süvār olup şehrin gezerdi. Her sürḫ-pū-
şa naẓarı ṭoḳınsa ḥālin ṣorup dād iderdi. İmdi yā emìrü’l-müʾminìn ol kāfir 
iken böyle ʿadl eylerdi. Sen ehl-i beyt-i rasūldensin, müʾmin ü muvaḥḥidsin, 
saña lāyıḳ ne vech ile ʿamel ise sen daḫı öyle eyle.” didi. 

Bir gün Ebū Ḳılābe ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz’üñ meclisine geldi. ʿÖmer, “Yā 
Ebā Ḳılābe baña naṣìḥat eyle.” didi. Ebū Ḳılābe “Yā emìrü’l-müʾminìn ʿahd-i 
Ādem’den beri olan cümle ḫalìfeler öldi, hemān sen ḳalduñ.” didi. Ḥażret-i 
ʿÖmer “Daḫı ziyāde eyle.” didi. Ebū Ḳılābe “Sen kendüñi şöyle mülāḥaẓa 
eyle ki [T11a] evvel yiryüzinde fevt olan ḫalìfe [N17a] sensin.” didi. ʿÖmer 
“Daḫı ziyāde eyle.” didi. Ebū Ḳılābe “Sen Allāh’la ol, kimden ḳorḳarsın ve çün 
Allāh senüñle olmaya kime ilticā idersin.” didi.

Ḥikāyet: Süleymān bin ʿAbdü’l-melik, ḫilāfeti zamānında ol ʿaṣruñ zāhid ü 
ʿālimi olan Ebū Ḥāzım’a ādem gönderüp “Kendünüñ ifṭār itdügi ḳūtından 
bir miḳdārın bize göndersün.” didi. Ebū Ḥāzım bir miḳdār ḳavrulmış kepek 
gönderdi. Süleymān görüp ḫuşūʿ ḳalbine ese̱r itdi. Üç gün gicesiyle ṣāyim olup 
dördünci gice ol kepekle ifṭār eyledi. Ṣıdḳ-ı niyyeti kār eyledi. Ḳūt-ı ṣālihüñ be-

67 Olup] -N.
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reketiyle oġlı ʿAbdü’l-ʿazìz’e ol gice68 ʿulūḳ vāḳıʿ olup ʿAbdü’l-ʿazìz’den ʿÖmer 
gibi oġul ḥāṣıl oldı ki ʿÖmer bin Ḫaṭṭāb’uñ sā̱nìsi ve ḳaṣr-ı ʿadāletüñ bānìsidür. 

Rivāyetdür69 ki ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz’e tevbesinüñ sebebinden suʾāl itdiler. 
Cevāb virdi ki “Bir gün bir ġulāmumı dögdüm. Baña ol güni “Yād eyle ki 
gicesinüñ ṣabāḥı ḳıyāmet olsa gerek ve her kişinüñ ḥāline göre se̱vāb u ʿuḳūbet 
olsa gerek.” didi. Fi’l-ḥāl ol sözüñ teʾsì̱ri ile baña ʿināyet-i Rab oldı70. Ol söz 
benüm tevbeme sebeb oldı.” didi. 

Ḥikāyet: Baʿżı ekābir Hārūnü’r-reşìd’i mevsim-i Ḥacda ʿArafāt’da ıssı ḳum 
üzerinde yalın ayaḳ başı ḳaba gördiler ki [N17b] bu vech ile tażarruʿ eylerdi. 
“İlāhì sen sensen, ben benem. Benüm ʿādetüm her gün ʿıṣyāna ʿavdetdür. Se-
nüñ ʿādetüñ her gün baña mezìd-i raḥmet ve kemāl-i maġfiretdür.” Ekābir bu 
tażarruʿı görürlerdi. “Cabbār-ı semā öñinde Cabbār-ı arżuñ tażarruʿın görün.” 
diyü biribirilerine gösterürlerdi. 

Ḥikmet:71 ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz Ebū Ḥāzım’dan naṣìḥat ṭaleb eyledi. Ebū 
Ḥāzım didi ki “Her yatduġuñ zamānda mevti başuñ ucında ḥāżır taṣavvur eyle 
ve ölüm geldügi vaḳt ne ḥālle ki bulunmaḳdan ḳaçarsın, ol ḥālden ictināb eyle 
ve ölüm geldügi vaḳt ne ḥālle bulunmaḳ isterseñ ol ʿameli iktisāb eyle. Lā-cerem 
ḫulefā vü vülāta lāyık budur ki bu ʿamele müdāvim olalar ve her bār72 buluş-
duḳları ʿulemā vü ṣuleḥādan naṣìḥat ṭalebinde ḳāyim olalar ve ʿulemāya daḫı 
lāzım budur ki ümerādan mevāʿiẓ ü naṣāyıḥ ḥoḳḳaların dirìġ itmeyeler [T11b] 
ve zinhār ve zinhār rıżālarına ve hevālarına ittibāʿ semtine duḫūl itmeyeler. 
Aʿmāl-i ḳabìḥa-i bāṭıl ile temvìh idüp cādde-i Ḥaḳ’dan ẕerrece ʿudūl itmeyeler.”

Aṣl-ı S̱ālis ̱Ey vālì-i vilāyet serveri ve mālik-i memālik bihteri lāyıḳ budur ki 
mücerred kendü nefsüñi ẓulmden menʿ ile kanāʿat itmeyesin. Belki ḫuddām 
u aṣḥābuñ ve ʿummāl ü nevvābuñ bile meẓālimden ve mefāsidden menʿ ü 
zecr idesin ve anlaruñ [N18a] aḥvāline ve aḳvāl ü efʿāline her zamānda vāḳıf 
olasın. Nitekim kendü öz ʿamelüñden yevm-i ḥaşrda mesʿūl olursın. Ke-ẕālik 
anlaruñ aḥvālinden bile mesʿūl olursın. Eger anlar maḳbūlse makbūl ve eger 
anlar maḫẕūlse maḫẕūl olursın. 

68 Ol gice] -T.
69 Rivāyetdür] Rivāyet ider T.
70 Fi’l-ḥāl ol sözüñ teʾsì̱ri ile baña ʿināyet-i Rab oldı] -T.
71 Ḥikmet] -N.
72 Her bār] -N.
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Ḥikmet:73 ʿÖmer bin Ḫaṭṭāb raḍıya’llāhü ʿanhü ʿālimi olan Ebū Mūsā Eşʿarì’ye 
mektūb yazup bildürdi ki vülātuñ esʿadı oldur ki raʿiyyeti anuñla saʿìd olalar 
ve ke-ẕālik şaḳìleri oldur ki raʿiyyeti anuñla şaḳì olalar. Zinhār ki ʿummālüñ 
reʿāyāya tasalluṭ eyleyeler. Reʿāyāya ẓulm iden vālìnüñ mese̱li74 ol ḥayvān gi-
bidür ki bir çerā-gāh-ı raʿnāyı görüp bì-çūn ü çirā çerāya meşġūl olup anda 
ḳışlayup yazlayalar. Semirdügi gibi ol semirmek helākine sebeb olup ḳābil-i ekl 
oldı diyü boġazlayalar ve tevriyetde mesṭūrdur ki her vālì ki ʿummālinüñ ẓul-
min bilüp sākit ola, ol ʿummālüñ itdügi meḥāyif  ü meẓālim ol vālìnüñ ṣaḥayif-i 
aʿmāline sebt olur ve anuñ ẓuhūrı ḳıyāmet ḳopduġı vaḳt olur ve sulṭānuñ bu 
daḫı maʿlūmı olmaḳ gerekdür ki dünyāda ol kişiden maġbūn kimesne yoḳ-
dur ki kendin aʿmāline tābiʿ eyleye. Āḫirüñ dünyāsından ötüri kendü dìnin 
ve āḫiretin żāyiʿ eyleye. Pes cemìʿ-ı ġılmān u memālik ü mübāşirìn memālik 
ü emvālüñ kendü dünyālarından ötüri ḥuẓūẓ-ı nefslerin istìfā ideler. Sen ol 
sebebden dünyāda mesʾūl ü muʿātib [N18b] ve āḫiretde muʿāḫiz ü muʿāḳıb 
olasın. Ḥaḳḳā ki ol ṭāyife senüñ eşedd-i ʿadāvetle ʿadūlaruñ olduġı muḳarrer 
olup āḫiretiñüñ taḫrìbine saʿy iderken sen anlaruñ dünyāsın taʿmìr idüp ḫıyā-
net itmek inṣāfdan bìrūndur ve vālì-i vilāyete lāyıḳ budur ki ʿ adl ile raʿiyyeti ḥıfẓ 
eyleye ve ʿammālini ve nevvābını tertìb eyleye [T12a] ve her zamān ʿammā-
linüñ aḥvāline nāẓır ola ve kendü ehl ü evlādına naẓar itdügi gibi reʿāyāsına 
daḫı öyle naẓar ide ve şehvet ü ġażabın ʿaḳlı üzerine musallaṭ itmeye. Belki ʿakl 
u dìnine şehvet ü ġażabın musaḫḫar ide. Ekse̱r vülāt şehevātlarınuñ ḫidmetine 
meşġūl olup murād-ı şehevānìlerine vuṣūl içün envāʿ-ı ḥıyel vażʿ eylerler. Bu 
maʿnìden ḫaberleri yoḳdur. Aḳl cevher-i melāyikden maḫlūḳdur, cünd-i ilāhì-
dür. Şehvet ü ġażab cünd-i şeytānìdür, mebdeʾ-i şürūr-ı melāhìdür. Cünd-i ilāhì 
ve cünd-i melāyikeyi cünd-i şeyṭāna esìr iden reʿāyāsına nice ʿadl ü inṣāf  ve 
dìn ü ìmānum kāmildür diyü nice lāf  eyler. Bu daḫı maʿlūm olmak gerekdür 
ki ẓuhūr u ʿadl ü kemāl ʿaḳldandur. Kemāl-i ʿaḳl eşyāya kemā-hìye naẓar idüp 
ḥaḳāyıḳ-ı eşyānuñ mücerred zevāhirine ıṭṭılāʿla ḳanāʿat itmeyüp daḫı bāṭının 
idrāk eylemekdür. Mese̱lā bir vālìnüñ reʿāyāya ẓulmden murādı taḥṣìl-i dünyā 
olsa ve taḥṣìl-i dünyādan ekl-i aṭʿime-i nefsiye ve tenāvül-i enʿime-i fāḫire olsa 
[N19a] bilmek gerekdür ki ol vālìnüñ ḫaḳìḳati şehvet-i behìmiyye imiş ṣūret-i 
ādemìde. Zìrā şürb ü ekl ṭıbāʿ-ı bahāyimdür ve eger maḳṣūdı elbise-i dìbāc ve 
aḳmişe-i ʿāliyye olsa bilmek gerekdür ki ol vālì ṣūret-i recūliyetde ʿavret olmış 

73 Ḥikmet] -N.
74 Mese̱li] misā̱lì N.
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olur. Zìrā ruʿūnet ve zìnet ṭabāyiʿ-i nisādandur. Ol ḥāl aña ne münāsib ve ne 
mülāyimdür. Eger murādı iẓhār-ı ġażabla aʿdāya ġalebe vü tasalluṭ ve ġayż u 
ġażabınuñ ẓuhūrıysa ol kişi ṣūret-i ādemìde bir sebʿ olmış olur75. Zìrā iẓhār-ı 
ġażab ṭabāyiʿ-ı sibāʿ u żıbāʿdandur ve eger maḳṣūdı reʿāyā vü zìr-destānuñ 
kendüye iʿtiḳād u76 inḳıyād ve ʿubūdiyet ü ḫidmeti ise ol vālì ṣūret-i ʿāḳilde bir 
cāhil olmış olur. Zìrā ḫalḳuñ vālìye ḫidmetleri kendülerüñ muḳteżā-yı nefsāni-
yet ve levāzım-ı şehvāniyetlerine ḥuṣūle sebeb olduġıdur. Maʿnìde onlar vālìyi 
kendü şehvānlarınuñ tenāvüline şerìk belki ḫādim itmiş olurlar. Bu maʿnì ile 
iʿtiẕār-ı ḫod maḥż-ı cehldür. Bunuñ burhānı budur ki cemìʿ-ı ʿasākir, salṭanat 
vālìlerinden gidüp77 “Āḫire intiḳāl itdi.” diyü erācif-i aḫbār istimāʿ [T12b] 
eyleseler fì’l-ḥāl bundan iʿrāż, belki niçe umūrına iʿtirāż iderler ve ol kimesneye 
ʿarż-ı iḫlāṣ u iḫtiṣāṣ iderler. Maʿlūm oldı ki iṭāʿat ü ḫidmetleri bunuñ nefsin-
den ötüri degül, belki kendü murādlarınuñ vuṣūliçün ve hevā-yı nefslerinüñ 
ḥuṣūliçün imiş. Lā-cerem ol ḫidmet, ḫidmet olmaz, ḍaḥkì olur ve ḍaḥkìye 
[N19b] maġrūr olan ʿāḳil olmaz cāhil olur. Bināʾen ʿalā ẕalik ʿaḳl sermāye-i 
dārü’s-salṭanata erbāb-ı saʿādet ve dürretü’t-tāc-ı efser-i aṣḥāb-ı velāyetdür.

Aṣl-ı Rābiʿ oldur ki vālì aġleb-i ezmānda78 tekebbür ü tecebbürden iḥtirāz 
ide. Zìrā tekebbürden saḫaṭ ḥādis ̱olur. Ol saḫaṭ intiḳām u ġażabına dāʿì olur. 
Ġażab u intiḳāmdan bilā-şek ʿaḳluñ āfetidür ḥāṣıl olur. Şöyle ki vālìye ol ḥālde 
ʿaḳlı ġālib olup ṭaraf-ı ʿafva māyil ola, evliyā vü enbiyāya mümāsi̱l olur. Şöyle 
ki ġażabı ġālib olup ṭaraf-ı intiḳāma māyil ola, sibāʿ u devābba müşākil olur. 
Beyt:

Ḳo kibri ki olmayasın merd-i şūm
Ki el-kibrü şūmün ve dehrü ẓulūm79

Ḥikāyet: Bir gün Ebū Caʿfer Manṣūr ʿAbbāsì Devānìḳì bir kimesnenüñ ḳat-
line emr itdi. Mübārek bin Müfaḍḍal ḥāżır bulınup “Yā emìrü’l-müʾminìn, 
Ḥasan-ı Baṣrì ḥażret-i80 rasūlu’llāhdan ʿaleyhi’s-selām rivāyet ider ki cemìʿ-ı nās 
yevm-i ḥaşrda cemʿ olduḳda bir münādi ṣavt-ı refìʿ ile nidā idüp “Her kimüñ 
ki Ḥaḳ ḳatında ḥaḳḳı ola ḳalḳsun.” diye. Hìç kimesne ḳalḳmaya, illā ġayẓ u 

75 Olur] -N.
76 İʿtiḳād u] -N.
77 Gidüp] görüp N.
78 Ezmānda] zamanda T.
79 Beyt: Ḳo kibri ki olmayasın… şūm ve dehri ẓulūm] -T. 
80 Ḥażret-i] -N.

TeNKİTLİ MeTİN 71

www.tuba.gov.tr



ġażabın ġażab ḥìninde81 ʿafv idenler ḳalḳalar.” Çün Ebū Caʿfer bunı işitdi ol 
kimesneyi ʿavf  itdi ve küdūret-i intiḳāmı seylān-ı āb-ı luṭfla maḥv itdi. Vülātuñ 
ekse̱r ġażabları kendüler ḥaḳḳında nā-sezā söyleyüp ıṭāle-i lisān idenleredür. 
Ḥaḳìḳat-i ʿafv ol maḥalde lāzımdur. Nitekim ʿÌsā ʿaleyhi’s-selām dimişdür ki “Bir 
kimesne ki [N20a] ḥaḳḳuñda bir söz söyler, eger ṣaḥìḥ ise şükr eyle; eger kiẕb 
ise daḫı şükr eyle ki anuñ ḥasenātı senüñ saḥāyif-i aʿmālüñe mesṭūr olur. Ol 
zaḥmet çeküp se̱vābdan bì-behre ve senüñ ẕātuñ mutarraʿ82 iken meʾcūr olur.”

Ḥikāyet:83 Bir gün rasūlu’llāh ḥużūrında bir şaḫṣ “Ġāyet bahādırdur ve her 
kimüñle güreş ṭutsa baṣmaġa ḳādirdür.” diyü medḥ itdiler. Rasūlu’llāh buyurdı 
ki “Ḳavì şücāʿ güreşüp kimesneye ġālib degüldür. Belki vaḳt-i ġażabda ġażabın 
ḳahr idendür.” [T13a]

Ve yine rasūlu’llāh buyurmışdur ki her kimsede ki bu üç ḫaṣlet cemʿ ola, ìmān-ı 
kāmil olur. Bir bu ki ġażabın keẓm ide ve bir daḫı rıżāsı ve ġażab-ı ḥāli ber-ā-
ber ola ve bir daḫı ḳudret ḥìninde ʿafv ide. 

Ve ʿÖmer raḍıya’llāhu ʿanh buyurmışdur ki bir kimesnenüñ ḫulḳına iʿtimād eyle-
me, ḥattā ṭamaʿ bābında tecrübe itmeyince. 

Ḥikmet:84 Zeyne’l-ʿābidìn bir gün mescide gider iken bir şaḫṣ imāma sebb 
eyledi. Ġılmānı85 dögüp menʿ itmek istediler. İmām menʿ idüp baʿdehū ol şaḫṣa 
didi. “Sen beni bildügüñden ben kendümi yeg bilürem ve artuḳ bilürem. Eger 
ġarażuñ añdurmaġsa ben kendüm bir bir ẕikr ideyüm.” didi ve ol şaḫṣa bir 
göñlek ile biñ aḳça iḥsān itdi. Ol şaḫṣ ḫacl olup ṣavt-ı refìʿle nidā idüp “Ben 
şehādet [N20b] eylerem ki bu şaḫṣ rasūlu’llāhuñ veledidür.” didi ve ol iḥsānı 
ḫalḳa iʿlām u iʿlān eyledi. 

Ḥikāyet: Bir gün yine imām-ı meẕkūr bir ġulāmına iki defʿa çaġırdı, cevāb 
virmedi. “Benüm nidāmı işitdüñ mi?” didi. “İşitdüm.” didi. “Yā niçün cevāb 
virmedüñ?” didi. Senüñ ṭahāret-i aḫlāḳuñ bilüp ġażabuñdan emìn olmuşdum, 
anuñçün cevāb virmedüm.” didi. İmām şükrler itdi. 

Ḥikāyet: İmām-ı meẕkūr bir gün ḥāżır iken bir ḳulı bir ḳoyunuñ ayaġın ufat-

81 Ġażab ḥìninde] ḥìnde N.
82 Mutarraʿ] müberraʿ T.
83 Ḥikāyet] -N.
84 Ḥikmet] -N.
85 T’de “Ġılmān” ifadesinin altına kırmızı mürekkeple şu not düşülmüştür: Yaʿnì Zeyne’l-Ābidì’nüñ 

ġulāmları.
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dı. İmām, “Niçün itdüñ?” didi. Ġulām “Ḳaṣdla itdüm, seni ġażaba getürem.” 
didi. İmām, “Sen beni ġażaba getüremedüñ, ammā saña bunı taʿlìm iden 
İblìs’dür, ben anı ġażaba getüreyüm.” diyüp ġulāmı āzād eyledi. 

Ḥikmet:86 Rasūlu’llāh buyurmışdur ki niçe kimesne vardur ki ḥilmi ve ʿafvı 
sebebiyle ṣāʾimìn ü ḳāʾimìn zümresinden maḥsūb olur ve niçe kimesne vardur 
ki kendü ehl-i menzilinden ġayrı kimesneye ḥākim degül iken cabbārlar cerì-
desinde mektūb olur. 

Ve yine buyurmışdur ki cehennemüñ bir ḳapusı vardur ki şunlar ki bi-ġayr-ı 
mūcib-i şerʿì ḫalḳa ġażabla āzār irgüreler, cehenneme ol ḳapudan gireler. 

Ḥikāyet: Rivāyetdür ki bir gün Mūsā ʿaleyhi’s-selām şeyṭāna rāst geldi. Şeyṭān 
didi ki “Saña üç nesne taʿlìm ideyüm, şol şarṭla ki benüm ḥācetüm revā eyle. 
Yaʿnì maġfiretümçün Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a duʿā eyle.” [T13b] Mūsā didi ki “Ol 
üç nesne nedür?” Şeyṭān didi ki [N21a] “Biri budur ki ḫafìf  yaʿnì yeynicek 
olma ki yeynicekleri ben oġlancuḳlar ṭob oynadur gibi oynaduram. İkinci 
ʿavretlere mütabaʿatdan ḥaẕer eyle ki ben dìk-i fitne vü fesādı ʿavretler eliyle 
ḳaynaduram. Üçünci buḫlden ṣaḳın ki buḫl ṣāḥibinüñ dìn u dünyāsın vìrān, 
yirini āḫiretde nìrān eylerem.” didi. 

Ve yine rasūlu’llāh buyurmışdur ki bir kimesne ġayẓın icrāya ḳādir iken keẓm 
eylese Ḥaḳ teʿālā anuñ ḳalbini emn ü emān ile memlū eyler ve bir kimesne ki 
tekebbürden ḳaçup tevāżuʿ ḳaṣd idüp ḳıṣa ḳaftān geyse Ḥaḳ teʿālā anı ḳıyāmet-
de ḥulel-i kerāmetle müzeyyen idüp ḫande-rū eyler. 

Ve yine buyurmışdur ki saʿādet şol kişiye ki ġażab vaḳtinde ġayẓın yuda ve veyl 
şol kişiye ki ġażabına tābiʿ olup Ḥaḳ teʿālānuñ ġażabın unuda. 

Rivāyetdür ki bir gün bir kimesne ḥużūr-ı rasūle gelüp “Yā rasūlu’llāh baña 
bir nesne taʿlìm eyle ki anuñla cennete vāṣıl olam ve rıżā-yı İlahì ḥāṣıl ḳılam.” 
didi. Buyurdılar ki “Ġażab eyleme.” Aʿrābì didi ki “Ġażab nedür?” “Her gün 
baʿde’l-ʿaṣr yetmiş kerre istiġfār iderseñ yetmiş yıllıḳ günāhuñ maḥv ve vülātuñ 
maġfūr olur.” Ol şaḫṣ didi ki “Benüm yetmiş yıllıḳ günāhum yoḳdur.” Buyur-
dılar ki “Atañuñ yetmiş yıllıḳ günāhı bile maġfūr olur.” Didi ki “Atam daḫı 
yoḳdur.” Buyurdılar ki “Babañuñ”. Didi ki “Babamuñ daḫı yoḳdur.” Buyur-
dılar ki [N21b] “Ḳarındaşlaruñuñ.” Yaʿnì aṣlā mübārek cebìnlerinde çìn ve 
ebrūlarında girih-i kìn belürmedi. 

86 Ḥikmet] -N.
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Ve İbni Mesʿūd rivāyet ider ki bir gün rasūlu’llāh māl-i ġanāyim taḳsìm eylerdi. 
Bir kimesne “Bu ḳısmet Allāh içün degüldür, yaʿnì inṣāf  üzre degüldür.” didi. 
Ḥażret-i rasūle ʿarż itdüm87 mübārek88 ʿārıżlarında ese̱r-i ġażabdan ḥumret 
ʿārıż olup ammā taḥammül idüp “Ḥaḳ teʿālā ḳarındaşum Mūsā’ya raḥmet 
eylesün ki aña daḫı eẕā iderlerdi, ṣabr iderdi.” didiler. Vülātdan sìnelerinde 
aṣl sā̱bit olanlara bu miḳdār naṣìḥat kāfìdür. Ammā şunlar ki cevf-i dimāġların 
ve ḫazìne-i ḥavāsların efkār-ı mülk ü māl ve fāsid ḫayāl ü āmālle toldurmış-
dur ki cāy-ı naṣìḥat ve maḥall-i ʿibret ḳalmamışdur. Hìç bir mertebeden mü-
tenaṣṣiḥ olmazlar ve anlar der-bend-i ġafletde [T14a] gümrāh olmışlardur, 
dārü’l-emn-i pende varmaġa yol bulmazlar. 

Aṣl-ı Ḫāmis Bir vāḳıʿa ki vāḳıʿ ola, kendüyi ṣāḥib-i vāḳıʿa ve āḫeri vālì farż 
ide ve ol vālì kendüyle ne vechle muʿāmele itmekden ḥaẓ iderse ṣāḥib-i vāḳıʿa 
ile kendü öyle muʿāmele ide ve kendü ḥaḳḳında cāyiz görmedügini āḫer ḳatın-
da cāyiz görmeye, ṭarìḳ-ı ʿadl ü inṣāfa gide. Niteki yevm-i Bedr’de rasūlu’llāh 
ʿaleyhi’s-selām ḥarāret-i temmūzì ve sūz-ı nìm-i rūzìden incinüp bir sāyede bir 
miḳdār ḳaṣd-ı istirāḥat itdi. Fi’l-ḥāl Cibrìl nāzil olup “Yā rasūlu’llāh aṣḥābuñ 
tāb-ı āfitābda [N22a] sūzān-ḥāl sen sāyede asāyişde fārigü’l-bāl, lāyıḳ mıdur?” 
didi. Ḥażret fì’l-ḥāl tevbe vü maʿẕaret idüp varup aṣḥāba muvāfaḳat itdi. 

Aṣl-ı Sādis Erbāb-ı ḥācātı ve aṣḥāb-ı murādātı ḳapusında ḳudūmına nāẓır ve 
ʿarż-ı aḥvāllerinde tekellüf-i istìẕāne ve şìve-i ḥācib ü derbāna muntaẓır itmeye. 
Zìrā aḳżā-yı ḥavāyic-i ʿibād-ı ʿibādātda evlā vü ekmel ve ṣalāt-ı nāfileden bile 
efḍaldür. 

Ḥikāyet: Ḥattā bir gün ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz zamān-ı ṣayf  u ḥarda vaḳt-i 
nıṣf-ı nehārda istirāḥat içün ḥücresine girdi. Oġlı “Yā emìrü’l-müʾminìn erbāb-ı 
ḥācāt ḳapuda taʿab u ıżṭırābda sen ʿālem-i istirāḥat ile ḫalḳdan iḥticābda. Bu 
ḥālde mevt irişüp ḫalḳ ḳapuñda muntaẓır ve sen anlaruñ ḳażāʾ-i havāyicinde 
muḳaṣṣır olduġuñ ḥālde Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a mülāḳì olursañuz ne cevāb viresiz?” 
didi. ʿÖmer oġlınuñ kelāmın taṣdìḳ ve naṣìḥatin taḥḳìḳ idüp ṭaşra çıḳdı89 ḫalḳa 
ʿadl itdi ve dād virdi90. 

Aṣl-ı Sābiʿ ḳıṣṣası budur ki vālì nefsini iştiġāl-i şehevāta muʿtād itmeye ve göñ-

87 ʿArż itdüm] naẓar idem T.
88 Mübārek] -N.
89 Çıḳdı] çıḳup N.
90 İtdi ve dād virdi] ü dād itdi T.
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lü eṭʿime-i nefìse ve elbise-i fāḫire geymek istedükde rıżā-yı nefsine ve hevā-yı 
ḫāṭırına inḳıyād itmeye. Her ḥālde ḳanāʿat istiʿmāl eyleye ki ḳanāʿatsüz ʿadl 
olmaz ve tūtyā-yı ḳanāʿatden ġayrı ile dìde-i ṭamaʿ u91 ḥırṣı ṭolmaz. [N22b] 

Ḥikāyet: Rivāyetdür ki Ḥażret-i ʿÖmer raḍıya’lllāhü ʿanh bir gün baʿżı ṣāliḥìne 
suʾāl itdi ki “Hìç benüm emrümde bir münker vażʿ işidür misiz, söyleñ ki terk 
ideyüm ve ṭarìḳ-ı ṣalāḥ u sedāda gideyüm.” Ol ṣāliḥler didiler ki, “Bir gün 
süfreñde bir defʿa [T14b] iki raġìf  görmişler ve iki ḳamìṣuñ var imiş, birin gice 
ve birin gündüz geyermişsin. Bu iki vaṣfuñdan özge münker vażʿuñ işitmedüm. 
Ḥaḳḳā bu vażʿları sende pesend itmedüm.” ʿÖmer raḍıya’llāhu ʿanh “Min-baʿd 
bunlar daḫı olmasun.” didi ve āḫir ʿömrine dek ne iki ḳamìṣe mālik oldı ve ne 
iki gūne ṭaʿām yidi.

Aṣl-ı S̱amin budur ki reʿāyāsıyla meh-mā-emken rıfḳ u şefḳat üzre kār ide ve 
her ḥālde rıfḳı ʿunf  üzre iḫtiyār ide. Zìrā rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām “Yā Rab üm-
metüme vālì olup rıfḳla muʿāmele idenlere sen luṭf  eyle ve ʿunf  ile muʿāmele 
idenlere sen daḫı ʿ unfla muʿāmele eyle.” diyü duʿā itdügi menḳūldür ve bilā-şek 
rasūlu’llāhuñ duʿāsı hużūr-ı Ḥaḳ’da makbūldür. 

Ve yine92 rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki velāyete ve emārete iki ḥase-
nedür şol kimseye ki velāyet ve emāreti riʿāyet ideler ve riʿāyetde tevfìr ideler ve 
iki seyyiʾedür şol kimesneye ki ḥaḳḳında taḳṣìr ideler. 

Ḥikmet: Hişām bin ʿAbdü’l-melik ki ḫulefāʾ-i Emeviyyedendür, bir gün ṣu-
leḥā-yı zamānuñ güzìdesi Ebū Ḥāzım’a suʾāl itdi ki “Ümerā varṭa-i emāretden 
necāta ve fevz-i derecāta sebeb nedür?” [N23a] Ebū Ḥāzım didi ki “Her aḳça 
ki alalar, vech-i ḥelāl üzre cemʿ ideler ve yine ṭarìḳ-ı şerʿle meṣārıfına ṣarf  ide-
ler93.” Hişām didi ki “Bu mertebeye kim ḳādir olur? Ebū Ḥāzım didi ki “Her 
kim ki rıżāʾ-i Raḥmān’a ve naʿìm-i cināna rāġıb ve ʿaẕāb-ı nìrāndan hāribdür, 
bilā-şek bu ḥāle ḳādirdür.”

Aṣl-ı Tāsiʿ budur ki vālì cidd ü cehd eyleyüp şerʿ-i şerìfe bir vech ile mütābaʿat 
ve emr-i Ḥaḳḳ’a müṭāvaʿat ide ki cümle reʿāyāsı bì-iḫtiyār maḥabbet-i duʿā vü 
taḥiyyat ü se̱nā ideler. Zìrā rasūllu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki ḫayru üm-
meti elleẕìne yuḥıbbūneküm ve tuḥibbūnehüm ve şerrü ümmeti elleẕìne yebġużūneküm 

91 Ṭamaʿ u] -N.
92 Yine] -N.
93 Ve yine ṭarìḳ-ı şerʿle maṣārıfına ṣarf  ideler] -T.
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ve tebġużūnehüm ve yelʿanūküm ve telʿanūnehüm, yaʿnì ümmetimüñ ḫayrlusı oldur ki 
siz anları sevüp anlar sizi seveler ve şerri budur ki siz anları sevmiyesiz anlar sizi 
sevmeyeler. Siz anlara laʿnet idesiz anlar size laʿnet ideler. 

Ve vālì gerekdür ki her kendüye gelüp ẓāhir ḥālin pesend idüp se̱nā idene inan-
maya ve maġrūr olup cümle reʿāyāyı kendüden rāżì ṣanmaya, belki sırren ve 
ʿalāniyyeten kendünüñ ve ʿammālinüñ aḥvālin tecessüs ü tefaḥḥuṣ idüp eyüyse 
eyülügin ziyāde ide ve yaramaz ise yaramazlıḳdan ferāġat idüp [T15a] meylin 
ʿadl ü dād ide.

Aṣl-ı ʿĀşir oldur ki vālì rıżā-yı nāsa vāṣıl olayum diyü şerʿ-i şerìfe muḫālefet ve 
ḫalḳuñ murādātına muvāfaḳat itmeye. ʿÖmer bin Ḫaṭṭāb buyurdı ki [N23b] 
“Her ṣabāḥ ki bìdār oluram, ḫalḳuñ nıṣfını benden rāżì ve nıṣfını benden 
sāḫiṭ buluram. Zìrā ekse̱r-i nās cehele vü sefeledür. Kendülerden ḥaḳḳ-ı şerʿì 
istìfā olunduġına sāḫiṭ olurlar. Ol sebebden müteşerriʿ ḳāḍìleri mecālisde ẕem 
itmekle ol derd-mend ḳāḍìler ekābir naẓarından sāḳıṭ olurlar. Echel-i nās ol-
dur ki rıżā-yı ḫalḳ içün saḫaṭ-ı ḥaḳḳı ḳabūl ide ve kendü iḫtiyārıyla Ḥaḳ teʿālā 
dārü’s-saḫaṭì olan cehenneme duḫūl ide. 

Ḥikāyet: Mervìdür ki Muʿāviye, Ḥażret-i ʿĀyişe raḍıya’llāhü anhāya94 mektūb 
gönderüp bir muḫtaṣar naṣìḥat ṭaleb itdi. ʿĀyişe yazdı ki rasūlu’llāh buyurmış-
dur ki her kim ki Ḥaḳ teʿālānuñ rıżāsın saḫaṭ-ı nās içinde ṭaleb ide, Ḥaḳ teʿālā 
andan rāżì olup cümle ḫalḳı daḫı andan irżā eyler ve bir kimesne ki ḫalḳuñ 
rıżāsıçün Ḥaḳḳ’uñ saḫaṭın iḫtiyār eyler, Ḥaḳ teʿālā kendü saḫaṭın ve ḫalḳuñ 
saḫaṭın aña musallaṭ eyler. 

Ve şecere-i ìmānuñ uṣūli ve fürūʿı olduġı gibi iki ʿaynı yaʿnì iki ṣu yüricek gözi 
vardur ki zülāl-i ḥikmet ü naṣìḥat şecere-i ìmāna ol gözlerden yürüyüp şecere-i 
ìmān neşv ü nemā ve dalları ve budaḳları irtifāʿ u irtiḳā bulur. Mā ṣadaḳa95 aṣlühā 
sā̱bitün ve ferʿuhā fi’s-semāʾ 96 olur. 

ʿAyn-ı Ūlā Dünyanuñ keyfiyet-i ḥālin ve aḥvāl-i emlāk u emvālin bilmekdür. 
Evvelā böyle bilmek [N24a] gerekdür ki dünyā dār-ı bevārdur dār-ı ḳarār de-
güldür ve dünyāya gelen ke-ennehü bir misāfirdür ki eṭrāf-ı ʿālemde bir iki gün 
sāyirdür. Menāzilinüñ evveli anasınuñ baṭnı ve merāḥilinüñ āḫiri ḳarār idecegi 

94 ʿĀyişe raḍıya’llāhü anhāya] ʿĀyişe’ye T.
95 Allah’ın doğru söylediği gibi…
96 (Güzel söz) kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş (bir ağaç gibidir) (İbrâhîm 24).

76 TERCÜME-I TIBRÜ’L-MESBÛK FÎ NASÂYIHI’L-VÜZERÂ VE’L-MÜLÛK

www.tuba.gov.tr



yir ḳarnıdur. ʿ Ömrinden her yıl ki mürūr eyler, gūyā bir menzil ḳaṭʿ eyler ve her 
yılda her ay ki geçer, fi’l-mese̱l misāfir istirāḥat içün bir maḳāma iner ve her 
hafta ki geçer, gūyā misāfir reh-güẕārında bir ḳaryeye97 uġrar ve her gün ki ge-
lür gider, müddet-i ʿömrden bir fersaḫdur ki ḳaṭʿ ider. Ve her nefes ki virür alur, 
bir adımdur ki adup menzil-i ḳabre yaḳın gelür ve ḥaḳìḳatde dünyā [T15b] 
bir ḳanṭaradur ki şunlar ki bu ʿālemden mürūr iderler, elbette yine andan ʿubūr 
iderler. Şunlar ki ḳanṭaranuñ taʿmìrine ṭāmiʿ olurlar, menzil-i maḳṣūdlarından 
ḳalup aṣıl varacaḳ yirleri ḫarāb iken bunda günlerin zāyid yire geçürmekle 
ʿömrleri żāyiʿ olur98. Āḳil oldur ki varacaḳ yirini taʿmìr idüp maʿāşa mültefit 
olmayup tedbìr-i emr-i meʿād ide ve ṭarìḳ-ı Ḥaḳ’da kendüye nāfiʿ olıcaḳ taḥṣìl-i 
ẕaḫìre vü ẕād ide ve her māl ki ḳadr-i kifāyetden zāyid cemʿ ide, semm-i ḳātil 
ve zehr-i helāhildür. Āḳıbet anı bir ḥāle iledür ki cümle emvāl ü ḫazāyini ve 
emlāk ü defāyini sìm ü zer degül n’olaydı ḫāk ü ḫākister olaydı diyü recā eyler, 
belki yā leytenì küntü turābe99 diyü temennā eyler. Bu daḫı maʿlūmdur ki cemʿ-ı 
taḥṣìlinde ne deñlü diḳḳat iderse ḳadr-i maʿlūm [N24b] ve rızḳ-ı maḳsūmdan 
ziyāde yimek muḥāl ve ḫāric-i dāyire-i iḥtimāldür. Dünyāda sebeb-i şiddet 
ü meşaḳḳat ve ḥālet-i iftirāḳda ḥasret ü nedāmet ve ḳıyāmetde bāʾis-̱i hevl ü 
muṣìbet ḥelālinden ṭaleb-i ḥisāb ve ḥarāmı ḫod mūris-̱i aẕāb olmaḳ muḳarrer-
dür. Dünyānuñ zamān-ı ʿìş ü ḥużūrı zāyil ve eyyām-ı rāḥat u devleti eyyām-ı 
ḳalāyildür. Ekse̱r-i sürūrı daḫı şürūrı ile meşūb ve rāḥatı cerāḥatle maḥsūb-
dur. Bu cüzʾì ẕilletle maḫlūṭ devletle ve işretle muḳārin olmış ʿusretle aldanup 
āḫiretüñ naʿìm-i bì-zevālinden ve ẕevḳ u sürūr-ı bì-intiḳālinden ferāġat itmek 
ḥaḳḳā ki cehldür ve ʿāḳil dūn-himmetlük itmeyüp dünyānuñ ednā deminden 
göz yumup āḫiretüñ cāvidānì ʿālemine naẓar itmek ġāyet sehldür. Nitekim bir 
ʿāşıḳ bir dilbere hezār şevḳle ʿāşıḳ ve vuṣlatına ṭālib-i ṣādıḳ olsa farżān ol ʿāşıḳa 
diseler ki eger bu gice maʿşūḳuñla vuṣlatı ṭaleb iderseñ bu gicede ḳābildür 
ammā min-baʿd viṣāle dest-res bulamazsın ve şöyle ki bu gice ṣabr idesin biñ 
gice viṣāliyle muġtenem olup bir ān müfāriḳ olmazsın diseler ẓāhir budur ki 
ne ḳadar ʿaşḳ-ı aẓìm ü ṣabr aña ʿaẕāb-ı elìm ise daḫı bir gicelik demden biñ 
gicelik ʿālemin tercìḥ eyler. Şöyle ki bir gicelik ẕevḳi biñ gicelik şevḳden yeg 
göre, cümle ḫalḳ [N25a] anı techìl ü tafżìh [T16a] eyler. Ke-ẕālik naʿìm-i 
dünyā100 naʿìm-i āḫiret yanında biñ gicelik ʿālem yanında bir gicelik demdür. 

97 Ḳaryeye] ḫarbeye T.
98 ʿÖmrleri żāyiʿ olurlar] ʿömrlerini żāyiʿ iderler T.
99 Keşke toprak olsaydım (Nebe 40).
100 Naʿìm-i dünyā] -T.
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Belki hìçden hìç ve kemden kemdür. Hemān himmet-i himmetde ve naẓar-ı 
niyyetdedür. Dünyanuñ misā̱lleri egerçi ḥadden efzūndur, ammā ki ʿaḳla ve 
fehme ḳarìbi ondur.

Misā̱l-i Evvel Dünyānuñ siḥri beyānındadur. Rasūlu’llāh ʿ aleyhi’s-selām “Dün-
yādan haẕer eyleñ ki Hārūt’la Mārūt’dan esḥerdür. Zìrā evvel siḥri budur ki 
saña bir vechle görinür ki ḥaḳìḳatde sākin ve senüñle müsteḳır ṣanursın, ammā 
teʾemmül eyleseñ senden müteneffir ve her sāʿatde belki her nefesde senden 
nefretin ẓāhir görürsün. Dünyānuñ misā̱li sāye gibidür ki sākin ẓann idersin ol 
mārrdur, ḳarār ider añlarsın ol firārdur.

Misā̱l-i S̱ānì Bir siḥri budur ki kendüyi saña ʿāşıḳ ve her emrüñe müsāʿid ü 
muvāfıḳ gösterür, bir maḥbūbe-i mekkāre vü ġaddāredür ki niçe ḫālì-ẕihni ve 
ṣāfì-ḳalbi ʿarż-ı cemāl idüp şìfte ve vaʿde-i vaṣlıyla firìfte idüp ḫānesine daʿvet 
itdükden ṣoñra şarābına dārū ḳatup helāk eyler. Perde-i nām u nāmusın ṣad-
çāk eyler. 

Ḥikmet:101 ʿÌsā rūḥu’llāh ʿaleyhi’s-selām mükāşefātında bir gün bir gice mücāhede 
itdi. Dünyāyı bir ʿacūze şeklinde müşāhede itdi. “Ḳaç ere varduñ?” diyü suʾāl it-
dükde “ʿAdd itmege ḳādir degülem.” didi. “Öldiler mi yoḫsa ṭalāḳ mı virdiler?” 
diyü buyurdı. Didi ki “Ne öldiler ve [N25b] ne ṭalāḳ virdiler, cümlesin mekr ü hìle 
ve fitne vü fesād ile öldürdüm. Dostların aġladup düşmenlerin güldürdüm.” didi102.

Misā̱l-i S̱ālis ̱Bir siḥri daḫı budur ki bāṭını envāʿ-ı ḳabāyiḥ ü fiten ve feżāyiḥ 
ü miḥen ile memlū iken ẓāhirin envāʿ-ı maḥāsin-i ṣūveriyye ve eṣnāf-ı zaḫārif-i 
müzevveriyye ile ārāste eyler. Ḫalḳ mā-beyninde fitneler ilḳā eyler. Gūyā ken-
düyi envāʿ-ı şìve ile cilve-nümā eyler. Bir ʿacūze-i bisyār-sāle ve ṣad-heżār-rū-
zedür ki şekl-i ḳabìḥi ʿabūs-ı ḳamṭarìr tāb-ı cemāli berd-i zemherìr iken si̱yāb-ı 
gūn-ā-gūn ve cilbāb-ı gevher-nümūnla kendüyi ārāste idüp ʿaybın nühüfte ve 
ḳadd ü ḳāmetin ve ḫırām-ı reşākatin ʿarż idüp görenleri āşüfte ider. Cemā-
linden refʿ-i burḳaʿ ve izāle-i ḫimār u muḳannaʿ ider. Mühresine naẓar iden 
istiʿāẕe ider, belki ḥayretinden kendüden gider. 

Ḥikāyet: Mervìdür ki rūz-ı ḥaşrda dünyāyı bir gök [T16b] gözli ebreş yüzli 
kerìhü’l-manẓar ḳabìḥ-peyker şeklinde ʿarṣa-i ʿaraṣāta ʿarż ideler. Şöyle ki gö-
renler ḳabāḥat-i şekline ḥayrān ve būy-ı bedenden gürìzān lā havle-gūyān ve 

101 Ḥikmet] -N.
102 Didi] -N.
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eʿūẕü-ḫvānān olalar. Baʿdehū münādìler nidā iderler ki ol dünyā ki cemāline 
şìfte ve zülf  ü ḫāline firìfte olup kimesne zülfi hevāsıyla niçe server ü ser-firāzı 
kemend-i bende çekerdüñüz ve ġamze-i ḫūn-rìzi ibtilāsıyla cürʿa-i laʿli gibi niçe 
ḳanlar dökerdüñüz, bu ʿacūzedür ki [N26a] ḥāliyā idbār idersiz ve bir dem 
hem-demi olmaḳdan ʿār idersiz. Baʿdehū nār-ı dūzaḫa emr ideler, ol daḫı “be-
nüm evvel zamānda hem-demlerüm ki viṣālüme cānlar virürlerdi ve bir anlıḳ 
şeref-i ṣoḥbetüm ile kāmrānlıḳ görürlerdi, bugün ben daḫı anlardan iftirāḳa ve 
sūziş-i āteş-i iştiyāḳa ḳādir degülem.” diyüp esìr-i dünyā ve naḫcìr-i şìr-i dünyā 
olanlar bile revān olalar, āteş-i ḥasret ü nedāmetde sūzān olalar.

Misā̱l-i Rābiʿ Lebìb ü ʿāḳile ve edìb-i ġayr-ı ġāfile lāyıḳ budur ki kendü vücū-
dından muḳaddem dünyānuñ aḥvālin ve kendü mevtinden ṣoñra yine mürūr 
idecek māh u sālin tefekkür idüp kendüyi bir misāfir-i rāḥil mülāḥaẓa idüp ṭūl-i 
emel ve nisyān-ı ecel ile aʿmāl-i seyyiʾe ve efʿāl-i reviyye kesb itmeye ki niçeler 
on yıldan ṣoñra lāzım olacaḳ umūruñ ṭalebinde ʿömr-i ʿazìzi ṣarf  idüp on gün 
tamām olmadın rāh-ı fenāya misāfir, belki kūy-ı ʿademde mücāvir olmışdur. 

Misā̱l-i Ḫāmis Dünyā-yı bì-se̱bātuñ ve ol menşeʾ-i beliyyātuñ misā̱li böy-
le mülāḥaẓa olınmaḳ gerekdür ki ke-ennehü bir şaḫṣ eṭʿime-i nefìseye vāṣıl 
olup ḥācetinden ziyāde ve iştihāsından ḫāric tenāvül idüp imtilā vü heyże-
ye103 mübtelā ola, yaʿnì içi geçe ve defʿ itmek içün niçe maʿācin yiyüp niçe 
dārūlar içe. Ol bir ānlıḳ leẕẕeti zāyil ve kendüyi envāʿ-ı ālām u esḳām içinde 
dāḫil libāsın televvüs ̱ve encās içinde mużmeḥil bilüp dārū [N26b] istiʿmāline 
muḥtāc bile ve tiryāḳla ṭālib-i ʿilāc ola. Ke-ẕālik esìr-i dünyā bir ḳaç gün leẕẕāt 
u şehevātla müteleẕẕiz olup nezʿ-i rūḥ ve ḳaṭʿ-ı fütūḥ ḥìninde maraż-ı nedāmet 
ü ḥasret ḥāṣıl olup dārü’ş-şifā elṭāf-ı Ḥaḳ’dan şerbet-i raḥmet [T17a] ü maġfi-
rete muḥtāc olması muḳarrerdür. 

Misā̱l-i Sādis Umūr-ı evvel teveccüh itdüginde bir vechle görinür ki cüzʾì 
ilṭifātla ve sehl iştiġālle zānū-yı taṣarrufuñda, belki āġūş-ı temellüküñde ola, 
ammā çün muḳaddemātına saʿy idesiz umūr biribirin iḳtiżā idüp gāh olur bir 
maṣlaḥatuñ ḥuṣūli yüz biñ maṣlaḥatuñ taḥṣìlin iḳtiżā eyler, ṭālib henüz muḳad-
demāt taḥṣìlinde iken taṣnìʿ-i ʿ ömr idüp yoḳ yirlerde ʿ ömrin hebā eyler. Nitekim 
Ḥażret-i ʿÌsā ʿaleyhi’s-selām buyurur ki “Ṭālib-i dünyā şārib-i māʾ-i baḥr gibidür 
ki her ne ḳadar teşne māʾ-i baḥrdan içer ne ʿaṭşı ḳanar ve ne āteşi geçer, āḳıbet 
içe içe ölür, elin çeşme-i ḥayātdan yur. 

103 Heyżeye] beyżaya T.
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Ve rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki nitekim deñize giren kimesneler 
ıṣlanmamaḳ muḥāldür. Ke-ẕālik umūr-ı dünyāya dāḫil olan televvüsā̱tıyla mü-
levves ̱olmamaḳ adìmü’l-iḥtimāldür.

Misā̱l-i Sābiʿ Dünyā fi’l-mese̱l bir żiyāfet-ḫānedür ki ṣāḥibi gürūh-ı nāsı fevc 
fevc żiyāfet itmek içün daʿvet idüp sìm ü zer ve muraṣṣaʿ u mücevher micmerler 
iḥżār idüp ḥavālìsinde ṭabaḳlarla ʿūd u ʿanber [N27a] ve misk-i ezfer iḥżār 
itmiş ola. Żiyāfete ḥāżır olan eşḫāṣdan şunlar ki ādāb-ı ṣoḥbete ve rüsūm-ı 
żiyāfete ʿālimlerdür, ṭabaḳlarda olan buḫūrdan ḳadr-i kifāye ḳoḳup murādınca 
temettuʿ itdükden ṣoñra gidüp yirine biri daḫı gele ve nevbet birine daḫı dege. 
Şol ki uṣūl-i kitābetden ḫaberdār ve ṣoḥbet ü żiyāfet ādābından ḥiṣṣe-güẕār de-
güldür, ṭamaʿ-ı ḫāmından ve ḥırṣ-ı müdāmından micmer-i ʿūdı götürmek ḳaṣd 
eyler. Derbān ḳapuda ṭutup etegi altından çıḳarur. Ḥarìf  micmer ḥasretiyle 
nālān ve derbān fażìḥatiyle giryān revān104 olur.

Misā̱l-i S̱āmin Dünyā vü ehlinüñ mese̱li ʿāḳil yanında bir gemi gibidür ki içi 
ṭavāyif-i gūn-ā-gūn ve aḳvām-ı ḥadden efzūnla pür olup hevāları muvāfıḳ ve 
rūzgārları muṭābıḳ olup giderken yolları bir cezìre-i bì-hemtāya ve bir ḫaṭìra-i 
dil-güşāya irür. Mellāḥ bunlara “Çıḳuñ bir miḳdār tecdìd-i vużūʾ-ı ṭahāret ve 
edāʾ-i ṣalāt u ʿibādet eyleñ, ammā eglenmeyüp gelüñ ki rūzgār nā-müsāʿid ve 
seren ṭorudadur, dümen ignede ve çār-mìḫlar ṭoludadur dir bunlar [T17b] 
kenāra çıḳarlar. Cezìrenüñ leṭāfetine bakarlar, her ṭarafa ṣu gibi akarlar. Şunlar 
ki ʿāḳildür, zāyid-i cüst u cūya ve beyhūde tek ü pūya mültefit olmayup tecdìd-i 
vuzūʾda şitāb ve yanlarında olan ḳabların pür-āb idüp [N27b] fevren gemide 
bulunurlar, kimi cezìrenüñ eṭrāfında olan bāġ-ı gülzāra ve ezhār u esm̱ārına 
aldanup gūn-ā-gūn aḥcārından ve seng-i rìze-i gevher-āsā̱rından cìb ü dāmān-
ların ve āstìn ü girìbānların pür iderler, kimi de murādca yir bulmayup olmaz 
yirlerde ḳarār iderler, bir ḳaç günden ṣoñra dürr-i ṣadef  ve gevher-i pür-şeref 
ẓann itdükleri bir ḳaç ḫazef-pāre-i müzaḫref  çıḳup nedāmetleri efzūn ve ḥāl-
leri diger-gūn olur ve baʿżı cehele vü sefele cezìrenüñ naḳş u nigārına ve geşt 
ü güẕārına aldanurlar, gemiyi lenger üzerinde ṣanurlar, çün kenāra gelürler 
geminüñ ḳarasın görmeyüp ancaḳ ıraḳdan aġaran yelkenin görüp feryād u 
fiġān idüp yolunurlar. Ol berr ü beyābānda ve tìh-i ḥayret ü ḥirmānda bì-ser 
ü sāmān105 ḳalurlar, teşne vü gürisne giryān ve bürehnelikden helāk olurlar 

104 Revān] -T.
105 Bì-ser ü sāmān] -N.
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ve kimi ṣayd-ı żibāʿ u sibāʿ olup ser ü tenleri tìġ-ı meḫālib ü enyābla ṣad-çāk 
olurlar, lāşeleri ṭume-i zāġ u kelāġ olup ol deşt-i dürüştde ḫāk olur. Fi’l-mese̱l 
ḳavm-i evvel ṣuleḥāʾ-i müʾminìndür ki yevm-i āḫiretde necāta vāṣıl ve ṣāḥib-i 
fevz ü derecātdur. Ve ḳavm-i sā̱nì ehl-i İslāmda olan uṣātdur ki maẓhar-ı ʿafv-ı 
İlāhì ve şefāʿat-i aṣhāb-ı kerāmātdur. Ve ḳavm-i sā̱lis ̱muḫalled fi’n-nār olacaḳ 
ṭāyife-i tāġiye-i kefere ve ehl-i ṭuġyāndur ki menzilleri esfel-i sāfilìn ve enzel-i 
derekātdur.

Misā̱l-i Tāsiʿ Ebū Hureyre [N28a] raḍıya’llāhu ʿanh rivāyet ider ki “Bir gün 
rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām elüm alup “Gel saña dünyāyı göstereyüm.” diyüp beni 
aldı gitdi. Bir mezbeleye iletdi ki ol mezbelede niçe ḳurumış başlar ve çürümiş 
kemikler ve niçe ādem necāsetiyle mülevves ̱olmış bez pāreleri var idi. Çün an-
ları gördi buyurdılar ki “Yā Ebā Hureyre bu başlar ol ādemlerüñ başlarıdur ki 
dünyā üzerine baş [T18a] virüp dünyā ḥasretinden yüreklerinde başlar çıḳup 
niçe başlar kesmişlerdür. Āḳıbet dünyā işin başa iletmişlerdür ve bu mülevves ̱
bez pāreleri ol fāḫir libāslar ve aġır ḳumaşlardur ki anlaruñla müzeyyen ü mü-
levves ̱olup ġubār-ı dāmenleri niçe gözlere tūtyā-yı devlet idi. Ḥāliyā ecel elin-
den yaḳaların ḳurtaramayup ḫār-ı mevt eteklerine ṭolaşup girìbān-ı ḥayātların 
çāk ve kendülerin libās-ı vücūddan ārì idüp ḫilʿat-i salṭanatı kisvet-i ḥasrete 
tebdìl itdiler ve bu ʿıẓām-ı bāliyye ol ümem-i ḫāliyenüñ binidleridür ki her biri 
sürʿatde Burāḳ-ı berḳa hem-ser ve tek ü pūda eblaḳ-ı sipihre ber-ā-ber idiler 
ve bu necāsāt ol eṭʿime-i nefìse ve enʿime-i leẕìẕedür ki birisin bulmaġa aş yir-
lerdi ve çiynemedin yutmaġa ivüp gördükleri gibi gözleriyle yimek umarlardı. 
Ḥāliyā netn-i kerìhi sebeb-i āzār-ı cān ve rāyiḥa-i ḳabìḥi vaḥşet-baḫş-ı ādem ü 
ḥayevāndur. [N28b] Aġlarsañuz dünyāya aġlañ.” didi. Ḥāżırlar cümle giryān 
oldılar ve bu ḥālden ʿibret-sitān oldılar.”

Misā̱l-i ʿĀşir Mervìdür ki Ḥażret-i ʿÌsā zamānında üç kimesne ki her biri 
gevher-i tecerrüd ü taṣavvufa mālik idi, ṭālib-i ḥaḳ olup üçi bir yire sālik idiler. 
Bir gün bì-zār u bì-zevāde tenhā vü piyāde teşne vü gürisne gider iken bir māl-i 
ʿaẓìm ve gencìne-i zer ü sìme vāṣıl oldılar. Bì-iḫtiyār meftūn olup evvelā defʿ-i 
cūʿ içün birisine bir miḳdār nesne virüp ṭaʿām içün şehre gönderdiler. Baʿ-
dehū “Dünyā ṭamaʿ dünyāsıdur şerìküñ birisi eksildügi ġanìmetdür. Geldügi 
gibi ḳatl eylemekde sürʿat idelüm. Baʿdehū mā-beynimüzde ḳısmet idelüm.” 
diyü ḳavl itdiler. Ṭaʿāma giden daḫı “Nefs muḳaddem meşhūr mese̱ldür, ol iki 
ḥarìf  baña engeldür. Münāsib budur ki alduġum ṭaʿāmı zehr-ālūd idem anlara 
yidirüp nā-būd idem. Māl cümle baña ḳalup ẕevḳın idem.” diyüp ṭaʿāma zehr 
ḳatdı. Bunlara gelüp açlıḳdan buñalmış iken cānlarına cān ḳatdı. Ḥarìf  geldügi 
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gibi bunlar bì-tevaḳḳuf  ṭurup “İki çetük bir arslana ṭapdur.” diyü ḳatl itdiler. 
Öldükden ṣonra “Engeli ṣavduḳ” diyü106 māl germiyetiyle [T18b] ṭaʿāmdan 
müstevfā yidiler107. Zehr ʿamel idüp bunlar daḫı cānlarından ṭoydılar. Māl yine 
yirinde ḳaldı [N29b] Ḥażret-i Mesìḥ havāriyūnla üzerine uġrayup mālle üç 
maḳtūli görüp ḥaḳìḳat-i ḥāli beyān idüp ḥāżırlar ʿibret aldı.

ʿAyn-ı S̱āniye Şecere-i ìmāna meşreb olan iki ʿaynuñ ikinci ʿaynı nefes-i aḫìr 
beyānındadur. Ey sulṭān-ı ʿālem ve ber-güzìde-i ṭavāyif-i ādem āgāh ol ki cüm-
le benì Ādem ve bunca biñ ümem iki ṭāyifedür. Bir ṭāyife ġāfillerdür ki nefes-i 
aḫìrden göz yumdılar ve ẓāhir-i ḥāl-i ʿāleme aldanup ḥüsn ü cemāline ve 
ġunc-i delāline maġrūr olup bu bì-vefādan vefā umdılar ve bir ṭāyife ʿukalādur 
ki nefes-i aḫìri merciʿ ü meʾāl idügin bildiler, ṣoñ nefesde āḫir ramaḳda olacaḳ 
aḥvāllerin tedārük ḳıldılar. Bu fikr cümle ḫalḳa ʿumūmen ve erbāb-ı ḥükm-i 
ḥükūmete ḫuṣūsan vācibdür. Zìrā kendüler ḳalup ḫalḳa raʿb u hirās virmişler-
dür ve niçe ḳulların gönderüp niçe kimesneleri ḥużūrlarından ırmışlardur108. 
Kimisin ḳatl ü siyāset ve kimisinüñ ḫānmānın nehb ü gāret itmişlerdür. Lāzım-
dur ki kendüler daḫı vaḳt-i aḫìrde nefes-i āḫirde Sulṭān-ı ḥaḳìḳì ve Kahhār-ı 
muṭlaḳ cānibinden gelecek emr-i muḥkeme ve ḳażāʾ-i mübreme muntaẓır u 
nāẓır olalar. Ol Ḳahhār-ı ʿālem ve Cabbār-ı ümemüñ ʿAzrāyil nām bir sefìri 
vardur ki sāyir selāṭìn sefìri caʿl-i sìm ü zer alur, bu cān u ser alur. Sāyir selāṭì-
nüñ sefìrinden feżā-yı mehreb vāsiʿdür, bundan firār mümteniʿdür. Selāṭìn 
sefìrlerine [N30a] şefāʿat müfìddür, bunuñ yanında şefāʿat ṭavr-ı imkāndan 
baʿìddür. Anlarda ihmāl u imhāl iḥtimāldür, buña bir sāʿat tevaḳḳuf  muḥāldür. 
Egerçi bu bābda emsā̱l ü ḥikāyāt çoḳdur, ammā beş ḥikāyetle iktifā olundı. 

Ḥikāyet-i Ūlā: Vehb bin Münebbih ki ʿ ulemāʾ-i Yehūduñ aḫyārından iken şe-
ref-i İslām bulup ʿulemāʾ-i İslām’uñ aḫyārından oldı. Ol rivāyet ider ki ümem-i 
māżiyye ve ḳurūn-ı ḫāliyye mülūkından bir ṣāḥib-i şevketì bir gün müteveccih-i 
ṣayd u şikār olur. Bir semend-i zerrìn ü pür-tezyìne süvār olup ümerā vü erkānı 
ve eşrāf  u aʿyānı ẕìnet-i tām ve şevket-i māl-ā-kelāmla zerrìn ālātlı atlarla ve 
pādişāhāne yaraḳ u yatlarla öñince ve ardınca [T19a] revān olduḳda şeyṭān 
ʿaleyhi mā yesteḥiḳḳu109 furṣat bulup pādişāhuñ dimāġına hevā-yı kibr nefḫ 
itdi. Fi’l-ḥāl pādişāha ese̱r itdi. Bu ṭabl u ʿalem ve ḫayl u ḥaşem ve sipāh u 

106 Diyü] -N.
107 Yidiler] ekl itdiler N.
108 Ve niçe ḳulların…ḥużūrlarından ırmışlardur] -T.
109 Hakettiği şey onun üzerine olsun.
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ḫademe ʿ ucb u kibriyā ile naẓar itdi. “ʿAcabā benüm ʿ adìlüm şāh-ı ṣāḥib-şevket 
ve baña hem-tā bir pādişāh-ı pür-heybet var mıdur ki bu ḳadar ʿasker emrine 
bende-i fermān ola ve bu deñlü gürūhla seyr ü şikāra revān ola.” didi. Nā-gāh 
bir şaḫṣ-ı faḳìrü’l-ḥāl ü ḥaḳìrü’l-cemāl ḥāżır olup selām virdi. Melik kibr ü 
ʿucbından redd-i selām itmedi. Şaḫṣ meliküñ licāmın aldı. Melik müteġayyir 
oldı ve ʿinānın çekdi. Şaḫṣ “Benüm mühim maṣlaḥatum vardur.” didi. Melik 
[N30a] “Ṣabr eyle atdan ineyüm andan ḥācetüñ revā ideyüm.” didi. Şaḫṣ 
“Ṣabra mecāl yoḳdur, bu maḥalde ḳażā olmak gerekdür.” didi. Melik “Söyle.” 
didi. Şaḫṣ “Ḫaber sırdur, ḳulaġuña diyem ve kimse işitmedin söyliyem.” didi. 
Melik egildügi gibi “Ben melekü’l-mevt ve ḳābıżü’l-ervāḥam ḥāliyā geldüm ki 
rūḥuñı cismüñden cüdā idüp mālüñi mìrās ̱ve mülküñi ḫarāb idüp ṭūl-ı emelle-
rüñ hebā idem.” didi. Melik “Atdan inüp evüme varup ehl ü ʿıyāle vedāʿ idince 
mehl vir.” didi. Melek-i ecel “Muḳadder vaḳtden bir ān muḳaddem olmaz ve 
ḳażāʾ-i maḥtūm nāzil olduḳda bir sāʿat kem olmaz.” diyüp at üzerinde ḳabż-ı 
rūḥ itdi, daḫı menẕil-i ʿibādetine gitdi. Melik çün teslìm-i cān ḳıldı atından 
bì-cān yıḳıldı. 

Baʿdehū melekü’l-mevt o gün bir ʿabd-i ṣāliḥüñ ḳabż-ı rūḥına vardı. Ol ṣāliḥ 
bunı bilüp merḥabā ḳıldı. “Çoḳ zamāndur ki dünyāda mübtelā-yı elem-i if-
tirāḳam liḳā-yı Ḫudā’ya müştāḳam. El-ḥamdüli’llāh ki zamān-ı ittiṣāl gelmiş. 
Bu zamāna irişmege cān virürdüm. Bu demi biñ yıllıḳ ʿömrden yeg görürdüm, 
ammā şol deñlü mehl vir ki ḥużūr-ı İlāhì’ye varmaġa taḥṣìl-i āb-rū ideyüm, 
yaʿnì dünyā iştiġālinden el yuyup āḫir vaḳtümde tecdìd-i vużūʾ ideyüm. Çün 
miḥrāb-ı ʿ ubūdiyyetde sācid olam secdede iken ḳabż-ı rūḥ eyle ve cānumı vāṣıl-ı 
füyūż [N30b] u fütūḥ eyle.” didi. Azrāyil “Neʿam.” diyüp ol merd-i kāmilüñ 
rūḥın secdede ḳabż itdi. Ḥaḳ teʿālā rūḥ-ı revānına [T19b] ebr-i raḥmetden 
bārān-ı maġfiret feyż itdi. Beyt:

Ḳaçma Ḥaḳḳ’uñ daʿvetinden ey hümām 
İnnehū yedʿū ilā dāri’s-selām110

Ḥikāyet-i S̱āniye: Zamān-ı evāyilde bir melik-i kesì̱rü’l-māl ve sulṭān-ı 
ṣāḥib-i cāḥ u celāl var idi ki cāḥ u mülkinde aḳrānından fāyıḳ ve umūr-ı 
salṭanatında rūzgārı murādına muvāfıḳ idi. Bir ḳaṣr-ı ʿālì ve binā-yı müteʿālì 
bünyād idüp bināsı ʿĀdì ve ḳıyāsı Şeddādì idi ki revnaḳda ḳaṣr-ı Ḫavernaḳ’a 
sā̱nì ve bennāsına Sinimmār miʿmār ki aḳl-ı evveldür, sā̱nì idi. Sìm ü zer ṣaḥn-ı 

110 Allah insanları esenlik ve mutluluk ülkesine davet eder (Yûnus 25).
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memerr-i devvārında ḳum ḳayır gibi nisā̱r ve dürr ü gevher der ü dìvārında 
mìḫ ü mismār idi. Çün o bināyı tamām itdi şükrāne żiyāfetiçün cümle ḫalḳa 
ṣalā-yı ʿām itdi. Ol ḳadar eṭʿime iḥżār itdi ki mūr u mār vāyesin aldı. Keştì-i 
ḥırṣı baḥr-ı istiġrāḳ-ı ḥayrete ṭaldı. Buḫār-ı buḫūrından rūḥāniyān ḳonuḳlan-
dı. Şerbet-i sükker-i enhārı revān görüp deryālaruñ aġzı ṣulandı. Çün melik 
kendüyi kāmrān tevsen-i tünd-kām-ı baḫtı zìr-rān gördi ve demüri çignedi, 
felege püfkürdi. Yā nefs, murāduñ ḥāṣıl ve dest-i ümmìdüñ gerden-i maḳṣūda 
vāṣıldur. Ḳaṣr ʿālì, ḳadr ġālì, sermed-i ʿömr ṭavìl, ḫaẓẓ cezìl, murād ise ancaḳ 
ola diyüp āyìne-i ʿucb u111 kibrde kendüyi gördi. Lā-cerem mirʾāt-ı felek ʿaks-i 
murādın gösterüp [N31a] çehre-i devlet aña ḳaşın çatdı, yüzin dürdi. Fi’l-ḥāl 
bir şaḫṣ-ı mehìb ṭavr-ı acìb ile gelüp ḥalḳa-i bābı bir vechle çaldı ki der ü dìvār 
mütezelzil olup ḥāżırlara heybet ü dehşet ṣaldı. Bevvāb u ḥuccāb ol şaḫṣı nehr 
idüp “Nedür bu sūʾ-i edeb ve ṭaʿāmçün çaḳ bu deñlü iẓhār-ı şevḳ u şeġab? Ṣabr 
eyle ki baḳiyye-i ṭaʿāmdan nice senüñ gibinüñ enbān-ı ḥırṣı ṭolar ve ḥavṣala-i 
ṭamaʿı memlū olur.” didiler. Şaḫṣ “Ṭaʿām murād degüldür elbette. Pādişāha 
diñ gelsün ki mühim kār ve kār-ı düşvār vardur.” didi. Ḥācibler “Hey şaḫṣ 
dìvāne olma ve rāh-ı edebden bìgāne olma. Sen ḳandan, pādişāhdan ḫurūc 
ṭalebi ḳandan?” didiler. Şaḫṣ tekrār ḥalḳa-i bābı bir vechle çaldı ki niceler 
serāsime olup nicelerüñ aḳlı gitdi ve şāh taḫt üstinde lerzān u bì-cān ḳaldı. 
[T20a] Sipāh her ṭarafdan silāḥa el urdılar, tìġlerin çeküp yāyların ḳurdılar. 
Şaḫṣ tekrār nidā-yı mehìb ile çaġırup “Ne maḥall-i ḥarb u ḳıtāl ve ne mecāl-i 
ceng ü cidāldür. Ben melekü’l-mevtem ki baña ḳılāʿ u ḳılel ḥāyil olmaz ve be-
nüm şiddetüm şevket-i salṭanatla zāyil olmaz.” didi. Şāh işidüp endāmı lerzān 
ve dehşetinden bìm-i cān oldı. “İsterse ʿaskerümden nicesin fedā vireyüm ve 
dilerse cümle mülk-i mālüm ḫūn-bahā vireyüm.” didi. Heyhāt ki ḳażāʾ-i nāzil 
defʿ ola ve ḳadr-i maḫtūm refʿ ola. [N31b] “Elbette ḳabż-ı rūḥ olmaḳ gerek, 
fermān-ı İlāhì yirin bulmaḳ gerek” didi. Melik nāçār olup ḥayretinden “Laʿnet 
bu māla ki beni maġrūr itdi, ṭāʿat-i İlāhì’den dūr ve ibādet-i Ḥaḳ’dan mehcūr 
itdi.” didi. Māl emr-i nuṭḳu’ṣ-ṣavāmetle gūyā olup “Sen baña ṭaʿn eyleme ken-
düñe ṭaʿn eyle ve kimseye laʿn eyleme kendüñe laʿn eyle. Beni112 cemʿ itdükde 
eger vech-i ḥelālden taḥṣìl ve yine ṭarìḳ-ı Ḥaḳḳ’a ṣarf  idüp zād-ı āḫiret tekmìl 
eyleseñ yevm-i āḫiretde buñ deminde ḳażāña ḳalḳan ve derdüñe dermān 
olurdı. Ammā çün vech-i ḥarāmdan cemʿ eyledüñ ve ne ṣadaḳaya ṣarf  ve ne 

111 ʿUcb u] -N.
112 Beni] -N.
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Ḥaḳ yolına vaḳf  eyledüñ dāġ-ı ḥasretle sen giryān ve aʿdāñ benümle ḫandān, 
yiridür iderseñ āh u fiġān.” didi. Azrāyil fi’l-ḥāl ḳabż-ı rūḥ idüp sürūrı māteme 
ve şādı ġama mübeddel oldı. 

Ḥikāyet-i S̱ālise̱: Yezìd-i Raḳāşì rivāyet ider ki zamān-ı evāyilde ḳavm-i 
benì İsrāyil’de cebābire-i selāṭìnden bir sulṭān-ı cebbār ve melik-i kāmkār var 
idi. Bir gün sarāy-ı dil-güşāsında taḫt-ı baḫt-nümāsında fāriġu’l-bāl ü ḫoş-ḥāl 
yaturken şekl-i sāyilde bir şaḫṣ-ı hāyilü’l-heykel geldi ve melik “Sen kimsin, 
saṭvet-i salṭanatumdan vaḥşet itmedüñ ve ṣadme-i ḥuccāb u bevvābdan ḫaşyet 
itmeden girdüñ.” didi. Ol şaḫṣ “Baña kevn ü mekān ḥāyil ve derbān u ḥācib 
ḥācib olmaz, belki ḳapu baca daḫı olmaz.” didi. Meliküñ endāmına [N32a] 
lerze ve cānına ḫaşyet ʿārıż olup yüzi üzre düşdi. Balına zenbūr-ı hümūm u 
gumūm üşdi. “Aduñ melekü’l-mevt midür ve bu zamān ecel geldügi vaḳt mi-
dür?” [T20b] didi. Azrāyil “Evet melekü’l-mevtem, sebeb-i ʿaẕāb u nekāl u 
maḳtem113.” didi. Melik “Bir gün mehl vir ki ehl ü ʿıyālüme vedāʿ ideyüm ve 
kelām-ı Ḥaḳ oḳıyup Ḥaḳ sözin istimāʿ ideyüm.” didi. Melekü’l-mevt “Eyyām-ı 
ʿömr mektūb ve enfās-ı maʿdūde maḥsūbdur, mehle mecāl muḥāldür, yaraġuñ 
görmegi ḳo, vaḳt-i irtiḥāldür.” didi. Melik “Bārì bir sāʿat taḥammül ve bir ān 
rıżā-yı teʾemmül.” didi. Melekü’l-mevt “Ol ān daḫı ol eyyām-ı mażrūbe ve 
evḳāt-ı maḥsūbedendür ki münḳażì oldı ve ecel-i mevʿūd nihāyet buldı, peymā-
ne-i ʿ ömr ṭoldı.” didi. Melik “Ḳabrde enìsüm ve celìsüm kim olur?” didi. Melek 
“ʿAmelüñdür saña ancaḳ hem-dem, yoġsa anda ne melek var ne enìs olacaḳ 
ne ādem.” didi. Melik “ʿAmelüm olmayıcaḳ kim yār u ġam-ḫvār ve kim enìs 
ü ġam-küsār olur?” didi. Melek “Ol taḳdìrce maṣìrüñ nār ve merciʿüñ ġazab-ı 
saḫaṭ-ı Cabbār’dur.” diyüp ḳabż-ı rūḥ itdi. Ehl ü ʿıyāl ve ḫvìş ü aḳrān u emsā̱l 
cemʿ olup ol ḳaṣrda olan nāġme nevḥaya ve ʿıyş nìşe mübeddel oldı. 

Ḥikāyet-i Rābiʿa: Melekü’l-mevt ʿaleyhi’s-selām aḥyānen meclis-i Süleymān 
Nebì’ye gelürdi. Mā-beynlerinde nice muṣāḥabet olurdı. Bir gün yine gelüp 
ḥāżırlardan bir şaḫṣa diḳḳatle naẓar itdi. Melekü’l-mevtüñ [N32b] naẓarı ol 
şaḫṣa ese̱r itdi. “Yā nebiyu’llāh bu kimdür ki naẓarından yüregüm ürkdi ve 
cānum ḳorḳdı.” didi114. Süleymān ʿaleyhi’s-selām “Bu Azrāyil’dür, ḳavm-i benì 
Ādemi diyār-ı āḫirete iletmege delìl ü sebìldür.” didi. Ol şaḫṣ “Yā nebiyyu’llāh 
bu şaḫṣdan baña ḫaşyet ü dehşet ḥāṣıl oldı, rìḥe emr eyle aḳṣā-yı maʿmūrede 

113 Maḳtem] ḳasìtem T.
114 Didi] -N.
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beni bir cezìreye iletsün. Tā ki bir pāre yüregüm oturup ḳorḳum yatsun.” didi. 
Süleymān emr idüp rìḥ ol şaḫṣı bilād-ı Hind’den bir cezìreye iletdi. Sehl zamān 
geçmedin melekü’l-mevt meclis-i Süleymān’a gelüp Süleymān ol şaḫṣa diḳḳat-
le naẓarından suʾāl itdi. Melekü’l-mevt “Ol şaḫṣuñ ʿömri dükenüp cezìre-i 
Hind’de ḳabż-ı rūḥına meʾmūr olmuşdum, meclisüñde görüp taʿaccüb itdüm 
idi. Ḥāliyā yine meʾmūr olduġum yirde rūḥın ḳabż itdüm.” didi. Süleymān 
Nebì taʿaccüb idüp ḥużżār-ı meclise taḳrìr itdi. 

Ḥikāyet-i Ḫāmise: İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn [T21a] zamān-ı salṭanatında 
ʿālemi seyr iderken bir gün yolı bir ḳavme uġradı ki ḳubūr-ı mevtālarını evleri 
öñinde idüp her zamānda görürler ve buḫūrlar virüp silüp süpürürler. Ḥayāt-
ları şiddet ü zaḥmetle memāta ber-ā-ber ve ġıdāları ḥaşìş-i arż-ı nebāt ḫod 
yanlarında nebāta ber-ā-ber. İskender meliklerin daʿvet itdi, daʿvetine icābet 
itmedi. Āḫir Ẕü’l-ḳarneyn aña geldi, ol ḥālde görüp [N33a] envāʿ-ı ʿibret aldı. 
“Yanıñuzda sìm ü zer ve ġulām u nökerden esbāb-ı tenaʿʿum olan nesnelerden 
nesne yoḳ, vechi nedür?” didi. Ol şaḫṣ cevāb virüp “Naʿìm-i dünyā zāyildür, 
ʿabd ile Rab mā-beyninde ḥāyildür. Lā-cerem çünki mālı bunda ḳoyup giderüz, 
yoḳ yire cemʿ idüp n’iderüz115?” didi. Ẕü’l-ḳarneyn “Yā ḳubūr-ı mevtāyı ḳapu-
larıñuz öñinde itmekden murādıñuz nedür?” didi116. Ol şaḫṣ “Tā ki mevtāyı 
ḥāżır ve kendümizi ḳudūm-ı melekü’l-mevte muntaẓır bilüp ʿibādet-i Ḥaḳ’dan 
ġāfil ve umūr-ı dünyāya müştaġil olmayavüz.” didi. 

Ẕü’l-ḳarneyn “Yā naʿìm-i dünyā bì-ḥad ve leẕāyiẕ-i ḥayāt lā-yüʿadd iken niçün 
ġıdāñuz nebātdur?” didi. Ol şaḫṣ “Buṭūnımuzı ḳubūr-ı ḥayvanāt itmekden 
ḳaçaruz, sedd-i ramaḳla ḳanāʿat iderüz.” didi. Baʿdehū bir ādem ḳafası çıḳarup 
“Yā Ẕü’l-ḳarneyn bu ḳafa ṣāḥibi kimdür bilür misün?” didi. İskender “Yoḳ.” 
didi. Ol şaḫṣ “Bu ḳafa mülūk-i dünyādan bir melik-i cāyir ve şaḫṣ-ı cābirüñ 
ḥāyir ḳafasıdur ki raʿiyyete cevr ve ʿaskerine ġadr iderdi, āḫir ecel ḳafasın aldı, 
taḫt üstinden taḥta ṣaldı. Ḥāliyā maḳarrı117 nār ve başı bunda ʿibret-nümūn-ı 
ḫalḳ-ı diyārdur.” didi. Baʿdehū bir ḳafa daḫı çıḳarup “Bunuñ ṣāḥibi bir melik-i 
ʿādil ve pādişāh-ı kāmil idi. Ḥāliyā maḳarrı118 cennet ve ḳafası bize sebeb-i 
naṣìḥat ve bāʿis-̱i meyl-i maʿdeletdür.” diyüp elin İskender’üñ başına ḳoyup 
“ʿAcabā başuñda yazu bu iki ḳafadan [N33b] ḳanḳısı olmaḳdur?” didi. İs-

115 N’iderüz] n’eylerüz T.
116 Ẕü’l-ḳarneyn “Yā ḳubūr-ı…murādıñuz nedür?” didi] -T.
117 Maḳarrı] muḳabbiri T.
118 Maḳarrı] muḳabbiri T.
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kender zārì ḳıldı, şaḫṣı der-āġūş idüp ser ü çeşmin būs itdi. Her çend ki “Gel 
yanumda vezìrüm ve her emrümde müşìrüm ol.” didi ḳaṭʿā raġbet itmeyüp 
İskender’i meʾyūs itdi. Ol daḫı ḳalḳup otaġına gitdi. 

Lā-cerem ʿalāmet-i saʿìd oldur ki mevtüñ ẕikrinden ve aḫbār-ı mevtüñ is-
timāʿından ġam-gìn ü dil-gìr ola. 

Ḫaberde vāriddür ki [T21b] mevti çoḳ ẕikr idüp ẓulmet-i laḥdi fiḳr idenüñ 
ḳabri ravża-i cennet olur ve mevtüñ ẕikrinden ġaflet idenüñ ḳabri ḥufre-i nār 
olur. Bir gün rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām merātib-i şühedāyı beyān iderken Ḥaż-
ret-i ʿĀyişe raḍıya’llāhü ʿanha buyurdı ki “Ḫāricden kimesne merātib-i şühedāya 
vāṣıl olur mı?” Buyurdılar ki “Şol kimse ki günde yigirmi kerre mevti ẕikr idüp 
ol ẕikr ile maḥzūndur, anuñ derecesi şühedā derecesinden efzūndur. Saʿādet ol 
sulṭān-ı ʿādilüñ ki nefes-i aḫìr ve vaḳt-i āḫir fikrin idüp umūr-ı salṭanatda ʿadl ü 
dād ve ṭarìḳ-ı şerʿde istiḳāmet ü sedād üzre olup ʿadālet-güster ve raʿiyyet-per-
ver ola.
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E L - B Ā B Ü ’ L - E V V E L

Fì Ẕikri’l-ʿAdli Ve’s-Siyāseti ve  
Seyri’l-Mülūki ve Ensābehüm

Ey zìver-i fikr119 ile ārāste ve ḥilye-i ʿ aḳl u120 fażl ile pìrāste belki Ḥaḳ teʿālā cüm-
le ʿibādından iki ṭāyifeyi mümtāz ve beyne’l-ʿibād ser-firāz eyledi. Bir ṭāyife 
ṭāyife-i enbiyādur ki vaẓìfeleri ʿibāda menāhic-i hidāyet ü irşād ve meyāhic-i121 
istiḳāmet ü sedādı taʿyìndür [N34a] ve bir ṭāyife ṭāyife-i ümerādur, vaẓìfeleri 
ʿibāduñ mebādì-i intiẓām-ı aḥvāllerin ve mebānì-i istiḥkām-ı ḥāl ü meʾāllerin 
tertìb ü tezyìndür. İki ṭāyifeye bile inḳıyād u iṭāʿat ve taḳlìd ü tabʿiyyet lāzımdur 
ki aṭìʿu’llāhe ve aṭìʿu’r-rasūle ve üli’l-emri minküm122. Selāṭìn-i enām daḫı iki fırḳadur 
ki birisi ʿādillerdür ki saʿādet-i dünyeviyyeleri saʿādet-i uḫreviyyelerine müfżì123 
ve salṭanat-ı ṣuveriyyeleri salṭanat-ı maʿneviyyelerini muḳteżìdür ve bir ṭāyife 
ẓalemedür ki dünyāda mülkleri fānì vü zāyil ve āḫiretde ḳılāde-i gerdenleri 
aġlāl u selāsildür. Nitekim rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki el-mülkü 
yebḳā bi’l-küfri ve lā-yebḳā bi’ẓ-ẓulmi, yaʿnì “Mülk ẓulm ile dāyim olmaz küfr ile 
ḳāyim olur.” Elsine-i ʿālemde meẕkūr ve tevārìḫde mesṭūrdur ki Mecūsìler dört 
biñ yıl cümle ʿāleme ḥükm eylediler, ʿadllerinüñ bereketiyle ve reʿāyālarınuñ 
duʿā vü himmetiyle. 

119 Fikr] ʿaḳl N.
120 ʿAḳl u] -N.
121 Meyāhic-i] menāhic-i T.
122 (Ey iman edenler) Allah’a itaat edin. Rasulüne ve sizden olan yöneticilere itaat edin (Nisâ 59).
123 Uḫreviyyelerine müfżì] āḫiretlerine müfevveżì N.
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Aḫbārda vārid olmışdur ki Ḥażret-i Dāvud’a ʿaleyhi’s-selām vaḥy-i İlāhì vārid 
olmışdur ki ḳavmüñi mülūk-i ʿAcem’e sebb eylemekden menʿ eyle ki mülūk-i 
ʿAcem bilādumı ʿadāletleriyle maʿmūr ve ʿibādumı [T22a] naṣafetleriyle124 
mesrūr eylemişlerdür. Mülūk-i ʿAcem’den ʿadl iden pādişāhlar ki Erdeşìr ve 
Efrìdūn ve Behrām-ı Gūr ve Nūşirevān’dur, zamān-ı salṭanatlarında aḥvāl-i ʿā-
lem muntaẓam ve benì Ādem ḥużūr-ı ḳalble ʿibādet-i Ḥaḳḳ’a ve duʿāʾ-i pādişā-
ha müdāvim idi ve mülūk-i ẓalemeden Ḍaḥḥāk ve Efrāsyāb ve Yezdicerd’dür, 
bunlaruñ zamānında [N34b] ẓulm ü bì-dād ve fitne vü fesādla cihān müşevveş 
ve ḫalḳ-ı ʿālem der-keşākeş olup mihnetde idi. Ol sebebden anlaruñ zamān-ı 
salṭanatları mümted olup vefātlarından ṣoñra ẕikr-i bi’l-ḫayrları anlara ʿömr-i 
sā̱nì oldı ve herkes anlara ḫayrla dāʿì vü sā̱nì ve bunlaruñ zamān-ı ḥükūmetleri 
tìz münsed125 olup nefrìn ü laʿnetle ẕikrleri sebeb-i ʿaẕāb olup herkes anlara 
bed-gümān u şānì oldı. 

Ẕikr-i Ensāb-ı Mülūk 

Mervìdür ki çün evlād-ı Ādem ʿaleyhi’s-selām rūy-ı zemìnde kesì̱r ve bunlaruñ 
zindegāneleri emr-i ʿasìr oldı Ḥażret-i Ādem ʿaleyhi’s-selām evlādından Şìt ʿaley-
hi’s-selāmla Keyūmers’̱i iḫtiyār eyledi ve bunlara düstūrü’l-ʿamel olmaġıçün 
ḳırḳ ṣaḥìfe-i münzele virüp Ḥażret-i Şìt’i meṣāliḥ-i dìn ve umūr-ı āḫirete vālì ve 
Keyūmers’̱i umūr-ı126 dünyā ve aḥvāl-i reʿāyāya serdār eyledi. Mülūk-i arżuñ 
evveli Keyūmers’̱dür ve müddet-i salṭanatı otuz yıldur. Ekse̱r müverriḫìn bu 
ḳavle ḳāyil ve bu rivāyete māyildür. Andan ṣoñra salṭanat Keyūmers’̱den Hū-
şeng-i pür-ferhenge mìrās ̱degüp ḳırḳ yıl ol daḫı şāhlıḳ idüp127 ḥākim-i naṭʿ-ı 
kāyināt olup āḫir ferzìn-i ecel bend geçüp şeh-māt olup andan Ṭahmūres ̱otuz 
yıl bu fānì mülke vālì oldı. Cinlerle ḥarb u ḳıtāl ve ceng ü cidāl idüp āḫir anuñ 
daḫı vücūdından ʿālem ḫālì oldı. Andan ṣoñra cām-ı salṭanat bu bezmde Cem-
şìd’e degüp ṣınāyiʿ ü ālāt [N35a] ve ḥıref-i mühimmātla ʿālemi pür-naẓm u 
niẓām itdi. Yedi yüz yıl bezm-i salṭanatuñ kāmrānı olup ʿāḳıbet sāḳì-i ecel anuñ 
daḫı ṭolusın tamām itdi. Andan mülk Hūrās’a intiḳāl itdi ki laḳabı Ḍaḥḥāk’dur, 
selāṭìn içinde effāk u seffāk ve fettāk u hettākdur, siḥr ü şuʿbede bünyādın ol 

124 Naṣafetleriyle] nuṣʿatle N.
125 Münsed] mesned N.
126 Umūr-ı] -T.
127 İdüp] eyledi T.
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itdi. Ẓulm ü cevrle biñ yıl ḫalḳı aġladup āḫir ḍaḥḥāk iken dünyādan [T22b] 
giryān gitdi. Andan dehr-i dūn Ferìdūn’ı serdār itdi. Beş yüz yıl ḥüsn-i ḫulḳ 
ve luṭf  u ʿadl ü cūd beẕliyle ʿālemi maʿmūr idüp ʿāḳıbet çarḫ elinde feri dūn 
olup ʿālem-i uḳbāya güẕār itdi. Baʿdehū arūs-ı devlet Minūçihr’e çihre-nümā 
olup yüz yigirmi yıl ol daḫı ʿilm-i nāfiʿ ve ʿamel-i ṣāliḥ ile yir yüzinde zindegānì 
idüp mülk-i bāḳìye irtiḥāl itdi. Andan Nevder pādişāh olup on iki yıl pādişāhlıḳ 
sürüp salṭanat eyledi. Andan Efrāsyāb’dur ki Türkistān’da şöhreti Gök Alp 
dimekle maʿrūfdur, ol daḫı on iki yıl āsyāb-ı salṭanatda nevbet gözledi. Çünki 
rūzgār ʿömrini un gibi ögütdi vaṭan-ı aṣlını özledi. Andan Ṭahmāsb beş yıl 
salṭanat serìrinde kāmrān oldı. Şecāʿat ü ʿadāletiyle ʿālem reşk-i bāġ-ı cinān 
oldı. Andan tāc-ı mülk Keyḳubād’a intiḳāl itdi. Yüz yigirmi yıl tedbìr-i ʿasākir 
ve techìz-i128 cünūd u cüyūş ve nevāziş-i raʿiyyet ü sitayiş ü raġbet ile [N35b] 
salṭanat itdi, menzil-i āḫirete irtiḥāl itdi. Andan ṭāvus-ı devlet Keykāvus’a cil-
ve-nümā oldı. Himmet-i ʿ āliye ve ʿ adālet-i şāmile ile yüz yigirmi yıldan ṣoñra ol 
daḫı sākin-i mülk-i ʿuḳbā oldı. Andan Keyḫüsrev Şìrìn-i devleti der-āġūş itdi. 
Altmış yıl salṭanat idüp zamānında zühd ü ṣalāḥuñ çerāġı uyandı ve ʿilm ü ʿad-
lüñ ocaġı yandı. Āḫir pìrezen-i dehr-i Ferhād-küş elinden bir cām-ı zehr-ālūd 
nūş itdi, şöyle ki ḥelvā-yı salṭanat leẕẕetin ferāmūş itdi. Andan Mihrāsb ʿarṣa-
i129 salṭanata esb sürdi. Kibr ü ʿucbı bir mertebe idi ki demüri çigneyüp göge 
püfkürdi, ḳırḳ yıldan ṣoñra ol daḫı çille-ḫāne-i ḳabrde erbaʿìne girdi. Devrān 
anuñ manṣıbın āḫir130 Küştāsb’a virdi. Beyt: 

Çü yaḳdı dìn-i Zerdüşt’üñ çerāġın 
Uyandurdı Mecūsìler ocaġın 

Yüz yigirmi yıl şuʿle-i devleti delìl idinüp ardına uydı. Āḫir devrān anuñ daḫı 
ocaġına su ḳoydı. Andan devlet Behmen-i İsfendiyār’a yār oldı. Ḥıḳd u ḥa-
sed ve kibr ü ruʿūnetle yüz on iki yıl ʿömr sürüp derd ü ḥasretle müteveccih-i 
dārü’l-ḳarār oldı. Andan ḳızı [T23a] Hümā’ya hümā-yı ʿarūs-ı salṭanat ṣāye 
ṣaldı. On yedi yıl ʿavretligiyle ḥüsn-i siyāset ve ʿaḳl u kiyāsetle salṭanat idüp āḫir 
şevher-i ecele varup dehr-i dūn andan daḫı arta ḳaldı. Andan Dārā’ya felek 
medār itdi. [N36a] Ḳırḳ bir yıl salṭanatından ṣoñra ol daḫı tāc u taḫtı hebā 
itdi. Baʿdehū oġlı Dārāb-ı Dārā bu dāra ḥākim oldı. Elli yıl devlet sürüp dār-ı 
ünse ʿ āzim oldı. Andan nevbet İskender-i Rūmì’ye degdi ki laḳabı Ẕü’l-ḳarneyn 

128 Techìz-i] techìr-i N.
129 ʿArṣa-i] -N.
130 Āḫir] -N.
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ve mesìre-i salṭanat-ı maşrıḳeyndür, rūy-ı zemìnde131 geşt ü seyāḥāti ve fetḥ-i 
ṭılsımātı ve müşāhede-i ʿacāyibātı ve fütūḥ-ı ḥaṣūn ve hezìmet-i selāṭìn-i rubʿ-ı 
meskūn ve tesḫìr-i eḳālìm ve taḥṣìl-i ḫazāyin ü zer ü sìm itdügi her dilde meẕkūr 
ve her sìnede mesṭūrdur, otuz altı yıl salṭanat sürdi. Āḫir ẕillet-i mevti ol daḫı 
gördi. Baʿdehū Erdeşìr bin Sāsān yetmiş sekiz yıl ʿāleme132 sulṭān oldı. Andan 
Şābūr bin Erdeşìr otuz üç yıl salṭanatla kāmrān oldı. Andan nevbet Ürmüz’e 
de degdi. Otuz yıl133 üç ay ol daḫı salṭanat nevbetin urdı. Andan Behrām bin 
Behrām yigirmi yıl şāh olup anı daḫı çarḫ-ı bì-vefā ḫarca134 sürdi. Behrām 
bin Behrāmiyān bu meydāna at ṣaldı. Dört ay ol daḫı salṭanat ṭablın çaldı. 
Barsā pādişāh oldı. Ṭoḳuz yıldan ṣoñra anuñ daḫı ḥāli tebāh oldı. Hürmüz 
bin Barsā mesned-nişìn oldı135. Yetmiş yıl beş aydan ṣoñra anuñ daḫı taḫt-gāhı 
taḥt-ı zemìn oldı. Ṣoñra136 ḳarındaşı Erdeşìr yirine geçdi. On yıldan ṣoñra ol 
daḫı ecel ṭolusın içdi. Anda137 [N36b] Şāhbūr ṣāḥib-i taḫt u tāc138 oldı. Beş yıl 
ʿömr sürüp taḫta-i tābūta muḥtāc oldı. Baʿdehū139 Behrām bin Şābūr ṣāḥib-i 
serìr oldı. On iki yıldan ṣoñra dìvān-ḫānesi ḳara yir oldı. Andan140 Yezdicerd 
ḥükümrān oldı. Otuz yıl ḫalḳ emrine bende-i fermān oldı. Zamānı zamān-ı 
cevr ü ṭuġyān ve fesād141 u ʿudvān oldı142. Baʿdehū143 Behrām-ı Gūr ṣāḥib-i 
zamān oldı. Altmış üç yıl aḥvāl-i raʿiyyete iltifāt u teveccüh-i tamām ve ṣayd 
u şikār ve luʿb144 [T23b] u lehv ve ʿìş ü nūş-ı müdām ile salṭanat idüp diyār-ı 
ʿademe revān oldı. Yirine145 Yezdicerd-i Behrām pādişāh oldı. On sekiz yıldan 
ṣoñra sālik-i rāh-ı beḳā146 oldı. Andan Hürmüz bu bezme sāḳì oldı. Ṭoḳuz ay 

131 Zemìnde] zamānda N.
132 ʿĀleme] -T.
133 Yıl] sene T.
134 Ḫarca] çarḫa T.
135 Oldı] ider T.
136 Ṣoñra] -N.
137 Anda] -N.
138 Tāc] külāh T.
139 Baʿdehū] -N.
140 Andan] -N.
141 Fesād] ḳıyād T.
142 Oldı] itdi T.
143 Baʿdehū] -N.
144 Luʿb] taʿab T.
145 Yirine] -N.
146 Rāh-ı beḳā] rāh N.
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anuñ daḫı bezmi ḳıyāḳì oldı. Baʿdehū147 Fìrūz bin Hürmüz bezm-i salṭanat 
kurdı. On bir yıl meclisi ṭurdı, baʿdehū148 eşik-i serìr-i salṭanata149 oturdı. Beş 
yıl altı150 aydan ṣoñra anı daḫı felek ḫarca sürdi. Andan ṣoñra151 Keyḳubād’a 
tāc u evreng mübārek-bād itdi. Ḳırḳ yıldan ṣoñra ol daḫı “Ḫayr-bād” diyüp152 
gitdi. Andan153 Cāmasb-ı Ḥakìm ʿāleme ḥükm itdi. ʿİlm-i nücūmda māhir ve 
raṣada ḳādir idi. Bir yıl altı ay ʿāleme ḥükümrān154 oldı. Āḫir mülk-i ʿademe 
revān oldı. Baʿdehū155 Nūşirevān pādişāh oldı. Ḳırḳ sekiz yıl ʿāleme ʿadl-güster 
ve dād-ḫvāh oldı. Baʿdehū156 Hürmüz yirine geçdi. On iki yıldan ṣoñra cellād-ı 
zamān [N37a] anuñ daḫı ḳanın içdi. Andan157 Ḫüsrev-i Pervìz eyvān-ı salṭa-
natda serìr-nişìn oldı. Anuñ ḥaşmet-i salṭanatı ve ʿasker ü saṭveti ġālib-i cümle-i 
selāṭìn oldı. Otuz sekiz yıl taḫt ı şāhìde ḳarār itdi. Āḫir diyār-ı āḫirete güẕār itdi. 
Yirine Şìrūye pādişāh oldı. Yedi aydan ṣoñra anuñ daḫı peymāne-i ʿömri ṭoldı. 
Baʿdehū158 Erdeşìr ṣāḥib -serìr oldı. Bir yıl altı aydan ṣoñra ol daḫı dāʿì-i mevte 
fermān-peẕìr oldı. Baʿdehū159 Kedāred ʿāleme server oldı. Elli beş günden ṣoñ-
ra ol daḫı ḫāke ber-ā-ber olup andan160 Būrān Duḫt nām ʿavret zen-i dünyāya 
ḥükm itdi. Altı aydan ṣoñra ol daḫı gitdi. Yirine161 Erzemì Duḫt pādişāh oldı. 
Dört aydan ṣoñra ol daḫı ḫāk- i rāh oldı. Baʿdehū162 Ferruḫzād serv i āzād gibi 
ser-bülend oldı. Bir aydan ṣoñra ḫāk içinde ġalṭān olup nā -müstemend oldı. 
Yezdicerd ki āḫir i mülūk i ʿAcemdür, nevbet aña degdi. Rūzgār anı daḫı ögit-
di. Ol daḫı bu āsyābda nevbetin ṣavup gitdi. Andan ṣoñra emìrü’l-müʾminìn 
ʿÖmer raḍıya’llāhu ʿanh zamān-ı ḫilāfetinde devlet-i İslām ġālib olup menābir-i 

147 Baʿdehū] -N.
148 Baʿdehū] -N.
149 Serìr-i salṭanata] serìre N.
150 Altı] iki T.
151 Andan ṣoñra] -N.
152 Diyüp] idüp N.
153 Andan] -N.
154 Ḥükümrān] ḥükm-i revān T.
155 Baʿdehū] -N.
156 Baʿdehū] -N.
157 Andan] -N.
158 Baʿdehū] -N.
159 Baʿdehū] -N.
160 Andan] -N.
161 Yirine] -N.
162 Baʿdehū] -N.
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memālik-i ḫıṭṭa-i ʿ ālem ḫuṭbe-i nām-ı sulṭān-ı serìr-i [T24a] ıṣṭıfā ile ser-bülend 
oldı ve dār u diyār şeref-i İslām ve millet-i Muḥammedì’den behremend oldı. 
Debdebe-i kūs-ı şerìʿat ile gūş-ı ʿālem ü ʿālemiyān pür-velvele oldı ve gülbāng-i 
eẕān-ı penc-nevbet-i eyyāmla [N37b] dervāze-i cihān ġulġule ṭoldı. 

Bu selāṭìnüñ ẕikrinden murād oldur163 ki ehl-i iḫtiyār iʿtibār ideler ki bunlar 
daḫı zamānlarında mülk-i ʿāleme mālikāne ḥükm iderlerdi ve ḥall ü ʿakd ve 
ḳabẓ ü basṭdan diledüklerin iderlerdi. Ḫātim-i salṭanatlarına memālik mūm idi 
ve tìġ-ı saṭvetlerine ʿālem mahkūm idi. Her birinüñ mencūḳ-ı sancāḳ-ı devleti 
māhìçe-i māha irmişdi ve senābik-i merākib-i mevākibleri çeşm-i gāv-i zemìne 
girmişdi. Ḥāliyā her biri taḫtı taḥta-i tābūta degişüp rūy-ı zemìnde kāmrān 
olanlar zìr-i zemìnde ḫāk ile yeksān ve eyüler eyülükle yād olunup revānları 
duʿā-yı ḫayrla şād u ḫandān ve kemlerüñ sūʾ-i efʿāl ü bed-ḫıṣālleri dillerde 
evrād olup cānları berzaḫ-ı dūzaḫda nālān ve nāmları elsine-i nāsda ḳarìn-i 
düşnām u leʿān olmışlardur164. 

Lā-cerem ehl-i ʿaḳla lāyıḳ budur ki eyüler aḫlāḳına taḳlìd ve nefsi yaramazlar 
ḫaṣāyilinden tebʿìd ide. Dirler ki ricālüñ mevtlerinden ṣoñra ẕikrleri ḥayāt-ı 
sā̱nì ḫuṣūṣā ḫayrla yād olunmaḳ bir başḳa zindegānìdür.

Ḥikāyet: Ebū ʿAlì bin İlyās ki sipeh-sālār-ı diyār-ı Iṣfahān ve kār-güẕār-ı pā-
dişāh-ı devrān idi, zāhid-i rūzgārì ve zühd ü riyāżetüñ āmūzkārı olan Ebū ʿAlì 
Deḳḳāḳ’a geldi. Ebū ʿAlì Deḳḳāḳ eyitdi “Yā emìr māl mi yanuñda eḥabdur, 
yoġsa [N38a] ʿadū mı eḥabdur?” didi ki “Māl eḥabdur.” Ebū ʿAlì eyitdi ki 
“Pes lāyıḳ mıdur ki māl maḥbūbuñ iken dünyāda terk idüp ḳoyup gidesin ve 
ḥuḳūḳ-ı ʿibād ve aʿmāl-i seyyiʾe ʿadūñ iken yanuñca bile ala gidesin.” Ebū ʿAlì 
fehm idüp aġladı, tevbe vü inābet idüp min baʿd ṭāʿat ü ʿibādete bel baġladı. 
Sulṭān-ı rusul bunca ʿuluvv-i rütbet ve cāh-ı menziletle vülidtü fì zemeni’l-meli-
ki’lʿādili165 dirdi ve Anūşirvān’a se̱nā iderdi. Pes lāyıḳ budur ki selāṭìn-i ehl-i 
İslām ʿibret-güzìn olup Nūşirevān Mecūsì dìni ḥasebiyle ehl-i zünnār ve şāyes-
te-i nār [T24b] iken ʿadl sebebiyle kendin nārdan ḫalāṣ itdüginden ʿibret alup 
kendiler lāyıḳ-ı cennet iken ʿamel-i sūʾ ile ehl-i nār olmaḳdan ʿār ideler. 

Ḥikāyet: Rivāyet olunur ki Nūşirevān-ı ʿĀdil bir gün temārüż idüp “ʿİlāc içün 
bir ḫāne-i ḫarābdan bir ḫışt-ı turāb ārzū iderem.” didi. Ḳāṣıdlar ḳaṣd idüp 

163 Oldur] budur T.
164 Olmışlardur] -N.
165 Adil hükümdar zamanında doğdum.
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eṭrāf-ı memālikde cüst ü cū ve eski kerpic bulmaḳda çoḳ tek ü pū itdiler. Ne 
kimesne ḳarye-i ḫarābdan ḫaber virdi ve ne bir ādem ḫışt-pāre-i köhneden 
ese̱r gördi. Anūşirvān ḥamd-i bì-pāyān ve şükr-i firāvān idüp memleketinüñ 
vālìleri ʿādil ve raʿiyyetleri kemāl-i hużūr-ı bāl ve riḳḳatü’l-aḥvāldür, her biri 
kām-ı diline vāṣıl olduġın bildi. Zìrā ḥüḳemā ittifāḳ ile dìn mülkle dāyim ve 
mülk cünd ile ḳāyim [N38b] olur. Cünd māl ile üstüvār ve māl reʿāyā ile 
ber-ḳarār olur. Lā-cerem cümlenüñ mevḳūf-ı ʿaleyhi reʿāyānuñ ʿemāretidür. 
Çün reʿāyā ḫoş-ḫāl ü āsūde-bāl ola māl vāfir olur. Çün māl vāfir ola sulṭāna 
ʿasker ḫāżır166 olur. Sulṭān tesḫìr-i eḳālìm ve tevfìr-i ḫazāyin-i zer ü sìme ḳādir 
olur. Çün memālikde ẓulm ola aḥvāl-i reʿāyā muḫtel olur. Çün aḥvāl-i reʿāyā 
muḫtel ola māl ü ḫazìne emri muʿtell olur. Çün māl ü ḫazìne emri muʿtell ola 
ʿasker ḥāli zebūn olur. Çün ʿasker ḥāli zebūn ola167 salṭanat aḥvāli diger-gūn 
olur. Ve ẓulm daḫı iki nevʿdür, bir ẓulm sulṭānuñ raʿiyyete ẓulmi ve aḳviyānuñ 
żuʿafāya ẓulmi gibi ve aġniyānuñ fuḳarāya ẓulmi gibi, bir ẓulm daḫı kişinüñ 
nefsine ẓulmi gibi. İrtikāb-ı maʿāṣì ve iḥtimāl-i isā̱m ile pes men ẓaleme ẓulime168 
mūcibince bir kimesne kesb-i seyyiʾāt ü ḫaṭìʾātla nefsine ẓulm eylese aña daḫı 
bir ẓālim musallaṭ olur. Nitekim ḥikāyede vārid olmışdur ki 

Ḥikāyet: Benì İsrāyìl zamānında bir kimesne var idi ki169 ḳūt-ı żarūriyesi ṣayd-ı 
māhìye münḥaṣır ve envāʿ-ı ṣanāʿatde ancaḳ aña ḳādir idi. Ḥikmet-i İlāhì bir 
gün şebìkesine bir büyük māhì ṭutuldı, “ʿIyālüme ḳūt olur” diyü mesrūr oldı. 
ʿAvāne-i sulṭāndan bir ẓālim yarı bahāsına almaḳ ḳaṣd itdi. Ṣayyād ḫalāṣ olam 
diyü “Ṣatılıḳ degül.” [N39a] didi. ʿAvān ġażab idüp ġażabla meccānen aldı 
gitdi. Ṣayyād “Söyleyem” didügiçün muḥkem let itdi. Ṣayyād ʿ āciz olup yüzüni 
göge ṭutup [T25a] “İlāhì beni ʿāciz ü żaʿìf  ve anı ḳavì vü ʿanìf  ḫalḳ170 itdüñ. 
Benüm bunuñla dünyāda muḳāvemete ḳudretüm yoḳ. Dünyāda serìʿan ve 
ʿācilen dādum al ki āḫirete taḥammüle ṭāḳatüm yoḳ.” didi. Nālān ü giryān 
gürisne vü nā-tüvān evine geldi. Bu ṭarafdan ʿavān daḫı evine geldi. Balıġı 
bişürmek içün ıṣlāḥa ḳaṣd itdi171. Balıḳ aġzın açup barmaġın eyle ıṣırdı ki ʿaḳlı 
gitdi. Her ne vechle ki ilāc itdi, ʿilāc-peẕìr olmadı. Defʿ-i elemine aṣlā çāre vü 

166 Ḫāżır] vāfir T.
167 Çün ʿasker ḥāli zebūn ola] -N.
168 Zulmeden zulme uğrar.
169 Ki] ve N.
170 Ḫalḳ] -N.
171 İtdi] ḳıldı N.
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güẕìr bulmadı. Ṭabìbe ʿarż-ı ḥāl itdi. “Barmaġuñ kes ki elem elüñe sirāyet 
itmeye.” didi. ʿAvān barmaġın kesdi, elem eline intiḳāl itdi. Şöyle ki bì-ḥāl idi, 
nāçār ṭabìbe ḥikāyet itdi. Ṭabìb elin bileginden ḳaṭʿla işāret itdi. Eyle itdi, bu 
defʿa elem sāʿidine naḳl itdi. Ṭabìb sāʿidinden ḳaṭʿla emr itdi. ʿ Avān müteḥayyir 
olup dìvāne-vār ṣaḥrādan yaña yürüdi. Nā-gāh gözüni ḫvāb bürüdi. Hātifden 
āvāz geldi ki “Mādām ki ḫaṣmuñ irżā itmeyesin elemüñ mündefiʿ olmaz ve her 
ʿużvuñı ḳaṭʿ iderseñ bu belā senden münḳaṭıʿ olmaz.” Ḥarìf  bìdār olup şehr 
içinde geşt ü güẕār idüp ṣayyādı bulup istiḥlāl itdi. Derḥāl ḥarìfüñ172 elemi 
sākin olup Ḥaḳ teʿālā daḫı anı ḫoş-ḥāl itdi. [N39b] ʿAvān āgāh olup tevbe-i 
ḫāliseye tevfìḳ buldı. Ḥaḳ teʿālānuñ luṭfına maẓhar olup yine eli bütün oldı. 

Ḥikāyet: Bir gün Ḥażret-i Kelìm Cebel-i Ṭūr’da münācāt-ı Ḥażret-i Rabb-i 
nūrda duʿā idüp “Yā Rab baña ʿadl ü dāduñ ve maẓlūmuñ ẓālimden ḥaḳḳın 
istāduñ173 göster.” didi. Nidā-yı İlāhì vārid oldı ki “Çün her işüñ ġāyetin teʾem-
mül idemezsin ẓāhiren cārì olan umūra taḥammül idemezsin.” didi ki “Senüñ 
tevfìḳuñ olıcaḳ ṣabr iderem ve her mertebe cānuma cebr iderem.” Pes emr 
vārid oldı ki “Fülān mevżiʿde olan çeşmeye varup bir mekān-ı ḫafìde iḫtifā 
eyle. Andan kemāl-i ḳudret ü ʿadlümi temāşā eyle.” Ḥażret-i Kelìm varup ol 
çeşme ḳurbında nihān oldı. Ḳudret-i Ḥaḳḳ’uñ ẓuhūrına nigerān oldı. Nā-gāh 
bir süvār ṣu var diyü ol ṣu kenārına gelüp atından inüp ṣoyundı. Belinden biñ 
dìnārla bir hemyānı çıḳarup çeşme yanında ḳoyup [T25b] kendü ṣuya girüp 
yundı. Baʿdehū giyünüp namāz ḳılup binüp gitdi. Hemyānı ḳoduġı yirde unut-
dı. ʿAḳabince bir oġlancuḳ ṣu içmege gelüp hemyānı bulup aldı gitdi. Derḥāl 
bir aʿmā ḳoca gelüp ābdest alup namāza şurūʿ itdi. Nā-gāh ol hemyān ṣāḥibi 
olan süvār gelüp aʿmāyı gördi. Hemyānın ṣordı174. Aʿmā “Ben aʿmāyam hem-
yānı [N40a] nice görürem? Ne gördüm ne aldum?” diyü inkār eyledi. Süvār 
inanmayup ṭalebinde ıṣrār itdi. Āḫir ġażaba gelüp tìġ çeküp aʿmāyı helāḳ itdi. 
Hemyānı esbābında arayup bulmayıcaḳ taʿaccüb itdi gitdi. Ḥażret-i Mūsā’nuñ 
ṣabrı gidüp “İlāhì ḳudretüñde ʿaḳllar tìre ve kemāl-i ḥikmetüñde göñüller 
ḫìredür, ḥaḳìḳat-i ḥāle beni vāḳıf  eyle ve bu sırra ʿārif  eyle.” didi. Cenāb-ı 
İlāhì’den ḫiṭāb geldi ki “Ben ʿālimü’s-sırru’l-ḫafiyyātam ve kāşifü’ż-żarru 
ve’l-beliyyātam. Esrārumda ʿuḳūl ḥayrān ve ḥikmetümde ʿālem ser-gerdāndur. 
Oġlancuġuñ babası süvāra ḫidmet idüp ücretinden biñ dìnār cemʿ olmışdı ve 

172 Ḥarìfüñ] -N.
173 İstāduñ] isḳāṭuñ N.
174 Hemyānın ṣordı] -T.
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aʿmā süvāruñ babasın ḳatl eylemiş idi. Ḥāliyā oġlancuġa ḥaḳḳ-ı mevrūsı̱ vāṣıl 
olup175 süvār deynden ḫalāṣ buldı ve süvār babasınuñ ḳātilin öldürüp ḳıṣāṣ oldı. 
İkisinüñ daḫı murādı ḥāṣıl ve ḥaḳ müsteḥaḳḳına vāṣıl oldı.” didi. 

Ḥikmet: İskender-i Ẕü’l-ḳarneyn’e suʾāl itdiler ki “Bunca mülk ü māl ve ʿizz 
ü celāl ve esbāb-ı kamrānì ve aḥkām-ı cihān-sitānìden ġāyet-i şevḳuñ nedür ve 
nihāyet-i ẕevḳuñ nedendür?” Cevāb virdi ki “Cümlesinden iki nesneden pür-
sürūr ve mevfūru’l-ḥubūram176. Biri ʿadl ü inṣāf  ki maẓlūmuñ ẓālimden dādın 
alam ve biri baña iḥsān idene iḥsānından ziyāde iḥsān idüp şükr ü iḥsānuñ 
dadın alam [N40b] ve ḥadìs-̱i ṣaḥìḥde vārid olmışdur ki Ḥaḳ teʿālā her nes-
nede iḥsānı sever ḥattā bir ḳoyun boġazlıyan kimesne ḳoyun elem-i ẕebḥden 
suhūletle ḫalāṣ olmaġiçün bıçaġın keskin idüp iḥsān idene bile rūz-ı ḳıyāmetde 
cezā-yı ḫayr ider.” 

Ve Mūsā ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki “Ḥaḳ teʿālā yiryüzinde ʿadlden efḍāl 
nesne ḫalḳ eylemedi. ʿAdl bir mìzān-ı [T26a] ṣaḥìḥdür ki her kim ol mìzānla 
ʿamel itdiyse cennete vāṣıl oldı ve ḳurb-ı Ḥaḳ derecesine nāyil oldı.” 

İbni ʿÖmer rasūlu’llāhdan rivāyet ider ki rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki 
“Muḥsinler içün cinānda müstaḳil maḳāmāt ve derecāt vardur. Ḥattā kendü ehl ü 
ʿıyāline iḥsān idenler daḫı ol muḥsinlerde dāḫil olurlar ve ol derecāta vāṣıl olurlar.” 

Ḳatāde raḍıya’llāhü ʿanh ellā teṭġav fi’l-mìzān177 āyetinüñ tefsìrinde dimişdür ki 
“Mìzāndan murād ʿadldür ve maʿnāsı budur ki yā benì Ādem sen kendüñde 
nice olunmaḳ dilerseñ senüñ ġayruñda daḫı sen öyle ʿadl eyle.” 

Ve yine İbni ʿÖmer’den mervìdür ki “Çünki Ādem arża hubūṭ eyledi Ḥaḳ 
teʿālā Ādem’e dört kelime vaḥy eyledi ve didi ki “Senüñ ve cümle ẕürriyyā-
tuñuñ ʿameli bu dört kelimeye menūṭdur. Ol dört kelimenüñ biri senüñçün 
ve biri benümçün ve biri benümle senüñ mā-beynüñde ve biri senüñle cümle 
nās mā-beyninde olmaġa merbūṭdur. Ammā ol ki benümçündür oldur ki bana 
ʿibādet [N41a] idüp şirk itmeyesin. Ol ki senüñçündür budur ki ʿ amelüñe göre 
cezā itsem gerekdür. Ol ki senüñle benüm mā-beynimüzdedür oldur ki senden 
duʿā ve benden icābet ve ol ki senüñle cümle nās mā-beyninde oldur ki ḫalḳ 
mā-beyninde ʿadl ü inṣāf  eyle ve āyìne-i İslām’uñı jeng-i ẓulmden ṣāf  eyle.” 

175 Süvāruñ babasın ḳatl eylemiş idi. Ḥāliyā oġlancuġa ḥaḳḳ-ı mevrūsı̱ vāṣıl olup] -T.
176 Mevfūru’l-ḥubūram] mecbūram T.
177 Ki siz de ders alıp ölçü dışına taşmayasınız (Rahman 8).
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Yine Ḳatāde rivāyet eyler ki ẓulm üç nevʿdür. Bir ẓulm şirk-i bi’llāhdur ki in-
ne’ş-şirke le-ẓulmünʿaẓìm178 bu ẓulmüñ ṣāḥibi maġfūr olmaz ki inna’llāhe lā-yaġfirü 
en yüşrake bihi179 ve bir nevʿ ẓulm dāyim olmaz. Elbette ol ẓulme mürtekib olan 
dāreynde cezāsın ve sezāsın bulurlar ve bir ẓulm daḫı vardur ki ṣāḥibi maġfūr 
olur. Ol ol ẓulmdür ki ʿabd irtikāb idüp nefsine ẓulm idüp aʿmāl-i seyyiʾe ile 
mevṣūf  olur. Baʿdehū nādim olup bāb-ı maġfiret-i İlāhì’ye ilticā eyler. Erḥa-
me’r-rāḥimìn’üñ ḳabūline muḳārin olup ettāʾibü mine’ẕ-ẕenbi ke-men lā-ẕenbe lehü180 
taʿrìfiyle maʿrūf  olur. 

Ve bu daḫı muḳarrerdür ki dìnle melik tevʾemān ve ʿadlle beḳā-yı mülk mü-
telāzımāndur. Sulṭāna münāsib belki vācib ü lāzım u lā-büddür ki dìndār ola 
[T26b] ve riʿāyet-i181 aḥkām-ı şerʿde sā̱bit ü üstüvār ola. Hevādan ictināb ve 
bidʿatden182 iḥtirāz üzre ola. Vilāyetinde emr-i dìnde ḳıllet-i mübālāt ve kesṟet-i 
efʿāl-i seyyiʾāt ile meşhūr olanları getürdüp yirinde tehdìd ü terhìb ve maḥallin-
de taʿzìr ü teʾdìb ide ve lāzım gelürse [N41b] vilāyetinden nefy ide tā ki anuñ 
iḥtimāl-i sirāyet-i efʿāl-i ḳabìḥası memleketden gide, saṭvetinden eviddā dehşet 
ve aʿdā ḫaşyet ideler ve umūr-ı raʿiyyeti riʿāyetde ihtimām ide. Ḳalìl ü kesì̱r kebìr 
ü ṣaġìr bilād u ʿibād aḥvālinde daḳìḳa fevt itmeyüp eşyāʾ-i meẕmūmede raʿiy-
yete müşārik olmaya ve aʿmāl-i maḥmūde-i tārik olmaya, fiʿl-i cemìl üzre sā̱bit 
ve ḥulk-ı sūʾdan müctenib ola. Efʿāl-i ḳabìḥa irtikāb idenlere muḥābāt itmeye 
ve cezāʾ-i şerʿìye müsteḥaḳ olanlara taḳdìr-i İlāhì’den ziyāde mücāzāt itmeye. 
Zìrā sulṭānda siyāset olmayıcaḳ bilāda fesād ve ʿibāda teżād düşer ve ḥükemā 
dimişlerdür ki raʿiyyetüñ ṭıbāʿı mülūk ṭıbāʿınuñ netìcesidür. Zìrā ekse̱r umūrda 
meliklerine iḳtidā ve anuñ isṟine iḳtifā iderler. Her ne kim meliklerinden gör-
seler aña taḳlìd iderler ve cemìʿ-ı efʿāllerin melikleri efʿāli üzre temhìd iderler. 

Ḥikāyet: Nitekim ḫulefāʾ-i Ümeyye’den Velìd bin ʿAbdü’l-melik ʿimāret ü 
zirāʿatle maʿrūf  idi. Ke-ẕālik zamān-ı ḫilāfetinde olan reʿāyāsı ʿimāret ü zirāʿat 
ü ḥirāse̱te meşʿūfdu ve Süleymān bin ʿ Abdü’l-melik kesṟet-i şurb u ekl ve ittibāʿ-ı 
şehevātla mübtelā idi. Ke-ẕālik zamānında işi ve güci ʿìş ü nūş ve ẕevk u ṣafā idi. 

Muḥammed bin ʿAlì bin Fażl rivāyet ider ki ben bu maʿnìye münkir idüm 
ve bu ḥuṣūṣda müteḫayyir idüm ṣoñra gördüm ki Velìd bin ʿAbdü’l-melik 

178 Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür (Lokmân 13).
179 Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez (Nisâ 48; 116).
180 İşlediği günahına tevbe eden hiç günah işlememiş gibidir. 
181 Riʿāyet-i] rāyet-i T.
182 Bidʿatden] bidaʿdan N.
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zamānınuñ183 reʿāyāsı [N42a] velìd ṭabìʿatıyla ʿāmil olup ḥavānìt ü ṭavāḥìn 
ve kürūm u besātìn ʿimāretine meşġūl oldılar. Hemān ki Süleymān ḫalìfe oldı, 
ol reʿāyā evvelki ḫaṣletlerin terk idüp Süleymān ḫulkıyla müteḫalliḳ oldılar ve 
ekl ü şurb ve eṭʿime-i enʿime tedārükiyle evḳāt geçürüp yemek ḳaydın yirlerdi. 
Ḥattā iki kimesne bir yire gelse bugün ne yidüñ ve ne levn ṭaʿām bişürdüñ 
dirlerdi. Ke-ẕālik hemān Süleymān fevt olup ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz ḫālìfe 
oldı, [T27a] ḫalḳda ne binā vü bünyād şuġli ḳaldı ve ne iṭtibāʿ-ı leẕẕāt ve 
meyl-i şehevāt fikri ḳaldı. Cümlesi miḥrāb-ı ʿibādete yüz ṭutdılar ve yüreklerin 
şehd ü şühūd-ı tecelliyātla ġıdā-yı cismānìden ṣovıtdılar.

Ḥikāyet: Nūşìnrevān-ı ʿĀdil zamānında bir şaḫṣ bir şaḫṣdan bir miḳdār yir 
ṣatun alup içinde bir genc buldı. Egerçi genc sürūriyle vìrāne-i ḳalbi genc-i 
şādmānì ile184 ṭoldı, ammā melik-i zamānenüñ yümn-i ʿadli ḳalbinde ese̱r itdi. 
Revān bāyiʿa dek güẕer itdi. “Ṣatduġuñ vìrānede genc-i şāygān buldum, çünki 
ḥarām ve ġayr-ı ḥelāldür baña ol genc mārdur, ṣanma kim māldür. Gel ol māli 
al.” didi. Bāyiʿ “Ben saña yiri ṣatduġumda māl var idügin bilmezdüm. Eger 
bilsem çıḳarup almaḳda taḳṣìr ḳılmazdum. Çün senüñ mülküñde iken çıḳdı 
eger mār u māl ve185 eger ḥarām u ḥelāl senüñdür.” didi. Muḥaṣṣal bāyiʿ ve 
müşterì [N42b] ol genc-i firāvānı almayup biribirine ḥavāle eylediler. Āḫir 
sulṭān-ı zamān olan Anūşirvān-ı ʿ Ādil’e gelüp ʿ arż-ı maḳāl eylediler. Nūşirevān, 
zamānında her kişide ṣadāḳat u istiḳāmet olduġına şād oldı. Āḫir ol iki kişinüñ 
evlādından ṣordı, birinüñ ḳızı ve birinüñ oġlı var imiş. “Sizüñ ṣadāḳatiñüz 
evlāduñuza sirāyet eylemek bereketdür. Münāsib budur ki sen ḳızuñ bunuñ 
oġlına viresin” diyüp ol māl cihāza ṣarf  olunup mā-beynlerinde muṣāheret 
bünyād oldı. Ol iki kişinüñ evlādı ve ensābı niçe zamān ṣıdḳ u ṣalāḥ ocaġı olup 
eyilükle ʿālemde yād oldı. Eger bu ḥāl bir melik-i cābir zamānında olsa her biri 
ol māl benümdür diyü niçe kerre daʿva vü ḫuṣūmet olurdı. “Beglikden ḫod māl 
mìrìnüñdür” diyü niçe kerre ḥükmler ve fetvalar olurdı186. Ṣāḥib-i ṣadāret olan 
devletlünüñ ekìd ü şedìd mektūb-ı emr-üslūbı ile maʿnìdārdur diyü küllì nefʿ 
mülāḥaẓasıyla ḳapucıbaşılarından birisin gönderüp vālì-i vilāyet maʿrifetiyle 
nice187 ḥükm ü ḥükūmet olurdı. 

183 Zamānınuñ] zamanında T.
184 İle] -N.
185 Eger mār u māl ve] -T.
186 Ve fetvalar olurdı] -N.
187 Ṣāḥib-i ṣadāret olan devletlünüñ ekìd…vilāyet maʿrifetiyle nice] gelüp N.
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Ḥükemā [T27b] dimişlerdür ki sulṭān mese̱lde bir sūḳa beñzer. Her metāʿuñ 
ki ol sūḳda revācı vardur, ḫalḳuñ ol metāʿı ol sūḳa iletmege iḥtiyācı vardur ve 
her metāʿuñ ki ol bāzārda kesādı vardur, aña ol metāʿı iletmegüñ fesādı vardur. 

Ve yine ḥükemā dimişlerdür ki en-nāsu bi-mülūkihim eşbehü minhüm bi-zamānihim, 
ḫalḳ zamānlarından zamānlarınuñ pādişāhlarına artuḳ benzerler. 

Ve āsā̱rda daḫı vārid olmışdur ki en-nāsu ʿalā dìni mülūkihim188. [N43a] 

Mervìdür ki Nūşirevān’uñ cümle siyāsetinden biri bu idi ki farżen bir kimesne-
nüñ bir altundan düzülmiş nesnesi żāyiʿ olsa niçe zamān yollar üzerinde ḳalsa 
balçıḳlarda ḳalmış gevher gibi ḫāke ġalṭān olurdı. Kimesne yanına yöresine 
uġramazdı tā aña dek ki yine ṣāḥibi gelüp189 bulurdı. Yūnān ki Nūşirevān’uñ 
vezìriydi, bir gün didi ki “Zinhār eşrāra muḳārin olma ki vilāyetüñ ḫarāb ve 
raʿiyyetüñ faḳrla yebāb olmaya.” Nūşirevān cemìʿ memālikinüñ ʿammāline 
mübāşirìn-i emvāline yazup bildürdi ki “Her ḳanḳı ʿālimüñ taḥt-ı ʿilminde 
zirāʿate ḳābil arāżìden bir miḳdār arż ki ḫālì ola, ol vālì maʿzūl ü menkūb belki 
maḳtūl ü maṣlūb olur.” 

Ḥikāyet: Hind sulṭānı, Nūşirevān’a ḫaber gönderdi ki “Ḥasebüm ḥasebüñden 
ve nesebüm nesebüñden yegdür. Memleketüm memleketüñden ziyāde ve sāyir 
mülūk-i arżuñ gerden-i teslìm ü iṭāʿatlerine190 zencìr-i emrüm ḳılādedür. Lāyıḳ 
budur ki sen daḫı emrüme rām ve ḥükmüme mutìʿ i aḥkām olasın.” Nūşirevān 
emr itdi, dìvān ṭurdı ve bezm ḳurdı. Erkān ı salṭanat ve aʿyān ı memleket cemʿ 
oldılar. Baʿdehū bir zerrìn ṣandūḳdan bir cevherì ṣandūḳçe çıḳardı. Ol ṣandūḳ-
çeden ḥarìrlere ṣarılmış bir pāre kebere çıḳardı ve didi ki “Sizüñ vilāyetiñüzde 
bu var mıdur?” Rasūl didi ki [N43b] “Bì-ḥadd ü bì-nihaye bì-ʿadd ü ġāye191.” 
Nūşirevān didi ki “Maʿmūr olan arżda bu olmaz. Bu benüm vilāyetümde 
yıllarla bir kimesne bunı arasa bulımaz, eger192 bulunsa ol nāḥiyenüñ ʿāmilin 
siyāset iderem, sāyir ʿammāle mūcib-i ʿibret iderem. Kendü memleketi ḫarāb 
iken memālik-i maʿmūreye ṭamaʿ sevdā-yı ḫāmdur, belki muʿcib-i ṭaʿn-ı ḫāṣ u 
ʿāmdur. [T28a]

188 İnsanlar yöneticilerinin dini üzeredirler.
189 Gelüp] -N.
190 Teslìm ü iṭāʿatlerine] teslìmlerine N.
191 Bì-ʿadd ü ġāye] -N.
192 Eger] -N.
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Ḥikāyet: Bir gün Nūşirevān-ı ʿĀdil193 vezìri Yūnān’a didi ki “Mülūk-i muḳad-
dimìn ve selefde olan selāṭìni baña vaṣf  eyle.” Yūnān didi ki “Dilerseñ selāṭìn-i 
muḳaddimìni üç vasf-ı cemìl ile medḥ ideyüm ki fihrist-i aḥlāḳ-ı kerìme ve 
ʿunvān-ı ḥaṣāyil-i cemìle ola ve dilerseñ iki ḫulḳ-ı ḥasene ile medḥ ideyüm ki 
düstūr-ı salṭanat-güsterìde kāfì ve āyìn-i raʿiyyet-perverìde şāfì ola ve murād 
idinürseñ bir ḫaṣlet-i ḥaseneyle medḥ ideyüm ki resm-i cihān-dārì ve ṭavr-ı şeh-
riyārìde bes ve bāḳì hevā vü heves ola.” Nūşirevān didi ki “Ol üç ḫaṣleti beyān 
eyle ve daʿvañı isḇāt-ı burhān eyle.” Yūnān didi ki “Cemìʿ-ı eşġāl ü aʿmālle-
rinde kiẕb işʿār itmezlerdi ve umūr-ı salṭanatdan bir emr olmazdı, illā ġavrına 
irüşürler ve cehl iḫtiyār itmezlerdi ve ḳaṭʿan bir ḫuṣūṣda ġażabla kār itmezler-
di.” Nūşirevān didi ki “Ol iki vaṣfla medḥ eyle ki selāṭìne düstūrü’l-ʿamel ve 
zübde-i leṭāyifü’l-ḥiyel ola.” Yūnān didi ki “Mümkün olduḳça aʿmāl-i ḥaseneye 
müsāraʿa [N44a] ve efʿāl-i seyyiʾeden mümāneʿa iderlerdi.” Nūşirevān didi ki 
“Ol bir vaṣf  ile vaṣf  eyle ki esās-ı bünyān-ı devlet ve merkez-i dāyire-i salṭanat-
dur.” Yūnān didi ki “Ġayra ve kendülere żarar lāzım gelse ġayra żarardan firār 
iderler ve kendülere gelen żararı iḫtiyār iderlerdi.” Nūşirevān bu sözi işidüp 
sürūrından bir ṭolu kāse içüp “Anlaruñ şādìsine nūş iderem ki bizden ṣoñra 
gelüp ʿadlde bize ittibāʿ ideler ve ẓulm ü cevrden imtināʿ ideler.” didi. 

Ḥikāyet: Nūşirevān-ı ʿĀdil’üñ Hezārkeşān dimekle maʿrūf  bir mevżiʿde bir 
bāġ-ı cennet-āsāsı ve bir mesìre-i dil-güşāsı var idi. Erbāb-ı ʿişretüñ melce vü 
penāhı selāṭìn-i zamānuñ teferrüc-gāhı idi. Bir gün anda güzìde-i selāṭìn yaʿnì 
ḳayṣer-i Rūm ve faġfūr-ı Çìn ile ẕevḳ ü ṣoḥbet ve pādişāhāne ʿìş ü ʿişret iderken 
miyān-ı muṣāḥabet ve esṉāʾ-i muʿāşeretde ḳayṣer didi ki “Saʿādet ol kişinüñ 
ki kesb-i ḫayr idüp ẕikr-i ṭayyib ve ʿamel-i ṣāliḥ taḥṣìl eyleye. Ḥattā kendüden 
ṣoñra [T28b] gelenler daḫı aña taḳlìde saʿy idüp aḫlāḳ ı ḥasene tekmìl eyleye. 
Faġfūr ı Çìn didi ki “Ḥaḳ teʿālā bizden şol efʿāl ü aḥlāḳı ıraḳ eylesün ki fiʿlinden 
nedāmet ve ẕikrinden ferāġat194 ḥāṣıl ola.” Nūşirevān didi ki “Evvel ḫayr ne-
dür, ḫayrı195 taṣavvur196idelüm, baʿdehū ḫayr ile ʿamel itmegi tefekkür idelüm.” 
Ḳayṣer eyitdi ki “Çün ḫayrı [N44b] tefekkür idesin lā-cerem ḫayruñ eyiligi 
ìcāb ider ki ol ḫāṭıruña gelen ḫayrı ẓāhirde vuḳūʿa getüresin ve çün ḫayr vuḳūʿa 
gele murād-ı dü cihānı ḥāṣıl ve cān u dil saʿādet-i cāvidāniye vāṣıl olur. Hüner 

193 ʿĀdil] -N.
194 Ferāġat] nedāmet N.
195 Ḫayrı] -T.
196 Taṣavvur] taṣavvur idelüm N.
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ḫayrı taṣavvur idebilmekdedür ve kemā hüve ḥaḳḳuhū tefekkür eylemekdedür.” 
Andan ḳayṣer didi ki “Āsā̱r-ı devlet ve aḥkām-ı salṭanat ki cümlesi sebeb-i şūr 
u şaġabdur, ammā yanuñda cümleden197 ḳangısı eḥabdur?” Nūşirevān didi ki 
“Cümleden eḥab yanumda oldur ki benüm ʿadlüm penāh idüp gelen dād-ḫvā-
huñ ḥālin görüp dād-istād idem. Maẓlūmı ʿadlle şād ve ẓālimi nā-murād 
idem.” Ḳayṣer didi ki “Baña cümleden eleẕẕ oldur ki hìç dünyāda benden 
bir cürm ṣādır olmaya ki dünyāda levm-i eviddā ve ṭaʿn-ı aʿdādan ḫaclet ve 
ʿuḳbāda ḥażret-i ʿiẕẕetden ʿuḳūbet ola198. Dìn-i bāṭılda olan selāṭìn-i keferenüñ 
ʿadl ü inṣāfları ve muḳteżā-yı derūn-ı ṣāfları raʿiyyetlerine mezìd-i inʿām ve 
isʿāfları ve memleketlerinden defʿ-i ẓulm ü iʿtisāfları böyle olıcaḳ sulṭān-ı dìn-
dār ve ʿale’l-ḥaḳ ẓıll-i Kirdkār olan pādişāh-ı İslām’a ve penāh-ı enāma lāyıḳ 
ne maḳūle aʿmāl ü efʿāl idügi ehl-i ʿaḳla rūşen ve bilā-burhān-ı muʿayyen ü 
müteyaḳḳendür. 

Muḳtedā-yı gürūh-ı enbūh āl ü aṣḥāb-ı Ḥażret-i Fārūḳ bin Ḫaṭṭab’uñ ʿadl ü 
dādı ve dād-ı üstüvārı nihāyetine rāḳì ve ġāyetine mülāḳì idi. [N45a] Ḥadd-i 
İlāhì iḳāmetinde ḫod siyāseti ḳıyāḳì idi. Ḥattā iḳāmet-i ḥadd-i şerʿde kendü öz 
oġlına ḳıydı. Vülāt-ı eṭrāf  ve ʿammāl-i eknāfa yazduġı nāmelerde dir idi “ʿIyāl 
u aʿḳābuñuz ve esliḥa vü devābıñuz ḫarcın yanıñuzda idüp Beytü’l-mālden bir 
aḳça bilā-ḥaḳḳın almañ kendü eliñüzle cānıñuzı āteşe199 ṣalmañ her zamān eb-
vābıñuz erbāb-ı ḥācāta küşāde ve ḫvān-ı ʿadliñüz maẓlūmìne nihāde gerekdür 
ki benüm rıżāma ḳarìn ve āḫiretde ḳahr-ı İlāhì’den emìn olasız.” 

Ḥikāyet: ʿAbdu’r-raḥmān bin ʿAvf  [T29a] rivāyet ider ki “Bir gice beni 
Ḥażret-i ʿÖmer daʿvet itdi ve didi “Bāb-ı Medìne’de bir ḳāfile şeb-i hengāmda 
nüzūl itdiler. Gel bu gice anlaruñ eṭrāfın cüst ü cū ve cevāniblerinde tek ü 
pū idelüm. Şāyed ki anlar uyuduḳda baʿżı nesneleri ġāret ve anlara mażarrat 
u ḥasāret ola.” didi. Ol gice varup ol ḳāfileyi ḥirāset ü ġāretgerden ḥimāyet 
eyledük. Baʿżı evḳātde beşeriyyet muḳteżāsınca ben nāyim oldum. Ol ḥażret200 
ṣabāḥa dek nevm-i istirāḥati vücūdına ḥarām idüp kemā yenbaġì201 ḥıfẓda ḳāyim 
ve ḳıyāmda dāyim oldı.” 

Ve her zamānda Ḥażret-i ʿÖmer raḍıya’llāhü ʿanh buyururdı ki “Baña vācibdür 

197 Cümleden] -T.
198 Ola] olına N.
199 Āteşe] āteş-i dūzaḫa T.
200 Ḥażret] -N.
201 Nevm-i istirāḥati vücūdina ḥarām idüp kemā yenbaġì] uyumayup N.
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ki eṭrāf-ı ʿālemi ṭavāf202 ve maẓlūmlara ẓālimlerden dād u inṣāf  idem ki hezār 
erāmil ü eytām ve żuʿafāʾ-i enām vardur ki buʿd u mekān ve ʿ avāyıḳ-ı zamān se-
bebiyle bunda gelemezler ve ʿ ammāl ü ẓalemeden ḥaḳların alamazlar. [N45b]

Ḥikāyet: Zeyd bin Eslem rivāyet ider ki “Bir gice Ḥażret-i ʿÖmer’le teʿassüs203 
ve aḥvāl-i ʿālemi tecessüs iderdük. Medìne’den ṭaşra bir nār gördük. Misāfir 
ola diyü varduḳ. Gördük ki bir ṭul ʿavret ki ġāyet faḳìru’l-ḥāl yanında üç bile 
eṭfāl öñinde āteş yanar, āteş üstinde bir çölmek ḳaynar. Kendü “İlāhì benüm 
ḥaḳḳumı ʿÖmer’den alıvir.” diyü aġlar. Bir ḥarāretle ki işidenüñ cigerin ṭaġlar. 
ʿÖmer ʿavretden evvel istìẕān itdi, baʿdehū aḥvālinden rıfḳla suʾāl idüp istibyān 
itdi. Didi ki “Bir ṭul żaʿìfe ʿavretem ki piyāde vü faḳìre bu eṭfālle mekān-ı 
baʿìdden geldüm. Ḥāliyā ne menzil ve ne meʾvā ve ne sedd-i ramaḳ ve kifāf-ı 
ceyʿān u ʿaṭşān gürisne vü bürehne gelüp204 bu vìrānede ḳarār itdük. Fuḳarā vü 
eytāmuñ beytü’l-mālde ḥaḳḳı olup beytü’l-māl emvālle māl-ā-māl iken ḥuḳūḳı 
müsteḥaḳḳına ìṣāl itmedükleri sebebden ḫalìfe-i zamān olan ʿÖmer’den Ḥaż-
ret-i Ḥaḳḳ’a şikāyet iẓhār itdük.” didi. ʿ Ömer “Yā çölmekde ḳaynayan nedür?” 
didi. ʿAvret “Çölmek tehìdür. Mücerred eṭfāli aldamaġiçün āteşe ḳodum.” didi 
“Ki ṭaʿām bişer ṣanalar uyuyunca oyalanalar.” ʿÖmer fi’l-ḥāl gice ile bāzāra 
geldi. Baḳḳāldan bir miḳdār yaġ ve ḳabbāndan205 bir miḳdār pirinç ve206 un 
aldı. Kendü arḳasıyla götürdi, [T29b] ʿavretüñ yanına getürdi. Çölmege bir 
miḳdār yaġ ve bir miḳdār un [N46a] ḳoyup kendü eliyle āteş idüp ṭaʿām mü-
heyyā itdi. Baʿdehū ʿöẕr idüp “Ey ḫātūn kişi maʿẕūr ṭut ki ʿÖmer senüñ ve 
eṭfālüñüñ ḥālinden āgāh degül idi.” didi. ʿAvret cezāke’llāhü ḫayran207 diyü duʿā 
itdi. 

Ve düvel-i İslām’da evvel emìrü’l-müʾminìn ḫiṭābıyla muḫāṭab olan Ḥażret-i 
ʿÖmer’dür. Her zamānda dirdi ki “Baña emìr dirseñüz olur, ammā emì-
rü’l-müʾminìn dirseñüz ol ḫiṭāb ḳandan ve İbni Ḫaṭṭāb ḳandan?” buyurur-
lardı208. ʿÖmer zamānında olan ḫāzin-i beytü’l-māle suʾāl itdiler ki “ʿÖmer 
beytü’l-mālden nesne alur mıydı ve alduġı yanında ḳalur mıydı?” didi ki 

202 Ṭavāf] ṭavāf  idem N.
203 Teʿassüs] teftìş T.
204 Gelüp] -N.
205 Ḳabbāndan] -T.
206 Pirinç ve] -N.
207 Allah seni çok hayırla mükâfatlandırsın.
208 Buyururlardı] -N.
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“Ḳūt-ı yevmiyyeye ḳādir olmaduġı vaḳt istidāne ṭarìḳıyla alup ramaḳın sedd 
iderdi. Edāya ḳādir olıcaḳ yine yirine redd iderdi ve ḫuṭbesinde dirdi ki “ʿAhd-i 
rasūlde ʿaleyhi’s-selām vaḥy-i İlāhì ile her kişinüñ ẓāhir ü bāṭınına ve bāriz ü 
kāminine ıṭṭılāʿ müyesser idi, ammā ḥāliyā nübüvvet münḳaṭıʿ ve vaḥy mürte-
fiʿdür. Ancaḳ biz ḫalḳuñ ẓāhirlerine nāẓıruz ve ʿunvān-ı ẓāhir ile ʿamel itmege 
ḳādirüz, ne kimseden be-ġayr-ı ḥaḳ bir şeyi aḫẕ ve ne be-ġayr-ı ḥaḳ kimesneye 
iʿṭā iderüz209, naḥnü naḥkümü bi’ẓ-ẓāhiri va’llāhü aʿlemü bi’s-serāʾiri fe-ḥasbüna’llāhü ve 
niʿme’l-mevlā210.

Ḥikāyet: ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz zamānında bir ḳaḥṭ-ı aẓìm ve ġalā-yı ʿamìm 
vāḳıʿ oldı. Ol esṉāda ʿArabdan bir ṭāyife gelüp içlerinden bir vechi ṣabìḥ ve 
kelāmı faṣìḥ [N46b] kimesne didi ki “Yā emìrü’l-müʾminìn eger beytü’l-māl-
de olan māl Ḥaḳ teʿālānuñ ise ḳullarına vir ki inna’llāhe ġaniyyün ʿani’l-ʿālemìn211, 
eger ʿibādu’llāhuñ ise aṣḥābına vir ki va’llāhü yuḥibbü’l-muḥsinìn212, eger senüñ 
kendüñüñ ise muhtāc olanlara ṣadaḳa eyle ki va’llāhü yeczi’l-müteṣaddiḳìn213. 
Beyt:

Raḥmet isterseñ idüñ iḥṣānı ḫū 
Len tenālü’l-birre ḥattā tünfiḳū214 

ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz’üñ gözleri ṭolup “Didigüñ kelām ḥaḳ ve ṣavāb-ı 
muḥaḳḳaḳdur.” diyü beytü’l-mālden meṣālìḥlerin itmām ve emrlerin görmek-
de ihtimām itdi. Andan o kimseye didi ki “Yā aḫì niteki ʿibādu’llāhuñ kelāmın 
baña ıṣġā merāmın edā itdürdüñ benüm daḫı kelāmum Ḥażret-i Ḥaḳḳ’a ʿarż 
idüp ḥālüme [T30a] duʿā eyle ve vuṣūl-i merāmumı cenāb-ı İlāhì’den istidʿā 
eyle.” didi. Ol kişi yüzin yire ḳoyup ve elini göge ṭutup didi ki “İlāhì ʿÖmer bin 
ʿAbdü’l-ʿazìz ḳullaruñla ne vażʿla ʿamel itdiyse sen de aña anuñla cezā eyle ve 
āḫiretde maḳāmın aʿlā ve ecrini evfā eyle. Henüz aġzı beste ve kelāmı encāma 
peyveste olmadan hevāya bulutlar aġdı, yaġmurlar yaġdı. Yaġmur içinden bir 
büyük ṭolu inüp bir berk ṭaş üzerine ṭoḳunup ufatdı. İçinden bir kāġıd çıḳdı. 
Yazılmış ki hāẕā berāʾetü mina’llāhi’l-ʿazìzi li-ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz mine’n-nār215. 

209 İderüz] -N.
210 Biz dış görünüşe göre hüküm veririz, sırları en iyi bilen ise Allah’tır, Allah bize yeter, o ne güzel dosttur.
211 Allah’ın hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur (Âl-i İmrân 97).
212 Allah da böyle iyi davrananları sever (Âl-i İmrân 134; Mâ’ide 93).
213 Allah sadaka verenleri mükâfatlandırır (Yûsuf  88).
214 Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız (Âl-i İmrân 92).
215 Bu, Ömer bin Abdülaziz’in ateşten kurtulduğuna dair, aziz olan Allah’tan bir belgedir.
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Meẕkūr ʿÖmer gice ile şemʿ yaḳup raʿiyyetüñ ḳıṣṣalarına ve rūz-nāmelerine 
[N47a] deñerdi. Kendü ġulāmı gelüp nefsi maṣlaḥatına müteʿallıḳ söz söylese 
şemʿi diñlendürür, andan şöyle dirdi216 “Bu şemʿüñ bahāsı beytü’l-māl-i Müs-
limìnden virilmişdür. Umūr-ı Müslimìnden ġayrıda bunuñ ile intifāʿ ḥarāmdur 
ve āḫiretde mūcib-i ʿaẕāb u ālāmdur.” dirdi.

Ḥikāyet: ʿÖmer bin ʿAbdü-l-ʿazìz’üñ bir ġulāmı var idi. Ḫāzin-i beytü’l-māl idi. 
ʿAḳl u diyāneti ve ṣıdḳ u ṣıyāneti ve emāneti217 ber-kemāl idi. ʿÖmer’üñ üç ḳızı 
var idi. Bir ʿarefe güni nālān u ʿuryān ġırìv ü efġān-künān ʿÖmer naẓarına gelüp 
“Yevm-i ʿìd ve zamān-ı lebs se̱vb-i cedìddür. Benāt-ı reʿāyā envāʿ-ı libāsla müzey-
yen ve gūn-ā-gūn cāmelerle mülevven. Bizi böyle218 bürehne vü ʿārì görüp levm 
iderler. Siz emìrü’l-müʾminìn ḳızları iken niçün böyle ʿuryānsız dirler.” didiler, 
aġladılar. ʿÖmer bunlaruñ giryesine merḥamet itdi. Ġulām-ı ḫāzini daʿvet itdi, 
bir aylıḳ ʿulūfesin selefen almaḳ niyyet eyledi. Ġulām “Yā emìrü’l-müʾminìn nefs 
maʿdūd ve ʿömr maḥsūb ve ecel maḫtūmdur. Bir aya dek ṣaġ olacaġuñ neden 
maʿlūmdur?” didi. Kelām-ı ḥaḳ ḳalb-i ʿÖmer’e teʾsì̱r itdi. ʿUlūfesin almadan 
teʾḫìr itdi. Ḳızlarına “Şehevātıñuz keẓm eyleñ ve leẕẕātıñuz heżm eyleñ.” diyü 
yanından ḳaldurup nā-murād eyledi. Ġulāmı ḥaḳ söz söyledügiçün āẕād eyle-
di. Sulṭān ʿādil olıcaḳ ḫadem ü ḫaşemi daḫı kendüye tābiʿ olur. Kendünüñ ve 
tevābiʿinüñ āsā̱r-ı ʿadlleri şāyiʿ olur. [N47b] ʿAdl-i tām oldur ki ṣāḥib-i māl ve 
ṣāḥib-i cāh u celāl ile mechūlü’l-ḥāl [T30b] mā-beyni tesviye olınup ḫaṣmınuñ 
saʿyları ber-ā-ber meşkūr olup ikisi bir ʿaynla manẓūr olalar. Ġanì vü faḳìr şerìf  ü 
ḥaḳìr ber-ā-ber olup żaʿìfüñ ʿanìfden ve maẓlūmuñ ʿasìfden ẓulmi alına küllüküm 
rāʿ ve küllüküm mesʾūlün ʿan raʿiyyetihi219, düstūru’l-ʿameli ve ʿadlü sāʿatün ḫayrun min 
ʿibādeti senetin220. Medār-ı beḳāʾ-i mülk ü milel mülāḥaẓa olına.

Ḥikāyet: Vālì-i iḳlìm-i Ḫorasānì İsmāʿìl bin Aḥmed-i Sāmānì ʿ ādet idinmiş idi 
ki her menzilinde münādìler nidā idüp “ʿAskerden reʿāyāya żarar ve ḫadem ü 
ḥaşem-i pādişāhìden memlekete şūr u şer irişmesün” diyü tenbìh iderlerdi. Bir 
gün bir merḥalede bir ḫar-bende bir aşçı dükkānına varup bir mikdār aş yir. 
Aşçı taḥammül idemeyüp dìvān-ı pādişāhìye gelüp ḫar-bendenüñ ḳanına aş 
yirer, aḥvāli ḥikāyet ve ḫar-bendeden şikāyet ider. Sulṭān ḫar-bendeden suʾāl 

216 Şöyle dirdi] söylerdi T.
217 Ve emāneti] T.
218 Böyle] -N.
219 Hepiniz çobansınız ve hepiniz maiyetinizde bulundurduklarınızdan sorumlusunuz.
220 İşi kurallara uygun bir şekilde yapmak ve bir saat adaletli davranmak bir sene ibadetten daha hayırlıdır.
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itdi. Ol daḫı inkār itmeyüp ḫaṭā eyledüm diyü arż-ı vāḳıʿ-ı ḥāl eyledi. Sulṭān 
“Senüñ ḫaṭāñ içün ben āḫiretde lāyıḳ-ı ʿiḳāb u ʿıḳāl ve müsteḥaḳḳ-ı ʿibret ü 
neḳāl olmazam.” diyü buyurdı. Cezāsına göre ʿ iḳāb ve aşcıya ṭaʿāmuñ ḳıymetin 
virmek ìcāb itdiler. 

Ḥikāyet: Meẕkūr İsmāʿìl-i Sāmānì’den rivāyet olınur ki [N48a] her şehre ki 
gelse her ikindi zamānında nidā itdürürdi. Ḥuccāblar mürtefiʿ olur ve bevvāb-
lar mündefiʿ olurdı. Her dād-ḫvāh gelüp bi’ẕ-ẕāt ʿarż-ı ḥāl ve refʿ-i mā-fi’l-bāl 
eylerdi. Sulṭān ʿadl ü inṣāf  ve merḥamet ü isʿāf  üzre dādların görür ve her 
birin murādlarına irgürürdi. Daʿāvì nihāyet bulıcaḳ elin saḳalına urup “İlāhì 
bir ʿabd-i ʿāciz ve ʿāṣì-i nāçìzem. Bu emrlerde bilmezem kime ẓulm ve kime 
ʿadl ve kime buġż ve kime meyl itdüm. İʿtiḳāduma göre maṣlaḥatların gördüm 
ve ictihāduma göre işlerin bitirdüm. Ẓāhir ḥāllerine naẓar itdüm, bāṭınlarına 
ıṭṭılāʿum yoġdı. Eger bāṭınlarına daḫı vuḳūfum olsa Ḥaḳ’dan imtināʿum yoġdı. 
Beẕl-i meysūr ve ṣarf-ı maḳdūrum ḳabūl eyle. Ḳudretümden ḫāric olandan 
beni ġayr-ı mesʾūl eyle. Sen ʿālimü’l-ḫafiyyātsın, sırr u ʿalāniyyeme ʿālimsin ve 
her ḥālüme ḥākimsin.” dirdi. Bu ʿadlinüñ se̱meri ve bu ḥālinüñ ese̱ridür ki Ḥaḳ 
teʿālā salṭanatın yevmen fe-yevmen ber-mezìd ve aʿḳāb u ensābınuñ eyyām-ı 
melikin [T31a] medìd idüp ʿAmr bin Leys ̱gibi ḫasm-ı ḳavì elinden maġlūb 
ve devletinde maḫẕūl ü menkūb olup mülk-i Ḫorasānì temāmet fetḥ ve cümle 
aʿdā vü ḫusemāsın ḳamʿ u ḳadḥ eyledi. 

Rivāyet olınur ki ʿAmr bin Leys ̱ḥabsinde maḥbūs ve ḫalāṣdan meʾyūs iken 
İsmāʿìl’e ādem gönderüp “Zamān-ı salṭanatumda [N48b] cemʿ itdügüm māl 
fülān yirde maḥzūn ve fülān vìrānede medfūndur. Beni ḫalāṣ eylesün cümlesin 
teslìm ideyüm.” diyü ḫaber gönderdi. İsmāʿìl gülüp “ʿAmr ḥabsde iken bile 
bize ʿadāvetin ve sūʾ-i niyyetin ḳomaz. Ġarażı budur ki meẓālimi benüm boy-
numa taḥmìl ide ve beni yevm-i ḳıyāmetde selāṭìn ḥużūrında ḫacìl ide.” Zin-
dāndan iḫrāc eyledi. Baġdād’da ḫalìfe-i zamāna ʿarż-ı inḳıyād u iḫtiyāc eyledi. 
Ḫalìfe taḳlìd gönderüp İsmāʿìl’i emìr-i vilāyet eyledi. Ḫilʿat-i teşrìf  gönderüp 
istimālet ü riʿāyet eyledi. ʿIrḳ-ı Sāmāniyān’da salṭanat yüz otuz yıl ḳarār eyledi. 
Āḫir salṭanat aṣāġir ü erāẕillerine intiḳāl idüp anlar daḫı ẓulm ü ʿudvāna āġāz 
itdi. Salṭanatları āḫire intiḳāl idüp zamāne anları daḫı mūcib-i iʿtibār-ı selāṭìn-i 
rūzgār itdi. Nitekim ḥadìs-̱i nebevìde vārid olmışdur ki men selle seyfe’l-cevri selle 
ʿaleyhi seyfü’l-ġalebeti ve lāzimühü’l-ġammü221. 

221 Kim zulüm kılıcını çekerse yenilgi kılıcını kendi üzerine çekmiş olur, keder ondan ayrılmaz.
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Ve ḫaberde vārid olmışdur ki bir gün Dāvud ʿaleyhi’s-selām āsmāna naẓar itdi, gör-
di keyk gibi bir nesne gökden nāzil olur, baʿżı ḫānelere vāṣıl u dāḫil olur. Suʾāl itdi, 
vahy-i İlāhì vārid oldı ki ẓālimlere gökden ʿ aẕāb-ı İlāhì ve belā-yı nā-mütenāhìdür. 

Ḥikāyet: [N49a] Vaḳtā ki Nūşirevān ʿāleme sulṭān oldı ve ol dūzaḫì āteş-pe-
restüñ ʿadliyle ʿālem reşk-i bāġ-ı cinān oldı. Vezìri Yūnān yazup gönderdi ki 
“Ey şāh-ı ʿālem ve fermān-ber-i benì Ādem bil ki salṭanat ki gerden-i ömrüñde 
pìrāye ve dest-i ʿahdüñde sermāyedür, üç pāyedür. Biri oldur ki sulṭān reʿāyāsı 
beyninde ʿadl ü inṣāf  idüp kendünüñ reʿāyāda ḥaḳḳı olduḳda ʿafv ide ve sey-
yiʾātların iġmāż-ı ʿayn ile maḥv ide, bu mertebe-i fażldur. Merātib-i salṭanatda 
bu mertebe ġāyet ʿālì vü bülend ve bu mertebeye vāṣıl olan [T31b] selāṭìn 
içinde ercümenddür. Biri daḫı budur ki hem reʿāyāsı beyninde ʿadl ü dād ide, 
hem kendü ḥaḳkı olduġı vaḳt daḫı ḥaḳkın istād ide. Bu mertebe miyāne ve bu 
mertebe ṣāḥibi selāṭìn içinde ʿāmiyānedür ve biri daḫı budur ki kendü ḥaḳḳın 
almaḳda istiʿcāl ide, reʿāyānuñ ḥuḳūḳın görmekde ihmāl ide. Bu mertebe ġāyet 
pest ve ṣāḥibi pāye-i kemterìnde ehl-i nişestdür. Himmetüñe ve ʿulüvv-i ḳadr 
ü rifʿatüñe ve ʿilm-i dirāyetüñe lāyıḳ ne ise anı iḫtiyār eyle. Gerekse kendüñi 
selāṭìn içinde kem-pāye ve gerekse ʿālì-kadr ü büzürg-vār eyle. 

Ḥikāyet: Şebìb bin Şeybe bir gün ḫalìfe-i zamān Mehdì ḥużūrına gelüp 
[N49b] didi ki “Yā emìrü’l-müʾminìn Ḥaḳ teʿālā saña dünyāyı virdi. Lāyıḳ 
budur ki sen daḫı raʿiyyetüñe dünyādan bir ḥiṣṣe viresin, tā anuñ sebebiyle 
Ḥaḳk’uñ rıżāsına iresin. Mehdì didi ki “Ol ḥiṣṣe nedür?” Şebìb didi ki “ʿAdl 
eyle ki ḳaçan raʿiyyet senden emìn yatalar sen daḫı ḳabrde ʿaẕāb-ı İlāhì’den 
emìn yatursın. Yā emìrü’l-müʾminìn ol giceyi yād eyle ki ṣabāḥı yoḳdur ve 
ol güni fikr eyle ki revāḥı yokdur ve gücüñ yitdükce ʿadl eyle vaʿad ile cümle 
ḳudretüñ beẕl eyle. ʿAdl iderseñ cezāñ ʿadl olur, cevr iderseñ cezāñ cevr olur. 
ʿAdle kūşiş eyle ve ḫilʿat-i taḳvāyı ḳāmet-i ʿamelüñe pūşiş eyle ki andan aʿlā 
ḫilʿat ve andan ziyāde rütbet olmaz.

Ḥikmet:222 Ḳayṣer-i Rūm’dan Nūşirevān-ı ʿĀdil’e bir gün bir nāme geldi. 
Mażmūnı bu idi ki “Memleketüñ ʿadl ile ābādān ve nāmuñ dillerde eyilükle 
dāstān olduġına sebeb nedür?” Nūşirevān didi ki “Cehl ile ve tehevvür ile bir 
işe mübāşeret itmem ve bir işe şurūʿ eylesem itmām itmedin ferāġat itmem ve 
emr itdügüm nesneden āḫer tedbìr ile rücūʿ223 itmem”. 

222 Ḥikmet] -N.
223 Rücūʿ] ricʿat T.

TeNKİTLİ MeTİN 107

www.tuba.gov.tr



Ḥikmet:224 Aristaṭalis’e suʾāl itdiler ki “Ḥaḳ teʿālādan ġayra mülk ıṭlākı cāyiz 
olur mı?” Didi ki “Her kimsede ki bu ḫıṣālden ercümend yaʿnì ʿilm ü ʿadl ve 
seḫā vü ḥilm ü reʾfetden behremend ola, [N50a] aña melik ıṭlāḳı cāyiz olur 
ve ol her saʿādete fāyiz olur. Zìrā mülūk ü selāṭìn ẓıll-i İlāhì ve żiyāʾ-i ḥads ve 
ṭaḥāret-i nefs ve tezāyid-i ʿ ilm ve vüfūr-ı ʿ aḳl ile mümtāz [T32a] olmaḳ lāzım-
dur ki beyne’n-nās ser-bülend ve ḫalḳ anlaruñ imtiyāzına ḫursend olalar ve 
her melik ki bu on altı ḫıṣāli cāmiʿ olur, mülūk-i enām aña tābiʿ olur ve nāmı 
eyülükle her dilde şāyiʿ olur. Evvel ḫıṣāl ʿaḳl u ʿilm ü idrak işbāʾü’l-maʿiyye 
fürūsiyyet-i şecāʿat iḳdām-ı teʾennì ḥüsn-i ḫulḳ żuʿāfānuñ aḳviyādan ḥaḳların 
istìfā, maḥabbet-i reʿāyā iḥtimal-i belāyā vü müdārā umūr-ı muʿaẓẓamada 
reʾy ü tedbìr siyer-i mülūk ve aḫbār-ı ḥükkāmı tetebbuʿ ve aḥvāl ü aʿmālden 
tefaḥḥuṣ u istiḳṣā. Zìrā dünyā düvel-i müteḳadimìnüñ baḳıyyesi ve aḥvāl-i 
ʿacāyib-i devrān ve inḳılābāt-ı ezmānuñ teẕkiresidür. Müteḳaddimìn ki ken-
düler ve āsā̱rları geçmişdür, müteʾaḫḫirìn anlaruñ aḥvāline ıṭṭılāʿ ve aḫbārın 
istimāʿ ile aḥvāl-i ʿālemden iʿtibār u tecārib-i225 umūr-ı salṭanatdan istibṣār 
ḥāṣıl olup eyülerinüñ ḫūy u ḫıṣālin irtikāb ve kemlerinüñ sūʾ-i efʿālin ictinābla 
kenz-i dünyā vü āḫirete vāsıl ve kesb-i saʿādet-i dāreyne nāyil olurlar. Zìrā 
kenz-i dünyā ḥüsn-i se̱nā ṭayyib-i ẕikr ve kenz-i āḫiret ʿ amel-i ṣāliḥ ve iḳtisāb-ı 
ecrdür.” 

Ḥikmet: Bir gün [N50b] İskender Aristaṭalis’den suʾāl itdi ki “Selāṭìne ʿadā-
let mi lāzımdur yoġsa şecāʿat mi mühimdür?” Aristaṭalis didi ki “ʿAdl şecāʿat-
den muḳaddemdür. Zìrā sulṭān ʿādil olıcaḳ şecāʿate muḥtāc olmaz. ʿAdl bir 
tiryākdür ki ṣāḥibi muḥtāc-ı ʿilāc olmaz.”

Ḥikmet: Bir gün İskender kemāl-i kerr ü ferr ve bì-ḥadd ü bì-nihāye ʿaskerle 
süvār oldı. Mevkibine ḥāżır olan sipehsālarlarınuñ birisi bu übbehet ü şevket 
ve saṭvet ü salṭanatı görüp didi ki “Ey server-i rūy-ı zemìn Ḥaḳ teʿālā saña bir 
devlet ü salṭanat virmişdür ki ṣad hezārān āferìn lāyıḳ budur ki her gün bir niçe 
nāzenìn ile ṣoḥbet ve her gice bir zühre-cebìn ile ʿişret eyle ki evlāduñ çoḳ olup 
her biri taḫt u baḫtuña vāris ̱ola. Sen öldükden ṣoñra sālhā-yı dırāz beḳā-yı 
nāmuña sebeb ve ḥayāt-ı sā̱nìñe bāʿis ̱ola.” İskender didi ki “Ricālüñ beḳā-yı 
nāmı kesṟet-i evlādla degül, belki ʿadl ü dādladur. Er odur ki ricāl-i dünyāya 
ġālib ola, o degüldür ki [T32b] her ʿavret aña ġālib ola.”

224 Ḥikmet] -N.
225 Tecārib-i] ticāret N.
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Ḥikāyet: Bir gün İskender ʿammālinüñ birini bir ʿamel-i ʿaẓìmden ʿazl idüp 
bir cüzʾì manṣıba vālì ḳıldı. Ol daḫı ḳabūl idüp İskender’üñ murādından ḥāli 
bildi. Bir gün ʿādeti üzerine dìvān-ı İskender’e geldi baş urdı. İskender andan 
ṣordı ki “Ḥālüñ nicedür ve bu manṣıbda [N51a] aḥvāl-i aʿmālüñ nicedür? 
Manṣıbuña rāżì olur mısın yoḫsa yine evvelki manṣıbuñ tā anuñ misḻin ṭalebde 
müteḳāṣì misin?” Ol şaḫṣ didi ki “Ricāl aʿmāl ile müşerref  olmazlar, belki aʿmāl 
ricāl ile müşerref  olurlar.” İskender anuñ sözin begendi, evvelki manṣıbından 
aʿlā manṣıba vālì ḳıldı ve ḫazìne-i āmālin iḥsān-ı māl-ā-māliyle mālì itdi. 

Ḥikmet: Soḳraṭ dimişdür ki “ʿĀlem ʿadlden mürekkebdür. Çünki cevr gele, 
ʿālem ber-ḳarār olmaz ve binā-yı ādem üstüvār olmaz.”

Ḥikmet:226 Büzürcmihr’e ṣordılar ki “Sulṭānuñ ʿ izzi ne ile ẓāhir olur?” Büzürc-
mihr didi ki “Evvel memālikinüñ eṭrāfın aʿdādan ḥıfẓ u ṣıyānetle ve ʿulemāya 
ikrām u riʿāyetle ve ehl-i fażla maḥabbetle olur.”

Ḥikāyet: Rivāyet olınur ki ḳāfile-i ḥuccācdan bir şaḫṣ gümrāh oldı. Nice gün 
bādiye vü beriyyede tenhā vü gürisne gezmekden ḥāli tebāh oldı. Āḫir bir vādì-
de bir ḳaravula ḳonmış bir ḳarı gördi. Ḳarınuñ yanına varup ḳarı ḥācìnüñ ḥālin 
ṣordı. Ḥācì ser-güẕeşti ḥikāyet ve açlıḳdan şikāyet itdi. Ḳarı “Bu derede nefìs 
büyük yılanlar vardur. Şikār eyle saña büryān ideyüm.” didi. Ḥācì “Ḳorḳaram.” 
didi. Āḫir ʿ acūze varup bir kaç semiz yılanlar ṣayd idüp kebāb itdi. Ḥācì cānına 
geçince ṣabr idüp yimedi. Āḫir gördi ṣabra mecāl ḳalmadı, aç ölmekden toḳ 
[N51b] ölmek yeg diyü bir miḳdār yidi. Yılanuñ ḥarāreti ġıdāʾiyye ḥarāretine 
munżam olup ṣusuzluḳ cānına kār eyledi. Ḳarıya ṣudan istifsār eyledi. Ḳarı bir 
köşeye işāret eyledi. Ḥācì vardı gördi bir māʾ-i rākid. Māʾ-i ḥamìm aña nisbet 
ḳardan bārid acılıḳda zehr-i helāhil aña göre tiryāḳ-ı fāruḳ. Yüzini yoṣun bir 
vech ile ṭutmış ki ṣudan ese̱r görinmeye imkān yoḳ. Ḥācì evvel “Bundan içmek 
muḥāl ve bu ādemüñ ʿaṭşın defʿ itmek ne iḥtimal?” didi. Āḫir ṣusuzluk [T33a] 
cānına geçdi, nā-çār olup burnın ṭutup içdi. Ḳarıya kendü vilāyetinüñ laṭìf 
hevāların ve nefìs ġıdāların ṭatlu ḳuyuların ve ṣovuḳ ṣuların medḥ eyledi ve 
ʿacūzuñ olduġı mekānuñ hevāsınuñ vaḫāmetin ve ġıdāsınuñ redāʾetin ṣuyınuñ 
merāretin maʿāşınuñ ḳabāḥatin ḳadḥ eyledi. ʿAcūze işidüp didi ki “Ṭutalum 
mekānıñuzuñ ṣuyı şìr ü şekker ve hevāsı dem-i ʿÌsā gibi rūḥ-perver imiş. Hele 
bir sulṭān-ı cābirüñ raʿiyyeti ve şaḥne vü dārūġanuñ zìr-dest-i ḥükūmeti degül 

226 Ḥikmet] Ḥikāyet T.
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misin? Ol enʿime-i227 ʿazìze ve eṭʿime-i leẕiẕe ol maḥkūmluk elemiyle zehr-i ḳā-
miʿ ve bizüm bu aġdiye-i reddiyemüz emn-i ḥāl ve iṭmìnān-ı bāl ile tiryāḳ-ı nāfiʿ 
olur. Zìrā Ḥaḳ teʿālānuñ niʿam-ı kesì̱resi egerçi çoḳdur, ammā emnden büyük 
niʿmeti yoḳdur. Emn-i reʿāyā daḫı sulṭānuñ [N52a] siyāsetine tābiʿ ve emrāż-ı 
fesādāt-ı reʿāyāya siyāset-i sulṭān aẓìm ʿilāc-ı nāfiʿdür. Bu daḫı muḳarrerdür ki 
sulṭānuñ ʿ adl ü cevri reʿāyānuñ sìret ü şemāyiline göre ve ḥalk-ı memāliküñ ḫūy 
u ḫıṣāline göredür. Reʿāyā ḥaḳdan ʿudūl idicek Ḥaḳ teʿālā emriyle anlara bir 
sulṭān-ı cābir istìlā eyler ve reʿāyā cādde-i ḥaḳ üzre sā̱bit olıcaḳ Ḥaḳ cānibinden 
anlara sulṭān-ı ʿādil musallaṭ olmaġı iḳtiżā eyler.”

Ḥikāyet: Bir gün Ḥaccāc’uñ eline bir ḳıṣṣa virüp itdükleri yüzsüzlükleri 
yüzine urup ḳılduġı maḥāyifi başına ḳaḳdılar. Ol cehennemìye dūzaḫìsin 
diyü cānına odlar yaḳdılar. Ḥaccāc egerçi ẓulmde bì-dirìġ idi, ammā faṣìḥ 
ü belìġ idi. Hemān minbere çıḳup didi ki “Ḥaḳ teʿālā beni size aʿmāliñüze 
göre musallaṭ eyledi. Mādām ki siz ṭarìḳ-ı Ḥaḳ’dan ʿādilsiz, ben daḫı ʿādil 
degülem. Şöyle ki siz nehc-i ṣalāḥ u sedād ve ṭarìḳ-ı ḫayr u reşād üzre muḳırr 
olasız, Ḥaḳ teʿālā baña tevfìḳ virüp ʿādil ü raḥìm ve müşfiḳ-dil eyler. Siz ki 
fesāddan ferāġat ve ḥaḳḳ u ṣavāba iṭāʿat itmeyesiz farżan ben ölürsem daḫı 
Ḥaḳ teʿālā benden bedel size bir ḥāḳim-i ẓālim virüp sizüñ üzeriñüze istìlā 
eyler. İnna’llāhe lā-yuġayyiru mā bi-ḳavmin ḥattā yuġayyirū mā bi-enfüsihim228 bunı 
iḳtiżā eyler.”

Ḥikmet:229 Büzürcmihr’e [T33b] [N52b] suʾāl eylediler ki “Ümerānuñ 
aṭharı ve neẓāfet ü nezāhatde aẓharı ḳanḳısıdur?” Cevāb virdi ki “Şol kişi ki 
andan ṭāhirler emìn ve muḫṭìler ḫavfından ḥazìn olalar.”

Ḥikāyet: Ziyād bin Ebìh ki Muʿāviye aña ḳarındaşum diyüp babası Ebū 
Süfyān nesebine ilḥāḳ itmişdür ve ḫalḳ anuñ feṣāḥatinde ve siyāsetinde ittifāḳ 
itmişdür, çünki ʿIrāḳ’a vālì oldı ʿIrāḳ ḳavmin fitne vü fesād ve hevā-yı nefslerine 
kemāl-i inḳıyād üzre görüp minbere çıḳup didi ki “Va’llāhi her kim yatsudan 
ṣoñra ṭaşra çıḳa kendüyi ṣalb iderem ve mālini beytü’l-māle celb iderem. 
Ḥāżırlar ġāyiblere iʿlām ve añlayanlar añlamayanlara ifhām eylesün.” didi. 
Andan emr itdi ki üç gün münādìler çārsū vü bāzārlarda bu vech ile nidā 
itdiler. “Ḫalḳ-ı ʿIrāḳ’a bir emìr-i sāyis geldi.” diyü ṣìt ü ṣadā itdiler. Dördünci 

227 Enʿime-i] niʿme-i T.
228 Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe, hiç şüphe yok ki, Allah da o toplumda olan hali değiştirmez 

(Ra’d 11).
229 Ḥikmet] -N.
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gice sü̱lüs-̱i leyl geçdükden230 ṣoñra süvār olup şehri ṭavāf  itdi. Şehr içinde bir 
aʿrābìye rast geldi. Yanında bir ḳaç ḳoyunı var. Ḥālin ṣordı. “Ḳoyun ṣatmaġa 
geldüm. Gice ḳalmışam ḳonacaḳ yer bulımadum. Ṣabāḥ olınca bu arada ḳarār 
itmege iḫtiyār itdüm.” didi. Egerçi Ziyād anuñ sözine inṣāf  itdi, ammā “Ḫalḳ 
Ziyād vaʿìdin ìḳāʿ eylemez ve fiʿli ḳavline ittibāʿ eylemez dir, heybetüme ziyān 
[N53a] ve siyāsetüme noḳṣān gelür, saña daḫı dünyādan cennet ve ḥatf-ı unfa 
mevtden şehādet yegdür.” diyü fi’l-ḥāl başın ḳatʿ itdi ve bir gönder üzerine refʿ 
itdi. Andan geçüp ol gice bulduġın ḳatl itdi ve bi’l-cümle ol gice tìġ-ı siyāsetiyle 
biñ beş yüz kimse küşte oldı. Yarındası gice kesdügi başları cemʿ itdiler. Dā-
rü’l-imāre ḳapusında bir püşte oldı. Yarındası gice yine ṭavāf  itdi, üç yüz kimse 
elinden231 şehìd oldı. Ḫalḳ saṭvet ü siyāsetinden ḫavflarından her biri cānından 
nevmìd oldı. Gelecek cumʿa minbere çıḳup “Vāy ol kişinüñ ḥāline ki gice ile 
evi ve dükkānı ḳapusın açuḳ komaya. Her kimüñ evinden ve dükkānından nes-
nesi giderse ziyānın ben çekeyüm, kendü mālümden ġarāmetin virüp żamānın 
çekeyüm.” didi. Ḫalḳ ḫavf  ḳapusın yapup gice ile ḳapuları yapmaz oldılar. Dil 
ü cānları Ziyād’uñ ḫavf  u ḫaşyetinden ṭoldılar. Bir ḳaç günden ṣoñra bir ṣayrafì 
gelüp “Eyyam-ı ʿadāletüñde baña ḫasāret oldı. Dükkānumdan [T34a] dört 
yüz filori ġāret oldı.” didi. Ziyād and virüp yanından edā itdi. Baʿdehū “Ḫalḳ 
cāmiʿe cemʿ olsun.” diyü ṣalā itdi. Andan minbere çıḳup “Yā içüñüzden sārıḳı 
virüñ ve illā cümleñüz ḳatl [N53b] iderem.” diyü yemìn itdi. Ehl-i maḥallesi 
ḫavf  idüp sārıḳı taʿyìn itdi. Sārıḳı fi’l-ḥāl232 ber-dār itdi ve ʿālemi ehl-i fesāduñ 
gözine teng ü tar itdi. Emn ü emān ve kemāl-i ıṭmìnān bir mertebeye vardı 
ki “Baṣra’da sirḳa ile müttehem ḳanḳı maḥalledür?” diyü ṣorardı, “Benì Ezd 
maḥallesidür.” didiler. Gice ile ol maḥalleye bir gözler görmedük dìbā-yı zìbā 
bıraḳdurdı. Ol dìbā nice gün yollar üzre ṭurdı kimsenüñ zehresi olmadı ki 
naẓar ṣala ḳanda ḳaldı ki götüre yā ala. 

Faṣl Selāṭìne lāyıḳ degüldür ki her emrde kendin hevā-yı nefsine tābiʿ ide. Yaʿnì 
evḳāṭını şaṭranc u nerd ve ṣayd u şikār-ı bisyār ve şürb-i ḫamr ve ekl-i benc ve 
ṭūb u çevgān bunuñ emsā̱li menāhì vü melāhì ile ʿömrini żāyiʿ ide. Selāṭìn-i 
selef  evḳātların dört ḳısma tevzìʿ iderlerdi. Bu tevzìʿi riʿāyet itmeyen mülūki 
aralarından teşnìʿ iderlerdi. Bir ḳısmı ʿibādet ü ṭāʿat-i Ḥaḳḳ’a haṣr iderlerdi ve 
bir ḳısmı umūr-ı salṭanatdan maẓlūmlar yanında ʿadālet ve reʿāyā ḳażāyāsın-

230 Leyl geçdükden] leylden T.
231 Küşte oldı. Yarındası gice…yüz kimse elinden] -T.
232 Fi’l-ḥāl] -N.
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da ḥükūmet ʿulemā ile mücāleset ve uḳalā ile muvāneset tedbìr-i memālik ve 
żabṭ-ı mesālik taḳlìd-i menāṣıb ve irsāl-i rusul ve mükātebeye ṣarf  iderler ve bir 
ḳısmı ekl ü nevm ve muʿāşeret-i nisvān ve muḫālaṭa-i evlād u ṣıbyāna [N54a] 
beẕl iderlerdi ve bir ḳısmın luʿb u lehv ve ṣayd u şikār ve teleẕẕüẕāt-ı dünyāya 
münāsib kāra ṣarf  iderlerdi. 

Ḫaberde vārid olmışdur ki Behrām-ı Gūr güni iki bölük idüp bir ḳısmın ikā-
met-i umūr-ı salṭanata taʿyìn ve bir ḳısmın istirāḥata tebyìn itmişdi. Müddet-i 
ʿömrinde bir güni bir ʿamele taḫṣìṣ itmemişlerdi. Nūşirevān ḫod emr iderdi 
yüksek yirlere çıḳarlardı, reʿāyānuñ evlerine baḳarlardı, her kimüñ evinde 
nişān-ı şerer yaʿnì āteşden ese̱r görmeseler Nūşirevān’a ḫaber iderlerdi. Fi’l-ḥāl 
ṣāhib-i ḫāneyi iḥżār idüp [T34b] ḥālinden istiḫbār iderdi. Eger ġamı varsa 
giderürdi, ser-māyesi yoġsa ser-māye virürdi. Ekinci ise toḫm virür, be-her ḥāl 
yüzine göre ṭabāncesin urardı, ol kimesneyi baṭṭāl ḳomayup bir iş buyururdı. 

Ḥikāyet: Bir gün Meʾmūn Ḫalìfe dört kimesnenüñ birine Ḫorāsān ve birine 
Cürcān ve birine Mıṣr ve birine Baṣra vilāyetin virüp her birine bir ḫilʿat-i 
zer-nigār ve üç biñ naḳd-i dìnār virdi. Baʿdehū mūbed-i233 mūbedānı çaġırup 
didi ki “Mülūk-i ʿAcemde böyle ʿaṭālar olur mıydı ve anlaruñ zamānında ki-
mesne bu mertebe iḥsān bulur mıydı? Ḫilʿatlerinüñ bahāsı234 dört biñ aḳçe 
deger imiş onı daḫı ḳatı başı devletlüleri geyer imiş.” didi235 Mūbid-i mūbidān 
didi ki “Egerçi sizüñ salṭanatıñuz [N54b] anlardan artuḳdur, ammā mülūk-i 
ʿAcemde üç ḫaṣlet var idi sizde yoḳdur. Biri bu ki aḫẕları ḳadr ile ve ʿ aṭāları ḳadr 
ile idi ve alacaḳ yirlerden alurlar, virecek yire virürlerdi ve anlardan kimesne 
ḳorḳmazdı illā müẕnib ḳorḳardı.” Meʾmūn bu sözi teslìm eyledi ve mūbedüñ 
girìbānını pür zer ü sìm eyledi. Baʿdehū varup Kisrā’nuñ ḳabrin ḳazup gördi 
ki henüz üstinde cāmeleri tāze vü ter ve kendü çürümemiş ṣıḥḥatdeki gibi yüzi 
ve gözi münevver, barmaġındaki ḫātemüñ bir yāḳūtı var ki Meʾmūn ʿömrinde 
anuñ misḻin görmemiş idi ve kimesne nişānın virmemiş idi ve ol yāḳūt üzre bu 
yazılmiş idi ki: Bih mih ne mih bih yaʿnì “Her eyi uludur ve her ulu eyi degüldür.” 
Meʾmūn’uñ ḫaberi yoġken bir ḫidmetkārı ol ḫātemi aldı, girìbānına ṣaldı. 
Meʾmūn236 vāḳıf  olup ḫidmetkāruñ başın ḳatʿ itdi237. Ḫātemi yine yirine vażʿ 

233 Mūbed-i] -T.
234 Bahāsı] nihāyeti N.
235 Didi] -N.
236 Meʾmūn] -N.
237 Ḳatʿ itdi] kesdi T.
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itdi. “Selāṭìn beni melāmet iderler, Meʾmūn ṭammāʿmış ṭamaʿından ölünüñ 
bile barmaġından yüzügin alurmış dirler.” didi. 

Ḥikāyet: Birgün İskender bir sefer-i ʿaẓìme niyyet idüp ḥükemāya didi ki 
“Baña naṣìḥat idüñ ki dāyimā enìs-i seferüm ve celìs-i ḥażerüm ola.” Reʾìs-i 
ḥükemā didi ki “Ey server ḳalbe anuñçün ḳalb dirler ki bir ḥālde sā̱bit olmayup 
[N55a] ḥālden ḥāle münḳalib olur. Gāh maġlūb ve gāh ġālib olur. İmdi ki-
mesnenüñ maḥabbetin ve ʿadāvetin [T35a] ḳalbüñe idḫāl eyleme. Mādām ki 
ʿaḳl vezìrüñ ve meşveret müşìrüñ olmaya yaʿnì ʿ aḳla urup cevābını tefekkür eyle 
ve ol kimesnenüñ cemìʿ-ı ḥālin taṣavvur eyle. Maḥabbete lāyıḳ olana maḥabbet 
eyle ve buġża sezāvār olana ʿadāvet eyle ve her ānda ṭayyāş u ʿacūl olma, belki 
vaḳūr u ḥamūl ol. Zìrā nefsinde ḥiddet ḳabìḥdür, mülūkda olıcaḳ aḳbeḥdür. 
Ḥırṣ ẕātında ḳabìḥdür, ʿulemāda olıcaḳ aḳbeḥ olur. Buḫl nefsinde ḳabìḥdür, 
ammā aġniyāda olıcaḳ aḳbeḥ olur.

Ḥikmet: Yūnān vezìr, Nūşirevān’a yazdı ki “Dört ḫaṣlet ile dāyimā kendüñi 
maʿmūr eyle ve dört ḫāṣṣayi kendüñden dūr eyle. Ol dört ḫaṣlet ṣabr u ʿaḳl u 
ḥayā vü ʿadldür. Bu dört ḫāṣṣa kibr ü ḥiddet ü buḫl ü ʿadāvetdür.” 

Ḥikāyet: Bir gün Nūşirevān vaḳt-i bahār ve zamān-ı seyr-i sebzezārda 
tereffüh-i ḥāl ve tenezzüh-i bāl içün süvār oldı ve eṭrāf-ı şehrde ṭālib-i şikār 
oldı. Ḥavālì-i memleketinde olan bāġları maʿmūr ve bostānları ḫandān ve 
mezraʿaları ser-sebz ve ḳaryeleri ābādan görüp sevinüp secde-i şükr eyledi ve 
Ḥak teʿālāyı dilince ẕikr eyledi. Dönüp ḥāżırlara didi ki “Memleketüñ ucuzluġı 
ve maʿmūrluġı yıl eyilügiyle degül sulṭān-ı ʿādil [N55b] eyilügiyledür, beẕl ile 
degül ʿadl iledür, raʿiyyetleriyle degül ḥüsn-i niyyetleriyledür.”

Ḥikāyet: Nūşirevān bir gün şikār üzre ḫadem ü ḫaşemden cüdā düşdi. Bir 
çiftlik kenārında tenhā düşdi. Ṣusuzluḳ ġalebe itdi. Bir ḳızcaġız gördi. “Ṣu var 
mıdur?” diyü ṣordı. Ḳızcaġız fi’l-ḥāl çiftlikden bir dāne şekker ḳamışı kesüp 
ṣıḳup şekkeri bir üsküreye ḳoyup şerbet idüp pādişāha ṣundı. Pādişāh gördi 
ki şehd-i şāfì gibi cülāb-ı ṣāfì, ammā üsti gerdle ālūde ve gerdi kāhla fersūde. 
Teʾennì ile nūş itdi. Ḳız “Şād bāş.” diyü duʿā idüp ḫāṭır-ı şāhı ḫoş itdi. Şāh 
“Ne nefìs nesne idi eger ġubār-nāk olmasa ve turāb u kāhla nā-pāk olmasa.” 
didi. Ḳız eyitdi “Gördüm ki ʿaṭşuñ ziyāde ve ḥarāretüñ ḳalbüñde āteş-nihāde. 
Eger böyle itmezsem sürʿatle içerdüñ, ol [T35b] defʿaten vāḥide içdügüñ ṣu 
sende südde iḥdās ̱ iderdi ve südde sūʾi’l-ḳınye ìrās ̱ iderdi.” didi. Şāh gördi ki 
ḳız ḥikmetden dem urdı, bildi ki ʿaḳl u idrāki ve ẕihn-i pāki vardur. Bir miḳdār 
filori baḫşìş itdi, taʿaccüb iderek gitdi. Çün taḫtına geldi memleketüñ ḫarācı 
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defterin eline aldı, gördi ki şunlar ki ol vilāyeti taḥrìr itmişler, ol çiftlige cezā-yı 
ʿöşr taḳdìr itmişler. [N56a] Bir çiftlikde bir ḳamışdan bir ḳadeh şekker ḥāsıl 
ola, aña bu ʿöşr azdur diyü ḳaṣd itdi ki ʿöşrin teksì̱r ve ḫarācın tevfìr ide. Bu 
ḥāl üzre bir gün yine kemākān ṣayd iderken nā-gehān ol çiftlige yolı uġradı. 
Bi-ʿaynihi ol ḳızı gördi, ṣu istedi. Ḳız ṣu çıḳarmaġa içerü girdi. Ḫayli zamān 
geçdi, hele yine şerbet çıḳardı, pādişāh içdi ve eglendüginüñ vechin ṣordı. Ḳız 
didi ki “Geçende üsküre bir ḳamış şekkerle ṭoldı. Bu gün üç ḳamış ṣıḳdum 
hezār zorla üsküre tamām oldı.” Nūşirevān vechin ṣordı. Ḳız didi ki “Ġālibā 
pādişāhımuzuñ niyyeti müteġayyir oldı ki aḥvāl-i ʿ ālem ṣafāda iken mütekeddir 
oldı. Zìrā işidirüz sulṭānuñ niyyeti ʿadle ve ḫayra olsa ʿālem ṣalāḥ-peẕìr ve ẓul-
me ve fesāda olsa ʿ ālem pür-şūr u teşvìr olur.” Nūşirevān işidüp gülüp niyyetine 
tevbe vü inābet eyledi ve ol ḳızı alup ʿarūs-ı sarāy-ı saʿādet eyledi. 

Ḥikmet: Dimişlerdür ki ḫalḳuñ ṣādıḳları ve ehl-i ṣadāḳatüñ fāyıḳları üç ṭāyife-
dür. Biri zümre-i enbiyā vü mürselìn, biri tāyife-i sekrān ve biri fırḳa-i mecānìn.

Ḥikmet: Dìvāne mestāneden ḳorḳar. Ẕìrā dìvānenüñ cünūnı nihān ve mestā-
nenüñ cünūnı āşikār u ʿayāndur. Selāṭìnüñ ferzānesi oldur ki [N56b] şarāb-ı 
salṭanat sekriyle ḳanzil ve ġurūr-ı devlet keyfiyyetiyle lā-yaʿḳıl olmaya yaʿnì bir 
si̱ḳa vü emìn ve nāsiḥ-i muʿìni umūrına şerìk ü vezìr ve meṣāliḥ-i dìn ü dün-
yāsında müşìr idine ve sulṭānlaruñ mestānesi oldur ki bir ḳarìn-i sūʾ ve vezìr-i 
bed-tedbìre ʿinān-ı iḫtiyārın ve zimām-ı iḳtidārın teslìm ide, keyfiyyet-i şarāb-ı 
salṭanatla [T36a] ol sekrān, bu derd-i ḫumārla ḫaste vü nālān ola. 

ʿUḳalāʾ-i ehl-i ḥikmet dimişlerdür ki mülūka dört nesne vācib ü lāzım ve 
ehemm-i levāzımdur. Biri bu ki edānì vü erāẕili memālikden ibʿād ide ve ʿu-
lemā vü ḥükemāyı kendüye yaḳìn idüp memāliki ābād ide ve her zamānda 
meşāyıḫ-ı umūr ve erbāb-ı tecrübe ile müşāvere idüp anlaruñ ḳavline iʿtimād 
ide ve aḫlāk-ı ẕemìme ve aʿmāl-i reddiyyeyi kendü ẕātından izāle itmege cidd 
ü ictihād ide. 

ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz ḫalìfe olduġunda Ḥasan-ı Baṣrì’ye ḫaber gönderüp 
naṣìḥat ṭaleb eyledi. Ḥasan-ı Baṣrì yazdı ki ṭālib-i dünyā saña naṣìḥat eylemez 
ve ṭālib-i āḫiret saña raġbet eylemez, ammā sulṭāna lāyıḳ budur ki vezāretin ve 
aʿmāl-i salṭanatdan bir vilāyetin ehlinden ġayrıya teslìm itmeye. Şöyle ki nā-eh-
le sevḳ eyleye memleket vìrān ve reʿāyā nā-tüvān ve sulṭānuñ ancaḳ salṭanatda 
ribḥi ḫüsrān olur.

Ḥikmet: Dimişlerdür ki mecālis-i selāṭìne maḥrem [N57a] ve ḫidmet-i 
mülūka ḫadem olan bu mażmūnla ʿāmil ve bu ḳavl ile ḳāyil gerekdür. Rubāʿì: 
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Olanlar ḫıdmet-i sulṭāna maḥrem 
Gerekdür bu iki ḫaṣletle hem-dem
Giricek içeriye ola aʿmā 
Çıḳıcak ṭaşrasına ola ebkem

Ḫıdmet-i selāṭìnde inbisāṭ ve ḥużūr-ı mülūkda kesṟet-i neşāṭ toḫm-ı āfāt ve 
netìce-i memātdur. Zìrā ḫadem-i selāṭìn bir yılancıya beñzer ki alaca yılanlarla 
mesrūr u ḫurrem ve yāḫūd ḳaʿr-ı deryāda bir ṣadefle aldanup her ṭarafdan 
neheng-i āşūb ve mevc-i āsìb üstine gelürken bì-ġam ola. 

Ḥikmet: Dimişlerdür ki vāy şol kimseye ki maḥrem-i pādişāh ola, zìrā anlaruñ 
maḥabbetine iʿtimād belki ḳarābetlerine bile iʿtiḳād cāyiz degüldür. Nitekim 
dimişlerdür ki el-melikü ʿaḳìmün ve lā-erḥāmü li’l-mülūk ve ümerā kimesneye 
maḥabbet itmezler, illā meger ki muḥtāc olalar. ʿUlemāya maḥabbetleri ʿilm ü 
fāżìletleri içün ve bahādırlara şecāʿatleri içündür. İḥtiyācları olmayana maḥab-
bet itmezler, aġzıyla ḳuş ṭutsa raġbet itmezler. 

Ḥikāyet: Yezdicerd bin Şehriyār birgün babasınuñ üstine kimesne girmeye-
cek zamānda ser ü ḳatına girdi238. Şehriyār ḥācibe otuz ḳamçı urup ʿazl idüp 
[T36b] yirin āḫere virdi. Yeñi ḳapucı eski ḳapucınuñ sebeb-i ʿazlin bildi. Bir 
kaç günden ṣoñra Yezdicerd babasınuñ ḫalvet-serāyına [N57b] girmek istedi, 
menʿ ḳıldı. Didi ki “Senüñ şomluġuñdan vālidüñ melūl ve evvelki ḥācib maʿzūl 
oldı. Şimdi ben daḫı istemem ki senüñ sebebüñden yā maġżūb veyā maʿzūl ü 
mażrūb olam.” 

Ve selāṭìne bir edeb-i lāzım ve ṭavr-ı mühim budur ki eyyām-ı ḥarb u ḳıtāl-
de ve hengām-ı ceng ü cidālde bi-nefsihi ḳıtāle mübāşeret ve nefsinüñ helāki 
muḥtemel olan yire müsāraʿat itmeye. Zìrā bu ḳadar ervāḥuñ helāki anuñ 
rūḥunuñ helākine menūṭdur ve reʿāyānuñ ṣalāḥ-ı ḥāli anuñ ḥayāt u ṣıḥḥatine 
merbūṭdur. Lā-cerem kendü nefsinüñ ḥimāyetinde iġfāl cümle ḫalḳuñ nüfū-
sı huṣūṣında ihmāl ve bu ḳadar ḳavmüñ helākine istiʿcāl olup belki baʿżıları 
dimişlerdür ki sulṭān her gice bir firāşda yatmaḳ ḥazmden239 dūr ve iḥtimāʾ-i 
nefsinden mehcūrdur. 

Ḥikāyet: Ḫüsrev-i Pervìz, Behrām-ı Çūpìn cenginde münhezim olduḳda firār 
itdi ve terk-i nāmūs u vaḳār itdi. Ṣoñra ʿ öẕr idüp dir idi ki “Egerçi bu firār terk-i 

238 Girdi] geldi T.
239 Yatmaḳ ḥazmden] yanmaḳ ḫurremden T.
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ġayret ve ḫilāf-ı ḥamiyyetdür ammā bunca nüfūsuñ beḳāsına ve zaḫm-ı ecelden 
rehāsına sebeb olduġı bāʿisḏen selāṭìne ḥazmden240 bir bāb ve bir ṭarìḳ-ı se̱vāb-
dur. Nitekim dimişlerdür el-firārü mimmā lā-yutāḳu min seyri’l-mürselìn241. [N58a]

Ḥikmet: Ḥażret-i ʿAlì’ye suʾāl itdiler ki “Nìçün ḫalkuñ ḳulūbına pend ü 
naṣìḥat teʾsì̱r itmez ve esrār-ı ḥükm-i İlāhì nüfūslarında yir itmez?” Buyurdı ki 
“Ḫaber-i maʿrūfdur ki rasūlu’llāh ṣalla’llāhü ʿaleyhi ve sellem maraż-ı mevtlerinde 
üç parmaḳlarıyla işāret idüp bundan ṣormañ diyü buyurdılar. Baʿżılar üçden 
murād üç ay ve baʿżılar üç yıl242 ve baʿżıları otuz yıldur didi yaʿnì otuz yıl geç-
dükden ṣoñra siz bunlaruñ ḥālinden baña suʾāl eylemeñ. Bir tāyife ḥaḳḳında 
ki rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām ḥāllerinden suʾāl eylemeñ buyura243, ol ṭāyife nice 
naṣìḥat-peẕìr ve nice pend-gìr olurlar. Zamān-ı sābıḳda ʿulemā ìḳāẓ ve ʿavām 
niyām idi. Ḥāliyā ʿulemā niyām ve ḫalḳ mevtā ḥükmindedür. Lābüd siyāset-i 
sulṭāndan lāzım oldı ki niyāmda olanları bìdār ve ḫalḳı ʿadl ile [T37a] uyur 
arḳada üstüvār ide. Zìrā rasūlu’llāh a.s buyurmışdur ki el-ʿadlü ʿizzü’d-dìni ve fìhi 
ṣalāḥu’d-dìni ve ḳuvvetü’l-ḫāṣṣi ve’l-ʿāmmi ve fìhi yekūnü ḫayra’r-raʿiyyeti ve āmenehüm ve 
ʿāfiyetehüm ve küllü’l-aʿmāli tetezennü bi-mìzāni’l-ʿadli244 ve Ḥaḳ teʿālā ki ve’s-semāʿe 
rafeʿahā ve vażaʿa’l-mìzān245 buyurmışdur ki mìzāndan murād ʿadldür ve bir 
mevżiʿde daḫı ki enzele’l-kitābe bi’l-ḥaḳḳı ve’l-mìzān246 buyurmışdur. Andan daḫı 
murād ʿadldür ve salṭanat cāhına lāyıḳ [N58b] ol kimesnedür ki ṣāhib-i ʿaḳl 
ve ehl-i ʿadl ola. 

Ve Büzürcmihr dimişdür ki “Selāṭìn emr-i salṭanatı bostancılardan ögrenmek 
gerekdür. Reyḥān arasında yaban otı bitse yolar yabana atar, tā ki reyḥānuñ 
mekānına żarar ve ol otlaruñ civārından ḫaṭar gelmeye. Sulṭān daḫı erācif  ü 
erāẕil-i ehl-i fesādı tìġ-ı siyāsetle bostān-ı ʿālemden köklerin ḳazımaḳ ve şāḫ u 
budaḳların kesmek gerekdür.

Ḥikmet: Eflāṭūn dimişdür ki sulṭānuñ aʿdāsı üzerine muẓaffer olmaġuñ ʿālā-
meti budur ki sulṭān nefsinde ḳavì ola, ṣaġìr ü kebìr yanında müstevì ola, ṣamta 

240 Ḥazmden] ḫurremden T.
241 Güç yetirilmeyen şeylerden kaçmak peygamberlerin yoludur.
242 Yıl] yıl didi N.
243 Buyura] diye N.
244 Adalet, dinin izzetidir. Dinin nizamı ondadır. Yöneticilerin ve halkın kuvveti ondadır. Halkın iyiliği, güvenliği ve 

âfiyeti ondadır. Bütün ameller adalet terazisinde tartılır.
245 Göğü bu âhenkle o yükseltti ve bu mîzânı koydu (Rahmân 7).
246 (Allah) hakkı bildirip ikame etmek için kitabı ve mîzânı indirmiştir (Şûrâ 17).
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mülāzım ve ḳalbiyle reʾye dāyim ola, mülkinde ʿāḳil ola, ḥükminde ʿādil ola, 
aʿmālinde refìḳ247 ve zìr-i destlerine şefìḳ ola, maḥabbeti reʿāyāsınuñ ḳalbinde 
cāy-gìr ola ve selef  aḥvālinden248 ḫabìr ola ve dìninde muteṣallib ve umūr-ı 
ʿālemi mücerrib ola. Her kimde ki bu ḫaṣletler müctemiʿ ola, aʿdāsı gözinde 
mehìb ve dāyimā fetḥ ü naṣrı ḳarìb ola ve her sulṭān bile ki kendünüñ ḥavl ü 
ḳuvveti Ḥaḳ teʿālānuñ ḥavl ü249 kuvvetiyledür. Aʿdāsı ne ḳadar ḳavì olursa bu 
muẓaffer ü manṣūrdur, ol muḥaḳḳar ü maḳhūr olur.

Ḥikmet: Ṣoḳrat dimişdür ki devām-ı mülküñ ʿalāmeti budur ki meliküñ 
ḳalbinde [N59a] dìn ü ʿaḳl maḥbūb olur ve dāyimā bunlar merġūb olur ve 
taʿallüm-i ʿilme ṭālib yaʿnì ʿulemā vü fużelā ile muṣāḥib olur. 

Ḥikmet:250 Muʿāviye, Aḥnef  benì Ḳays’a didi ki “Yā Ebā Yaḥyā zamān ni-
cedür?” Aḥnef  didi ki “Yā emìrü’l-müʾminìn zamān sensin. Sen ṣāliḥ olursañ 
zamān ṣāliḥ olur, sen fāsid olursañ zamān fāsid olur.” 

Ve yine Aḥnef  dimişdür ki “Nitekim dünyā ʿ adl ile maʿmūr olur ve nūr-ı ʿ adl ile 
eṭrāf  biñ ferṣaḫ [T37b] yir pür-nūr olur. Ke-ẕālik dünyā ẓulm ile ḫarāb olup 
ẓulmet-i ẓulm ile biñ fersaḫ yir deycūr olur. 

Ve Fuḍayl ibni ʿIyāż dimişdür ki eger duʿām müstecāb olsa sulṭān-ı ʿādile ider-
düm ki dünyā ṣalāḥı ve rāʿiyyetüñ felāḥı sulṭān-ı ʿādilüñ ʿadli berekātındadur. 
Rasūlu’llāh a.s. buyurmışdur ki el-muḳsiṭūne ʿalā menābiri’n-nūri yevme’l-ḳıyāmeti, 
yaʿnì ümerāʾ-i muḳsiṭūn yevm-i ḳıyāmetde menābir-i nūr üzere ḳarār iderler.

Ḥikāyet: Bir gün İskender’e bir sārıḳ getürdiler. İskender bunı ṣalb buyurdı. 
Sārıḳ didi ki “Yā emìr ben bu sirḳayı itdügüm vaḳt ḳalbüm istemezdi.” İsken-
der daḫı didi ki “Şimdi daḫı seni aṣṣunlar ḳalbüñ aṣılmaġı istemedügi ḥalde.”

Ḥikāyet: Küştāsb’uñ Rāst-reviş nām bir vezìri vardı. Eskiden emekdārı ve 
ḫıdmetkārı idi. Küştāsb anı ṣāliḥ iʿtiḳad iderdi. Anuñ ḥaḳḳında kimsenüñ 
ḳadḥin [N59b] ḳabūl itmeyüp her emrde aña iʿtiżād iderdi. Bir gün ol vezìr 
Küştāsb’a didi ki “Reʿāyā ḥużūr-ı bāl ve refāhiyyet-i ḥālden emr-i pādişāhìye 
iṭāʿat ve ṣalāḥ-ı ḥāle tebāʿiyyet itmez oldılar. İẕā ʿadale’s-sulṭānü cāreti’r-raʿiyyetü251 

247 Refìḳ] raḳìḳ N.
248 Aḥvālinden] aḫbārından T.
249 Ḳuvveti Ḥaḳ teʿālānuñ ḥavl ü] -T.
250 Ḥikmet] -N.
251 Hükümdar adaletli olduğunda halk zulm eder.
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mażmūnı āşikār, fısḳ u fesādla dār u diyār pür-ġadr u āzār oldı. Lāyıḳ budur 
ki zecr ü menʿ ü fesāduñ kökini ḳamʿ idüp ḥadden252 teʿaddì idenlere siyāset 
ve cevr ü fesāda taṣaddì idenlere ġarāmet idevüz.” didi. Pādişāh icāzet virdi. 
Vezìr bu ṭarìḳı sebeb-i ekl idüp irtişā ile raʿiyyetüñ ḥāline iḫtilāl ve salṭanat 
emrine inḫilāl geldi. Ḫazāyin ḫālì vü ḫarāb ve ʿālem pür-şūr u ıżṭırāb oldı. 
Her ṭarafdan ʿadūlar hücūm itdi ve her ṭarafdan düşmānları hümūm itdi. 
Küştāsb bu ḥālde bir gün ṣaydda iken ʿaskerden tenhā düşüp bir çobān ve bir 
ḫayme gördi. Ṣuṣadı, ol ḫaymeye sürdi. Küştāsb inüp bir miḳdār rāḥat oldı. 
Baʿdehū naẓar itdi, gördi ki bir ṭarafda bir süri ḳoyun çerāda ve bir aġaçda 
bir kelb başı aşaġa aṣılmış zecr ü ʿenāda. Pādişāh taʿaccüb itdi ve aṣlın suʾāl 
itdi. Ṣāḥib-i [T38a] ḫayme didi ki “Bu kelb benüm ḳoyunlarum üzre emìn 
ve gice ve gündüz baña ḳarìb ü ḳarìn idi. Meger bir dişi ḳurdla ittifāḳ idüp 
ḳurd süriden her gün [N60a] bir ḳoyun şikār ider ve ḥaḳḳ-ı sükūt kelbe rām 
olup kelb daḫı anuñla ʿìş itmek iḫtiyār ider. İttifāḳla baña ḫıyānet ve sebeb-i 
ġarāmet iderler. Yıl başında ḳoyun ṣāḥibi geldi, benden ḥisāb istedi. Gördüm 
ki ḳoyunları cümle ḳurd almış. Ancaḳ baña boḳına ṣıġır gütdügüm ḳalmış. Ol 
sebebden bu kelbi böyle ʿiḳāb ve gāh gāh muḥkem let urup ʿaẕāb iderem.” 
didi. Ḳıṣṣadan ḥiṣṣe mefhūmı üzere pādişāh ḥālden ḫaberdār ve mest iken 
huşyār oldı. Sarāyına gelüp maḥṣūl-i memleket ve umūr-ı salṭanata bi’ẕ-ẕāt 
mübāşeret itdi. Gördi ki defātir-i şefāʿat Rāst-reviş ile memlū ve rūz-nāmeler 
Rāst-reviş’üñ kec-revişlikleriyle ṭolu. Vezìrüñ maḥāyifine ʿālim ve ḫıyānetine 
cāzim olup mecāl virmeyüp ṣalb eyledi. Bir vezìr-i nāṣiḥi vezìr idünüp işāʿat-i 
ʿadl ve emāret-i beẕl ile ḳulūbı celb eyledi. Nitekim emsā̱lde vārid olmışdur men 
iʿtezze bi’l-ismi min ẕevi’l-fesādi baḳıye bi-ġayri zādin ve men ḫāne fi’z-zādi ʿāde bi-ġayri 
rūḥin, yaʿnì bir kimesne ẕātına lāyıḳ olmayan ismle müsemmā olsa ol kimesne 
ṭarìḳ-ı murādında azıḳsuz ḳalur ve bir kimesne ki zād-ı āḫiretine ḫıyānet ide ol 
yoldan cānsuz gelür ve Yādigār-nāme’de bu maʿnā bu vechle naẓm olınmışdur ki 
tercemesi budur ki ẕikr olınur Şiʿr:253 [N60b]

Zişt olıcaḳ ḫilḳat itmez aṣṣı olmaḳ nìk-nām 
Ḥanẓaluñ adın şeker ḳoṣañ olur mı şehd-i kām
Nām-ı nìki celb-i māle kim ki itse dāne dām 
Āḳıbet bir ülüş olur ki olur rüsvā-yı ʿām 

252 Ḥadden] ḥaḳdan N.
253 Şiʿr] Rubāʿì T.
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Ḥikāyet: Vālì-i Ḫorāsān olan ʿAmr bin Leys’̱üñ bir ḳarìbi ve Ebū Cāʿfer Ru-
veydiye nām bir nesibi var idi. ʿAmr bin Leys ̱sāyir iḥsānından ġayrı aña her 
yıl yüz deve yüki envāʿ-ı aḳmişe ve emtiʿa vü ḥavāyic-i eṭʿime iḥsān iderdi. Bir 
gün ʿAmr’a didiler ki Ebū Cāʿfer’üñ ġulāmı bir günāh eylemiş, Ebū Cāʿfer aña 
yigirmi ʿ aṣā urup resm-i pādişāh [T38b] eylemiş. ʿ Amr, Ebū Cāʿfer’i iḥżār itdi. 
Andan emr itdi ki ḫazìnede ne ḳadar tìġ var ise getürdiler, Ebū Cāʿfer’e “Be-
gendügüñ ḳılıçlardan intiḫāb eyle.” didi. Ebū Cāʿfer yüz ḳılıç ve yüz ḳılıçdan 
iki ḳılıç iḫtiyār itdi. Andan ʿAmr didi ki “Bu iki ḳılıca bir yirde bir ḳın itdür, 
muraṣṣāʿ u zerrìn itdür.” Ebū Cāʿfer didi ki “İki ḳılıç bir ḳında ṣıġmaz dimek 
mese̱l-i meşhūrdur. Pādişāh ḥażretleri bu vech ile emr buyurmaḳ vüfūr-ı ʿaḳl-
larından dūrdur.” Pes ʿAmr didi ki “Bir ḳında iki ḳılıç olmaḳ çünki muḥāldür, 
bir vilāyetde iḳi pādişāh olmaḳ daḫı ne iḥtimāldür.” Ebū Cāʿfer günahın bilüp 
tevbe vü istiġfār254 idüp cürmine iʿtirāf  itdi. ʿAmr daḫı ḳarābet ḥaḳḳıçün bu 
defʿa maʿfüvv olsa diyü [N61a] ġayz ü ġażabından ḳalbin ṣāf  itdi. 

Ḥikmet: Erdeşìr dimişdür ki “Sulṭān aḳrabāʾ-i ḥarem ve ḫavāṣ-ı ḫademin 
ıṣlāḥ idüp ẓulminden menʿ itmege ḳādir olmayıcaḳ ʿavām-ı reʿāyāyı ve sāyir 
ehl-i berāyāyı ne vech ile ıṣlāḥ ve ne resm ile iflāḥ eyler. Bu sebebdendür ki Ḥaḳ 
subḥānehü ve teʿālā ve enẕir ʿāşirāteke’l-aḳrabìn255 buyurmışdur. Rasūlu’llāh a.s 
saña aḳreb olan256 aşìretüñi inẕār ve anlaruñ ḥaḳḳında teblìġ-i risāletüñ evvelā 
iẓhār eyle, tā ki aḳārib ü ecānibe257 mūcib-i ʿibret ve ʿaşāyir-i ibāʿda sebeb-i258 
tenbìh ü naṣìḥat ola.” 

Ḥükemāʾ-i ʿArab dimişlerdür ki “Aḥvāl-i mülküñ iḫtilāline ve mülküñ fesād-ı 
ḥāline ve raʿiyyetüñ inḫilāline bundan ḳavì sebeb yoḳdur ki meliküñ ḥācibleri 
kesì̱r ü ʿanìf  ü dāmen-gìr ve sulṭāna buluşmaḳ ʿasìr ola. Şöyle ki sulṭāna duḫūle 
kimesne māniʿ ve ḥuccāb u nevvābdan muzāḥim ü mümāniʿ olmaya. Her kişi 
ʿarż-ı aḥvāline ḳādir ve sulṭān bi’ẕ-ẕāt aḥvāl-i reʿāyāyı tefaḥhuṣ ve istiḳṣāya 
mübāşir ola. ʿAmmāl ü mübāşirìn herkes bi’ẕ-ẕāt ḥāline pādişāhı vāḳıf  ide.” 
diyü iḥtirāz iderler. Eli altında olanlara ẓulmi ve ḥayfı çoḳ idenler āzār iderler. 

Ḥikāyet: Selaṭìn-i māżiyeden Erdeşìr bir mertebe umūr-ı salṭanatda teyaḳḳuẓ 
ile müteʿayyin ve aḥvāl-i reʿāyāya mütefaṭṭın idi ki [N61b] nüdemāsı geldük-

254 Vü istiġfār] -N.
255 Önce en yakın akrabalarını uyar (Şu’arâ 214).
256 Olan] -N.
257 Ü ecānibe] cānibe N.
258 Sebeb-i] -N.
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lerinde “Bu gice fülān cārìyeñüzle vikāʿ ve bu gice fülān sāzı istimāʿ itdiñüz. 
Bu gice [T39a] fülānla muṣāḥabetiñüz fülān maṣlaḥata müteʿallıḳ ve bu gice 
muḳāveleñüz fülān ḫuṣūṣa muvāfıḳ idi.” dir idi. Her ne deñlü emrlerin iḫfā 
eyleseler be-her ḥāl maʿlūm idinürdi. Ḥattā gökden bir melek gelür ḫaber virür 
dinürdi. Selāṭìnden Sulṭān Maḥmūd Sebüktigin daḫı bu ḥāl üzre dāyim ve 
aḥvāl-i reʿāyāya ıṭṭılāʿda bu minvāl üzre kāyim idi.

Ḥikmet: Aristaṭalis dimişdür ki “Sulṭāna lāyıḳ budur ki ṭabìʿatde ve ḥazmde259 
şikār üzre düşmiş ʿuḳāb gibi ola, yaʿnì ol nice şikārını sāyir ʿuḳābdan ḥıfẓ iderse 
bu daḫı eyle ide.” 

Ḥikmet: İskender dimişdür ki “Mülūkuñ ḫayrı oldur ki kendüden muḳaddem 
olan āyìn-i ḳabìḥe ve ḳavānìn-i fażìḥayı ḳamʿ ide ve yirine sünnet-i ḥasene ve 
ʿādet-i müstaḥsene vażʿ ide ve mülūkuñ şerri oldur ki sünnet-i ḥaseneyi taġyìr 
ide yirine seyyiʾe260 tertìb ü teksì̱r ide.” 

Ḥikmet:261 Pervìz dimişdür ki “Mülūk üç ṭāyifenüñ günāhın ʿafv ve levḥ-i 
ʿuḳūbetden nāmın maḥv eylemek salṭanata ḫalel ve memlekete mūcib-i ʿalel-
dür. Biri ol kişi ki mülkinde ifsāda [N62a] niyyet ide, biri bu ki ḥaremine 
ḫıyānet ide, biri bu ki esrārın ifşā vü işāʿat ide.” 

Süfyān-ı S̱evrì dimişdür ki “Mülūkuñ ḫayrı budur ki ehl-i ʿilmle mücālis ola. 
Zìrā cümle eşyā nāsla zìnet bulurlar ve nās ʿilmle müzeyyen olurlar ve mülūka 
ʿilm ü ʿaḳldan ḫayr nesne yoḳdur. Zìrā ʿizzüñ devāmı ʿilmle ve dìnüñ niẓāmı 
ʿaḳlladur ve her kimde ki ʿaḳl u ʿilm müctemiʿola, anda on iki ḫaṣlet müctemiʿ 
ola. Ol on iki ḫaṣletüñ biri fıḳh, biri edeb ve biri taḳvā, biri emānet, biri ṣıḥḥat, 
biri ḥayā, biri raḥmet, biri ḥüsn-i ḫulḳ, biri vefā, biri ṣabr, biri ḥilm, biri mü-
dārā ve bu cümle ḫavāṣṣ ādāb-ı selāṭìndendür ve lāyıḳ budur ki ʿaḳl ʿilmle ola 
ve şecāʿat ṣabrla ola ve niʿmet şükr ile ve sabāḥat celādetle ve devlet ictihādla 
ola. Ḳaçan ki devlet ḥāṣıl ola, ṣāḥibi cümle murāda vāṣıl ola.

Ḥikāyet: Yaʿḳūb bin Leys ̱çün ẓuhūr idüp Kirmān, Sìstān ve Pārs u Ḫoristān 
mülkin tesḫìr itdi ʿIrāḳ mülkin ṭutmaġa [T39b] tedbìr itdi. Ol vaḳt ḫalìfe-i 
zamān Muʿtemed ʿAla’llāh idi. Yaʿḳūb’a mektūb gönderüp didi ki “Bir pirinç-
cinüñ oġlı idüñ āyìn-i salṭanatı ne bildüñ ve tedbìr-i mülki ne yirde tecrübe 

259 Ḥazmde] ḫurremde T.
260 Seyyiʾe] sünnet-i seniyyeyi T.
261 Ḥikmet] Ḥikāyet N.
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ḳılduñ?” Yaʿḳūb mektūb gönderdi ki “Ol kimesne ki baña devlet virdi, [N62b] 
tedbìri daḫı ol lāyıḳ gördi.” 

Ve Erdeşìr’üñ ʿahd-nāmesinde dimişdür ki “Her ṣāḥib-i ʿizzet ki ayaġın bisāṭ-ı 
ʿilm üzerine ḳoya, yaʿnì bisāṭ-ı ʿilmi pāy-māl eyleye, ʿāḳıbet ol ʿizzet ẕillete mü-
beddel olur ve her ʿadl ki ḫavf-ı İlāhì’ye muḳārin olmaya, ʿāḳıbeti nedāmete 
müteḥavvel olur.

Ḥikāyet:262 Bir gün ʿAbdu’llāh bin Ṭāhir babasınuñ celāl-i salṭanatın ve şev-
ket-i devletin gördi. Didi ki “Bu kerr ü ferr-i salṭanat ve bu cāh u celāl ü ḥaşmet 
bizüm ḫānedānımuzda ne vaḳte dek ḳarār ide ve ne zamāna dek şemʿ-i murād 
eyvānımuz tāb-dār ide.” İbni Ṭāhir didi ki “Mādām ki bisāṭ-ı ʿadl ü inṣāf 
sarāyımuzda münbasiṭ ve şìr-i devlet şekker-i ʿadālet ile muḫteliṭ ola, aḥkām-ı 
salṭanat bu dūdmānda bāḳì belki devlet-i āḫirete mülāḳì ola.” 

Ḥikmet: Bir gün Meʾmūn Ḫalìfe dārü’l-ḫilāfede icrā-yı aḥkām ve tenfìẕ-i 
aḥvāl ve teslìm-i ḫazāyin ve tevzìʿ-i emvāl iderken dād-ḫvāhuñ biri bir ḳıṣṣa 
virdi. Meʾmūn ol ḳıṣṣayı vezìri olan Fażl bin Sehl’e virdi. Didi ki “Bu dād-ḫvā-
huñ mühimmin itmām ve merāmın tekmìlde ihtimām eyle ki devrān sürʿat 
ve ʿālem muġāyerat üzredür. Biz ellere cürʿa virmedin peymāne-i ʿömrümüz 
pür olur ve devrānımuz sürilüp dānemüz nihāyet bulur. Ḥāliyā ki hengām 
furṣat [N63a] ve furṣat ġanìmetdür. Rūzgārdan mühlet ve devrāndan furṣat263 
olduḳça itmām-ı meṣāliḥ-i enāmı saʿādet ve incāḥ-ı merām-ı ḫavāṣ u ʿavāmı 
devlet bilmek gerekdür.” 

Müʾellif-i Kitāb yaʿnì İmām-ı Ġazzālì raḥmetu’llāhi’l-müteʿālì buyurur ki 
“Mülūk-i ʿuḳalāya lāyıḳ budur ki bu ḳaṣaṣ u aḫbāra nāẓır olup ḳıṣṣadan ḥiṣṣe 
alup ʿibret-güzìn ü naṣìḥat-bìn olalar. Eyyām-ı devleti furṣat ve furṣatı ġani-
met bilüp maẓlūmlara dād-istād ve resm-i ʿadl ile dār-ı salṭanatı ābād ideler 
ve yaḳìn bileler ki felekde devām ve devrānda niẓām yoḳdur. Devlete iʿtiḳād 
sebeb-i ḥasret ve ʿömre iʿtimād ḫasāretdür. Ḳaża-yı āsumānì ve mevt-i [T40a] 
nā-gehānì kesṟet-i ʿasākir ile merdūd ve ḫazāyin ü ẕeḫāyir ile mesdūd olmaz ve 
ḳaçan ki devlete inḫilāl ve emvāle telāşì ve salṭanata iḫtilāl264 gele, ṣoñ peşìmān-
lıḳ fāyide itmez ve dilden dāġ-ı ḥasret ḳıyāmete dek gitmez.” 

262 Ḥikāyet] Ḥikmet T.
263 Furṣat] vüsʿat T.
264 Ve emvāle telāşì ve salṭanata iḫtilāl] -T.
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Ḥikāyet: Mervān Nāḳıṣ ki āḫir-i ḫulefāʾ-i Benì Ümeyye’dür, bir gün üç yüz 
biñ ʿasker cemʿ ü265 ʿarż itdi. Vezìri ġurūr iẓhār idüp didi “Bu ʿaskerle eḳālìm-i 
sebʿa musaḫḫar ve cihāngìrlik ü ṣāḥib-ḳırānlıḳ müyesserdür.” Mervān didi ki 
“Müddet munḳażì olıcaḳ ʿiddet fāyide itmez, eyyām-ı devlet müntehì olıcaḳ 
askerle iş bitmez.”

Ḥikmet: Ebu’l-Ḥasan el-Hevāzì [N63b] Kitāb-ı Ferāyid ü Ḳalāyid’de di-
mişdür ki “Dünyā bir āb-ı revāndur ki andan hìç içen ṣafā bulmadı ve bir 
maḥbūbdur ki bir kimesne andan vefā bulmadı. Lā-cerem lāyıḳ budur ki bu 
günüñden yarınuña ḥiṣṣe alasın ve ġam u endūhı arduña ṣalasın.” 

Rivāyetdür ki Yaʿḳūb bin Leys’̱üñ mezārında bu rubāʿì yazılmış ve seng-i laḥ-
dinde tìşe-i ḥasretle266 ḳazılmışdur. Rubāʿì: 

Ḫorāsān taḥvìhā ve iktāfe Fāris
Ve mā-kāne min meliki’l-ʿIrāḳı bāyis 

Selāmu ʿale’d-dünyā ve ṭìbü naʿìmühā
Ke-en lem-yekün Yaʿḳūbü fihā bi-cālis

Tercüme:

Elindeydi Ḫorāsān ile Fāris
ʿIrāḳ’ı almadan olmazdı āyis

Bu dünyāya selām olsun ki Yaʿḳūb 
Ṣanasın olmadı bu taḫta cālis

Suʾāl ü Cevāb: Bir devleti zāyil olmış sulṭāna sebeb-i nekbetinden ve zevāl-i 
salṭanatından suʾāl itdiler. Didi ki “Devlet ü ḳuvvete maġrūr olup meşveret-i 
ehl-i reʾyden ġāfil ve hemìşe kendü reʾyümle ʿ āmil idüm. Aʿmālüñ ulularına ʿ am-
mālüñ erāẕilin vālì iderdüm ve vaḳtinde ḥìleden ġāfil olup her zamānda ḳalbümi 
ḥazmdan ḫālì iderdüm. ʿAcele zamānında tevaḳḳuf  ve teʿennì vaḳtinde istiʿcāl 
iderdüm ve ḥavāyic-i nāsuñ ḳażāsında ihmāl iderdüm267. Ol sebebden devrān 
elüm alup yabana atdı. Ḫvānum şekker-i devlet iken aşuma aġular ḳatdı.” 

Ve yine andan suʾāl itdiler ki “Selāṭìne cümleden [N64a] eşedd-i eşrār ne-
dür?” Didi ki “Ḫāyin rasūller cümleden şerde eşedd ve fesādda ekeddür, yaʿnì 

265 Cemʿ ü] -N.
266 Tìşe-i ḥasretle] -N.
267 Ve ḥavāyic-i nāsuñ ḳażāsında ihmāl iderdüm] -T.
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ol ilçiler ki varduḳları yirden ṣaḥìḥ ḫaber getürmeyeler ve ġaraż u taʿaṣṣub 
ilḥāḳ idüp ḥaḳḳı yirine [T40b] yitürmeyeler, bunlaruñ sebebinden ḫānumān-
lar ḫarāb ve nice tācverlerüñ tāc-ı salṭanatı turāb olmışdur.”

Ḥikmet: Erdeşìr dimişdür ki “Bu yalancı ḫāyin ilçilerün ucından ne ḳanlar 
dökülmişdür ve ne sìneler sökülmişdür ve ne ʿaskerler münhezim olmışdur ve 
ne ḫānedānlar münhedim olmışdur ve ne ṣāḥib-vücūd sulṭānlar münʿadim 
olmışdur. Ne ehl-i ʿırż-ı bì-günāhlaruñ perde-i ḥürmeti çāk olmışdur ve ne bì-
günāh maẓlūmlar helāk olmışdur. Ne ʿ ahd ü peymānlar bozulmışdur ve ne ʿ aḳd 
ü ìmānlar çözülmişdür, ne yalan andlar içilmişdür ve ne başlardan geçilmişdür. 
Fi’l-ḥaḳìḳa aṣḥāb-ı devlet her söze iʿtiḳād ve her müfside268 iʿtimād eyledükleri 
sebebi269 ile taḥṣìl itdükleri meẓālim cümleden çoḳ ve bu muṣìbetle mübtelā 
niçe benüm gibi bì-günāh ḥadden artuḳdur. Ol sebebden mülūk-i ʿAcem emr-i 
risāletde küllì iḳdām ve ehlin bulup irsāl itmekde ihtimām iderlerdi.”

Ḥikmet:270 Mülūk-i ʿAcem bir ḫuṣūṣa rasūl gönderseler ḫafiyeten bir cāsūs 
gönderüp naḳìr u ḳıṭmìr ve ḳalìl u kesì̱r aḥvāl ü aḳvālin yazdururlardı. Rasūl 
gelüp teblìġ-i aḥvāl itdükde cāsūs söziyle tevfìḳ [N64b] u taṭbìḳ iderlerdi. Rāst 
olsa rasūle riʿāyet ve kem ü kāst olsa siyāset iderlerdi. 

Ḥikāyet: İskender, Dārā’ya bir ḫuṣūṣ içün rasūl gönderdi. Rasūl mürācaʿat ve 
edā-yı cevāb u risālet itdükde İskender bir kelāmda şekk idüp taḥḳìḳin bilmek-
de iḳdām eyledi. Rasūl soñunda āġāz itdi ki “Bu kelāmı bi-ʿaynihi Dārā’nuñ 
kendü lafẓından işitdüm ve ḥāliyā ol ki lāzım-ı emānet ü risāletdür, edā itdüm.” 
didi271. İskender bāver itmeyüp ol kelāmı yazup Dārā’ya irsāl itdi272 ve “Bu ḳavl 
senden ṣādır oldı mı?” diyü suʾāl itdi. Dārā ol lafẓı nāmeden ḥakk itdi ve bu 
resme izāle-i şekk itdi ki “Cihānda mülküñ esāsı meliküñ ḥüsn-i sünneti üzre ve 
mülūkuñ ḥüsn-i sünneti ṣıḥḥat-i tabìʿatleri üzre idi ve sulṭānlaruñ tabìʿatlerinüñ 
ṣıḥḥati sefìr ü rasūlüñ ṣıḥḥat-i kelāmı üzre mebnìdür. Zìrā rasūl ki mürselüñ 
tercümānıdur, maʿnāda anuñ dehānı ve zebānı bunuñ dehānı ve zebānıdur. 
Ḥāliyā bu sözi ki benden naḳl itdi, ne benden vāḳıʿ ve ne ol bu kelāmı benden 
müstemiʿ olmışdur. Ḥāżır olsa vācib bu idi ki lisānın ḳaṭʿ idem ve mādde-i 

268 Müfside] maḳsada N.
269 Eyledükleri sebebi] bildükleri N.
270 Ḥikmet] Ḥikāyet T.
271 Didi] -N.
272 İskender bāver itmeyüp ol kelāmı yazup Dārā’ya irsāl itdi] -T.
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fesādı ḳalʿ idem. Çünki aña [T41a] elüm irmedi lafẓın ḥakk ile iktifā [N65a] 
itdüm ve bu resme cezā itdüm.” İskender ol rasūli iḥżār idüp ḥaḳìḳat-i ḥālden 
suʾāl eyledi. Rasūl “Dārā’nuñ baʿżı evżāʿından rencìde oldum. Bunuñla in-
tiḳām itmek ḳaṣd idüp ol sebebden bu lafẓı aña isnād itdüm.” diyü keşf-i ḥāl 
eyledi. İskender “Biz rusuli ıṣlāḥ-ı ẕātü’l-beyn içün olur bilürdük. Bunlar ḫod 
ifsād-ı memleket ve iḫtilāl-i umūr-ı salṭanata saʿy iderlermiş.” diyü buyurdı. 
Lisānın ḳafasından çekdiler ve ol toḫm-ı fesādı zìr-i zemìne ekdiler. 

Faṣl Sulṭān-ı ʿāleme vācib olandan biri budur ki reʿāyānuñ vaḳt-i mużāyıḳada 
aḥvāline nāẓır ve her mertebede meʾūnetlerin izāleye mübāşir ola. Ḫuṣūṣā 
ḳaḥṭ u ġalā zamānında beytü’l-mālden muʿāvenet itmekle dest-gìr ve her vech 
ile mümkün olduḳça sebeb-i çāre vü güzìr ola.

Ḥikāyet: Mülūk-i ʿ Acemde ʿ ādet-i ḳadìme bu idi ki yılda iki gün ki biri Nevrūz 
biri Mihr-i Cān’dur, ṣalā-yı ʿāmm ve nidā-yı enām iderlerdi. Bevvāb u ḥuccāb 
ve çāvuş u nevvāb refʿ olup herkes bì-ḥicāb u bì-vāsıṭa taḳrìr-i aḥvāl ve taʿbìr-i273 
mā-fi’l-bāl iderdi. Bir ḳaç gün evvel münādìler nidā idüp “Fülān gün Nevrūz 
yāḫud Mihr-i Cān’dur ḳana ḳandur cāna cāndur, [N65b] her kimüñ ḳalmış 
ḳıṣṣası ve görülmedük ḳāżiyyesi var ise ve kimüñ kimden şekvāsı ve kimüñ 
kimden daʿvāsı var ise gelsün ʿadl ü dād ve dād u istād günidür.” dirlerdi ve 
ol gün olduḳda bir münādì taḫtuñ başında ṭurup “Kim ki bugün dād-hvāhuñ 
ḥużūr-ı sulṭāna varmasına māniʿ ve her kimden bir maẓlūma yol virmekde 
menʿ vāḳıʿ olursa demi ḥader ve başı kesilmek muḳarrerdür.” dir idi. Her ki-
şinüñ ḳıṣṣası alınurdı ve mūbed ü mūbedān ki luġatlarında ḳāżıyü’l-ḳużātdan 
ʿibāretdür, ol gün274 pādişāhuñ ṣaġ yanında oturup aña mürāfaʿa olınurdı. Eger 
pādişāhdan kendüden şikāyet olsa fi’l-ḥāl pādişāh taḫtından iner mūbedānuñ 
öñinde diz çökerdi ve mūbed ü mubedāna and ve dìnince sevgend virüp dirdi 
ki “Maʿbūduñ ʿibādetinde olan dìnüñ ḥaḳḳıçün ve rāh u reviş-i Ḥaḳ’da olan 
āyinüñ ḥaḳḳıçün ṭarìḳ-ı ḥaḳda [T41b] ḳāyim ve iḥḳāḳ-ı ḥaḳ ve ibṭāl-i bāṭılda 
müdāvim ol.” dirdi275. Mūbed-i mūbedān daʿvāların istimāʿ ve ḥaḳḳa ittibāʿ ve 
bāṭıldan imtināʿ iderdi. Eger pādişāh üzre ḥaḳ müteveccih olursa pādişāhdan 
ḥükm ider. Pādişāh fi’l-ḥāl ol kimesnenüñ ḥaḳḳın edā ve şerʿle vācib olan ḥaḳḳı 
ḳażā iderdi. Eger müddeʿìnüñ daʿvāsı bāṭıl ve ṭarìḳ-ı ḥaḳdan [N66a] ʿāṭıl 
olursa ʿuḳūbet idüp nidā idüp pādişāhuñ ʿaybın āşikār ve daʿvā-yı bāṭıl iẓhār 

273 Taʿbìr-i] beyān-ı N.
274 Ol gün] -N.
275 Dirdi] -N.
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idenüñ ḥāli budur dirlerdi. Daʿvā faṣl olduḳdan ṣoñra pādişāh yine taḫtına 
çıḳar ve tācın başına geyerdi ve ḫavāṣ u ḫadem ve ʿavām u ḥaşem ve vüzerā vü 
ümerā ve ʿ ammāl ü vükelāsına dirdi ki “Anuñçün ben bugün bu vech ile ʿ adlüm 
iẓhār itdüm ki ittibāʿ u eşyāʿum ʿadlde baña ittibāʿ ide ve ẓulm ü ḥayfdan im-
tināʿ ideler ve bileler ki benüm yanumda ḳarìb ü baʿìd ve ʿatìḳ u cedìd birdür, 
ḫìş u bìgāne ve ʿāḳil u dìvāne birdür.” 

Mülūk-i ʿAcem Yezdicerd zamānına dek bu ādābı riʿāyet ve bu üslūbı düstūr-ı 
salṭanat itmişlerdür. Çün Yezdicerd pādişāh oldı aḥvāl-i salṭanatı tebdìl ve 
umūr-ı mülk ü milleti taḥvìl eyledi. Ḳānūn-ı Sāsānì taġyìr ve cevr ü fesāda 
ıṣrār ile ḫalḳı kendüden tenfìr itdi. Eṭrāfdan selāṭìn taʿn ṭaşıyla ṭaşladılar ve 
reʿāyā bedduʿāya başladılar. Bir gün bir göz görmedük ve reftārda tozına bād-ı 
ṣabā irmedük raḫş-ı bì-naẓìr ḫargāhından içerü girdi. Görenler taʿaccüb idüp 
başın ṣaldılar ve ḥüsn ü cemāline ḥayrān ḳaldılar. Her kim ṭutmaḳ ḳaṣd itdiyse 
yanına iletmedi ve ne ḥìle itdiyse kimse ṭutmadı. Āḫir cümlesi ʿāciz olduḳların-
da raḫş bì-tevaḳḳuf  eyvānda taḫt [N66b] üstinde Yezdicerd’üñ yanına vardı. 
Yezdicerd “Bu bize ʿālem-i ġaybdan armaġandur.” diyü fi’l-ḥāl ṭurdı. Raḫşuñ 
yanına varduḳda raḫş rām olup raḫşa uyan urdı. Ġayra egerletmeyüp Yezdi-
cerd’e uyanlandı. Yezdicerd raḫşuñ uyanlanduġına aldanup gerçekden rām 
oldı ṣandı. Raḫş sükūt idüp Yezdicerd tamām ardına geçdüginde bir depme 
urup aġzın burnın ṭolu ḳan itdi ve Yezdicerd’i fi’l-ḥāl bì-cān itdi yine çıḳup 
gitdi. Ne ḳandan geldügin [T42a] kimesne bildi ve ne ḳandan gitdügine bir 
kimesne vāḳıf  oldı. 

İmāmü’l-müctehidìn Ebū Yūsuf  raḍıyallāhü ʿ anh rivāyet ider ki “Bir gün meclis-i 
ḥükūmetde iken Yaḥyā bin Ḫālid-i Bermekì bir Mecūsì ile muḫāṣeme ve bir 
ḥaḳḳ-ı şerʿìde muḥākeme itdiler. Ne Yaḥyā’ya meyl ü muḥābā ve ne Mecūsìye 
ḳaṣd-ı ihānet ü izdirā itdüm. Yevmü’l-fezʿü’l-ekber maḥkeme-i kübrāda olan 
vaḳt-i ḳażāyı ve faṣl-ı Ḫudā’yı fikr itdüm.” didi. 

Rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurmışdur ki teʾesseftü ʿalā erbaʿatin mine’l-küffāri 
ʿalā Nūşirevāne li-ʿadlihi ve Ḥātemi’ṭ-Ṭāʾì li-seḫāʾihi ve İmrü’l-Ḳaysi li-şiʿrihi ve Ebì 
Ṭālibin li-berrihi, yaʿnì küffārdan276 dört kimesnenüñ mevtine teʾessüf  itdüm. 
Nūşirevān’a ʿadliçün, Ḫātem-i Ṭāyì’ye seḫāsıçün, İmrü’l-Ḳays’a şiʿriçün, Ebū 
Ṭālib’e eyilügiçün. [N67a]

276 Küffārdan] -N.
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E L - B Ā B Ü ’ S̱ - S̱ Ā N Ì 

Fì-Siyāseti’l-Vezāret ve Sìretü’l-Vüzerā

Sulṭānuñ ismi ol vaḳt ḫayrla yād ve ḫāne-i salṭanatı ābād ve kendüsi şād olur 
ki bir kāfì vü ṣāliḥ vezìri ve bir ʿādil ü nāṣıḥ müşìri ola. Mülūk be-her ḥāl 
taṣarruf-ı zamān ve tedbìr-i cihāniyānda reʾy-i vezìre muḥtāc ve meşverete 
kesì̱rü’l-iḥtiyācdur. Zìrā reʾyinde münferid olan ve her ḥāl reʾyinde ḳuṣūr ve 
emrinde fütūr üzre olur. Ḥattā rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām min ʿındi’llahi teʿālā 
müʾeyyed ü muvaffaḳ ve aṣālet-i reʾy ve reṣānet-i tedbìr ve celālet-i ḳadr ve 
rıfʿat-i emr ve ʿ ulüvv-i şān ve sümüvv-i mekān ile muttaṣıf  idügi muḥaḳḳaḳ iken 
ve şāvirhüm fi’l-emri277 muḳteżāsınca müşāvere-i aṣḥābla meʾmūr ve her zamān ol 
emri riʿāyete maḳdūrları maṣrūf  u meysūr idi. 

Ke-ẕālik Mūsā ʿaleyhi’s-selām ḳıṣṣasında ve’cʿal lì vezìran min ehlì. Ḥārūne aḫì. Eşdüd 
bihì ezrì278 diyü naṣṣ-ı ḳāṭıʿ ve bu ḫuṣūṣa burhān-ı sāṭıʿ olmışdur. Enbiyāʾ-i ʿıẓām 
ʿaleyhimü’ṣ-ṣalātü ve’s-selām bunca teḳarrüb-i İlāhì ve teraḳḳub-ı vaḥy ü ilhām-ı 
nā-mütenāhì ile vüzerādan müstaġnì olmayup meşverete muḥtāc olıcaḳ sāyir 
selāṭìnüñ ḥāli maʿlūm ve vezìr ü müşìre kemāl-i iḥtiyācları meczūmdur. 

Erdeşìr’e suʾāl itdiler ki “Sulṭānuñ neye iḥtiyācı ziyādedür?” Cevāb virdi ki 
“Vezìr-i nāṣiḥ ve müşìr-i ṣāliḥe iḥtiyācı ziyādedür ve sulṭānuñ şemʿ-i devleti 
vezìrüñ [N67b] ravġan-ı tedbìrleriyle żiyādedür [T42b] ve sulṭāna lāzımdur 
ki vüzerāsıyla bu üç ṭarìḳle muʿāmele ide. Evvelā budur ki beşeriyyet muḳteżā-
sınca bir ẕillet ṣādır olsa ʿuḳūbetde sürʿat itmeye ve eger vezìr eyyām-ı devlet-i 

277 Ve işleri onlarla istişare et (Âl-i İmrân 159).
278 Bana da ailemden birini yardımcı kıl. Harun kardeşimi. Onunla beni takviye et (Tâhâ 29-31).
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pādişāhìde māl ü menāl ve ḫazāyin ü emvāle mālik olursa ṭamaʿ idüp almaġa 
niyyet itmeye ve eger pādişāh ḥużūrında baʿżı murādı olursa ḳabūl idüp redd-i 
ḥācet itmeye ve yine pādişāha lāyıḳ budur ki vezìri ḥaḳḳında üç ʿādeti muḳar-
rer ṭuta. Evvel her vaḳt ki vezìri sulṭānla ḳaṣd-ı mülāḳāt ide, imtināʿ itmeye ve 
ḥaḳḳında müfsid ü ġammāz sözlerin istimāʿ itmeye ve esrārın vezìre keşf  idüp 
iḥtiyāṭ üzre279 iḳtināʿ itmeye. Zìrā vezìr-i ṣāliḥ ḥāfıẓ-ı esrār-ı sulṭān ve sebeb-i 
taʿmìr-i memālik ü büldān ve ḫazāyinüñ vefreti ve memāliküñ zìneti vilāyetüñ 
ʿimāreti salṭanatuñ revnaḳı ve heybetüñ şiddeti vezìr sebebi ile olur ve sulṭānuñ 
sürūr-ı ḳalbi ve aʿdānuñ kesr ü ḳamʿı vezìr sebebi ile olur.”

Nūşirevān oġlına vaṣıyyet itmişdür ki “Vezìrüñe mümkün olduḳça ikrām eyle 
ve iller yanında iḥtirām eyle ki yanuñda ḳadr ü menzileti ve ḥużūruñda cāh 
u mikneti olduġuna iʿtimādı olup ḫilāf-ı maʿḳūl bir fiʿle mübāşeret [N68a] 
itdügüñde menʿa ḳādir ve defʿe mübāşir ola.” 

Ve vezìre lāyıḳ oldur ki ḫayra māyil ve ḥaḳḳa ḳāyil sulṭānına ṣaḥìḥü’l-iʿtiḳād 
ve reʿāyāya müşfiḳu’l-fuʾād ola. Sulṭānı ḫayra ḳaṣd eylese muʿāvenet ü imdād 
eyleye ve şerre ḳaṣd eylese menʿ idüp ṭarìḳ-ı ḥaḳḳa irşād eyleye ve böyle bile ki 
dünyānuñ devāmı mülk devāmıyla ve mülküñ devāmı vezìrüñ devāmıyladur 
ve böyle taṣavvur eyleye ki kendü evvel vezìrdür ve pādişāhı evvel pādişāh-ı 
ṣāḥib-serìrdür. 

Behrām-ı Gūr’a ṣordılar ki “Pādişāh cümleden artuḳ neye muḥtācdur ki salṭa-
natı emri tamām ve kendü selāṭìn içinde pādişāh-ı be-nām ola?” Didi ki “Altı 
nesneye muḥtācdur. Biri bir vezìr-i rūşen-żamìr-i ṣāḥib-i reʾy ve ṣāḥib-i tedbir, 
sırrına maḥrem ve her ḥāline hem-dem ola ve biri bir raḫş-ı rehvār ve bir 
semend-i sebük-reftār ki maʿārek-i ḳıtāl ve mehālek-i cidālde sebeb-i [T43a] 
necāt ve mūcib-i ḥayātı ola ve biri seyf-i ṣārim ve tìġ-i cāzim ki ḥamāyil-i dil ü 
cānı ve heyākil-i bāzū-yı ʿömr ü zindegānì ola ve biri genc-i ẕāḫir ve māl-i vāfir 
ki sebeb-i maʿāş ve bāʿis-̱i intiʿāş ola ve dāfiʿ-i meʾūnāt ve rāfiʿ-i meşaḳḳātı ola ki 
ḥamlde ḥafìf  ve ḳıymetde sa̱ḳìl ü şerìf  ola, dürr-i se̱mìn ve esbāb-ı cevherìn gibi 
ve biri bir zevce-i ṣāliḥa-i ḥüsnā ve bir merʾeh-i dil-güşā vü feraḥ-efzā280 ki se-
beb-i üns ü zindegānì ve mūcib-i selvet [N68b] ü şādmānì ola ve bir ṭabbāḫ-ı 
ḥāẕıḳ ve aş-pez-i fāyıḳ ki tedārük-i ġıdāsında cüst ve ḫıdmet-i muʿtādesinde 
nā-süst ola.”

279 Üzre] idüp N.
280 Vü feraḥ-efzā] -N.
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Ve Erdeşìr dimişdür ki “Mülūka lāyıḳ budur ki dört nesneye ṭālib ola. Biri bir 
vezìr-i rezìn, biri bir kātib-i emìn, biri bir ḥācib-i ṣāliḥ, biri bir nedìm-i nāṣiḥ.” 

Nūşirevān ʿahdinde mūbed-i mūbedān dimişdür ki “Ḥıfẓ-ı salṭanat mümkün 
olmaz, illā aṣḥāb-ı nāṣıḥìn ve ḫavāṣ-ı müsāʿidìn muʿāvenetiyle olur ve aṣḥāb u 
ḫavāṣuñ muʿāveneti fāyide itmez, illā pādişāhuñ ṣafā-yı niyyet ve ḫulūṣ-ı ʿaḳì-
det ve taḳvā-yı ẕātı berekātıyla olur. Zìrā sulṭān aṣl ve ḫadem ü ḥaşem ferʿdür 
ve sulṭān rūḥ ve ḫavāṣ u aṣḥāb cismdür. Aṣl eyü olmaḳ gerekdür ki ferʿ eyü ola 
ve rūḥ eyü olmaḳ gerekdür ki cism eyü ola.”

Ḥikāyet: Bir gün Süleymān Nebì ʿaleyhi’s-selām taḫta çıkup ʿasākir-i envāʿ-ı 
maḫlūḳāt ve kerr ü ferr-i salṭanat ve şevket ü saṭvet ü mehābetle taḫtın yil 
götürüp eṭrāf-ı ʿālemi geşt ü güẕer ve istedügi yire seyr ü sefer iderken bu cāh u 
salṭanat ve rifʿat ü ḥaşmete iṭāʿat-i cinn ü ins ve inḳıyād-ı her nevʿ ü cinse naẓar 
eyledi. Nā-gāh ḳalb-i şerìfine nevʿ-i ġurūr mürūr idüp ḫāṭır-ı ʿāṭırına fi’l-cümle 
ʿucb güẕer eyledi. Fi’l-ḥāl ol taḫt-ı pür-sekìne ḥareket idüp [N69a] ıżṭırāb ve 
ḳaṣd-ı inḳılāb eyledi. Süleymān “Sākin ol.” didi. Taḫt “Sen sākin ol ki ben daḫı 
sākin olam. Sen ṭarìḳ-ı sülūk-ı şükr ü sükūna sālik ol ki ben daḫı semt-i ḳarār u 
se̱bāta mesāmet olam.” didi. Niteki Ḥaḳ teʿālā buyurur inne’llāhe lā-yuġayyiru mā 
bi-ḳavmin ḥattā yuġayyirū [T43b] mā bi-enfüsihim281. Beyt:

Elinden yiryüzinde çünki mūr incinmedi anuñ 
ʿAceb mi gökde taḫtın yil götürdiyse Süleymān’uñ 

Ve lāyıḳ olan budur ki vezìr ʿālim ü ʿāḳil ve mücerreb ü kāmil pìr-i umūr-dìde 
ve rūzgār-ı āzmūde ola ki civān ne deñlü ʿāḳil ü kāmil olursa tecrübede pìr-
lerle ber-ā-ber olmaz ve umūr-ı ʿāleme ıṭṭılāʿda pìrlerle hem-ser olmaz. Zìrā 
vezìr salṭanata revnaḳ ve memlekete zeyndür ve civan-ı ʿahd olup tecrübesi 
az olmaḳ nevʿan şeyndür. Zeyn ile şeyn cemʿ olmaz. Melāḥat ile ḳabāḥat bir 
yirde revā olmaz ve vezìr beş nesneye muḥtāc u kesì̱rü’l-iḥtiyācdur ki tā ḥüsn-i 
sìretle ḫalḳuñ ḳulūbunda mevdūd ve cemìʿ-ı ʿālemde evṣāfı memdūḥ ve nāmı 
maḥmūd ola. Evvel kemāl-i teyaḳḳuẓ u intibāh üzre ola ki beytü’l-mālüñ me-
dāḫil ü maṣārifine ve vāridāt u veẓāyifine ıṭṭılāʿ-ı tāmı ola. Bu deñlü ki ancaḳ 
taḥṣìlinde ve daḫlinde ihtimāmı ola. Belki vech-i mübāḥdan ve ṭarìḳ-ı ṣalāḥdan 
taḥṣìline dāʿì ola ve ḫilāf-ı şerʿ [N69b] ü dìn bir aḳçenüñ ìrādına ġayr-ı sāʿì 
ola. İkinci aḥvāl-i ʿammāle ve aḫbār-ı emvāle umūr-ı reʿāyāya ve cumhūr-ı 
meṣāliḥ-i berāyāya şuʿūrı ola. Üçünci şecāʿati ola ki envāʿ-ı fürūsiyyet ve eṣnāf-ı 

281 Bir toplum kendinde olan durumu değiştirmedikçe hiç şüphe yok ki Allah da o toplumda olan hali değiştirmez (Ra’d 11).
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ālāt u silāḥ ve ḍarb u ḥarb ü şecāʿate ḳudreti ola. Dördünci ṣıdḳı pìşe ve rāst-rev 
ü rāst-kirdārlıgı endìşe idüp her ḥālde ve her ḳālde mürşid-i ṭarìḳı murād idine. 
Beşinci sulṭānuñ esrārın işāʿa ve ḫafāyā-yı aḫbārın iḫdāʿadan iḥtirāz ide ki aṣl-ı 
esās-ı bünyān-ı vezāret ve muḳaddime-i netāyic-i emāret budur. 

Erdeşìr bin Bābek dimişdür ki “Vezìre lāzım olan budur ki sākin ola, bahādur 
ola, ḥüsnü’l-maḳāl, vāsiʿü’ṣ-ṣadr ola ve melìḥü’l-vech ola ve kesì̱rü’ṣ-ṣamt ola 
ve dìndār u taḳì ola ve ṣaḥìḥü’l-meẕheb ola ve ṭāhirü’n-nefs ve ṣāfiyü’l-meş-
reb282 olup ʿavāḳıb-ı umūra nāẓır ola ve her vezìr ki pādişāha maḥabbeti 
muḥkem ve şefḳati ġāyet ziyāde ola, aʿdāsı çoḳ olur ve sulṭāna lāyıḳ budur ki 
vüzerāsı ḥaḳḳında aṣḥāb-ı aġrāż-ı fāside sözin istimāʿ itmeye ve vüzerāsınuñ 
ḳadrlerin ʿālì idüp adını mertebelülerle ber-ā-ber ṭutmaya vüzerāsı yanın-
da iken dönüp āḫire ḫiṭāb eylemeye. [T44a] Meṣāliḥ-ı salṭanat ve umūr-ı 
dìn ü devleti vezìrleriyle müşāvere idüp anlaruñ ārāʾ-i ṣāyibeleriyle ʿamel 
eyleye283 ve vezìre sezā oldur ki sulṭānda bir ḫulḳ-ı284 seyyì vü vażʿ-ı reddì 
görse hevāsına ittibāʿ itmeye. Ṭarìḳ-ı ṣalāḥı285 irşād ve hüdāya sübül-i sedād286 
eyleye. Zìrā Ḥaḳ teʿālā Mūsā Peyġamber’i Hārūn’la Firʿavn’a gönderdükde 
fe-ḳūlā lehü ḳavlen leyyinen287 diyü buyurdı. Ḥaḳ teʿālā ʿadūsına irsāl itdügine 
ḳavl-i leyyinle [N70a] emr idicek vüzerā evliyāʾ-i salṭanatla ḳavl-i leyyinle 
muʿāmele eylemek enseb ü evlā ve eḥaḳḳ u aḥrādur ve dìn ü devlet ve mülk 
ü millet umūrında her fesād-ı küllì ki vāḳıʿ olur, menşeʾi ikidür, biri sulṭānuñ 
reddiyesi, biri vezìrüñ sūʾ-i tedbìridür. 

Ve Nūşirevān dimişdür ki “Vüzerāya bir mühim daḫı budur ki sulṭānı ceng 
ü cidālden mümkün olduḳça menʿ ve ġāyet lāzım gelicek ḥarb ü ḳıtāl emrin 
defʿ ide ve müyesser olduḳça ḥarble ḥāṣıl olacaḳ umūrı ıṣlāḥla itmāma ve ḥarb 
olmadan taḥṣìle iḳdāma saʿy ide. Zìrā ḥarb bir nesnedür ki hem ricālüñ hem 
emvālüñ itlāf  u288 ifnāsına bādì olur ve niçe ḫānedānuñ ḫarāb ve niçe evlād-ı 
kirāmuñ eytām olmasına müʾeddì olur ve lāyıḳ budur ki vüzerā ḥasbü’l-maḳdūr 
maʿārif-i cüzʿiyye belki ʿulūm-ı külliyeden behremend ola ki vezìr-i cāhili şol 

282 Ve ṣāfiyü’l-meşreb] -N.
283 Ve vüzerāsınuñ ḳadrlerin ʿālì …ṣāyibeleriyle ʿamel eyleye] -N.
284 Ḫulḳ-ı] -N.
285 Ṣalāḥı] ṣalāḥ u sedāda T.
286 Hüdāya sübül-i sedād] sübül-i hüdāya ihtidā T.
287 Ona tatlı, yumuşak bir tarzda hitap edin (Tâhâ 44).
288 İtlāf  u] -N.
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buluda teşbìh itmişlerdür ki nefsinde bir bülend bulud olup herkes bārānından 
ümìd-vār iken anı bir rìḥ-i ʿāṣıf  gelüp aça ve bārān yaġdurmadan gelüp geçe.” 

Ve Aristaṭalis Kitāb-ı Veṣāyā’da yazmışdur ki “Vüzerā umūr-ı ḫaşene ve meṣā-
liḥ-i müşkileyi ġayrılar elinden itdürmek gerek. Nice kim ʿāḳil yılan ṭutmaḳ 
istese āḫir eliyle öldürtmek gerek ve vüzerāya lāzım olan oldur ki celāyil-i umūr 
ve muʿaẓẓamāt-ı ḳażāyāda evvel mekātìb ü rusül-i irsāliyle itmām ḳaṣd ide. 
Baʿdehū ṭarìḳ-ı iḥtiyāl yaʿnì beẕl-i nevvāl [N70b] ve ṣarf-ı envālle iḳdām ḳaṣd 
ide. Eger anuñla daḫı ḥāṣıl olmaz ise āheng-i ḥarb ü ḳıtāl ve āġāz-ı ceng ü cidāl 
ile itmām ḳaṣd ide ve bir ʿaskere inhizām ve ḫāne-i ictimāʿlarına inhidām vāḳıʿ 
olduḳda [T44b] ʿaskeri bì-muḥābā ḳatl idüp damarların ḳaṭʿ ve tebārların 
ḳamʿ itmek murād idinmeye. Zìrā iḥyāyı ḳatl iḥtimāldür, ammā ḳatli bì-iḥyā 
muḥāldür. Zìrā bir yigit ḳırḳ yılda ḥāṣıl olur ve ḳırḳ biñde bir yigit ancaḳ ḫid-
met-i mülūka sülūka ḳābil olur. 

Ve vezìre lāyıḳ oldur ki ʿasker-i ʿadūdan biri esìr ve giriftār-ı ḳayd-ı zencìr olsa 
iḥsānıyla ḫalāṣ ide ve inʿām-ı māl ve iḥsān u teşrìf-i ḫāṣ ide. Ol esìri fek ve 
defter-i cürmden nāmın ḥak idüp ol daḫı varup ʿ asākirde bunuñ iḥsānıyla gūyā 
olup taḳviye-i ḳulūb-ı ʿasākire bāʿis ̱ola ve ʿasker-i ʿadūda bu cānibe maḥabbet 
ḥādis ̱ ola ve vezìre lāyıḳ budur ki ʿaskerde olan ricālüñ merātibin riʿāyet ve 
istiḥḳāḳların ḥimāyet ide. Rızḳların şānlarına göre taḳsìm ve her birine rütbe 
ve mekānlarına göre taʿẓìm ü tekrìm ide. Ḫuṣuṣā içlerinden şecāʿatle mümtāz 
ve mehābetle ser-firāz olanlara ḥüsn-i ḫiṭāb ve baʿżı ẕillet vāḳıʿ olduḳda terk-i 
ʿiḳābla gāh iḥsān u gāh inʿāmla mükāfāt ide. Zìrā vüzerādan çoḳ kimesne sūʾ-i 
tedbìrleri sebebinden ʿasker elinde helāk [N71a] ve dāmen-i ḥayātları ṣad çāḳ 
olmışdur ve sulṭānuñ ʿalāmet-i saʿādet-i dāreynidür ki vezìr-i ṣāliḥ ve müşìr-i 
nāṣiḥe muḳārin ola. Zìrā rasūlu’llāh buyurmışdur ki iẕā erāda’llāhü bi-emìrin 
ḫayran feyyaza lehü vezìran nāṣiḥan ṣādiḳan ṣabìḥan in nesiye ẕekerahü ve in’isteʿāne bihi 
eʿānehü289.

Müʾellif-i Kitāb Yaʿnì İmām-ı Ġazzālì ʿaleyhi raḥmetu’llāhü’l-melikü’l-mü-
teʿālì dimişdür ki Ḥaḳ teʿālā her zamānda ḳullarından baʿżın ıṣṭıfā ve baʿżın 
ictibā ile iḫtiyār idüp kimini saʿādet-i salṭanat ve kimini zìver-i vezāret ve 
kimini niʿmet-i ʿilm ü maʿrifetle güzìde ve aḳrānları içinde pesendìde ider ki 
ʿālem anlarla maʿmūr ve nūr-ı vücūdlarıyla pür-nūr ola ve ʿacāyib-i zamāndan 

289 Allah bir yöneticinin iyiliğini isterse ona hayırlı, nasihat edebilen, sadık, güler yüzlü bir vezir/yardımcı lutfeder. Eğer 
yönetici bir şeyi unutursa bu vezir ona hatırlatır. Yardım isterse yardım eder.
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biri Berāmike aḥvālidür ki niçe yıl vezāret ḫānedānlarında ṭufeyl ve saʿādet 
işiklerinde ḫāk-i ẕeyl olup her biri kerem ü seḫā ve beẕl-i maʿrūf  u ʿaṭāda uʿ-
cūbe-i devrān ve nādire-i zamān iken āsā̱rları ekser-i vilāyāt-ı maʿmūreye vāṣıl 
ve envār-ı keremleri eṭrāf  [T45a] u aḳtār-ı ʿāleme dāḫil olmuşken mekāyid-i 
cihān ve mekkāre-i ḥidsā̱ndan ḫalāṣ olmayup gelmemişe döndiler ve ʿāleme 
her biri pertev ṣalmış iken taḥt-ı seḥāb-ı arżda ṭolundılar ki aṣlā vücūdların-
dan ese̱r ve būd-ı nā-būdlarından ḫaber ḳalmadı. Anlaruñ zevāliyle vezāret 
emrine ıżṭırāb ve bu manṣıbuñ ṣadrına inḳılāb gelmiş idi. [N71b] Ḥāliyā 
yine Devlet-i290 Āl-i Selçūḳ’la bāġçe-i vezāret neżāret-i tāze ve gülşen-i ṣadāret 
ḥayāt-ı bì-endāze buldı. Her kemālüñ erbābından ve her hünerüñ aṣḥābın-
dan ʿulemānuñ ber-güzìdeleri ve ṣuleḥānuñ pesendìdeleri ehl-i ʿilmüñ üdebāsı 
ve ebnāʾ-i sebìlüñ ġurebāsı ve bi’l-cümle ehl-i istiḥḳāḳ u ḳābiliyyet ve aṣḥāb 
u fażìlet ü meziyyetden kimesne ḳalmadı ki şumūl-i ʿavāṭıf-ı ʿamìmeleri ve 
manzūr-ı enẓār-ı ʿuyūn-ı kerìmeleri olmaya. Bu esṉāda bu vechle se̱nāya bāʿis ̱
oldur ki Büzürcmihr le-yüḳāsü’l-eşyāʾü baʿżuhā bi-baʿżın dimişdür. Eşyā biribirine 
ḳıyās olınıcaḳ insān ki cümle cevāhirüñ ecelli ve cemìʿ-ı eşyānuñ ekmelidür, 
dünyānuñ zeyni ve mā-fìhānuñ ḳurret-i ʿaynıdur. Ġaraż budur ki vüzerā-yı 
müteʾaḫḫirìn selef-i müteḳaddimìnüñ sìret ü şemāyilinden ʿibret-bìn ü ḥiṣṣe-
güzìn olup evṣāf-ı cemìle ile ittiṣāfa sāʿì ve sülūk-i sübül-i ʿadl ü inṣāfa dāʿì 
olup ḫayrla meẕkūr u meşhūr olan vüzerāya iḳtidā ve anlaruñ isṟine iḳtifā idüp 
bināʾ-i vezāreti ol esās üzerine temhìd ve bünyān-ı eyālet ü emāreti anlaruñ 
bināsı gibi teşyìd ideler. Māl-i beytü’l-māli vaḳtinde taḥṣìl idüp ve maḥallinden 
ġayra ṣarf  itmeyeler ve verese̱ var iken mevtinüñ mìrāsı̱na naẓar itmeyeler ve 
ṭamaʿ-ı māl-i vaḳf  [N72a] itmeyeler. Ṣalāḥları ṣalāḥ-ı ʿālem ve felāḥları benì 
Ādem idügin bilüp vezāretle iddiḫār-ı ẕeḫāyir-i ʿuḳbā ve ittiḫāẕ-ı esbāb-ı zülfā 
vü ḳurbā ideler. 

290 Devlet-i] -N.
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E L - B Ā B Ü ’ S̱ - S̱ Ā L İ S̱ 

Fì-Ẕikri’l-Kitāb u Ādāb

ʿUlemā dimişlerdür ki ḳalemden efḍal nesne yoḳdur ki ḳalemle sālifüñ iʿādesi 
müyesser ve māżìnüñ ityānı mutaṣavverdür ve ḳalemüñ şerefine delìl-i vāżıḥ ve 
burhān-ı ṣarìḥ291 budur ki Ḥaḳ teʿālā ḳaleme ḳasem ḳılup292 buyurmışdur ki nūn 
ve’l-ḳalemi ve mā yesṭurūn293 buyurmışdur ve yine buyurmışdur ki iḳraʾ [T45b] ve 
Rabbüke’l-ekrem. Elleẕì ʿalleme bi’l-ḳalem294. Rasūlu’llāh buyurmışdur ki evvele mā 
ḫaleḳa’llāhü’l-ḳalem295. ʿAbdu’llāh bin ʿAbbās ecʿalnì ʿalā ḫazāʾini’l-arżı. İnnì ḥafìẓun 
ʿalìm296 āyet-i kerìmesinüñ tefsìrinde buyurmışdur ki yaʿnì beni künūz-ı arża 
vālì eyle ki ben kātib-i ḥāsibem297 dimekdür. Zìrā ḳalem kelāmuñ ṣāyiġı yaʿnì 
ḳuyumcısıdur. İbnü’l-Muʿtez de dimişdür ki ḳalb maʿden, ʿaḳl cevher, ḳalem 
ṣāyiġ, ḫaṭ ṣıyāġatdür. Yaʿnì maʿādin-i ḳulūbda ḥāṣıl olan cevāhir-i kelāmı ṣā-
yiġ-ı ḳalem rişte-i ḫaṭ üzre tanżìd ü tanẓìm idüp cilā virür ve ol naẓm u tertìb 
ile ḥüsn ü bahā virür. 

Calinus dimişdür ki “Ḳalem kelāmuñ ṭabìbidür.” Belinas dimişdür ki “Ḳalem 
bir ṭılsım-ı kebìrdür.” İskender dimişdür ki “Dünyā vü mā-fìhā iki şeyʾüñ taḥt-ı 
ḥükūmetindedür. Biri seyf  ve biri ḳalem ve seyf  daḫı ḳalemüñ taḥt-ı velāyetin-

291 Ṣarìḥ] ṣaḥìḥ T.
292 Ḳılup] -N.
293 Nûn. Kalem ve kalem ehlinin satırlara dizdiği ve dizeceği şeyler hakkı için (Kalem 1).
294 Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir (Alak 3-4).
295 Allah ilk olarak kalemi yarattı.
296 Beni bu ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi 

iyi bilirim (Yûsuf  55).
297 Kātib-i ḥāsibem] kātibem N.
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dedür ve ḳalem kātiblerüñ edebi ve biżāʿatidür ve sāyir ehl-i ʿilmüñ revnaḳı ve 
zìnetidür ve kitābet sebebiyle ḳarìb ü baʿìdüñ [N72b] ḥāli maʿlūm olur, yaʿnì 
ıraḳda olan kimesnenüñ aḥvāli mektūbla mefhūm olur298 ve bir kimesne ne 
deñlü aḥvāl-i ʿāleme mücerreb olursa mādām ki kātib olup kütüb-i muḳad-
dimìne naẓarı müteʿallıḳ olmaya kāmilü’l-ʿaḳl ve tāmmü’l-fażl olmaz ve seyf 
ü ḳalem dünyāda olan eşyāya ḥākim ve bunlar maḥkūm u cümle ḫādimdür. 
Eger seyf  ü ḳalem olmasa ne dìn ü devlet emri ḳāyim olırdı ve ne mülk ü millet 
aḥvāli dāyim olurdı ve ṭāyife-i küttāba lāyıḳ budur ki kitābet levāzımından 
özge ṣanāyiʿ ve meṣāliḥ taḥṣìline saʿy itmeyeler tā ki mülūk u ekābir ḫidmetine 
lāyıḳ ola ve ancaḳ ol maʿrifete mütemaḫḫıż olmaġla aḳrānından fāyıḳ ola.” 

Ve kātib olan kimesne on nesneye ʿālim olmaḳ lāzımdur. Evvel zìr-i zemìnde 
olan ṣularuñ ḳurb u buʿdına ʿālim ola, yaʿnì hendese ʿilminden behredār ola. 
İkinci ṣayf  u şitāda leyl ü nehāruñ ziyāde vü noḳṣānına ʿālim olup ʿilm-i nü-
cūmdan ḥiṣṣe-güẕār ola. Üçünci seyr ü şems ve ḳamer ü nücūma ʿālim ola, 
yaʿnì ʿilm-i nücūmuñ daḳāyıḳından ʿilm-i mìḳāta ʿālim ola. Dördünci ḥesāb-ı 
aṣābiʿa ʿālim ola. Beşinci heyʾet ʿilmin bile. Altıncı taḳvìm ü iḫtiyārāt-ı eyyām 
ʿilmin bile. Yedinci zirāʿat ü ḥirāse̱t [T46a] ıṣṭılāḥātın bile. Sekizinci ṭıbb u 
edviye bile. Ṭoḳuzuncı riyāḥ aḥvālin bile. Onuncı ʿilm-i şiʿr ü ḳavāfìden ḫabìr 
ola ve kātibe lāzımdur ki bu cümleden ṣoñra ḫafìfü’r-rūḥ ola, ḫande-rū ola. 
Ḳalemüñ ḳaṭʿınuñ [N73a] envāʿına ve ḫaṭṭuñ eṣnāf-ı üslūbına ʿālim ola ve 
ḳalbinde ḥāżır itdügini ḳalemle edāya cāzim ola ve ḳalemini ḫaṭā yazmaḳdan 
yaʿnì kendü murād idinmedügi nesneyi yazmaḳdan ḥirāset eyleye ve kātibe 
lāyıḳ budur ki ḳanḳı ḥarf  muttaṣıl ve ḳanḳı kelime müctemiʿ ve ḳanḳı ḥarf 
memdūd ve ḳanḳı münḳaṭıʿ olur riʿāyet eyleye ve ḥarfleri muʿayyen ve ḫaṭṭı 
mübeyyen ola ve her ḥarfüñ ḥaḳḳın iʿṭā ide. Nitekim emìrü’l-müʾminìn ʿÖ-
mer’üñ raḍıya’llāhu ʿanh kātib-i ʿāmili ʿAmr bin ʿĀṣ’a nāme yazup Bismi’llāhuñ 
sìnin iẓhār eylemedi. ʿÖmer anı daʿvet idüp “Evvelā sìn-i Bismi’llāhı iẓhār eyle, 
andan sāyir meṣāliḥüñe mübāşeret eyle.” didi. Ol daḫı ḳabūl idüp artıḳ o fiʿle 
ıṣrār eylemedi. 

Ḥikāyet: Reʾy-i Şāhenşāh’ınuñ on vezìr-i ṣāḥib-maʿrifeti var idi. Cümlesinden 
Ṣāḥib İsmāʿìl bin ʿİbād ʿilm ü maʿrifetle mümtāz ü muḫtār idi. Bir gün cümle 
vüzerā cemʿ olup Ṣāḥib’üñ ʿuyūbın taʿdād itdiler. Āḫir bunda ittifāḳ itdiler ki 
ḳalem yonmaġa ḳādir degüldür, anuñçün üslūb-ı kitābetde māhir degüldür. Şā-

298 Yaʿnì yaraḳda olan kimesnenüñ ḥāli mektūbla mefhūm olur] -T.
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henşāh’a bu ḫaber vāṣıl oldı. Cemʿiyyet idüp cümlesin ḥāżır ḳıldı. Andan Ṣāḥib 
didi ki “Beni ḳalem yonmaḳ bilmez ve üslūb-ı ḫaṭṭda iḥtiyāṭ ḳılmaz dimişsiz. 
Ben ḫānedān-ı vezāretde büyümiş vezìr-zāde ve ḳadìmì ḫānvādeyem. Cümle 
ādābımuñ ulusı ḳalem yonmaḳ ʿilmidür. Ammā sizüñ içiñüzde ḳanḳıñuzdur 
ki ufanıḳ [N73b] ḳalemle bir nāmeyi yaza tamām ide ve yine ḳavāʿid-i ḥurūf 
ve üslūb-ı ḫaṭṭı riʿāyet idüp ihtimām ide.” Cemāʿat ʿacz iẓhār eylediler. Andan 
Ṣāḥib eline ḳalem alup ufatdı. Ol ufanıḳ ḳalemle bir derci şöyle tamām ḳāʿide 
üzre yazdı ki cümlesi begenüp kendülerden fażìlet ve meziyyetine iʿtirāf  u iḳrār 
eylediler. 

Ve eṣnāf-ı ḳalemüñ ġāyet eyüsi oldur ki ṭoġrı ola ve muʿtedil ola. Levni ṣaruya 
māyil ola vasaṭı ince ola ve ṣaġ [T46b] cānibinden muḥarref  olan ḳalem ḫaṭṭ-ı 
ʿArabìye ve ḫaṭṭ-ı Fārisì vü ʿİbrìye münāsibdür ammā lisān-ı Derì yazan ḳalem 
ṣol cānibinden muḥarref  olmaḳ vācibdür. Ḳalem envāʿınuñ eyüsi budur ki 
Caʿfer bin Yaḥyā bin Leys ̱yazduġı kitābda vaṣf  eylemişdür ki ne ġalìẓ ve ne 
raḳìḳ ola, ammā vasaṭı raḳìḳ ola ve ḳalem-terāş ġāyet tìz gerekdür. Mānend-i 
ḫançer-i ḫūn-rìz gerekdür ve ḳalem cānib-i yemìnden muḥarref  ḳaṭʿ olunup 
ḳalemüñ ḳaṭʿı ṭurna minḳārına beñzemek ve maḳṭaʿ ġāyet berk olmaḳ gerekdür 
ve mühre Fārisden gelen mührelerden olup ġāyet ḫafìf  ve kāġıd ġāyet ṣayḳal 
üzre mührelenmiş berrāḳ u laṭìf  olmaḳ gerekdür ve her lafẓ ki üç ḥarfden ziyā-
de ola, memdūd yazılmaḳ gerek ve ḥurūfuñ ṣuver ü eşkāli biribirine müteşābih 
ü mütemāsi̱l olmaḳ gerek. 

ʿAbdu’llāh bin Rāfiʿ ki emìrü’l-müʾminìn ʿAlì’nüñ kātibi idi, Ḥażret-i ʿAlì aña 
buyurdı ki “Yā ʿ Abdu’llāh ḳalemüñ uzun ḳaṭʿ eyle ve saṭrlaruñ mā-beynin tavsìʿ 
eyleyüp ḥarflerüñ mā-beynin [N74a] cemʿ eyleye. 

Ve ʿAbdu’llāh bin Cebele daḫı kātib-i ḥāẕıḳ ve ṣanʿat-ı ḫaṭṭ u kitābetde fā-
yıḳ idi, şākirdlerine dirdi ki “Ḳalemleriñüz baḥrì olsun, baḥrì olmazsa bārì 
aṣfarü’l-levn olsun ve ḳalemüñ boġunın ḳaṭʿ eylemek lāzımdur ki kātibüñ işi 
baġlanmaġa ġayr-i sārì ola. Hem ḳalemüñ içine hevā nüfūẕ idüp mürekkeb 
nefìs cārì ola ve kitābı mührleyüp ḫatm ile göndermek gerekdür. Nāmeyi ḫatm 
ile göndermek kitābı ikrām ve mektūb ileyhi iḥtirāmdur. İnnì ülḳıye ileyye kitābün 
kerìm299 āyetinde İbni ʿAbbās kitābün kerìmi kitābün maḫtūmla tefsìr eylemişdür. 
Rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām ʿAcem’e mektūb irsāl itdükde “ʿAcemler mektūbda 
mühr ister.” didiler. Rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurdı nāmeye ḫatm urdılar. 

299 Bana çok önemli bir mektup gönderildi (Neml 29).
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Ḫātem-i mübāreklerinüñ faṣṣ-ı şerìflerinde üç saṭr yazılı idi, Muḥammeden rasū-
lu’llāh300 ḳazılı idi. Muḥammed bir saṭr, rasūl bir saṭr, lafẓatu’llāh bir saṭr idi. 

Ḥikāyet: Ṣaḫr bin ʿ Amr rivāyet ider ki rasūlu’llāh ʿ aleyhi’s-selām Necāşì’ye gön-
derdügi mektūbı turābla ālūde oldı. Lā-cerem Necāşì İslām’a gelüp dünyāda 
ẕikr-i ḫayr ve āḫiretde raḥmet ü maġfiretle āsūde oldı [T47a] ve Kisrā’ya gön-
derdükleri nāme turāb-āmìz olmadı. Lā-büd Pervìz daḫı Müselmān olmayup 
zaḫm-ı ḫançer-i ser-tìzden ḫalāṣ olmayup ehl-i temyìz olmadı ve rasūlu’llāh 
ʿaleyhi’s-selām buyurmışlardur ki ütrubū ketbeküm fe-innehü ebḫaḥü li-ḥavāyiciküm301 
ve yine burmuşlardur ki ütrubü’l-kitābe fe-innehü mübārekün302. [N74b] 

Ve kātibe lāzım budur ki kitābeti tamām itdükden ṣoñra tekrār ḳırāʾat eyleye 
ve ḫaṭāsına ıṭṭılāʿda diḳḳat eyleye303. Ḫaṭāsı var ise ıṣlāḥ eyleye. Müştebih ü 
meşkūk nesne var ise ìżāḥ eyleye ve kātibe lāyıḳ oldur ki yazduġı kitābuñ elfāẓı 
ḳaṣìr ve maʿānìsi kesì̱r ola ve elfāẓ-ı sa̱ḳìle yazmaḳdan iḥtirāz ide ve tekrār 
kelime yazmaya, yazarsa ġāyet az ide304.

300 Muhammed Allah’ın rasûlüdür.
301 Yazınızı topraklayın. Çünkü o, ihtiyaçlarınızı giderir.
302 Yazınızı topraklayın. Çünkü o, bereketlidir.
303 Ve ḫaṭāsına ıṭṭılāʿda diḳḳat eyleye] -T.
304 İde] yaza T.
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E L - B Ā B Ü ’ R - R Ā B İ ʿ 

Fì Sūʾi Himemi’l-Mülūk

Emìrü’l-müʾminìn ʿÖmer raḍıya’llāhü ʿanh buyurmışdur ki ichedü en lā-tekūne 
deniyye’l-himmeti fe-innenì mā-raʾeytü esḳate leḳad raʾe’l-insānü min tedāvüni himmetihi, 
yaʿnì “Cehd eyle ki deniyyü’l-himme olmayasın, insānuñ ḳadrinüñ süḳūṭına 
ve ẕirve-i ʿulüvden ḥażìż-i dünüvve hübūṭına denāʾet-i himmetden ḳavì sebeb 
görmedüm.” dimişdür. 

ʿAmr bin ʿĀṣ dimişdür ki “Kişi nefsin ne maḥalde vażʿ eylerse mekānı oldur, 
yaʿnì himmeti ʿālì olsa ḳadri ʿālì olur ve himmeti denì olsa ḳadr ü menzileti 
şerefden ḫālì olur.

Ve himmetüñ maʿnası budur ki kişi kendü nefsini iʿzāz u teclìl eyleye, ne ān ki 
taḥḳìr ü teẕlìl eylemeye. Zìrā ḳalb kendüyi ʿālì görmek ekābir ü eşrāf  ḫaṣāyilin-
dendür kim anlar ḥaḳìḳat-i ḥāllerin bilürler, denāʾeti ḳabūl itmeyüp şānlarına 
ʿizzet ḳılurlar ve kişi kendüyi teẕlìl idicek cemìʿ-ı ʿ ālem daḫı teẕlìl eyler ve riʿāyet 
ü ḥürmetin taḳlìl eyler ve ʿulüvv-i himmetüñ bir şarṭı budur ki [N75a] kişi 
edānì vü erāẕil ile iḫtilāṭdan iḥtirāz ve aṣāġir müṣāḥabetin az ide. 

Ḥikāyet: Ebū Caʿfer Devānìḳì bir kimesneye beş yüz aḳçe virdi. Aḥmed bin 
Ḥiżb yanında ḥāżır ve bu vażʿa nāẓır idi. “Mülūk biñ aḳçeden eksük aḳçe iḥsān 
eylemek ḳadr-i salṭanata noḳṣān ve ʿulüvv-i himmete sebeb-i iʿtirāż-ı erbāb-ı 
ʿudvāndur.” didi.

Ḥikāyet: Bir gün Hārūnü’r-reşìd mevkib-i ʿaẓìmle giderken bir kimesne at-
dan düşdi. Hārūn “Beş yüz aḳçe [T47b] virüñ.” didi. Taḥsìn idüp himmet 
itdi. Vezìri Yaḥyā bin Bermekì kesṟetde söylemege mecāl bulmayup diş ḳıṣup 
işāret itdi. Tenhāda Hārūn, Yaḥyā’ya ol itdügi vażʿdan suʾāl ve sebeb-i işāret-
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den keşf-i ḥāl itdi. Yaḥyā “Mülūkuñ lisānına biñ aḳçeden eksük inʿām lafẓı 
cārì olmaḳ ʿayb-ı ʿaẓìm ve mūcib-i şeyn-i delìmdür.” didi. Hārūn “Maḥalde 
ḳābiliyyet ü iḥsān olacaḳ ādemde maḥaliyyet olmayup biñden eksüge ancaḳ 
müteḥammil olsa ne ḳılmaḳ gerek?” didi. Yaḥyā “Bir at virüñ.” diyü taʿbìr ve 
“Atuñ ḳıymetinde maḥalline göre tedbìr itmek gerekdür.” didi. Bu sebebden 
ötrü Meʾmūn Ḫalìfe oġlı ʿAbbās’ı velì-ʿahd ve yirine ḫalìfe olmaġa envāʿ-ı cehd 
itmiş iken bir gün ʿAbbās bāzāra ḫıdmetkār gönderüp “Yarım aḳçalıḳ [N75b] 
fülān al.” didügini işitdi. “Yarım aḳça lafẓın telaffuẓ eylemek ʿırż-ı ḫilāfete ʿayb 
ve nāmūs-ı memlekete şeyn-i bì-reybdür. Bu maḳūle denāʾeti iḫtiyār iden ḫilā-
fet-i ḫilʿate sezāvār ve aḳrānı içinde muḫtār olmaz.” diyü velì-ʿahdlıḳdan ḫalʿ 
itdi, rişte-i ümmìdin tìġ-i ḥırmānla ḳaṭʿ itdi. 

Ḥikāyet: Erdeşìr’üñ oġlına vaṣıyyet-nāmesinde mesṭūrdur ki “Bir kimseye 
iḥsān itdügüñ vaḳt cehd eyle ki itdügüñ iḥsān bir vilāyetüñ yā bir şehrüñ hìç 
olmazsa bir köyüñ ḥāṣılı miḳdārı ola ve iḥsān itdügüñe bir vechle iḥsān eyle 
ki iḥsānuñ aña ġınā virüp āḫire iḥtiyācı münḳaṭıʿ ola ve ticārete raġbet itme 
ve ehl-i ṣınāyiʿ kesbine himmet eyleme ki ticāret mülūka denāʾet-i himmetden 
nāşì olur ve mülūka her gāh ki denāʾet-i himmet ʿ ārıż ola aḥvāl-i intiẓām-ı mülk 
mütelāşì olur.”

Ḥikāyet: Melik Hürmüz’üñ vezìri bir gün Hürmüz’e bir mektūb gönderdi 
ki “Cānib-i baḥrden baʿżı tüccār gelmişdür ki metāʿları dürr-i şāhvār ve cevā-
hir-i gūn-ā-gūn-ı bì-şümārdur. Ḫızāne-i ʿāmire maṣlaḥatıçün yüz biñ filoriliġın 
intiḫāb u iştirā itdüm. Ḥāliyā fülān tācir bu ḳadar meblaġ-ı ʿaẓìm-i ribḥ ile 
ṭālibdür. Eger pādişāh revā görürse beytü’l-māle genc-i ẕāḫir ve māl-ı vāfir 
ḥāṣıl olur.” Hürmüz ʿitāb-nāme yazdı ki [N76a] “Ey cāhil-i [T48a] ebter 
yüz biñ filori degül dünyā ṭolusı sìm ü zer ve dürr ü gevher benüm naẓarumda 
ẕerreden kemterdür. Biz ticāret idicek yā salṭanatı kim eylesün ve kesble maʿìşet 
iden fuḳarā n’eylesün? İmdi ol cevheri aṣḥābına redd eyle ve min baʿd bu bābı 
sedd eyle ki ticāret mülūka zamān-ı ḥayātlarında sebeb-i denāʾet-i himmet ve 
baʿde’l-memāt bāʿis-̱i nefrìn ü laʿnetdür.”

Ḥikāyet: Emìr ʿAmmāre bin Ḥamza aʿyān-ı devlet ve meşāhìr-i erbāb-ı saʿā-
detdendür, bir gün Ḫalìfe Ebū Caʿfer Devānìḳì’nüñ ḥużūrında otururken bir 
dād-ḫvāh taẓallüm idüp ʿAmmār’a “Fülān mülkümi ġaṣben alup baña ẓulm 
itdi.” diyü şikāyet ve ṭaleb-i ʿadl ü naṣafet itdi. Ḫalìfe, ʿAmmāre’ye “Ḳalḳ 
ḫaṣmuñla ber-ā-ber ol şerʿle maṣlaḥatıñuz görülsün.” didi. ʿAmmāre “Yā emì-
rü’l-müʾminìn ben anuñ mülkin ḥāşā ki almış olam, kendümü varṭa-i āsi̱me 
ṣalmış olam, almadum. Eger ol mülk anuñsa mübārek olsun ve eger benüm ise 
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anası südi gibi ḥelāl olsun305, ne suʾāl ne ḳìl ü ḳāl olsun. Ḥāşā ki ben yirümden 
ṭuram ve ḫalìfe baña lāyıḳ gördügi mekānı dünyā ṭolusı māla virem.” didi. 
“Bir çiftlikden ötürü ben bunuñla ber-ā-ber olmaġiçün yirümden ṭurmazam 
ve emìrü’l-müʾminìn baña teşrìf  itdügi mekānı çiftlige degül dünyā ṭolusı māla 
virmezem.” didi. Ḥāżırlar ʿAmmāre’nüñ [N76b] ʿulüvv-i himmetin taḥsìn 
itdiler ve ʿaṭā-yı nefs ve kerem-i ẕātına āferìn itdiler.

Ḥikāyet: Bir gün Yaḥyā bin Ḫālid Bermekì Hārūnü’r-reşìd’üñ vezìri iken dā-
rü’l-ḫilāfeden çıḳup sarāyına giderken bir ḥaḳìrü’l-ḥāl “Yā Ebā ʿAlì Ḥaḳ teʿālā 
beni saña muḥtāc ve senüñ bāb-ı iḥsānuñ marżì-i ehl-i iḥtiyāca dārü’l-ʿilāc 
eyledi. Ben żaʿìfem iḥsānla naṣìr ol. Pāy-māl ü faḳìr oldum elüm al dest-gìr 
ol.” didi. Yaḥyā ol şaḫṣa ḫāṣ odalarından cümle ālāt u esbāb ve firāş u bisāṭla 
sütūde müstaḳil bir oda tezyìn eyledi ve günde iki kere envāʿ-ı eṭʿime ve elvān-ı 
nefāyis tertìb ü taʿyìn eyledi. Bir ay bu tertìb üzre żiyāfet ve her gün biñ aḳça 
inʿāmla riʿāyet eyledi ve ay tamām olduḳda otuz biñ aḳça ile bir ṣurre ve niçe 
boġça libās ve her mālzemeden envāʿ u ecnās gönderüp, ḫursend eyledi, ol şaḫṣ 
alup gitdi. Yaḥyā “Eger ol şaḫṣ gitmeyüp ʿömri āḫir olunca ṭursa [T48b] bu 
riʿāyeti iderdüm.” diyü sevgend itdi.

Ḥikāyet: Caʿfer bin Mūsā Hādì’nüñ Bedr-i Kebìr nām bir ʿūd çalar cārìyesi 
vardı ki ḥüsnde cemālinüñ ḫūrşìd helāki ve elḥānda kemālinüñ Nāhìd sìne-çāki 
idi. Ḫulefāʾ-i ʿ Abbāsiyeden Muḥammed Emìn cāriyenüñ ḥüsn ü cemāl ü kemāl-
le ṣìt ü ṣadāsın306 işidüp ṭaleb itdi. Caʿfer “Evimüñ ḳahramānesi ve göñlümüñ 
[N77a] cānānesidür. Bende ne iftirāḳına ṭāḳat var ve ne ġayr-ı vechle senüñ 
olmaġa ḳābiliyyet var.” didi. Muḥammed bir gün ʿale’l-ġafle Caʿfer’üñ evine 
vardı. Caʿfer ḫalìfenüñ şeref-i ḳudūmın şeref-i rūzgār ve ḫāk-i pāyin ser-māye-i 
saʿādet ü vaḳār bildi. ʿÌşe āġāz itdiler, nāleleri naġmelere demsāz itdiler, göñül 
murġları her ṭarafa pervāz itdiler. Ḫalìfe şarābla Caʿfer’üñ kellesin germ itdi 
ve Bedr-i Kebìr perde ardından gelüp sāz çalmaġa Caʿfer’i rāżì idüp göñlin 
nerm itdi. Bedr perdeden her perdede ırladı çaldı, siḥrler idüp ehl-i bezmüñ 
yüregine burġılar ṣalup307 ʿaḳlın tārāc idüp göñlin aldı. Giderek ehl-i bezmüñ 
yüki yitdi, meclis308 ṭolu urmuşa dönüp her kişinüñ işi bitdi. Caʿfer mest ü 
ser-gerdān yatup Muḥammed Emìn cārìyeyi alup dārü’l-ḫilāfeye gitdi. Ammā 

305 Ve eger benüm ise anası südi gibi ḥelāl olsun] -T.
306 Ḥüsn ü cemāl ü kemālle ṣìt ü ṣadāsın] kemāl ü cemālin N.
307 Yüregine burġılar ṣalup] -N.
308 Meclis] -N.
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mürüvvetden ḫurūc idüp eline etegine el ṣunmadı, ol ṭāyir-i hevā-yı pāk-bāzì 
lāşe-i ḥarāma ḳonmadı. Ṣabāḥ olduḳda Emìn żiyāfet ḳaydın gördi. Caʿfer’i 
daʿvet idüp ḳıyāḳì ṣoḥbet ṭurdı. Çün bāde-i āteşìnden kelleler kızdı ʿ aḳl kendüyi 
bìgāne görüp def  gibi ḳıyı çizdi. Emìn emr itdi, Bedr perde ardından ser-āġāz 
itdi. Caʿfer’üñ murġ-ı ṣabrı egerçi ḫavfından āşiyān-ı dimāġından pervāz itdi, 
ammā kendünüñ ʿulüvv-i himmetinden ve ḫalìfenüñ heybetinden sükūt iḫtiyār 
itdi [N77b] ve maḳām-ı ṣabrda ḳarār itdi. Emìn buyurdı Caʿfer’le gelen bur-
meyi altunla māl-ā-māl itdiler. Ḥattā burme ġarḳ olup götüremez altun żāyiʿ 
olur diyü burmeciler feryād idüp ʿarż-ı ḥāl itdiler. Rivāyet iderler ki yigirmi biñ 
kerre biñ aḳça imiş. Ol zamānda himmet-i ʿāliye ve seḫā-yı nefs bunca imiş. 

Baʿżı ḥükemāya ṣormışlar ki “Ḫalḳuñ ġāyet yaramaz ḥāllisi kimdür?” dimişler 
ki “Her kimüñ ki himmeti ʿālì ve [T49a] ʿilm ü fehmi kesì̱rdür elbette kendi 
faḳìr ve ḥāli ʿasìrdür.” Ol ḥakìme dimişlerdür ki “Yā bundan ḫalāṣa çāre var 
mıdur?” Dimiş ki “Mülūk ü ekābir ü aṣḥāb-ı himmetle istiḳāmet ve anlaruñ 
envāʿ-ı inʿāmlarıyla ıṣlāḥ-ı ḥāl ve defʿ-i meʾūnet Allāhümme’rzuḳnā309.

Ḥikāyet: Saʿd bin Sālim-i Bāhilì rivāyet ve ḥāl-i māżìden ḥikāyet ider. “Hārū-
nü’r-reşìd zamānında faḳrla ʿālem müşted ve zamān faḳr ve duyūn mümted 
ve her ṭarafdan bāb-ı feraḥ münsed oldı. Her gün erbāb-ı duyūnla dìvānum 
ṭururdı ve ḳanda gidersem ġuremādan ardumca ʿasker yürürdi. Her ṭarafdan 
ḥìle iḥtimāl-i muḥāl ve sūʾ-i ḥāl ber-kemāl olup ʿAbdu’llāh bin Mālik Ḫuzāʿì 
ile istişāre ve istifsār çāre itdüm. Didi ki “Saña Berāmekìden ġayrı penāh ve 
anlaruñ işiginden ġayrı gürìzgāh yoḳdur.” “Anlaruñ tekebbürine bende ṭāḳat 
ve ol maḳūle aṣhāb-ı cāha ʿarż-ı ḥāle bende liyāḳat yoḳdur.” didüm. İlḥāḥ 
itdi [N78a] ve ḥālümi ḳaṣd-ı ıṣlāḥ itdi. Ḳalḳup Caʿfer bin Yaḥyā ve Fażl bin 
Yaḥyā’ya vardum. Ḳıṣṣa-ı pür-ġuṣṣamı iʿlām itdüm ve her çend ki şefḳatleri 
muḳārin ola diyü ibrām u iḳdām itdüm, “Allāh ḫayrlar vire.” dimekden ġayrı 
fetḥ-i kelām itmediler ve bir ṭarìḳla ḳaṣd-ı incāḥ-ı merām itmediler. Evvelki ḥā-
lüme ḫaclet daḫı munżam olup derdüm mütezāyid ve ġamum müteṣāʿid oldı. 
Nālān u giryān yine ʿAbdu’llāh’a gelüp “Anlardan baña fāyide ve aṣlā ʿāyide 
yoḳ.” didüm. “Bugün bizümle ol. Görelüm āḫir-i kār neye varur ve devrān ḥāli 
neye irgürür.” didi. Sehl zamān geçmedin daḳḳ-ı bāb oldı, “Teḳāżā-yı dāyin 
ola.” diyü cān u göñül pür-ıżṭırāb oldı. Nā-gāh ġulāmum evümden gelüp ḳatır-
lar ḳaṭārıyla ḳapu öñi memlū ve esbāb u ālātla evimüz ṭopṭolu oldı. Bir kimesne 

309 Allah’ım bizi rızıklandır.
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daḫı “Caʿfer ve Fażl ādemìsiyem diyü ḫāżır u nāẓır ve ḳudūmüñe muntaẓır-
dur.” didi. ʿAbdu’llāh işidüp şād oldı. Ḫāne içi sürūr u şevḳle ṭoldı. Segirdirek 
eve vardum. Ol kimesneyi gördüm elinde bir ruḳʿa. Ruḳʿanuñ mażmūnı bu ki 
“Senüñ sözüñ teʾsì̱r itdi ve ḥālüñ beni ġāyet dil-gìr itdi.” Fi’l-ḥāl ḫalìfeye varup 
ḥālüñ beyān itdüm. Biñ kerre biñ aḳça emr itdi. “Bu iḥsānla ancaḳ duyūnın 
edā ider. Yā kendü ṣoñra ne yer ve ne içer.” didüm. Sekiz yüz kerre biñ aḳca 
[T49b] daḫı levāzım-ı żarūriyyetüñ içün [N78b] virdi. Biñ kerre biñ aḳça 
daḫı ben kendü mālümden gönderdüm. “Kabż idüp vech-i maʿāşuña ṣarf 
idesin.” dimiş. Ol mālla ḫazìne-i āmālüm māl-ā-māl ve ehl-i ʿıyāl ü evlād ü 
eṭfālüm ḫoş-ḥāl oldılar.”

Ḥikāyet: Nūşirevān’uñ bir nedìmi ve muṣāḥib-i ḳadìmi bir gün meclis-i 
şarābda şāhuñ bir mücevher ṭāsın uġurlayup pinhān iderken şāh bu ḥāle nāẓır 
oldı. Çün meclis āḫir oldı şarāb-dār başı cāmı eksük görüp emr itdi ki ḳapular 
ḳapanup her kişi teftìş olına, kimde ẓāhir olursa ḥaḳḳından gelinüp cürmine 
göre bir iş olına. Şāh bilüp didi ki “Ṭāsı bir kimesne aldı ki yine virmek muḥāl 
ve sārıḳuñ alduġın bir kimesne gördi ki ġamz itmek ne iḥtimāl?”

Ḥikāyet: Hārūnü’r-reşìd Berāmekìye müteġayyir olduġı zamānlarda bir gün 
Ṣāliḥ’i çaġırdup “Var Manṣūr’a di ki anda beytü’l-mālüñ biñ kerre biñ aḳçası 
vardur. Aḳşama dek taḥṣìl iderse ḫoş ve illā başın kes.” didi. Ṣāliḥ rivāyet ider 
ki “Varup bu ḥāli Manṣūr’a iʿlām itdüm. Çün vāḳıf-ı ḥāl oldı cümle māmelikin 
bahāya tutdı. ʿÖşr-i maṭlūba vefā itmez gördi. Yaḳasın yırtup yüzin yire sürdi. 
Evinde feryād peydā oldı, her ṭarafdan nāle vü ʿalālā oldı. Ḥayātından bi’l-kül-
liye inḳıṭāʿ itdi, ehl ü ʿıyāliyle vedāʿ itdi. Gün gicelidür dermāna çāre gerek 
[N79a] ve erbāb-ı keremle istişāre gerek. “Çāre olursa Yaḥyā Bermekì’den 
olur ve senüñ cān-ı remìdüñ anuñ dest-i iḥsānıyla ġamdan rehā bulur.” didüm. 
Ḳabūl itdi. İkimüz Yaḥyā’ya varup ʿarż-ı ḥāl itdük. Yaḥyā ḫāzinin çaġırdı. 
Ḫazìnesinde beş biñ kerre biñ aḳça var imiş, iḥżār itdi. Andan oġulları Fażl ve 
Caʿfer’e ḫaber göndürüp “Çiftlük almaḳ isterdiñüz. Ḥāliyā bir milk düşmişdür 
ki ḫarāb olmaz, netāyici bāḳì ve ḳıyāmete dek fevāyidi biribirine mülāḳìdür.” 
didi. İki biñ kerre biñ aḳça Fażl ve iki biñ kerre biñ aḳça Caʿfer irsāl itdi. Yaḥyā 
“Ṭoḳuz biñ kerre biñ aḳça ḥāżır oldı. Mā-ʿadāyı tedārük eyle.” didi. Manṣūr 
“Gerek öldür beni gerek dirgür, raḥm idüp ger murāduma irgür. Ġayrı ḳapuya 
varmazam ve senden ġayrıya yüz urmazam.” didi. [T50a] Yaḥyā ʿāciz olup 
ümm-i veledi olan Denānìr nām ʿ avvāde cārìyesine ādem gönderüp ḫalìfe iḥsān 
itdügi cevheri istedi. Ol daḫı gönderdi. Andan Yaḥyā baña didi ki “Bu cevher 
bir gevher-i girān-māye ve nice sulṭān-ı vaḳte bahāsı ser-māye vü pìrāyedür ve 
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ḫalìfeye iki biñ kerre biñ dìnāra alıvirdüm idi. Ḫalìfe Denānìr’e baġışladı. Bunı 
daḫı biñ kerre biñ aḳçe muḳābelesinde al.” didi. Aḳçeyi ve cevheri alup yolda 
Manṣūr’la giderken Manṣūr bu beyti oḳudı. [N79b] Beyt:

Femā ittebaʿtenì mütemessiken bì
Ve lākin ḫıfte min ḍarbi’l-benāli

Yaʿnì baña itdüklerüñ iḥsān degüldür ve lākin ḫavf  idersin āḫirinden. Çün 
Manṣūr’uñ bu beyti oḳuduġın gördüm, cināyet-i nefs ve denāʾet-i şānına ḥay-
rān oldum. Baʿdehū meblaġ-ı meẕkūr u cevher ile Hārūnü’r-reşìd’e revān ol-
dum. Hārūn’a mā-meżāyı ʿale’t-tafṣìl beyān itdüm ve ser-güẕeşti ʿayān itdüm. 
Yaḥyā’nuñ ʿulüvv-i himmetine ve luṭf-ı mürüvvetine āferìn itdi ve Manṣūr’uñ 
küfrānü’n-niʿmelıġına laʿnet ü nefrìn itdi. Meblaġı kabż idüp “Cevheri var 
yine Yaḥyā’ya vir ki biz iḥsānımuzdan dönmezüz ve aġzımuzdan çıḳan loḳ-
maya yine ṣunmazuz.” didi. Andan cevheri yine Yaḥyā’ya iledüp ḳıṣṣayı tafṣìl 
eyledüm. Manṣūr’uñ ḥālin beyān itdükde Yaḥyā kerem-i şānı ve sümüvv-i 
mekānı muḳteżāsınca ʿöẕr idüp Manṣūr ol ḥālde pür-ġam ve göñli efkārdan 
derhem idi. “Ḥayretinden bì-iḫtiyār ol maḳūle söz söylemişdür ve ḳalbinde 
olmayan nesne üzre lisān-ı ġaflet ile kelimāt eylemişdür. Yoḳsa Manṣūr’dan 
küfrānu’n-niʿme gelmez ve iḥsān muḳābelesinde isāʾet eylemez.” didi. Ṣāliḥ 
Yaḥyā’nuñ evvelki ḥāli ve tekrār bu mertebe inʿām u ifżālin görüp maḥabbeti 
ṣad çendān ve ḥayreti bì-ḳıyās u bì-pāyān olup aġlayu duʿā idüp revān oldı ve 
her meclisde Yaḥyā’nuñ keremiyle ḳıṣṣa-ḫvān oldı. [N80a]

Ḥikāyet: Hārūnü’r-reşìd’üñ ʿAbdu’llāh bin Mālik Ḫuzāʿì’ye ifrāṭla maḥabbeti 
olduġından Yaḥyā Bermekì ve oġulları reşk idüp ʿAbdu’llāh’a ġarāmet ve her 
yirde “ʿAbdu’llāh ḫalìfeye siḥr ider.” diyü meẕemmet iderlerdi. Bu ecilden 
mā-beynlerinde ʿadāvet-i şedìde ve muḫālefet-i ekìde vāḳıʿ olup [T50b] ṭara-
feynden ḥıḳd u ḥased müşted ve bāb-ı ṣulḥ ü vifāḳ münsed olmışdı. Bu esṉāda 
ḫalìfe ʿAbdu’llāh’ı Ermeniyye vilāyetine vālì eyledi, teşrìf  ü taḳlìd ile ḳadrin ʿālì 
eyledi. ʿ Abdu’llāh Ermeniyye’de iken erbāb-ı kemālüñ birine sūʾ-i ḥāl ve ḳıllet ü 
māl ü menāl ʿārıż olup ġayrı nesneden çāre vü güzìr bulmayup żarūrì iḳdām-ı 
ḥìle vü tezvìr eyledi. Kendü ḥaḳḳında Yaḥyā lisānından ʿAbdu’llāh’a bir sipa-
riş-nāme taḥrìr eyledi, ʿAbdu’llāh’a ṣundı. ʿAbdu’llāh naẓar itdi, ḥìle idügin 
fehm idüp310 tezvìr idügine bāver itdi ve ol şaḫṣa didi ki “Bu nāme müzevverdür 
ve senüñ ḥìle itdügüñ muḳarrerdür. Ḥaḳìḳat-i ḥāle ıṭṭılāʿ içün Baġdād’a ḫaber 

310 Fehm idüp] bilüp N.
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ü peyk biz gönderelüm eger ṣaḥìḥ ise muḫayyer ol. Dilerseñ ber-vech-i naḳd 
iki yüz biñ aḳça ve ḫilʿat ve teşrìf  vireyüm, eger dilerseñ aʿmāl-i memleketden 
birine vālì idüp murāduña irgüreyüm. Ammā şöyle ki ḥìle vü mücerred cerre 
vesìle olmaġiçün itdügiñüz ẓāhir [N80b] olacaḳ olursa bì-kem ü kāsit iki yüz 
çūb rāst urup saḳaluñ terāş ve seni illere rüsvāy u fāş iderem.” didi. Şaḫṣ her 
çend ḫalāṣa ḳaṣd eyledi ve “Eger beni riʿāyetde ihmāl idüp ṣavmaḳ içün mek-
tūbum müzevver dirseñ mektūbum vir, geldügüm yire gideyüm ve bir ġayrı te-
dārük ideyüm.” didi. Ḫalāṣı muḥāl oldı, āḫir bì-mecāl oldı. ʿ Abdu’llāh şaḫṣı bir 
mekān-ı şerìfde ḳondurup Baġdād’a ādem varup gelince lāzım olacaḳ ḫavāyici 
gönderüp Baġdād’a ādem irsāl itdi. Ādemì Baġdād’a gelüp ol müzevver nāme-
yi alup Yaḥyā’ya iledüp ʿarż-ı ḥāl itdi. Yaḥyā nüdemāsıyla ʿişretde ve ḫavāṣıyla 
ṣoḥbetde idi. Nāmeyi görüp ḥāli bilüp “Yarın saña cevāb virem.” didi. Ol git-
düginden ṣoñra nüdemāsına ḳıṣṣayı bildürdi. Herkes ol şaḫṣuñ ḥaḳḳında311 bir 
gūne ʿuḳūbet revā gördi. Yaḥyā cümlesin redd idüp “Didükleriñüz denāʾetden 
nāşìdür. Ol sebebden rāh-ı kerem ve luṭf-ı mürüvvetden mütenāşìdür. ʿAbdu’l-
lāh’la bizüm mā-beynimüzde ʿadāvet var idi. Ḥaḳ teʿālānuñ ilhāmıyla ol şaḫṣ 
sebeb-i ıṣlāḥ-ı ẕātü’l-beyn olup çün bu vażʿa iḳdām eyledi lāyıḳ budur ki biz 
daḫı anuñ iḥsānı muḳābelesince ol şaḫṣuñ elemin taṣdìḳ [T51a] ve ẓanların 
taḥḳìḳ312 idevüz ve min baʿd ʿadāvet ṣadāḳate mübeddel ve şiḳāḳ muvāfaḳata 
müteḥavvel ola313.” diyüp ertesi olduḳda ʿ Abdu’llāh [N81a] ṭarafından gelen314 
ādemìsine bir mektūb virdi. Ādem sehl müddetde Ermen’e irdi, ʿAbdu’llāh’a 
mektūbı virdi. Çün ʿAbdu’llāh315 mektūbı açdı yazılmış “Fülān şaḫṣ iletdügi 
mektūb tezvìr fehm olınmış. Ḥāşā ol şaḫṣ nefsinde vācibü’r-reʿāyā ve bu cānible 
ʿalāḳası fevḳa’l-ġāyedür. Riʿāyeti etemm-i merām ve iʿāneti murād-ı tamāmdur. 
Şöyle ki manẓūr-ı naẓar-ı316 ʿināyet ola ve meşmūl-i luṭf-ı ḥimāyet ola, sebeb-i 
teʾkìd-i maḥabbet ve mūcib-i minnet ü ḫıdmetdür.” ʿAbdu’llāh ol şaḫṣı daʿvet 
eyledi. Evvelā taḳṣìr-i mā-meżādan ʿöẕr-ḫvāhlıḳ eyleyüp vaʿde itdügi emrlerden 
“Ḳanġısın istersin?” didi. Şaḫṣ Mısraʿ

“Erenler naḳde ḳılmışlar duʿāyı” 

311 Ḥaḳḳında] -T.
312 Taḥḳìḳ] taṣdìḳ N.
313 Ola] -N.
314 ʿAbdu’llāh ṭarafından gelen] ʿAbdu’llāh’uñ N.
315 Mektūbı virdi. Çün ʿAbdu’llāh] -N.
316 Naẓar-ı] -T.
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diyü naḳde ʿarż-ı maḥabbet eyledi. ʿAbdu’llāh iki yüz biñ naḳd aḳçe rāyi-
cü’l-ʿayār ve on esb-i rāhvār u deve vü ḳatırdan ḳaṭār u mihār ve yigirmi boġça 
envāʿ-ı aḳmişe ve emtiʿa-ı zer-nigār ve on ġulām-ı serv-ḳadd ü lāle-ʿıẕār daḫı 
bunuñ emsā̱li iḥsān-ı bì-ḥadd ve inʿām-ı bì-şümār idüp muʿazzez ü mükerrem 
Baġdād’a gönderdi. Çün Baġdād’a geldi Yaḥyā’nuñ ḥużūrına girmeye istìẕān 
itdi. Girüp Yaḥyā’nuñ ḥużūrında yüz urdı, ayaġın ṭurdı. Yaḥyā bunuñ ẕāt u 
ṣıfātından istibyān itdi. Didi ki “Ben bir ġarìb idüm, rūzgāruñ envāʿ-ı ālāmına 
giriftār ve derd-i devr ile dil pür ḫūn-āb ve dìde ḫūn-bār. Ḥāliyā senüñ317 se-
bebüñle ḥayāt ve ġumūm u hümūmdan necāt buldum. Yaʿnì bende-i baḫt-ı 
siyāh u pür-günāh ki [N81b] mektūb-ı müzevver peydā itdüm ve ʿAbdu’l-
lāh’a senüñ ṭaraf-ı şerìfüñe318 intisābuñ şerefiyle319 ilticā itdüm, beni şermende 
itmeyüp āmālüm taḥḳìḳ ve ẓünūnum taṣdìḳ eyledüñ. Ol bereketdür ki baña 
envāʿ-ı inʿām itdi ve riʿāyetümde ihtimām itdi. Ḥāliyā ser-i bì-sāmānum ve 
senüñ sebebüñle mālik olduġum māl-i firāvānum naẓaruñda ḥāżır ve cān u dil 
vuḳūʿ-ı ḥükmüñe muntaẓırdur. Ne fermān iderseñ fermān-berdār ve ne ḫıdmet 
buyurursañ ḫıdmetkāram.” didi. Yaḥyā ḥaẓ idüp “Sen beni mūcib-i saḫaṭ-ı 
Ḫudā olacaḳ ʿadāvetden ḫalāṣ eyledüñ. Bende-i ʿāṣì iken dergāh-ı Ḥaḳ’da ḫāṣ 
eyledüñ. Ol [T51b] māl mübārek olsun.” diyüp kendü ḫazìnesinden ol māli 
tażʿìf  eyledi ve ser-ber niçe inʿām u teşrìf  eyledi. 

Bu ḥikāyeleri ẕikrden ġaraż budur ki ḳıṣṣadan ḥiṣṣe mūcibince erbāb-ı iḫtiyār 
iʿtibār idüp ʿibret-bìn ve ḥayret-güzìn olalar. 

Ḥikāyet: Benì Hāşim ḳullarından biri Benì Ümeyye ḳullarından birisiyle 
tefāḫur idüp her birisi mensūb olduḳları ṭāyife ile iftiḫār eylediler ve baḥs ̱ü 
cedelde ıṣrār eylediler. Āḫir her biri biribirini ḳaṣd-ı ilzām eylediler. Varup 
mevālìlerinden ʿaṭāyen ʿaḫẕ ile imtiḥān itmege iḳdām eylediler. Benì Ümeyye 
ʿatìḳı varup Benì Ümeyyeden birine faḳr u fāḳasından şikāyet ve meʾūnāt-ı 
şāḳḳasından ḥikāyet eyledi. On biñ aḳçe virdi. Benì Ümeyyeden bir kimesneye 
[N82a] daḫı vardı. Ol daḫı on biñ aḳça virdi. Mā-ḥaṣal on kimesneye vardı her 
biri onar biñ aḳça virdiler. Yüz biñ aḳça cemʿ olup götürdi ortaya getürdi. Benì 
Hāşim ʿatìḳı evvel Ḥüseyn bin ʿAlì’ye vardı. Yüz biñ aḳça inʿām itdi. Andan 
ʿAbdu’llāh bin Caʿfer’e vardı. Ol daḫı yüz biñ aḳça virdi. Andan ʿ Abdu’llāh bin 
Rebìʿa’ya vardı. Ol daḫı yüz biñ aḳça iḥsān itdi. Üç yüz biñ aḳçayı üç kimseden 

317 Senüñ] -N.
318 Ṭaraf-ı şerìfüñe] -N.
319 İntisābuñ şerefiyle] intisāb şerefi ile T.
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cemʿ idüp Benì Ümeyye muʿtaḳınuñ naẓarına yitürdi. Bunuñla daḫı ḳanāʿat ve 
ḳaṭʿ-ı ḫuṣūmet itmediler. Tekrār imtiḥān ve her ṭāyifenüñ ḥaḳìḳat-i ḥālinden 
istibyān ḳaṣd itdiler. Benì Ümeyye muʿtaḳı varup Benì Ümeyyeden aḳça inʿām 
iden Emevìlere iḥsān itdükleri aḳçaları iledüp “Ḥaḳ teʿālā bir yirden fetḥ ey-
ledi. Żarūret mündefiʿ ve ḥācet mürtefiʿ oldı. Bu aḳçaya iḥtiyāc ḳalmadı. Yine 
māl issinde yaraşur.” didi. Fi’l-ḥāl aldılar ḳabūl eylediler. Benì Hāşim ʿatìḳı 
böyle itdüginde Hāşimìler “Biz tükürdügümüz yalamazuz ve iḥsānımuzdan 
rücūʿ eylemezüz. Eger ḥācetüñ ḥāṣıl oldıysa taṣadduḳ eyle. Bizden giden yine 
gelmez, bizde ġarażla iḥsān olmaz.” didiler. Ṭarafeynüñ ḥālleri gün gibi rūşen 
ve seḫāları müteʿayyin ü müteyaḳḳin oldı.

Ḥikāyet: ʿAbdü’l-ʿazìz bin Mervān Mıṣr’da emìr iken bir gün bir yirden ge-
çüp giderdi. [N82b] İşitdi ki bir kimesne oġlına “Yā ʿAbdü’l-ʿazìz.” [T52a] 
diyü nidā iderdi. ʿAbdü’l-ʿazìz ol şaḫṣa on biñ aḳça inʿām idüp ol şaḫṣ ol māli 
oġlına infāḳ eyledi320. Bu ḫaber şāyiʿ oldı. Ol şehrüñ ḫalḳı ol yıl ne ḳadar oġlan 
toġdıysa adların ʿAbdü’l-ʿazìz ḳomaḳda ittifāḳ eyledi. 

Bunuñ żıddıdur ki Ḫorāsān’da bir ḥācib var idi. Nāmı Ṭaş idi ve kendü bed-
ḫulḳ u bed-maʿāş idi. Bir gün Buḫārā’da güẕār u geşt-i eṭrāf-ı bāzār iderken 
cevher-fürūşlar çārsūsına girüp Ṭaş lafẓıyla telaffuẓ itdüklerin işitdi. “Bunlar 
beni taḫfìf  ider.” diyü min baʿd “Anlar kesb itmesünler.” diyü menʿ itdi ve 
cümle māllerin ḫāṣṣaya żabṭ itdi. 

Ḥikmet: Dimişlerdür ki egerçi kişinüñ himmeti evc-i ʿulüvve müteṣāʿid gerek-
dür, ammā cidd ü cehdi daḫı müsāʿid gerekdür. Ṭalebsüz himmet bì-sāʿid tìġ 
ve bì-bārān mìġ gibidür. Şöyle ki ʿulüvv-i himmete cidd ü cehd ḳarìn ve saʿy u 
ked hem-nişìn olursa hümā-yı devlet ü saʿādet sāʿide ḳonar ve şāhid-i murād 
merḥabāya el ṣunar ve ʿulüvv-i himmet egerçi ibtidāda ihmāl eyler, ammā be-
her ḥāl menzil-i maḳṣūda ìṣāl eyler. Ḥattā dirler ki egerçi iki günlük mesāfeye 
iki günlük zād gerekdür, ammā menzil-i menvì çaḳ himmetde Baġdād gerek-
dür ve lāyıḳ budur ki kişi ḳadrine göre evc-i himmetde pervāz [N83a] itmek 
gerekdür. Yaʿnì kilìmine göre pā dırāz itmek gerekdür321. Ḳadrinden ziyāde 
himmet idenüñ ʿömri ḥüzn-i dāyim ile geçer. Āḫir derd ü ḥasretle bu dār-ı 
cihāndan güẕer ider. 

320 İnfāḳ eyledi] virdi T.
321 Yaʿnì kilìmine göre pā dırāz itmek gerekdür] -T.
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E L - B Ā B Ü ’ L - Ḫ Ā M İ S 

Fì Ẕikri Ḥikemi’l-Ḥükemā

Ḥikmet: Ḥaḳ teʿālādan ḳullara ʿaẓìm minnet ü ʿaṭāyā ve niʿmet-i ʿuẓmā ve men 
yüʾte’l-ḥikmete feḳad ūtiye ḫayran kesì̱ra322. 

Soḳraṭ dimişdür ki ḥikmete mālik olup yine ḥırṣı ile ʿamel iden, şol kimesneye 
beñzer ki ṣıḥḥatde ve selāmetde iken ṣıḥḥat ve selāmetin iḫtiyārıyla maraż u 
zaḥmete degişe. Zìrā ḥikmetüñ se̱mere vü netìcesi rāḥat u ʿizz ü ʿalā ve mālüñ 
nihāyeti ġumūm u hümūm ve zecr ü ʿanādur.

Ḥikmet: İbni Muḳaffaʿ rivāyet ider ki mülūk-i Hind’üñ nice fìl yükleri ḥikmet 
kitābları var idi. Her ḥarfleri ḥikmetde bir bāb ve her nükteleri faṣlü’l-ḫitāb idi. 
Mülūk-i Hind’den biri ol kütüb-i ġayr-ı mütenāhiyenüñ mefhūmātın telḫìs it-
mek ʿulemāya ìcāb eyledi. ʿUlemā daḫı imtisā̱l idüp dört mażmūn üzre intiḫāb 
eyledi. [T52b] Biri mülūk içün ki ʿadldür ve biri reʿāyā içün ki iṭāʿatdür ve biri 
her nefse şāmil ki cūʿ zamānına dek eklde imsākdür ve biri erbāb-ı şāna muḫtaṣ 
ki kendüye ʿizz ile naẓar idüp ġurūrdan imtināʿdur.

Ḥikmet: Ḥükemā dimişlerdür ki “Ḫalḳ üç ṭabaḳadur. Bir ṭabaḳa bilürler 
[N83b] ve bildüklerin daḫı bilürler, ol ṭāyife ʿālimlerdür, anlara ittibāʿ eylen. 
Ve bir ṭāyife bilürler, ammā bildüklerin bilmezler, anlar efrād-ı nāsdandur, 
anlara añduruñ. Ve bir ṭāyife bilmezler ve bilmedüklerin daḫı bilmezler, anlar 
cāhillerdür, anlardan iḥtirāz ve anlara iḳtidādan imtināʿ eyleñ.”

Baʿżı ḥükemāya suʾāl eylediler ki “İnsāna cümleden ʿaḳreb nedür?” Didi ki 
“Ecel.” Ve didiler ki “Cümleden ebʿad nedür?” Didi ki “Emel.” 

322 Kime hikmet nasip edilmişse doğrusu ona pek çok hayır verilmiştir (Bakara 269).
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Aḥnef  bin Ḳays dimişdür ki “İki şeyʾe ḥìle muḥāldür. Biri devlet iḳbāl eylese 
idbār olmaz ve idbār eylese iḳbāl kār eylemez.” 

Ḥikmet: Nūşirevān, Büzürcmihr’e suʾāl itdi ki “Niçün dostı düşmen itmek 
āsāndur düşmeni dost itmekden?” Didi ki “Zìrā maʿmūrı ḫarāb itmek āsāndur 
ḫarābı maʿmūr itmekden ve meksūr ṣırçayı bütün itmek düşvārdur ṣaḥìḥ şìşeyi 
meksūr itmekden ve ṣıḥḥat-i cism yegdür eşribe içüp323 muḥtāc-ı ʿilāc olmaḳ-
dan ve ẕünūb irtikāb eylememek yegdür istiġfāra muḥtāc olmaḳdan.”

Ḥikmet: Ḥükemādan bir kimesne on yıl seyāḥat idüp ḫalḳa bu altı kelāmı 
taʿlìm iderdi. Evvel ʿilmi olmayanuñ dünyāda ve āḫiretde ʿizzeti yoḳdur. İkinci 
ṣabrı olmayanuñ selāmeti yoḳdur. Üçünci cāhil olanuñ ġayruñ ʿilminden men-
faʿati yoḳdur. Dördünci taḳvāsı olmayanuñ Allāh ḥużūrında kerāmeti yoḳdur. 
Beşinci seḫāsı olmayanuñ [N84a] mālinden leẕẕeti yoḳdur. Altıncı naṣìḥat 
ḳabūl itmeyenüñ Ḥaḳ ḳatında ḥücceti yoḳdur.

Ḥikmet: Büzürcmihr’e suʾāl itdiler ki “ʿİzzetlerde ne ʿizzet vardur ki ẕillete 
muttaṣıl ve nefʿi yanında żararı bile ḥāṣıl ola?” Didi ki “Sulṭān ḫidmetinde 
olan ʿizzet ü ḥırṣa muḳārin olan ʿizzet şeref-i zevālde ve derece-i intiḳāldedür.”

Ḥikmet: Büzürcmihr’e suʾāl itdiler ki “Eblehler ne resmle teʾdìb olınmaḳ ge-
rekdür?” Büzürcmihr didi ki “Kesṟet-i aʿmāl ve meşaḳḳat-i eşġāl ile.” Didiler ki 
“Aḫissā ne ṭarìḳla teʾdìb olınmaḳ gerekdür?” Didi ki “Teẕlìl ü taḥḳìr ü ihānetde 
teksì̱r ile.” [T53a] Didiler ki “Kirām ne vechle teʾdìb olınur?” Didi ki “Ḥā-
cetlerin ḳaẓā itmekde teʾḫìr ve riʿāyetlerinde taḳṣìr ile.” Didiler ki “Ḫalḳ niçün 
māliçün nefslerin telef  iderler?” Didi ki “Māl ḳatlarında eşref-i eşyā olmaḳ 
vāżıḥdur. Bilmezler ki ol nesne ki māli anuñçün ṭaleb iderler, mālden rāciḥdür.” 

Ve ḥükemā dimişlerdür ki “Üç nesne rūḥdan eʿazdur ki ḫalḳ ol üç nesnenüñ 
taḥṣìline rūḥların fedā iderler. Biri deyn ve biri ḥıḳd yaʿnì intiḳām ve biri şedā-
yidden ḫalāṣdur ki muḳābil-i dünyā vü mā-fìhā dirler.” 

Ve yine Büzürcmihr’e didiler ki “ʿİlmüñ ve keremüñ ve şecāʿatüñ zìneti ne-
dür?” Didi ki [N84b] “ʿİlmüñ zìneti ṣadāḳat ve keremüñ zìneti güler yüz ve 
ḥüsn-i muʿāşeret ü şecāʿatüñ zìneti ḳudret ḥìninde ʿafv ü merḥametdür.” 

Ḥükemā dimişlerdür ki “Üç nesne muʿaẓẓam-ı belāyādandur. Ḳıllet-i mālle 
kesṟet-i ʿıyāl, cār-ı bed-ḫıṣāl, zen-i zebān-dırāz u bì-cemāl.” 

323 İçüp] içün T.
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Ḥükemā ittifāḳ itmişlerdür ki cemìʿ-ı aḥvāl-i cihān yigirmi beş veche münḥaṣır-
dur ve bu vechlerden zāyid vech bulmaḳda ʿuḳūl ḳāṣırdur. Beş vechi ḳażā vü 
ḳaderle dāyirdür ki ṭaleb-i zen ve ṭaleb-i ferzend ve ṭaleb-i mülk ve ṭaleb-i māl 
ü ḥibā. Ve beş vechi nās kesble ve ictihādla taḥṣìle ḳādirdür, ʿilm ü kitābet ve 
silāḥşorlıḳ ve duḫūl-i cennāt ve nārdan necat. Ve beş vech ṭabìʿìdür, muḳteżā-yı 
ṭabʿa ġayr-ı muġāyirdür, Vefā vü medār ve ṣıdḳ u tevāżuʿ u seḫā. Ve beş nesne 
ʿādet-i nāsla sāyirdür, yol yürimek ve ekl ü şürb-i kesì̱r ve cimāʿ-ı bisyār ve bevl-i 
bì-şümār. Ve beş vech irsḻe olduġı mütevāris ̱ü mütevātirdür, ḥüsn ü cemāl ve 
ḫulḳ u ḫıṣāl, ʿulüvv-i himmet, tekebbür ü denāʾet ü ibtiẕāl. 

Ve dimişlerdür ki “ʿUḳalāya üç nesneden nisyān cāyiz degüldür. Evvelā324 dün-
yānuñ fenāsı, dehrüñ ʿanāsı, aḥvālüñ inḳılāb u inḳıżāsı.” 

Ve dimişlerdür ki “Altı nesne dünyā deger. Ṭaʿām-ı ḫoş-güvār, veled-i dìndār, 
enìs-i ġam-ḫvār, emìr-i ʿadl-dār, kelām-ı rāst-üstüvār, [N85a] ʿaḳl-ı kāmi-
lü’l-ʿayār.”

Ḥikmet: Ḥükemā dimişlerdür ki “Beş nesne beş yirde żāyiʿ olur. Güneş ya-
nında şemʿ-i tābdār ve ṭozlı yirde bārān-ı bisyār ve aʿmā yanında zen-i ḥüsnā 
ve ṭoḳ yanında ṭaʿām [T53b] u ḥelvā ve ẓālim sìnesinde kelāmu’llāhi teʿālā.”

Ḥikmet: İskender’e suʾāl itdiler ki “Niçün babañdan muʿallimüñi ziyāde 
riʿāyet idersin?” Didi ki “Zìrā vālidüm ḥayāt-ı fāniyeme sebebdür ve üstādum 
ḥayāt-ı bāḳiyeme sebebdür.” 

Ve İskender dimişdür ki “Çünki umūr Ḥaḳ teʿālānuñ ḳudretiyle pür-ẓuhūrdur. 
Cidd ü cehd sebeb-i fütūrdur ve mütevekkilüñ ḥāli ʿindi’llāh meşkūrdur.” 

Ve dimişdür ki “Zamāne senüñle yürimezse sen anuñ öñince yüri, yaʿnì 
Mıṣrāʿ325: 

Gördüñ zamāne uymadı sen uy zamāneye 

İnsān zamānuñ ʿabd-i nā-tüvānıdur. Ḫaberi yoḳ ki zamān insānuñ ʿadū-yı cānı-
dur ve her nefes ki insān teneffüs eyler, ṣāḥibini ḥayātdan baʿìd ve memāta ḳarìb 
ve gitdükçe ḳuvvetin żaʿìf  ve żaʿfın ḳavì ve kendüyi bì-mecāl ü bì-şekìb eyler.”

Ḥikmet: Büzürcmihr dimişdür ki “Dört nesne gözüñ nūrına ḳuvvet ve naẓara 
ḥiddet virür. Biri sebze vü biri māʾ-i cārì ve biri şarāb-ı ṣāfì ve biri aḥbāb dìdārı. 

324 Evvelā] -N.
325 Mıṣrāʿ] -N.
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Ve dört nesne nūr-ı ʿayna noḳṣān ve naẓara keslān virür. Ṭuzlu ṭaʿām yimek 
[N85b] ve başa ıssı ṣu dökmek ve güneşüñ ʿaynına naẓar itmek ve cemāl-i aʿdā 
görmek. Ve dört nesne cismi tāze idüp ṭarāvet virür. Yumuşaḳ libās geymek, 
revāyiḥ-i ṭayyibe istişmām eylemek, muʿtedilü’l-hevā yirde uyumaḳ, ġumūm u 
hümūmdan ḳalbi ḫālì olmak. Ve dört nesne cisme żaʿf  u saḳāmet virür. Ḳadìd 
yimek, çoḳ cimāʿ eylemek, ḥammāmda çoḳ oturmaḳ, aḫşama ḳarìb uyḳu uyu-
mak. Ve dört nesne bedene ṣıḥḥat virür. Vaḳtinde ṭaʿām yimek, maḳādìr-i eşyāyı 
ḥıfẓ itmek, aʿmāl-i şāḳḳadan ictināb ve mūcib yoġken ġam u ġuṣṣayı irtikāb. Ve 
dört nesne bedene kesr ü zaḥmet virür. Ṣarb yola gitmek, eşmez ṭavara binmek, 
yorulunca yürimek, ḳarılarla cimāʿ eylemek. Ve dört nesne ḳalbe ḥayāt virür. 
ʿAḳl-ı nāfiʿ, üstād-ı kāmil, şerìk-i emìn, zevce-i vefādār. Ve dört nesne ḳalbe 
memāt virür. Berd-i zemherìr, ḥarr-ı semūm, duḫān-ı kerìh, ḫavf-ı ʿadū. 

Ve Soḳraṭ dimişdür ki “Beş nesne insānı helāk eyler. Aṣdıḳādan ḥìle vü ḫudʿa 
görmek ve ʿulemādan iltifāt olmamaḳ ve kişi nefsine ḥaḳāret itmek ve erāẕilüñ 
tekebbürin görmek ve hevāya [T54a] tābiʿ olmaḳ.”

Ḥikmet: Ve ḥükemā dimişlerdür ki “Beş nesne beş nesneden ṭoymaz. Dìde 
naẓardan, gūş ḫaberden, zemìn maṭardan, zen ẕekerden, ʿālim ʿilm ü hüner-
den.” [N86a] 

Ḥikmet: Ḥükemādan birine suʾāl itmişlerdür ki “Eşyānuñ ġāyet ṭatlusı ne-
dür ve ġāyet acısı nedür?” Dimiş ki “Eşyānuñ acısı oldur ki erāẕilden ḳatı söz 
işitmek ve medyūn-ı müstaġraḳ olmaḳ ve teng-destlik ve eşyānuñ ġāyet ṭatlusı 
veleddür ve kelām-ı ṭayyibdür ve ferāḫ-destìdür.” 

Ḥikmet: Ḥakìme ṣormışlar ki “Mevt nedür, nevm nedür?” Didi ki “Nevm 
mevt-i ḫafìf  ve mevt nevm-i sa̱ḳìldür.”

Ve ḥakìme suʾāl itmişler ki “Ġınā nedür?” Dimiş ki “Ḳanāʿat ve rıżādur.” Di-
mişler ki “ʿAşḳ nedür?” Dimiş ki “ʿAşḳ rūḥuñ marażıdur ki āḫiri ḥasretle cān 
fedādur.”

Aristaṭalis’e dimişler ki “Dostlaruñ ḳanḳısı evsa̱ḳ ve muṣāḥiblerüñ ḳanḳısı eş-
faḳdur?” Dimiş ki “Aṣl-ı ḥaseb ü nesebde aṣìl olan dost evsa̱ḳ ve aṣḥābuñ ḳadìm 
ü ʿatìḳı eşfaḳdur.”

Calinus dimişdür ki “Yedi nesne nisyān celb eyler. Ḳalb ḥaẓẓ itmedügi söz 
işitmek, boyun mühresinden ḥacāmat itdürmek ve māʾ-i rākide tebevvül itmek, 
ekşileri çoḳ tenāvül itmek, meyyit yüzine çoḳ naẓar itmek ve emākin-i ḫarābe-
de çoḳ ḳarār itmek ve çoḳ uyumaḳ.”
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Ve yine Calinus Kitāb-ı Edviye’de dimişdür ki “Nisyān yedi nesneden ḥādis ̱
olur ve bu yedi nesne kesṟet-i nisyāna bāʿis ̱olur. Balġam ve ḳahḳaha ile gülmek, 
ṭuzlu nesne ve semiz et yimek [N86b] ve kesṟet-i cimāʿ, yorġunla uyḳusuzlıḳ 
ve cümle müberridāt u müreṭṭibāt.”

Ḥikmet: Ḥakìm Ebu’l-Ḳāsım dimişdür ki “Dünyā fitneleri üç kimesneden 
ḥāṣıl olur. Çoḳ ḫaberler söyleyici ve çoḳ çoḳ ḫaberler diñleyici ve çoḳ çoḳ ḫa-
berler ṣorıcı.” 

Ḥikmet: Üç nesne üç nesne ile cemʿ olmaz. İttibāʿ-ı şehevātla ekl-i ḥelāl ve 
şefḳatle ġażab ve kesṟet-i kelāmla ṣıdḳ-ı maḳāl.”

Hikmet: Büzürcmihr dimişdür ki “Her kim ki maḳām-ı abdāl u evtāda dāḫil 
olmaḳ diler eṭfāl ḫıṣāliyle müteḫallıḳ ve bu beş ḫaṣletde eṭfāl ile müttefiḳ olmaḳ 
gerekdür. Biri bu ki cemʿ-i erzāḳda çoḳ ihtimām itmezler ve biribiriyle ḫuṣūmet 
itseler [T54b] ʿale’l-fevr barışup ḳaṣd-ı intiḳām itmezler, ṭaʿāmlarını başḳa yi-
mezler biribiriyle cemʿiyyet ü ülfet iderler ve cüzʾì ḫavfla ḳorḳup ḳabāḥatden 
ferāġat iderler ve gözleri yaşlu olup dāyimā aġlayup326 riḳḳat iderler.” 

Vehb bin Münebbih rivāyet ider ki “Bu dört kelime Tevrìt’de meẕkūr ve ol 
rıḳḳ-ı menşūrda mesṭūrdur, yaʿnì her ʿālim ki müteverriʿ olmadı ḥarāmìdür 
ki dìn yolın ġāret eyler ve her kim ʿaḳldan ḫālìdür ḥaḳìḳat bahāyimdendür ki 
daʿvā-yı beşeriyyet eyler.”

Ḥikmet: Baʿżı ḥükemā dimişdür ki her günāhuñ aṣlı elbette istiʿcāldür 
[N87a] ve her ẕilletüñ sebebi elbette buḫl ü ibtiẕāldür.

Ḥikmet: Aḥnef  bin Ḳays dimişdür ki “Mülūkuñ dostı ve keẕẕābuñ vefāsı ve 
seyyiʾü’l-ḫulḳuñ ʿahdi, ḥasūduñ rāḥatı ve denìnüñ mürüvveti olmaz.”

Ḥikmet: Ẕü’r-riyāstìn (?) dimişdür ki “İskender’e bir muḳarrebi ḫāṣlarından 
birinden şikāyet itdi. İskender didi ki “Eger dilerseñ ki onuñ kelāmın senüñ 
ḥaḳḳuñda ıṣġā idelüm. Söyle senden daḫı ḳabūl-i şekvā idelüm.” Ol muḳarreb 
rāżì olmadı. İskender daḫı didi ki “Siz ḫalḳı mesāvì eylemeñ ki ḫalḳuñ mesāvì-
sinden emìn olasız ve tìr-i kemìn-gāh-ı ḥasedden sarāy-ı ḫużūrda kūşe-nişìn 
olasız.”

Ḥikmet: Büzürcmihr’den rivāyet olunur ki ʿāfiyet dört ḳısımdur. Biri ʿāfiyet-i 
dìn, biri ʿāfiyet-i māl, biri ʿāfiyet-i cism, biri ʿāfiyet-i ehl. ʿĀfiyet-i dìnüñ mebdeʾi 

326 Aġlayup] -T.
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üç nesnedür. Hevāya ʿadem-i ittibāʿ, şerʿ-i aḥkāmla ʿamel ve ḥasedden imtināʿ. 
Ve ʿāfiyet-i mālüñ menşeʾi üç nesnedür. İnʿām-ı dāyim ve edāʾ-i emānet ve 
ḥaḳḳ-ı İlāhì iḫrācıyla māli telefden ṣıyānet. Ve ʿāfiyet-i cism üç nesnededür. 
İḫtiyār-ı ḳanāʿat, ḥüsn-i ʿişret ve ḥıfẓ-ı ṭāʿat.

Ḫātem-i Aṣamm’a suʾāl eylediler327 ki “Niçün müteḳaddimìn-i selef  ẕevḳ itdük-
leri ḥalāvet-i ʿibādeti biz bulmazuz ve anlar vāṣıl olduġı maḳāmāt-ı kerāmāta 
[N87b] vāṣıl olmazuz?” Didi ki “Anlaruñ zamānında beş nesne var idi. Bizüm 
zamānımuzda nā-mevcūd ve yanımuzda mefḳūddur. Biri muʿallim-i nāṣiḥ, biri 
ṣāḥib-i muvāfıḳ, biri cehd-i dāyim, biri kesb-i ḥelāl, biri zamān-ı müsāʿid.”

Ḥikmet: Ḫaber aḫbār-ı ṣaḥìḥada vārid olmışdur ki rasūlu’llāh ṣalla’llāhü ʿ aleyhi 
ve sellem buyurmışdur ki “Yā ʿAlì yüzüñ baña ṭut ve ḳalbüñi ve semʿüñi [T55a] 
ḫālì eyleyüp benüm sözümi ıṣġā eyle.” Andan ṣoñra kül ve ġaṭṭı ve’cmaʿ ve heb ve 
tüseddid, yaʿnì “Ye ve ört ve cemʿ eyle ve baġışla ve muḥkem ol.” ʿAlì raḍıya’l-
lāhü ʿanh didi ki “Yā rasūlu’llāh bu kelimātuñ maʿānìsin baña tefhìm eyle.” 
Rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām buyurdı ki “Yaʿnì ġażabuñı yut ve ört ḳarındaşlarıñuñ 
ʿuyūbını ve baġışla ẓālimüñ ẓulmini ve cemʿ eyle ḳabr içün, yaʿnì ḳabrüñ vaḥ-
şetin ve ẓulmetin fikr eyle, aña girmegi ẕikr eyle. Andan māl cemʿine şürūʿ eyle 
ve muḥkem ol, yaʿnì sā̱bit-ḳadem ol ṭarìḳ-ı dìn-i İslām’da.”

Ḥikmet: Ḥükemānuñ baʿżından vaṣıyyet ṭaleb eylediler. Didi ki “Ḥaḳ teʿālā-
nuñ ḳażāsına müteraḳḳib ol, rıżāsını ṭālib ve cefāsından müctenib ol.”

Ḥikmet: Bir ḥakìme ṣormışlar ki ḫalḳ içinde ne çoḳdur?” Dimiş ki “Kesṟet-i 
tebẕìr, yaʿnì isrāf. Zìrā her nesne ki maḥalline vāḳıʿ olmaya, isrāf  u itlāfdur.” 
Ve dimiş ki “Kişinüñ ḥāceti ṭaleb itdügi [N88a] nesneyi çoġaltmaġla zāyil 
olmaz. Yaʿnì mādām ki ḳanāʿat ḥāṣıl olmaz, ḥırṣ zāyil olmaz ve rivāyetdür ki 
her nesneye ḥırṣ328 olur illā faḳra, zìrā herkes ġınāya ṭālibdür ve ġama daḫı ḥırṣ 
olmaz, zìrā herkes sürūra ṭālibdür ve mevte daḫı ḥırṣ olmaz, zìrā herkes ḥayāta 
ṭālibdür.”

Ḥakìm Ebu’l-Ḳāsım dimişdür ki “ʿAbdüñ helāki iki şeyʾdedür. Biri maʿṣıyet ve 
biri reʾyinde müstaḳil olmak.”

Ḥikmet: Dimişler ki “Ḫalḳuñ belāsı üç nesnedendür. Mużill ʿālimlerden, eb-
leh ḳurrālardan, ḥasūd ʿavāmdan.”

327 Eylediler] itdiler T.
328 Ḥırṣ] ḥarìṣ N.
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Ve ḥakìm dimişdür ki “ʿĀḳil olan ṭamaʿ-kārdan ṣıḥḥat-i kelām istemez ve ḫasìs-
den vefā ummaz.” 

Ve ḥakìm dimişdür ki “Her kim dört aḥvāli ḥıfẓ eyler cümle-i ricālden olur. 
Biri budur ki sırruñ şöyle ola ki ḫalḳ bildükleri vaḳt utanmayasın. İkinci ʿalā-
niyyetüñ şöyle ola ki ḫalḳ saña iḳtidā itmek cāyiz ola. Üçünci ḫalḳa bir vechle 
muʿāmele idesin ki ġayrìlerden ol muʿāmeleyi nefsüñe iḫtiyār idesin. Dördünci 
ḥālüñ ḫalḳa şol vechle ola ki ġayrìler saña eylese rāżì olasın.”

Ḥikmet: Ḥakìm dimişdür ki “Üç kişiye üç göz ile naẓar eylemek gerekdür. 
Faḳìre tevāżuʿ naẓarıyla naẓar itmek gerek, tekebbür ile naẓar ʿayn-ı żarardur. 
Aġniyāya naṣìḥat [T55b] naẓarıyla naẓar itmek gerek, ḥased naẓarıyla naẓar 
mūcib-i ḥaẕerdür. Nisāya şefḳat naẓarıyla naẓar [N88b] gerek, şehvet naẓa-
rıyla naẓar pür-ḫaṭardur.”

Ḥikmet: Vehb bin Münebbih dimişdür ki “Üç nesne cümle maʿāṣìye mebdeʾ-
dür. Kibrdür, ḥırṣdur, ḥaseddür. Ve bu üç fesād-ı ʿaẓìme beş nesne menşeʾdür. 
Kesṟet-i ekl, kesṟet-i nevm, rāḥat-ı cism, ḥubb-ı dünyā, medḥ-i ḳavm.” 

Ve dimişdür ki “Her kimse ki üç nesneden ḫalāṣ bula maḳāmı cennetdür. 
Minnet-i meʾūnet ü melāmet, yaʿnì iḥsānla minnet eylemeye ve ḫalḳa zaḥmet 
virüp taḥmìl-i meʾūnet eylemeye ve ʿayb gördükde ḥadden ziyāde melāmet 
eylemeye.”

Ḥikmet: İbnü’l-Ḳarìne ʿaṣrınuñ ʿālim ü ʿāmili ve zāhid-i kāmili idi. Bir gün 
Ḥaccāc’a geldi. Ḥaccāc suʾāl itdi ki “Küfr nedür?” Didi ki “Küfr ġurūrdur 
niʿmetden ve yeʾsdür raḥmetden.” Ḥaccāc didi ki “Rıżā nedür?” Ol didi ki 
“Ḳażāʾ-i İlāhìye ḳanāʿat ve mekārihe ṣabrdur.” Ḥaccāc didi ki “Ṣabr nedür?” 
Eyitdi ki “Ġayżı keẓm, yaʿnì ġaẓabı defʿ ve nefs istemedüklerini taḥammül.” 
Ḥaccāc didi ki “Ḥilm nedür?” Eyitdi ki “Ḥilm ḳudret ḥìninde ʿafv ve ġażab 
ḥìninde ġażabı maḥvdur.” Ḥaccāc didi ki “Kerem nedür?” Eyitdi ki “Dost-
laruñ ṣadāḳatin ḥıfẓ u ṣıyānet ve ḥuḳūḳ-ı ḳadìmeyi riʿāyetdür.” Ḥaccāc didi ki 
“Ḳanāʿat nedür?” Eyitdi ki “Aç ve ʿuryān olmaġa ṣabr.” Ḥaccāc didi ki “Ġınā 
nedür?” Eyitdi ki “Ṣaġìri kebìr ve ḳalìli kesì̱r görüp ḳanāʿat eylemekdür.” Ḥac-
cāc didi ki “Rıfḳ nedür?” Eyitdi ki [N89a] “Çoḳ nesneyi az esbāb u ālātla 
ṭutmak.” Ḥaccāc didi ki “Ḥamiyyet nedür?” Eyitdi ki “Senden dūn olanlar 
ḥāline ḳanāʿat itmekdür.” Ḥaccāc didi ki “Şecāʿat nedür?” Eyitdi ki “Aʿdā vü 
küffāra ḥamle ve firār mevżiʿinde se̱bātdur.” Ḥaccāc didi ki “ʿAḳl nedür?” Ol 
eyitdi ki “Ṣıdḳ-ı maḳāl ve irżāʾ-i ricāldür.” Ḥaccāc didi ki “ʿAdl nedür?” Ol 
eyitdi ki terk-i murād ve ṣıḥḥat-i iʿtiḳād.” Ḥaccāc didi ki “İnṣāf  nedür?” Eyitdi 
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ki “Ḫalḳ mā-beyninde deʿvìde tesviyedür ve her müsteḥaḳa ḥaḳḳın teʾdiyedür.” 
Ḥaccāc didi ki “Ẕillet nedür?” Eyitdi ki “Teng-destlikden ve ḳıllet-i rızḳdan 
maraż taḥṣìlidür.” Ḥaccāc didi ki “Ḥırṣ nedür?” Eyitdi ki “Furṣat ḥìninde şeh-
vetüñ ḥiddetidür.” Ḥaccāc didi ki “Emānet nedür?” Eyitdi ki [T56a] “Ḳażāʾ-i 
vācibdür.” Ḥaccāc didi ki “Ḫıyānet nedür?” Eyitdi ki “Ḳudret vaḳtinde ḥaḳḳı 
teʾḫìr eylemekdür.” Ḥaccāc didi ki “Fehm nedür?” Ol eyitdi ki “Ḥaḳāyıḳ-ı 
eşyāyı idrāk eylemekde tefekkürdür.” 

Ḥikmet: Sekiz nesne ṣāḥibine ẕillet ìrās ̱ eyler. Daʿvet olunmayan māʾideye 
ḥāżır olmaḳ ve ev issinüñ meṣāliḥinde anuñ üzerine āmir olmaḳ ve aʿdānuñ 
iḥsānına ṭāmiʿ olmaḳ ve iki kimesne bir sır sözin söyleşürken varup sāmiʿ olmak 
ve sulṭāna ḥaḳāret naẓarın eylemek ve mertebesinden yuḳarı oturmaḳ ve sözi 
ṭutulmayan yire söz söylemek ve lāyıḳ olmayan kimesne ile [N89b] dostluḳ 
eylemek. 

Ḥikmet: Büzürcmihr’e suʾāl itdiler ki “Ol ne sözdür ki her ne deñlü ṣaḥìh 
olursa yine ḳabìḥ olur?” Didi ki “Kişi kendüyi medḥ eylemek.” Ve dimişdür ki 
“Baḫìl ḫayrla meẕkūr olmaz ve her zamānda ʿitāb itmegi ʿādet idinen mesrūr 
olmaz. ʿĀḳil ḥarìṣ olmaz, kerìm ḥasūd olmaz, ḳāniʿ faḳìr olmaz.” 

Ḥikmet: Beş ṭāyife beş nesne ile feraḥ taḥṣìl eyler, ammā ṣoñra nādim olur. 
Keseli ġālib kimesne keselinden ḫaṭā eyler, ammā meṣāliḥi fevt olduḳdan 
ṣoñra nedāmet eyler ve ḳarındaşlarından münḳaṭıʿ olan şiddet zamānlarında 
ḳarındaşlarına ārzū vü ḥasret eyler ve düşmenine furṣat bulup intiḳām itmeyen 
ṣoñra be-her ḥāl ʿarż-ı melālet eyler ve bir merʾet-i ṣāliḥadan ayrılup sūʾi’l-ḫulḳ 
ʿavret alan elbette nedāmeti müşʿir bir ḥālet eyler ve ẕünūba iḳdam eyleyen 
be-her ḥāl peşìmān olup tevbe vü ricʿat eyler329. 

Ḥikmet: Büzürcmihr’e suʾāl itdiler ki “Māl ʿālimüñ ḳalbin taḳlìb itmek olur 
mı?” Eyitdi “Her kimüñ ki māl ḳalbin taḳlìb eyleye ol ʿālim degüldür.” 

Ḥikmet: Ḥakìm dimişdür ki “ʿİtāb-ı ẓāhir yegdür ḥıḳd-ı bāṭından ve ġażab-ı 
ṣūrì rāciḥdür buġż-ı kāminden.” 

Büzürcmihr dimişdür ki “ʿĀlemde ḥüzn ü ġam aṣḥābı üçdür. Ḥabìbinden 
müfārıḳ [N90a] olmış muḥibb-i ʿaşìḳ oġlından ayrılmış peder-i şefìḳ ġanì iken 
faḳìr olmış āteş-i faḳrla baġrı ḥarìḳ.” 

329 Ḥikmet: Büzürcmihr’e suʾāl itdiler ki “Ol ne sözdür… olup tevbe ve ricʿat eyler] -T.
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Ḥikmet: Beş kimesnenüñ yanında māl nefsinden rāciḥdür ve māl sebebinden 
beẕl-i ervāḥ itdükleri rūşen ü vāżıḥdur. Ücretle cihāda varan muḳātile ve ehl-i 
veġā ve ḳuyular ve ḫarḳlar ve laġımlar ḳazan ehl-i belā ve ticāret iden misafir-i 
deryā ve yılan ṣayd itmegi ʿādet iden yılancılar ve zehri bilmek içün yiyen im-
tiḥāncılar. 

Ḥikmet: ʿAmr bin Maʿdìkerb dimişdür ki “Kelām-ı leyyin seng-i ḫārādan 
muḥkem olan ḳulūba mülāyemet virür ve kelām-ı ḫaşìn ḥarìrden nāʿim olan 
ḳulūba şiddet virür.” 

Ḥikmet: Ḥakìm dimişdür ki “Ḥüzn rūḥa marażdur, nitekim vecaʿ bedene 
ʿārıż olur ʿarażdur ve feraḥ rūḥa ṣafādur, nitekim ṭaʿām cesede ġıdādur. Bir ki-
mesne bir ḥakìmden ödünc aḳça istedi. Ḥakìm virmeyüp didi ki “Şimdi ḥayā-
dan beñzüm nihāyet bir kerre ḥamret bulur. Ammā virürsem ṭaleb itdügümde 
biñ kerre yüzüm ġażabdan ṣufret bulur. Ondan bu yegdür.” didi330.

Ḥikmet: Ḥakìm dimişdür ki “Her kimüñ mezraʿası zirāʿate ḳābil iken zirāʿat 
itmeye, ol kimesne bir pula değmez.” Ve dimişdür ki “Her kim ki cevr tìġin 
ṣıyırmış [T56b] ola, anuñla kendüyi āḫir ḳatl eyler ve her kimse ki kendü 
nefsine inṣāf [N90b] virmeye, yaʿnì ġayra ṣanduġın kendüye ṣanmaya, ḥüzn-
den ḫalāṣ olmaz ve her kim ki seḫāvet elin açup ḫalḳa ʿaṭā virür, yüzi aḳ olup 
iki ʿālemde żiyā virür.” Ve dimişdür ki şebāb rażìʿ-i cünūndur, yaʿnì cünūnla 
emekdeşdür ve şeyb rażìʿ-i tevḳìr ü sükūndur.” 

Ḥikmet: Loḳmān Ḥakìm dimişdür ki “Yolda bir kimesne gördüm. “Kim-
sin?” didüm. “Benì Ādemem.” didi. “İsmüñ nedür?” didüm. “Ben daḫı ad 
ḳonmaġa mantaẓıram.” didi. “Ṣanʿatuñ nedür?” didüm. “Terk-i eẕādur.” didi. 
“Ne yirsin?” didüm. “Ne virürlerse anı yirüm.” didi. “Nereden virür?” didüm. 
“Diledügi yirden virür.” didi. “Saʿādet saña ve gözüñ aydın olsun.” didüm. 
Didi ki “Yā saña ne māniʿdür ki bu saʿādeti terk idersin.” 

Ḥikmet: Dimişlerdür ki “Üç nesne ḳalbden ḥüzn izāle eyler. Müşāhede-i eḥib-
bā, ṣoḥbet-i ʿulemā ve düyūn-ı ḳażā. Ve iki nesne ġam ìrās ̱eyler. Baḫìllerden 
cūd-ı recā ve erāẕille mizāḥ u iltica.” Ve dimişlerdür ki “Dört nesneden ictināb 
iden dört nesneden ḫalāṣ olur. Ḫasedden ictināb iden331 ḥüznden ḫalāṣ olur, 
yaramaz muṣāḥib ile terk-i iḫtilāṭ iden melāmetden ḫalāṣ olur ve maʿāṣìden 

330 Didi] -N.
331 Dört nesneden ḫalāṣ olur. Ḫasedden ictināb iden] –T, İ, L.
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ictināb iden nārdan ḫalāṣ olur, cemʿ-i mālden müctenib olan ʿadāvet-i nāsdan 
ḫalāṣ olur.” 

Ḥikmet: [N91a] Hakìm dimişdür ki “Dört aʿmalüñ ṣāḥibi dünyā vü āḫiretde 
mücāzāt bulur. Evvel ġıybet, sā̱nì ʿulemāya ḥaḳāret, sā̱lis ̱küfrān-ı niʿmet, rābiʿ 
ḳatl-i nefs, bi-ġayrı ḥaḳḳın vācibü fi’ş-şerìʿat.” 
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E L - B Ā B Ü ’ S - S Ā D İ S

Fì Şerefi’l-ʿAḳlı Ve’l-ʿUkālāʾi

Çün Ḥaḳ sübḥānehü ve teʿālā ʿaḳlı ecmel ṣūret ve ekmel heyʾet ve aḥsen ḥāl 
ve elṭāf  cemāl üzre ḫalḳ eyledi. “Gel.” didi geldi. “Git.” didi gitdi. Ḥaḳ teʿālā 
ʿizz ü celāl ve kemāl ü ifżāline ḳasem yād itdi ki “Cümle maḫlūḳātda ve kāffe-i 
maṣnūʿātda senden ʿazìz ü şerìf  ve senden kerìm ü laṭìf  nesne ḫalḳ itmedüm. 
Senüñle aḫẕ u iʿṭā iderem ve senüñle se̱vāb u ʿiḳāb ile cezā iderem. Ìmān u 
iḥtisāb senüñle ve ḫayr u şerri iktisāb senüñledür.” Bu maʿnāya burhān budur 
ki medār-ı aḥkām ve menāṭ-ı ḥelāl ü ḥarām [T57a] emr ü nehy ve isḇāt u nefy, 
ḳabż u basṭ ve ḥall ü rabṭ ʿaḳla mevḳūfdur ve ʿaḳluñ iştiḳāḳı ʿıḳāldendür. ʿIḳāl 
ṭaġ başında olan ḥıṣn-ı ḥaṣìne ve ḳalʿa-i metìne dirler ki kimesnenüñ aña eli 
irmez ve kimesne anuñ içine girmez. 

Ḥikmet: Ḥakìm-i Fürse suʾāl itmişlerdür ki “ʿĀḳile ne vaḳt ʿāḳil dirler?” Didi 
ki “Ḳaçan dört emr bir kişiden ṣādır olsa evvel kişi ol vaḳt ʿāḳil olur. Evvel ken-
düye ẓulm idenüñ [N91b] ẕenbinden tecāvüz eyleye. İkinci mā-dūnına mülā-
yemet ve mā-fevḳına ḥürmet eyleye. Üçünci ʿ ilmle mütekellim olup ve kelāmuñ 
menfaʿatin bilüp her kelāmı mevżiʿinde söyleye ve şiddetde vāḳıʿ olduḳda Ḥaḳ 
teʿālāya ilticā idüp dāyimā Allāhü teʿālāyı ẕikr eyleye. Ve cāhilüñ daḫı ʿalāyimi 
budur ki nāsa cevr ide ve kendünüñ mā-dūnına ẓulm ide ve kendüden ululara 
tekebbür ide ve ʿilmi olmadın söyleye ve şiddete vāḳıʿ olduḳda ceziʿle kendözin 
helāk idüp ecrini habṭ eyleye ve aʿmāl-i ḫayr gördükde yüzin döndüre.” 

Ḥikmet: Saʿìd bin Cebìr dimişdür ki “İnsāna ʿaḳldan şerìf  libās olmaz ki ṣāḥi-
bine kesr vāḳıʿ olsa ʿaḳl ol kesri cebr ider naṣìri olur, düşse ṭurġurup dest-gìri 
olur, ẕillete düşse ʿ izzetine sebeb olur, faḳra uġrasa ġınā vü vüsʿate sebeb olur ve 
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ol nesne ki belìġ aña muḥtāc olur. ʿİlmdür ki ʿaḳlla mümtezic ola ve ʿameldür 
ki ʿilmde münderic ola.” 

Ḥikmet: Rivāyetdür ki ḫulefāʾ-i ʿAbbāsiyyede Meʾmūn’dan ʿālim ü ʿāmil ve 
fāżıl u kāmil ḫālìfe yoḳdur. Anuñ menāḳıb u meʾāsi̱ri ḥadden çoḳdur. Haftada 
iki gün iclās-ı ʿālì idüp ol günlerde ʿulemā ile muḥādise̱ vü müẕākere ve fuḳahā 
ile [N92a] mübāḥase̱ vü münāẓara iderdi. Cevābında ṣanādìd-i ʿulemā ve 
esāṭìn-i fużelā meclis-i ünsine ḥāżır ve kendü bi’ẕ-ẕāt bunlarla münāẓır olup 
ʿulūm-ı ʿadìdeden bahse̱ mübāşir olurdı. Bir gün bir ġarìb-şekl aḳ ʿimāme ve 
köhne cāmelerle gelüp ṣaff-ı niʿāl-i meclisde oturdı. Çün baḥse̱ şürūʿ olunup 
cedel ile kelleler ḳızışup332 şevk-i mübāḥase̱ yüzden ḥicābı götürdi bir mesʾe-
leden baḥs ̱ oldı. Eyvān-ı dìvān lim lim lā-nüsellim āvāzıyla pür-ṣìt [T57b] ü 
ṣadā oldı. Her kişi ʿaḳl u fikri irdügince suʾāl itdi, cevāb aldı. Nevbet giderek 
ol ʿālim-i mechūlü’l-ḥāle geldi. Fuḳahā virdügi cevāblardan aḥsen ü ecmel 
cevāblar virüp suʾāllerin defʿ ve iʿtirāżların refʿ itdi. Meʾmūn istiḥsān itdi. Ol 
oturduġı yirden yuḳarı mekān taʿyìn itdi. Bir mesʾele daḫı meẕkūr oldı. Ol şaḫṣ 
evvelkiden rāciḥ bir cevāb-ı vāżıḥ virdi. Meʾmūn bir mertebe daḫı maḳāmın 
terfìʿ ve meclisin terḥìb ü tevsìʿ eyledi. Üçünci nevbet mübāḥase̱ olunduḳda 
şaḫṣ ḳuvvetin bāzū-yı ġayrete getürüp yed-i beyżā ve muʿciz-i Mesìḥā iẓhār 
eyledi. Meʾmūn kendü taḫtı ḳurbında zānū-be-zānū yir idüp ʿācilen envāʿ-ı 
iḥsānlar idüp ve ācilen niçe mevāʿid-i cezìle [N92b] vü cemìle ile ümmìd-vār 
eyledi. Baʿdehū ḫalḳa333 destūr oldı ve ol şaḫṣ gitmeyüp ḳalmaġa meʾmūr oldı. 
Çün meclis aġyārdan ḫālì oldı bisāṭ-ı inbisāṭ-ı neşāṭ döşendi. Sāḳìler ayaġ 
üzre ṭurup334 bezmde ḳadeḥ-gerdānlıḳ ḫidmetine kemer ḳuşandı. Necm-i 
seyyār gibi ḳadeḥ sāyir oldı, devr nihāyet bulup ol şaḫṣda āḫir oldı. Ol şaḫṣ 
ayaġ üzre ṭurdı. Şāha duʿā idüp baş urdı ve didi ki “Ey ḫalìfe-i ḥaḳ ve ḥā-
kim-i muḥaḳḳaḳ bu bende sūʾ-i ḥālde ve bu meclis-i pür-ʿiḳbālde ṣaff-ı niʿālde 
mechūlü’l-ḥāl ve müşevveşü’l-bāl idüm. ʿAḳldan fi’l-cümle māyesi ve fażldan 
vāyesi olduġıyla naẓar-ı iltifātla manẓūr ve envāʿ-ı iḥsān ü isʿāfla mesrūr oldum. 
Çün fermān-berdārlıḳ idüp ḳadeḥ-āşām olam şübhesüz ʿaḳl meslūb olup bu 
rütbe-i devlet ve pāye-i rifʿatden dūr olup rüsvā-yı ḫāṣ u ʿām olam. Yine evvelki 
maḳarr-ı ẕillet muḳarrer olur ve bu ḥaḳìr ḫalḳ içinde yine maḳhūr u muḥaḳḳar 
olur. Ḥalìfenüñ ʿırḳ-ı fāḫir ve fevz-i müʾess̱i̱rinden ḥāşā ve kellā ki bu faḳìrüñ 

332 Ḳızışup] germ olup T.
333 Ḫalḳa] -N.
334 Ayaġ üzre ṭurup] -N.
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bu ḳadarca ḥāline ḥased idüp pāye-i ḳadrin pest ve pāy-ı ḳudretin şikest itmek 
ḳaṣd eyleye.” Ḫalìfe bu ḥālden ḫoş-ḥāl olup ol kimesneye yüz biñ naḳd aḳça 
[N93a] rāyicü’d-diyār ve niçe boġça akmişe vü si̱yāb u yād-gār ve niçe esb-i 
reh-vār ve ʿabìd ü civār baḫşiş idüp cümle [T58a] fuḳahādan taḳdìm ve en-
vāʿ-ı mükremāt u elṭāfla iḥtirām u tekrìm eyledi. 

Bu ḥikāyeden fāyide oldur ki kişi her devlete ʿaḳlla vāṣıl olur ve çün ʿaḳl gide 
aña kūşe-i ẕillet menzil olur. 

Ḥikmet: Ebū Caʿfer Manṣūr-ı Devānìḳì’nüñ zamān-ı ḫilāfetinde bir şaḫṣ 
dārü’l-ḫilāfet ḳapusına gelüp ḥācibe didi ki “Adum ʿĀṣım’dur ve benüm tafṣìl-i 
aḥvālüme ḥalìfe ʿālimdür. Ḫalìfe ile ḥaḳḳ-ı nān u nemek ve taḥṣìl-i ʿilmde se-
baḳdaşlıḳ üzre çekilmiş saʿy u emek çoḳdur. Ḥāliyā ḥużūrlarına ziyārete ve 
ḥuḳūḳ-ı ḳadìmeyi riʿāyete geldüm.” Ḥācib ḫalìfeye iʿlām itdi. Ḫalìfe iẕn virdi. 
Şaḫṣ ḥużūr-ı ḫalìfeye girdi. Ḫalìfe ol şaḫṣı söyledüp istifsār-ı ḥāl itdi. Ḳubḥ-ı 
manṭıḳından sūʾ-i edebin fehm idüp ḳudūmın istisḳ̱āl itdi. Andan “Neye gel-
düñ?” diyü suʾāl itdi. Şaḫṣ “Ṣoḥbet-i ḳadìme ḥaḳḳın ìfā ve maḥżan ḥażret-i 
ḫalìfeye duʿā içün geldüm.” diyü ʿarż-ı ḥāl itdi. Ḫalìfe biñ aḳça inʿām itdi. 
Şaḫṣ alup yine yirine gitdi. Gelecek yıl yine geldi. Ḫalìfenüñ bir oġlı fevt olmış 
aña rāst geldi. Ḫalìfe yine “Neye geldüñ?” didükde Merāsim-i taʿziyeti riʿā-
yet [N93b] ve duʿā vü taḥiyyat içün geldüm.” didi. Manṣūr ki ḫulefā içinde 
ḫıssetle meẕkūr ve denāʾetle meşhūrdur, beş yüz aḳça virüp yine gönderdi. 
Üçünci defʿa geldükde Manṣūr sebeb-i ḳudūmın istibyān itdi ve geldüginden 
incindügin ʿayān itdi. Şaḫṣ cevābından ʿāciz olup mücerred fesāne ve zamān-ı 
sābıḳda olan huḳūḳı añmaġa bahāne olmaġıçün “Ḫalìfe ile bile oḳuduġumuz-
da üstādımuzdan ḥuṣūl-i murādāt içün bir duʿā-yı mücerreb işidüp ḫalìfe ile 
bile yazınmış idük. Ol nüsḫayı ḥırz-ı cān ve ḥamāyil-i gerden-i cenān idinüp 
saḳınurdum. Baʿżı ḥādise̱ vāḳıʿ oldı żāyiʿ oldı. Ḥāliyā yüzüm ele aldum, ol duʿā-
yı ḫalìfeden istinsāḫa geldüm.” didi. Ḫalìfe ol şaḫṣı tefżìḥ ve kināyeyi ḳoyup 
taṣrìḥ ḳaṣd idüp didi ki “Ol duʿāyı ben sende tecrübe itdüm ve senüñ yüzüñ 
görmemek içün Ḥaḳ’dan duʿālar itdüm. Ḥużūr-ı Ḥaḳ’da müstecāb olsa gelüp 
üstümüze böyle bār-ı girān ve ʿaẕāb-ı dil ve belā-yı cān olmazduñ.” Şaḫṣ ṭuyup 
fi’l-ḥāl sıḳleti refʿ [T58b] itdi ve ḫacletle geldügi yire gitdi. 

Bu ḥikāyetüñ fāyidesi oldur ki mücerred ʿilm fāyide itmez. Kemāl-i ʿaḳl lāzım-
dur ki ṣāḥibin ẕillet ü335 denāʾetden ṣıyānet ve rezāletden ḥimāyet ide.

335 Ẕillet ü] -N.
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Ḥikāyet: Rivāyetdür ki meẕkūr Manṣūr’un [N94a] ṣıġar-ı sinn-i sālde 
ve ibtidā-yı ḥālde bir yār-ı ḳadìmi ve enìs ü nedìmi var idi. ʿĀḳil-i edìb ve 
erìb-i lebìbdi ve ammā ʿilmden ḥiṣṣe-dār ve fażldan behre-güẕār degül idi. 
Manṣūr’uñ zamān-ı ḫilāfetinde gelüp ʿarż-ı ḥuḳūḳ-ı ḳadìme ve tevaḳḳuʿ-ı 
feżāyil-i ʿamìme itdi ve didi ki “Yā emìrü’l-müʾminìn ben ḫidmet-i ḫulefāda 
cāhil ve ṭarìḳ-ı mülāzemet-i ümerāda rācilem. Luṭf  idüp baña ādāb-ı ḫidmeti 
ve erkān-ı mülāzemeti taʿlìm eyle ki ʿubūdiyyetde baña reh-nümā ve iḫlāṣ-ı 
ḫidmetde pìşvā ola ve ne baña sūʾ-i edeb ola ve ne ḫalìfenüñ ḳalbine sı̱ḳlet 
ʿārıż olmaġa sebeb-i ʿ adāvet ola.” Manṣūr didi ki “Evvelā aḥyānen ziyāret eyle 
ve her ziyāretüñ mā-beyninde ḥużūr içün taʿyìn-i müddet eyle ve geldügüñ 
vaḳt ıraḳ otur söyle. Ḥācibler çeke çeke yaḳın getürsünler ve sen çoḳ oturma, 
oturanlar ne ḳadar otururlarsa otursunlar ve her murāduñı bi’ẕ-ẕāt baña söy-
leyüp iḳdām eyleme ve söylerseñ daḫı bir kerre añmaḳ kāfìdür, tekrār idüp 
ibrām eyleme ve çün saña iḥsān idem ḥāżır u ġāyib şükr-güẕār ol, tā ki işidüp 
mezìd-i iḥsānuma bāʿis ̱ola ve şükrüñ sebebi ile senüñ ḥaḳḳuñda niçe iḥsānum 
ḥādis ̱ola ve benümle zamān-ı māżìde olan ḥāli kimseye ḥikāyet itme ve senüñ 
yanuñda eger esrār-ı umūrdan [N94b] nesne söylersem işāʿat itme.” Şaḫṣ bu 
vaṣıyyetleri ḳabūl itdi ve bunuñla ʿamel idüp murādātın ḥuṣūle mevṣūl itdi. 
Yılda iki kerre ḫalìfeye varup selām iderdi ve ḫalìfe aña her varduḳda biñ aḳça 
inʿām iderdi. 

Bu ḥikāyetüñ fāyidesi budur ki kişi ʿālim olmasa da ʿāḳil olıcaḳ be-nām-ı enām 
olur. ʿAḳlla ʿilmi cemʿ iden ḫod yā nebì veyā ḥakìm veyā imām olur. Zìrā insā-
nuñ cemāl ü kemāli ve dünyā vü āḫiretüñ ṣalāḥ-ı aḥvāli ʿaḳlladur ve dimişler-
dür ki “Her nesnenüñ gerek erẕel ve gerek fāḫiri ʿaḳlladur. Ḥattā dìnüñ evveli 
ve evsaṭı ve āḫiri [T59a] ʿaḳlladur.” 

Ve ḥükemā dimişlerdür ki “ʿĀḳil ol degüldür ki belāya düşdükde tedārüke ḳā-
dir ola, belki ʿāḳil oldur ki cehd idüp vāḳıʿaya uġramamaḳda māhir ola.”

Ḥikāyet: Pervìz oġlına vaṣıyyet itdi ki “Sen raʿiyyeti ḥıfẓ eyle ki ʿaḳl seni ḥıfẓ 
eyleye ve sen raʿiyyetden āfātı defʿ eyle ki ʿaḳl raʿiyyetden saña gelecek āfātı 
defʿ eyleye ve niteki sen nāsa ḥākimsin, ke-ẕālik ʿaḳl saña ḥākimdür. Sen ʿaḳluñ 
ḥükmine rām ol ki ḫalḳ senüñ ḥükmüñe rām ola.

Ḥikāyet: Yūnān Vezìr, Nūşirevān’a nāme yazup içinde ʿaḳluñ mefāḫir ü 
menāḳıbın ve medāric ü merātibin beyān itdi. Nūşirevān ḳabūl idüp [N95a] 
kātibine emr itdi ki cevābında böyle yaza ki “Ey ḥakìm-i ṣādıḳ u fāżıl u fāyıḳ ol 
ki evṣāf-ı ʿ aḳlda basṭ u beyān eyledüñ kelāmuñ ḥaḳ ve ṣavāb-ı muḥaḳḳaḳdur. Biz 
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ve bizden muḳaddem olan selāṭìn ü esāṭìn ʿaḳlla müzeyyen olup beyne’n-nās 
salṭanatla muʿayyen olmışlardur ve ʿāḳil ʿaḳlla Ḥaḳ teʿālāya nāsuñ aḳrebi idügi 
vāżıḥ u rūşendür ve ʿaḳl egerçi herkesde ḥasendür, ammā selāṭìn ü mülūkde 
aḥsendür ve biz ʿaḳla ne ṭarìḳla muḫālefet idebilirüz ki ʿaḳl ḳalb-i insānda 
aġaçda olan ruṭūbet gibidür. Mādām ki aġaçda ol ruṭūbet bāḳìdür, ol aġacuñ 
neşr-i revāyiḥ-i ezhārından ve revḥ-i fevāyiḥ-i esm̱ārından ḫalḳuñ ḳulūbına 
neżāret ü ṭarāvet ve sürūr u nüzhet ve ḥubūr u ferḥat mülāḳìdür. Çünki ol aġaç 
ruṭūbetden ḫālì ola dihḳān kesüp yarar, ancaḳ āteşe urmaġa yarar. Ke-ẕālik 
mādām ki ʿaḳl ḳalb-i insānda tāb-dār olur, devḥa-i devleti üstüvār u pāydār 
olur ve her dem tāze bahār ve pür-berg ü bār olur. Çünki ḳalb-i ādemde şemʿ-i 
ʿaḳl söyine bir ḥāle ire ki aña hìzemler yanup āteşler göyine.” 

Ve Nūşirevān dimişdür ki “Biz ʿaḳla nice muḫālefet idebilürüz ki aʿcem ü faṣìḥ 
ve melìḥ ü ḳabìḥ ve ceyyid ü redì ve muʿvec ü şevì saḳìm ü müstaḳìm ʿalìl ü 
selìm [N95b] ḥaḳḳ u bāṭıl ve ʿāḳil ü ġāfili ʿaḳlla bilirüz ve ʿaḳlla mā-beynlerin 
temyìz ḳılıruz.” 

Ḥikmet: Büzürcmihr dimişdür ki “Bir kişide ʿaḳl u şecāʿat kāmilen müctemiʿ 
olmaz.” 

Ḥikmet: Loḳmān dimişdür ki [T59b] “ʿĀlimüñ ʿilmi ne ḳadar çoḳ olursa 
mādām ki ʿilm ʿaḳlla muḳārin olmaya, ol kişi ʿilmden muġtenem olmaz.” 

Ḥikmet: Büzürcmihr’e Nūşirevān ṣordı ki “Ādemi kim ġāyet aʿḳal ider?” 
Büzürcmihr didi ki “Ādemi ʿadūsı ġāyet aʿḳal ider ki şerrinden emìn olmayup 
tedārük üzre olup ʿavāḳıb-ı umūra nāẓır ve ḥıfẓ-ı ḥāl ü māle mübāşir olur.” 

Ve dimişlerdür ki “Her nesne ki çoḳ ola, göze ḫor olur, illā ʿ aḳl her ne deñlü çoḳ 
olsa ṣāḥibinüñ ʿizzeti ve ḥürmeti mevfūr olur.”

Ḥikmet: Büzürcmihr’e didiler ki “İnsāna cümleden ne lāzımdur ki andan 
memdūḥ nesne olmaya.” Eyitdi ki “ʿAḳl.” Ve yine Büzürcmihr’e didiler ki 
“ʿAḳluñ miḳdārı ve miʿyārı neden mefhūm olur?” Didi ki “Bir nesnenüñ ki 
kimesnede tamāmı bulunmaya, anuñ miḳdārı ve miʿyārı nice maʿlūm olur?” 
Ve dimişlerdür ki “Her nesne ʿaḳla muḥtācdur ve ʿaḳl tecrübeye muḥtācdur 
ve ʿālemde ʿaḳldan yeg ġınā ve cehlden eşed faḳr u ibtilā olmaz ve her kimüñ 
ki ʿilmi evferdür, anuñ ʿaḳla iḥtiyācı ekse̱rdür ve ʿaḳlı az olup ʿilmi çoḳ olan 
[N96a] aña beñzer ki bir żaʿìf  yalıñuz çoban olsa sürisi kesì̱r olsa ve yalıñuz 
ʿuhdesinden gelmeyüp ḫidmeti ʿ asìr ola.” Ve dimişlerdür ki “ʿAḳl bir emìrdür ki 
niçe ʿ askeri vardur ki anlar temeyyüz ü ḫıfẓ ve fikret ü fehm ve ʿ ırżì vü vaḳārdur 
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ve rūḥuñ nūrı ʿaḳlladur ve cismüñ sürūrı ʿaḳlladur ve ʿāḳil her zamānda mes-
rūrdur. Zìrā ʿaḳl ḳuvvetiyle ġam u hemm virecek umūrdan dūr u mehcūrdur.” 

Ḥikmet: İbni ʿAbbās’a suʾāl itdiler ki “ʿAḳl mı ḫayrdur edeb mi ḫayrdur?” 
İbni ʿAbbās didi ki “ʿAḳl evlādur. Zìrā ʿaḳl Haḳ teʿālānuñ menn ü iḥsānıdur ve 
edeb tekellüf-i tabʿ-ı insānìdür.” 

Ve ʿAbdu’llāh bin Mübārek’e suʾāl itmişlerdür ki “ʿAḳl mı ḫayrdur edeb mi 
ḫayrdur?” dimişdür ki “ʿAḳl ḫayrdur.” Didiler ki “ʿAḳl nedür?” Didi ki “ʿAḳl 
ʿilm ü ʿamelüñ taʿallümidür, ammā ʿilm şol ʿilmdür ki onuñla ʿaḳla lāyıḳ ʿamel 
ḳanġısı idügin bile.” 

Rasūlu’llāh buyurmışdur ki “Ḥaḳ teʿālā ḳulları mā-beyninde taḳsìm itdügi 
nüʿemāʾ-i vālādan ʿaḳldan şerìfi yoḳdur. Cāhilüñ ʿibādeti dūndur ʿāḳilüñ 
nevminden ve ʿāḳilüñ ifṭārı yegdür cāhilüñ ṣavmından, ʿāḳilüñ ṣamtı yegdür 
cāhilüñ duʿāsından, ʿāḳilüñ ḍaḥki yegdür cāhilüñ bükāsından.”

Ḥikmet: Bir kimesne Ḥakìm [T60a] Araḳlandis’e didi ki “Ben istirāḥat it-
mem çāḳ senüñ [N96b] rūḥuñı telef  itmeyince.” Araḳlandis didi ki “Ben daḫı 
istirāḥat itmem çāḳ bu ḥıḳd ḳalbüñden ḫurūc itmeyince ve ḳalbüñ evc-i inṣāfa 
ʿurūc itmeyince.”

Ḥikmet: Ḥakìme suʾāl itdiler ki “ʿAḳl nedür?” Cevāb virdi ki “Yigirmi üç 
nesne ile yigirmi üç nesnenüñ mā-beyninde dügüm dügmekdür ki ol dügümler 
olan eyü ile yaman ve arpa ile ṣaman ḳarışup farḳ olınmaz. Ol yigirmi üç nesne 
bunlardur. Tevḥìdle şirk, ìmānla küfr, ḥaẕer ile tehevvür, İslām’la ġaflet, yaḳìn 
ile şekk, ʿāfiyetle belā, kerem ile buḫl, ḥüsn-i ḫulḳla feżāḥat, tevāżuʿla kibr, ṣa-
dāḳatle ʿadāvet, medḥle ẕemm, ʿilmle cehl, ḥayā ile ḥayāsüzlik, ḥaḳḳ ile bāṭıl, 
rezānet ile ḫıffet, ẓulmetle żiyā, kerāmetle ẕillet, ṭāʿatle maʿṣıyet, ẕikr ile ġaflet, 
naṣìḥat ile ḥased, sefeh ile bidʿat, raḥmet ile ḳasāvet, ḳalb-i ḥikmetle ḥumḳ.” 

Ḥikmet: Bir gün Süleymān aleyhi’s-selāmuñ sekìne-i pür-vaḳārın yil götürüp 
kendü zümre-i enbiyā vü ḫavāṣla oturup ʿālemi geşt ü güẕār eylerken bir eski 
şehr bināsı görindi336. Fi’l-ḥāl yile emr itdi, taḫt ṭurdı. Süleymān Nebì indi, 
gördi ki şehrüñ ḳapusında yazılmış ve pūlād ḳalemle mermer levḥ üzre ḳazıl-
mış ki “Bir günlük emegüñ ḳıymeti ve ücreti günde [N97a] bir dìnārdur ve 
bir gün bir kimesnenüñ ḥüsn-i cemāliyle temettuʿ itmegüñ ücreti günde yüz 
dìnārdur ve bir sāʿat ʿilm taḥṣìl itmegüñ ücreti ḥadd ü ḳıyāsdan efzūndur, yaʿnì 

336 Görindi] gönderdi N.
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aña ne bahā ve ne ḥesāb u iḥṣā vardur.” Ve yine yazılmış ki “Cemìʿ-ı eşyā ʿilme 
menūṭdur ve ʿilm reʾye merbūṭdur ve tedbìr-i ʿaḳlla tevʾemāndur ve her kime 
ki Ḥaḳ teʿālā ʿaḳl rūzì ḳılmışdur, aña virilen niʿmet bì-ḥadd ü bì-pāyāndur. 
Nitekim şāʿir dimişdür Şiʿr: 

İn künte min asli cevherin mensūben
Ve Yūsufü fi’l-ḥüsni fetā Yaʿḳūbe
Mā ente taʿḳıdü ʿaḳleke’l-maḥbūbe
Fi’n-nāsi sivā muḥteḳırin maʿyūbin

Tercüme: 

Eger ki cevhere fıṭratda olasın mensūb
Bahā vü ḥüsn ü leṭāfetde Yūsuf-ı Yaʿḳūb
Eger ki olmayasın ʿaḳl u dānişe maẓhar 
Hezār gūne ʿuyūb ile bil seni maʿyūb
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E L - B Ā B Ü ’ S - S Ā B İ ʿ

Fì Naʿtı’n-Nisāʾi ve Ẕikrün Mā-Fìhinne  
Min Ḫayrin Ve Şerrin

Rasūlu’llāh ṣalla’llāhü ʿ aleyhi ve sellem buyurmışlardur ki “Ḫayru’n-nisāʾi ebrekühün-
ne’l-ḥüsne’l-velūdi ve’l-ḫafìfeti’l-mehri.” yaʿnì nisānuñ [T60b] ḫayrlusı ve bereket-
lisi oldur ki güzel ola, ṭoġurucı ola337, mehri ḫafìf  ola ve yine buyurmışlardur 
ki“ʿAleyküm bi’l-merʾeti ve’l-ḥürreti fe-innehā ṭuhrün ve ebrekü” yaʿnì siz evlendügüñüz 
vaḳt ḥürretü’l-aṣl aluñ ki ḥürretü’l-aṣl hem pāk hem mübārekdür. ʿÖmer bin 
Ḫaṭṭāb buyurmışdur ki “İltecev ila’llāhi min şerrāyiri’n-nisāʾi v’aḫẕerū ḫıyārahünne” 
yaʿnì ʿavretlerüñ [N97b] yaramazından Allāhü teʿālāya sıġınuñ ve eyülerin-
den saḳınuñ.

Ve ṣāḥib-i kitāb İmām-ı Ġazzālì dimişdür ki “Her kimse ki dìnini ḥıfẓ eyleye ve 
tedbìr-i dìnde ola ʿavret almaḳ murād idindükde hem ḥüsnā hem ṣāliḥa ʿavret 
bulımayıcaḳ olursa ḥüsnāʾ-i ġayr-ı ṣāliḥa almaḳdan ṣāliḥa-i ġayr-ı ḥüsnā almaḳ 
yegdür. Zìrā ṣalāḥla her bereket bulınur.” 

Ḥikāyet: Merv şehrinde Nūḥ bin Mehem nām bir kimesne var idi. Merv’üñ 
ḫalḳınuñ her ḫuṣūṣda ʿālimi ve ḳāḍìsi ve ḥākimi idi. Māl ü niʿmeti mevfūr ve 
ḫadem ü ḫaşemi nā-maḥṣūr idi. Bir ḳızı var idi ki ḥüsn ü cemālde yektā ve ḫulḳ 
u ḫıṣālde bì-hemtā idi. Aṣḥāb-ı cāh u devlet ve erbāb-ı māl ü miknetden niçe 
kimesneler ḫāṭıb ve cān u dille ṭālib oldılar. Babası “Birine virürsem birinüñ 
ḫāṭırı ḳalur.” diyü birisin tercìḥe ḳādir olımadı ve ḳızını virmege mübāşir ol-
madı. Ḳāḍì-i meẕkūruñ bir yemli yemişli bāġı ve Mübārek adlı bir ṣāliḥ ʿabdi 
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var idi. Bir gün Mübārek’i gönderdi, iki aydan ṣoñra bāġa geldi. Mübārek’den 
bir ṣalḳım üzüm istedi. Bir ṣalḳım üzüm virdi. Yidi, gördi ki ekşi. Bir daḫı 
istedi. Gördi, yine ekşi. “Niçün ṭatlusın virmezsin?” diyü verhem itdi. Mübārek 
“Ben bunuñ ṭatlusın [N98a] ekşisin bilmezem. Bilsem eyüsin virmekde taḳṣìr 
ḳılmazam.” didi. Ḳāḍì göñlünden “Mübārek, bāġbān ve mìvesi rāyegāndur, 
ne ʿaceb tenāvül itmeye.” didi. Mübārek’e suʾāl itdi. Mübārek “Sen beni buna 
emìn idüp ḥıfẓın emr itdüñ. Mìvesin yimege ruḫṣat ve maḥṣūlinden temettuʿa 
icāzet virmedüñ.” didi. Ḳāḍì ʿAbdu’llāh Mübārek’üñ ṣadāḳatine taḥsìn ve 
ḳuvvet-i diyānetine āferìn itdi. Ġulāmuñ ʿaḳl u idrākine ve dìn ü iʿtiḳād-ı pā-
kine iʿtiḳād eyledi. Ḳızını aña virmegi muḳarrer idüp Mübārek’le müşāvereye 
[T61a] bünyād eyledi. Didi ki “Benüm ḳızum ki ḥüsn ü cemālde şöhre-i diyār 
ve aʿyān u eşrāfdan niçe nāmdārlar aña ḫvāst-gārdur. Bu ḫuṣūṣda sen ne dirsin 
ve ne tedbìr idersin?” didi. Mübārek eyitdi “Zamān-ı cāhiliyyetde ḥaseb ü 
neseb isterlerdi ve Yahūdì ve Naṣārì hüsn ü cemāl dilerlerdi. ʿAhd-i rasūlde a.s. 
dìn ü taḳvā ṭaleb iderlerdi. Ḥāliyā zamānımuzda ḫalḳuñ raġbeti cihāz ü māle 
ve aḥmāl ü asḵāledür. Sen ḳanḳısın iḫtiyār iderseñ iḫtiyār eyle ve ʿaḳl u dirāyet 
ve fehm ü diyānetüñe münāsib olanla kār eyle.” didi. Ḳāḍì “Ben dilerem ki 
seni ḳızuma şevher ve anı saña hem-ser idüp seni başuma ber-ā-ber idem.” 
didi. ʿAbdu’llāh eyitdi338 “Ben bir ʿabd-i derrem ḫarìde [N98b] vü merd-i 
nā-terāşìdeyem. Bā-vücūd ki ḥakìr cüss̱e̱ ve kerìh çihreyem ve ḥaseb ü339 neseb 
ve ilm ü edeb ve māl ü menālden bì-behreyem. Mā-beynde ne kifāʾet ve ne 
vechle liyāḳat var ki saña dāmād olam.” didi. Ḳāḍì Mübārek’üñ elin alup evine 
geldi. Evvel ʿavretiyle meşveret itdi, ḳāyil oldı. Andan ḳızından rıżā diledi, ol 
daḫı māyil oldı. Ḳızı Mübārek’e nikāḥ idüp Mübārek’i ḳāḍìye dāmād itdiler. 
Velāyim ü żiyāfetler ḳaydın görüp yārān tehniyyete gelüp mübārek-bād itdiler. 
Ḳāḍì Mübārek’e mālinden kifāyet miḳdārı māl ü menāl ve ziyāʿ u aʿmāl ve 
ʿubeyd ü ḫavāşì ve ʿaḳār u mevāşì virdi. Ol ḳızla Mübārek’den ʿAbdu’llāh bin 
Mübārek nām bir ʿālim ü ʿābid ve zāhid ü mücāhid ve müteşerriʿ u müteverriʿ 
veled ḥāṣıl oldı. ʿİlm ü tefsì̱r ü ḥadìs ̱oḳıyup kāmil oldı. İmām-ı Aʿẓam’a şākird 
olup ilm-i ictihāda māyil oldı. Anı daḫı tekmìl idüp fāżıl u kāmil oldı. Ṣìt ü 
ṣadāsı ʿāleme ṭoldı ve zühd ü taḳvāsı ʿālemlere şāyiʿ oldı. 

Belì, bir kimesne ki evlenmekde mücerred riʿāyet-i şerʿ-i İlāhì ve ṣıyānet-i 
sünnet-i ḥażret-i risālet-penāhì içün evlene. Dünyāda ẕikr-i bi’l-ḫayrla yād ve 

338 ʿAbdu’llāh eyitdi] -N.
339 Ḥaseb ü] -N.
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āḫiretde maġfiret-i İlāhì ile dil-şād olur ve her kim ki mücerred defʿ-i şehvet 
ü tavaḳān [N99a] ve ṭamaʿ-ı ʿizz ü cāh ve sāyir ġaraż-ı insān içün evlene ol 
ʿavret dünyāda aña ʿ aẕāb u belā ve āḫiretde sebeb-i saḫaṭ ve ġażab-ı Ḫudā olur. 
[T61b]

Ḥikāyet: Meẕkūr ʿAbdu’llāh bin Mübārek’üñ bir gün evine on ʿālim ḳonuḳ 
oldı. ʿAbdu’llāh’uñ cins-i mālde bir atı var idi ki bir yıl anuñla ḥacca giderdi 
ve bir yıl ġazā iderdi. Fi’l-ḥāl ol atı boġazladı. Yimek bişürüp ḳonuḳları anuñla 
ḳonuḳladı. ʿAvreti “Bu nice isrāfdur ki cümle māmeleküñ bir ata münḥāṣır ola 
ve ehl ü ʿıyālüñ ol atla maʿāşa munṭażır ola, bir alay mechūlü’l-ḥāl ḳonuḳlara 
yidüresin ve üzerüñe nafaḳası lāzım olanları maḥrūm idesin.” didi. ʿAbdu’llāh 
fi’l-ḥāl mihrin virüp “Ḳonuḳ sevmeyen ʿavretde ḫayr olmaz ve ḫayrlı olma-
yan ʿavretden kimesne vefā bulmaz.” diyüp ol ʿavreti taṭlìḳ itdi ve esbābını 
esbābından tefrìḳ itdi. Sehl geçmedin bir ṣaḥìb-i ʿizz ü vaḳār ve ehl-i şeref  ü 
yesār kimesne ʿAbdu’llāh’a gelüp “Yā imāmü’l-müslimìn ʿavretüm öldi ve bir 
ḳızum ḳaldı. Anası öleli gün geldükçe ġamı artar. Aġlayup nevḥalar idüp ṣaçını 
çözüp üstinden libāsın yırtar. İcāzet buyurursañ meclisüñe gelsün, naṣāyıḥ u 
mevāʿiẓüñden tesellìsin alsun.” didi. [N99b] ʿAbdu’llāh ruḫṣat virdi, ḳız mec-
lis-i vaʿẓa ḥāżır oldı. Çün zevāhir-i cevāhir-i esrār-ı āyāt u eḥādìs ̱ile gūş-ı hūşı 
ṭoldı itdügi nā-meşrūʿ efʿāl ü aḳvālden tevbe vü ricʿat itdi. Yine evine ʿazìmet 
itdi. Andan babasına didi ki “Yā ebetì her zamānda baña seni aʿyān u erkān-
dan fülān ve fülān ister dirsin ve erbāb-ı cāh u celāl ve māl ü menālden aṣḥāb-ı 
ʿilm ü kemāl ve vecd ü ḥāl ḥużūr-ı Ḥaḳ’da ʿazìz-ter dirsin. Ḥāliyā dilerem ki 
beni ʿAbdu’llāh’a viresin ki varup zen degül perestār olam ve gice vü gündüz 
ḫidmetkār olam.” didi. Pederi ḳabūl idüp ḳızını ʿAbdu’llāh’a virdi ve yanınca 
envāʿ u ecnās ve raṣāṣ u nuḥās ve libās u ḳumāş ve esā̱s ̱u firāş virdügüñden 
ġayrı on at gönderdi ki üzerinde ġazā ide ve ne yirde dilerse gide. Bu ḥālde 
iken ʿAbdu’llāh bir gice vāḳıʿasında gördi ki hātıf  didi ki “Yā ʿAbdu’llāh eger 
bizüm rıżāmuz içün bir ʿ acūzeye ṭalāḳ virdüñse andan bedel bir bikr muḳadder 
eyledük ve eger sen eżyāfuña bir at [T62a] fedā eyledüñse andan bedel saña 
on at müyesser eyledük tā ki vaʿd-i Ḥaḳ ẓuhūr bula men cāʾe bi’l-ḥaseneti felehü 
ʿaşru emsā̱lihā340 yirin bula.” 

Ḥikāyet: Ebū Saʿìd Ḫudrì rivāyet eyler ki [N100a] “Zamān-ı evāyilde 
ḳavm-i benì İsrāyil’de bir racül-i ṣāliḥ var idi ve anuñ ʿavreti daḫı kendü gibi 

340 Kim Allah’a güzel bir işle gelirse, ona on misli verilir (En’âm 160). 

TeNKİTLİ MeTİN 167

www.tuba.gov.tr



dìndār idi. Bir gün ol ʿabd-i ṣāliḥe vaḥy-i İlāhì vāṣıl oldı ki “Senüñ ʿömrüñüñ 
nıṣfı yesr ü ġınā ve nıṣfı faḳr u ʿanā ile güẕer itmek taḳdìr itdüm, ammā diler-
señ ʿunfuvān-ı ʿömr ve ʿunvān-ı emrde yaʿnì zamān-ı şebābda ġanì ve vaḳt-ı 
şeybde faḳìr ol ve isterseñ evāyil-i ḥālüñde ve mebādì-i sinn ü sālüñde faḳìr 
olup āḫir vaḳtüñde ġanì ve ṣāḥib-i māl-i kesì̱r ol.” Zāhid ḥāli ʿavretiyle meş-
veret ve andan ṭaleb-i naṣìḥat itdi. ʿAvret “Bu ḫuṣūṣda ser-kār senüñdür ve 
ḳanḳısın isterseñ iḫtiyār senüñdür.” didi. Zāhid eyitdi “Lāyıḳ budur ki ġınā-yı 
şeyb iḫtiyār idevüz ki zamān-ı şebābda faḳr u fāḳaya taḥammül āsāndur ve 
şeybde ġınā olıcaḳ ʿibādet-i bedeniyye vü māliyye taḥṣìl-i imkāndur.” didi. 
ʿAvret eyitdi “Şöyle ki zamān-ı şebābda dest-teng ve ʿìş-i ḫunuk iḫtiyār idevüz. 
Faḳr u fāḳa ile şebābda murādca ʿibādet idemezüz ve żaʿf-ı beden ve ḳıllet-i 
ṭāḳat ile şeybde ṭāʿat idemezüz. Ne iʿṭāʾ-i ṣadaḳāt idebilürüz ve ne taḥṣìl-i ḳur-
bāt idebilürüz. Lāyıḳ budur ki şebābda ġınā iḫtiyār idevüz ki hem ʿibādet-i 
bedeniye hem ʿibādet-i māliyyeye ḳādir oluruz. Zamān-ı [N100b] şeyḫūḫet-
de ḫod derd ü ʿanā ve faḳr u fenā ḥāżır.” didi. Zāhid ʿavretüñ reʾyin pesend 
itdi ve kendüyi Ḥażret-i Ḥaḳ’dan zamān-ı şebābda ġınāya ārzū-mend itdi. Ol 
zamānuñ nebìsine vaḥy-i İlāhì vārid oldı ki “Ol zāhide ḫaber vir ki ʿavretiyle 
ittifāḳı maḳbūl-i ḥażret olup mesā̱b u şeybde ʿömrleri ġınā ile ve ẕevḳ u ṣafā 
ile güẕer itmek taḳdìr itdüm ve dünyāda vü āḫiretde cümle murādātların ḫayr 
ile teysìr eyledüm. ʿÖmrlerin ḫayr u ṣalāḥ ile geçürsünler. Ṣaġ olduḳlarınca 
ḥużūr u sürūrla ʿömr sürsünler.”

Ḥikāyet: İbni ʿAbbās rivāyet ider ki “Bir gün rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām Ümmü 
Seleme’nüñ ḫānesine geldi. [T62b] Gördi ki ṣalāt-ı ṣubḥı ḳılmış ve tesbìḥe 
meşġūl olmış. Didi ki “Yā Ümmü Seleme niçün cemāʿatle namāz ḳılmazsın 
ve niçün cumʿa namāzına ḥāżıra olup ġazālara varup mücāhedeler itmezsin?” 
Ümmü Seleme didi ki “Yā rasūlu’llāh bu ʿameller ricāle muḫtaṣ ve ʿavretle-
re vācib olmamaḳ muḳteżā-yı naṣ degül midür?” Buyurdılar ki “Nisāya da 
maḫṣūṣ baʿżı aʿmāl-i ṣāliḥa ve ḥasenāt-ı zākiye vardur ki mìzān-ı ḫayrda er-
lerüñ ʿamelleriyle muvāzì olur ve bunı işleyen ʿavretler erlere müsāvì olur.” 
Ümmü Seleme ol aʿmālden suʾāl itdükde buyurdılar ki [N101a] “Her ʿ avret ki 
ṣalavāt-ı mektūbesin edā ide ve zevcine iṭāʿat ü iḳtidā ide, andan ṣoñra örekesin 
ve çıḳrıġın eline alup emr-i kesbi müheyyā ide. Anuñ bu ʿameli tesbìḥe ve ẕikre 
muʿādil ve ʿibādet-i seniyyeye müşākil olur ve ol ʿavret ġazāya varup aʿdāʾ-i 
dìne oḳ atmaḳ ve Ḥaḳ yolında köpriler ve ḫanlar yapmaḳ se̱vābın bulur.” 

Dimişlerdür ki “Her ʿavret ki evinde egirmek iḫtiyār eyler, ol egirmek āvāzıyla 
ol evüñ dìvārları iftiḫār eyler.” Ve dimişlerdür ki “Üç ṣavt her zamānda ʿarş-ı 
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İlāhìye vāṣıl olur, aña ne ḥāciz ü ne ḥāyil olur. Biri ġuzātuñ yāyları nefìri, biri 
ʿulemānuñ ḳalemleri ṣarìri, biri pāk ʿavretlerüñ çıḳrıḳları ṣafìri.” 

Ḥikāyet: Aḥnef  bin Ḳays dimişdür ki “Sizi ʿavretleriñüz sevsün dirseñüz aḥ-
sen-i aḫlāḳla muʿāşeret eyleñ ve aḳbeḥ-i cimāʿla mücāmeʿat eyleñ.” 

ʿÖmer bin Haṭṭāb buyurmışdur ki “ʿAvretler yanında ʿaşḳ adın ẕikr eylemeñ ki 
ṣalāḥların berbād ve ḳalblerin ifsād eyler. Zìrā nisā bir beriyye-i ḫāliyyede yatur 
et pāresidür ki Allāh’dan ġayrı ḥāfıẓı olmaya.” 

Muġìre dimişdür ki “ʿAvretlerle üç vaḳtde üç vech ile muʿāmele itdüm. ʿUn-
fuvān-ı şebābumda kesṟet-i cimāʿ ve vefret-i viḳāʿla, zamān-ı kühūletde mizāḥ 
u muṭāyebe vü mülāṭafe [N101b] üzre muḥāṭabe ile ve zamān-ı pìrìde tevsiʿ-i 
infāḳ u ifżāl ve inʿām-ı māl ü menāl ile. Ve teksì̱r-i cevāriyi daḫı baʿżı ulular 
meẕmūmdur ve ṣāḥibi melūmdür dimişler.” 

Selmān-ı Fārisì rivāyet ider ki “Rasūlu’llāh ʿ aleyhi’s-selām buyurmışdur ki “Nisā-
nuñ ḫayrı budur ki zevcine ṭābiʿ ola ve şerri oldur ki zevcinüñ [T63a] rıżāsına 
ġayr-ı tābiʿ ola.” 

Ḥikmet: Bir ḥakìm bir muʿallimi gördi ki ḳızcaġızlara ḫaṭṭ taʿlìm eyler. Didi ki 
“Şeyṭāna şehvet mi taʿlìm eylersin?” 

Bir ḥakìm iki ʿavreti meşveret iderken gördi. Didi ki “Görüñ bir yılanı ki bir 
yılandan daḫı ödünc zehr alur ve Müslümānları aġulamaḳda dinc olur.” 

Bir ḥakìm bir ʿāḳile ʿavrete ṣordı ki “ʿAvretlerde eyü ādāb nedür?” Ol ʿavret 
eyitdi ki “Erlerde yaramaz ḫūylar ne gūnedür?” Ḥakìm didi ki “Cebìn yaʿnì 
ḳorḳaḳ olmaḳ ve baḫìl olmaḳdur.” Ol ʿāḳile ʿavret eyitdi ki “İmdi bu iki ḫaṣlet 
ki erlerde yaramazdur, ʿavretlerde ġāyet memdūḥ u maḳbūldür.” 

Bir ḥakìm evlendükde ġāyet ḳaṣìr ʿavret aldı. “Niçün ḳıṣa boylı ʿavret alduñ?” 
didiler. Eyitdi ki “ʿAvret şerdür ve şerrüñ ḳıṣası muʿteberdür.” 

Ḥikmet: Ḥükemā dimişlerdür ki “ʿAvretler dört ḳısm üzredür. Bir ḳısmı odur 
ki cümlesi erinüñdür, bir ḳısmı [N102a] oldur ki nıṣfı erinüñdür ve bir ḳısmı 
oldur ki sü̱lüsi̱ erinüñdür, bir ḳısmı oldur ki erine ʿadū vü kìne-cūdur. Ol ʿavret 
ki cümlesi erinüñdür, oldur ki erine bikr varmış ola. Ol ʿavret ki nıṣfı erinüñ-
dür, oldur ki eri ölüp ġayrı ere varmış ola. Ol ʿavret ki sü̱lüsi̱ erinüñdür, ol 
ʿavretdür ki evvelki erinden oġlıyla ere varmış ola. Ol ʿavret ki erine ʿadūdur, 
ol ʿavretdür ki bir erden boşanup ol er ḥayātda ve ʿālem-i bì-se̱bātda iken āḫir 
ere varmış ola ve evvelki erinden elinde bir veledi ola. Bundan maʿlūm oldı 
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ʿaleyküm bi’l-ebkār341 mūcibince ʿavretlerüñ ḫayrlusı bikr imiş ve sebeb-i ḫayr-ı 
ẕikr imiş. 

Maʿlūm ola ki Ḥavvā ʿaleyhi’s-selām vaḳtā ki Rabbine ʿāṣì oldı, Ḥaḳ teʿālā ṭāyi-
fe-i nisāyı on sekiz dürli ʿuḳūbetle mübtelā eyledi. Ḥayıż ve vilādet ve atadan 
anadan ayrılup ere varmaḳ ve ecnebì ile ibtilā ve nifās ḳanıyla bulaşmaḳ ve 
kendü nefsinüñ emrine mālik olmamaḳ ve mìrāsḏa noḳṣān ve ṭalāḳı āḫer elin-
de olmaḳ, bir erüñ nikāḥında iken āḫer ere varmaḳ cāyiz olmamaḳ, evinde 
iʿtikāf  eylemek, iki ʿavretüñ şehādeti bir er yirine olmaḳ342, maḥremsüz sefer 
cāyiz olmamaḳ ve ṣalāt-ı ʿìd ve ṣalāt-ı cumʿa [N102b] ve ṣalāt-ı cenāze ve 
cihād [T63b] se̱vābından maḥrūm olmaḳ ve imārete ve ḳażāya ve ʿilme ṣāliḥ 
olmamaḳ.

S̱evāb u ecr sekiz ḳısm olup bir ḳısmı nisāya maḫṣūṣ olmaḳ ve eri fevt olduḳdan 
ṣoñra ʿiddet çekmek ve eri boşaduḳda ʿiddet çekmek, yevm-i ḳıyāmetde nisā-
nuñ fācirleri cemìʿ ümmetüñ ʿaẕābınuñ nıṣfıyla muʿaẕẕeb olmaḳ.

Ẕikrü Siyerü’n-Nisā ve ʿĀdātihünne: Evvelā maʿlūm olmaḳ gerekdür 
ki cümle nisā on ṣınıf  üzredür. Her bir ṣınıfı ḥayvānātdan birine müşābih ü 
müşākil ve mümāsi̱l ü muʿādildür. Evvel ḳısmı ḫınzìr gibi, ikinci ḳısmı meymūn 
gibidür, üçünci kelb gibidür, dördünci yılan gibi, beşinci ḳatır gibi, altıncı ʿaḳ-
reb gibi, yedinci fare gibi, sekizinci ḳuş gibi, ṭoḳuzuncı dilki gibidür, onuncusı 
ḳoyun gibidür. Ammā ḫınzìra beñzeyen oldur ki ḥarām u ḥelāl ve hidāyet ü 
żalāl nedür bilmez. Ḳarnın ṭoyırup ḳolayında gezmekden ġayrı ʿamel ḳılmaz. 
Ḥaḳ teʿālānuñ rıżāsından ve ġażābından ve emr ü nehy ve se̱vāb u ʿiḳābdan 
ġāfil ve evladınuñ ẓabṭında ve ḥıfẓ u ḥirāsetinde ve teʾdìb ü taʿlìminde mühmil 
ü mülevvis ̱ü nā-pāk, dìn ü ìmān emrinde bì-bāk olup gezer. Ol ki meymūn 
vaṣfındadur343, ol ʿavretdür ki gūn-ā-gūn u reng-ā-reng [N103a] libās geyer 
ve kendüleri sìm ü zer ve dürr ü güher ile düzer ḳoşar. Ammā ʿādeti kelb ʿādeti 
gibi olan ol ʿavretdür ki evi niʿmetle memlū ve zevcinüñ kìsesi aḳça ile ṭolu 
görse oyalanur, erinüñ öñinde yatur yuvalanur, ḳuyruġın bular, yüzin yirlere 
sürer, “Yarıcuñ cānum yoluña fedā” diyü envaʿ-ı mülāyemet eyler, ṣūrì344 ʿarż-ı 
iḫlāṣ-ı maḥabbet eyler. Hemān ki kìse vü ev boşanur, erinden uṣanur söyledük-

341 Size bekârlarla evlenmeyi tavsiye ederim.
342 Evinde iʿtikāf  eylemek, iki ʿavretüñ şehādeti bir er yirine olmaḳ] -T.
343 Vaṣfındadur] vażʿındadur T.
344 Ṣūrì] -N.
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çe kelb gibi yüzine ṣıçrar, gāh çeñler gāh ürer ʿadāveti gitdükçe ürer. Ammā 
ol ki ḳatır ḳañlışlu ve eşek cünbişlüdür, oldur ki köpri geçmez ḳatır gibi ḫūyın 
terk itmez, ʿaceb idüp ḫod-bìn olup kendü reʾyinden dönmez ve Ḥaḳ yolını 
gösterüp ḳulaġuzlasalar gitmez, şānı lecāc üzre olur ve fehmi iʿvicāc üzre olur. 
ʿAḳreb misā̱li olan oldur ki ḳoñşıları evin bir bir [T64a] gezer, birin birine 
ḳatup onı buña ḳovlar ve bunı aña çaḳar, onuñ ʿaybın yüzine urur, bunuñ faḳ-
rın başına ḳaḳar, kimini ıṣırur, kimini ṣoḳar, zehriyle niçe ādemler ḫarāb idüp 
niçe evleri yıḳar ve niçelerin yaḳar. Fare ḫıṣāl olan oldur ki sārıḳa olup ṣıçan 
yolı bulsa izler, bulduġın uġrılayup gizler. Ḳoñşılardan uġrıladuġın [N103b] 
evine getirür, erinüñ esbābından alduġın ḳoñşılarına iledür. Ṭayr misā̱l olan 
oldur ki her gün eri kesb ü kāre gitdügi gibi ḳanat açar, gāh ol maḥalleye gāh 
bu maḥalleye uçar. Erinden evvel eve gelür, eri geldügi gibi erini eline alur 
“Beni ḳor yabana gidersin. Kim bilür ḳanḳı oynaşuñla ʿìş ü nūş idersin.” diyü 
kendü cürmin erine yükledür. Sözin ḍarbla diñledür, ol derd-mendi iñil iñil 
iñledür. Dilkü ḫūylı olan oldur ki ẓerāfetle ḳarnın ṭoyurur, ne ḫidmeti var ise 
ḥìle ile ḳoñşılarına itdürüp buyurur. Eri gitdügi gibi geysi yumaz, aş bişürmez, 
muttaṣıl yatur uyur. Eri geldügi gibi iñlemege başlar, gözinden ṭurmaz aḳıdur 
yaşlar. “Beni ölümli ḫaste yalıñuz ḳor gidersin. Bir gün gelür ölü bulursın. Al-
lāh bilür ṣoñra oġlancuḳlaruma ne dirsin.” dir345. Ḳoyun ḫulḳlı oldur ki Allāh 
ḳorḳusın bilür, erinüñ lāzım olan ḫidmetin ḳılur, evlādınuñ ḥaḳḳından gelür, 
ḳoñşılarla ṣadāḳat üzre ḳoñşılıḳ ḳılur. Erine niʿmet vaḳtinde şākir ve zaḥmet 
ḥālinde ṣābir olur.

Faṣl346 Maʿlūm olmaḳ gerekdür ki ʿavretlerüñ diyānetleri ve mestūrelükleri 
Ḥaḳ teʿālānuñ cümle niʿmetlerinden bir niʿmetdür ve ümerāʾ ʿafìfe-i ṣāliḥaya 
[N104a] mālik olmaḳ bir ulu ġanìmetdür. 

Ḥikāyet: Bir şaḫṣ-ı fāsıḳ bir ʿafìfe ʿavrete cebren zinā eylemek ve ʿırżların 
hebā eylemek ḳaṣd eyledi. ʿAvret ḫalāṣa347 çāre bulamayup āḫir eyitdi ki “Çün 
elbette bu fiʿl-i mekrūha mübāşeret ve benümle muʿāşeret eylemek istersin bārì 
ḳalḳayum cemìʿ ḳapuları dìvār ideyüm, andan ṣoñra der-kār olalum. Er ruḫṣat 
virdi. ʿAvret ḳalḳup yine geldi “Cümle ḳapuları sedd itdüm hemān bir bāb 
ḳaldı. Anı baġlamaġa ḳādir [T64b] degülem, anuñçün aña mübāşir degü-
lem.” didi. Er “Ol ḳapu nedür?” didi. ʿAvret “Bizümle Ḥaḳ mā-beyninde olan 

345 Dir] -N.
346 Faṣl] Ḥikāyet N.
347 Ḫalāṣa] -N.
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ḳapudur.” didi. Ere tevbe vü tevfìḳ yol buldı, taḳlìd-i taḥḳìḳ oldı. Tevbe-i ṣāliḥ 
el virdi, ehl-i sülūk arasına girdi, giderek merd-i fāżıl ve mürşid-i kāmil oldı.

Ḥikāyet: Semerḳand’da bir şaḫṣ-ı ʿAlevì var idi. Bir gün348 bir cemìle ʿavret 
ḳapusı öniñden geçerken cebr ile içeri aldı, ḳolın boynına ṣaldı. Diledi ki fiʿl-i 
ḥarāma cürʾet ide, yaʿnì zināya mübāşeret ide. ʿAvret ol ḥālde eyitdi ki “Farżan 
ben bu zinādan oġlan ḥāṣıl eylesem, ol veled-i zinā ʿAlevì olur mı ve nesebde 
Murtażavì olur mı?” ʿAlevì eyitdi. “Belì ʿAlevì olur.” ʿAvret eyitdi “İmdi şek 
yoḳdur ki sen daḫı zinādan ḥāṣıl olan ʿ Alevìsin anuñçün böyle gabì vü ġavìsin.” 
[N104b] ʿ Alevì ḫacil olup tevbe vü inābet itdi ve min baʿd fesādı ḳoyup ṣalāḥa 
ʿazìmet itdi. 

Ve ricāle ḥamiyyet lāzımdur ve cümle-i mühimmātdan bir emr-i mühimdür 
ve ricāle lāyıḳ budur ki ecnebì ile aṣlā cimāʿ itmeye, ecnebiyyenüñ hāven daḳḳ 
itdügin istimāʿ itmeye ve ʿavrete lāzımdur ki ecnebì er ḳapusın daḳḳ eylese 
mülāyemet ile ince āvāzla cevāb virmeye. Eger cevāb lāzım olursa barmaġın 
aġzına ḳoyup ṣavt-ı ḫafì ile cevāb vire ki ṣavt-ı ʿ acūzeler āvāzına beñzeye ve ʿ av-
rete münāsib oldur ki mümkün olduḳça nā-maḥrem yüzine naẓar itmeye, eger 
aʿmā daḫı olursa. Zìrā bir gün rasūlu’llāh ʿaleyhi’s-selām ʿĀyişe’nüñ evine girdi. 
Aʿmā ʿ Abdu’llāh bin Mektūm’ı nisā yanında gördi. “Yā ʿ Āyişe nā-maḥremlerle 
oturmaḳ revā degüldür, eger aʿmā daḫı olursa.” diyü buyurdı.

Ḥikāyet: Bir gün Ḥasan-ı Baṣrì aṣḥābıyla Rābiʿa-i ʿAdeviyye’yi ziyārete vardı. 
Rābiʿa bunlardan bir sāʿat mehil isteyüp mā-beyne bir perde gerdi. “Ḥaḳ teʿālā 
fesʾelūhünne min verāʾi ḥicāb349 diyü buyurdı. Evvel emr-i İlāhìye imtisā̱l idelüm, 
andan muṣāḥabete iştiġāl idelüm.” didi. Ricālden nā-maḥrem ʿavretle iḫtilāṭ 
eyleyen āḫiretden muḳaddem dünyāda mücāzāt bulur. Elbette aña mükāfāt 
[N105a] olur. Nitekim ḥikāyede vārid olmışdur ki [T65a]

Ḥikāyet: Şehr-i Buḫārā’da bir zerger var idi. Aʿyān-ı şehrden idi. Hem ḫay-
li māldār idi ve bir bedìʿü’l-cemāl ʿafìfü’l-ḫıṣāl ʿavreti var idi. Ḥüsn ü ṣalāḥı 
şöhre-i diyār idi ve bir saḳḳā otuz yıldan berü bu zergerüñ evine saḳḳālıḳ idüp 
ḫidmet iderdi ve ḫidmetinde ġāyet ʿarż-ı ṣadāḳat ü istiḳāmet iderdi. Bir gün 
yine zerger dükkānda ve ʿavret evde iken saḳḳā gelüp ṣu dökerken bì-iḫtiyār 
olup ʿavretüñ ḳolın ṣıḳdı, belin ḳoçdı, bir iki öpdi, yine ṣalıvirdi. Çün zerger 
dükkāndan gelüp eve girdi ʿavret and virdi ki “Bu gün ḫilāf-ı şerʿ ne fiʿle mü-

348 Var idi. Bir gün -N.
349 Onu perde arkasından isteyiniz (Ahzâb 53).
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bāşeret itdüñ ve rıżāʾ-i Ḥaḳ’dan ḫāric niçe kej ḥareket itdüñ?” Zerger ʿāciz 
olup eyitdi. “Bir ʿavret bir bilezük ıṣmarlamışdı. Bu gün anı tamām itdüm. 
Gelüp ḳolına geçirdükde ḳolın gördüm. Sāʿid-i sìmìnine sivār-ı zerrìn yaraşup 
bileginüñ aḳlıġına ve bedeninüñ berraḳlıġına ḥayrān olup bì-iḫtiyār öpdüm, 
yüzüm sürdüm.” didi. ʿAvret “Sübḥāna’llāh” diyüp saḳḳā ḳıṣṣasın diyüvirdi. 
Zerger taʿaccüb idüp tevbe vü ricʿat itdi. 

Ertesi ki zerger dükkāna gelüp kārına meşġūl oldı350. Saḳḳā ḫātūn öñine gelüp351 
aġlayup mā-meżāya ʿarż-ı nedāmet ve ḫātūndan ṭaleb-i ʿafv-ı ẕillet [N105b] 
itdi. Ḫātūn ḥelāl idüp “Günāh senüñ degül zergerüñdür ve kār ḳażā vü ḳade-
rüñdür. Çün zerger ḳaṣd-ı ḫıyānet itdi ḫıyāneti sende ẓuhūr idüp kendü evine 
sirāyet itdi.” didi. 

ʿAvretlerüñ eyülerine lāyıḳ budur ki ʿĀyişe vü Fāṭıma’nuñ ṭarìḳına iḳtidā ve 
anlaruñ sìretine ve ḫaṣāyiline iḳtifā ideler.

Ḥikāyet: Ḥażret-i Fāṭıma el degirmenin ol ḳadar çekerdi ki mübārek bar-
maḳları ḫūn-ālūd olurdı. Görenler ḥınnā-ālūd ṣanurlardı. Bir gün kesṟet-i faḳr 
u ḫıdmetden Ḥażret-i ʿAlì’ye şikāyet eyledi. Ḥażret-i ʿAlì daḫı “Rasūlu’llāha 
ʿarż-ı ḥāl eyle” diyü naṣìḥat eyledi. Fāṭıma daḫı rasūlu’llāha ʿarż-ı ḥāl idüp 
“Baña bir ḫādime lāzımdur ki baʿżı esḳ̱ālüm taḫfìf  ve baʿżı eşġālüme muʿìn ola. 
Baña ḫānede ve ġayrda hem-nişìn ola.” didi. Buyurdılar ki “Saña [T65b] bir 
nesne taʿlìm ideyüm ki her ḫādim ü ḫādimeden ve heft-zemìn ü sebʿ-semevāt-ı 
ḳāyimeden nāfiʿ-ter ve saña dünyāda ve āḫiretde yār ola. Her bār ki yatasın 
üç kerre “sübḥāne’llāhi ve’l-ḥamdüli’llāhi ve lā İlāhe illa’llāhü va’llāhü ekber” diyesin 
andan ṣoñra uyuyasın.” 

Aḫbārda vāriddür ki Ḥażret-i ʿAlì raḍıya’llāhü ʿanh ile Fāṭıma’nuñ örtüleri an-
caḳ bir kisā idi ki [N106a] başların örtseler ayaḳları açılur, ayaḳların örtseler 
başları açılurdı ve leyle-i ẕifāflarında bir ḳoyun postı üstinde yatdılar, anuñçün 
dünyāyı āḫirete ṣatdılar. Ḥażret-i Fāṭıma’nuñ metāʿ-ı beyti bir örti ve lìfden 
ṭolmış bir yaṣduḳı var idi. Ol sebebden seyyide-i nisāʾ-i ʿālem ve maḳbūle-i 
Ḥażret-i Kird-kār idi. Lā-cerem ʿarṣa-i ʿaraṣātda münādìler “Gözleriñüz örtüñ 
ki seyyide-i nisāʾ-i ʿālem geliyor.” diyü nidā ideler, gürūh-ı enbūh-ı ḥūr taʿẓìm ü 
tekrìmle cennet-i ʿAdn’e iledeler. 

350 Kārına meşġūl oldı] -N.
351 Gelüp] -N.
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Her ʿavret ki erine muṭìʿa vü münḳāde ola ve zevcine ikrām u ḥürmetle ve 
zamān-ı ḫalvet ü mücāmaʿatda iṭāʿatle ve menāfiʿın mürtekib ü mużırrātından 
müctenib olmaġla ve kendüyi zevcine tezyìn itmekle ṭaʿāmına vaḳt-i muʿayyen 
taʿyìn itmekle ve ṭaʿāmdan istedügin iḥżār ve güler yüz iẓhār ile ve terk-i ʿinād 
ve ḥıfẓ-ı esrār ile muʿtāde ola, dünyāda ve ʿuḳbāda maḳbūl-i ḥażret ve şāyeste-i 
raḥmet ü şefāʿat olur. 

Ve ricāle daḫı lāzımdur ki zevcelerinüñ ḥuḳūḳın ḥıfẓ u riʿāyet ve ḥuḳūḳın terk 
itmegi ḥimāyet ideler. ʿAvretlerine şefìḳ u raḥìm ve velì vü ḥamìm olalar. Bu 
on vechi medār-ı aḥvāl ve nümüdār-ı aʿmāl ideler. [N106b] Evvel budur 
ki sen anı istedügüñde taṭlìḳa ḳādirsin, ol degüldür, sen anuñ iẕnsüz umūr u 
meṣāliḥ görmege ḳādirsin, ol degüldür ve ol senüñ taḥt-ı nikāḥuñda iken sen 
anuñ üzerine evlenmege ḳādirsin ol senden ġayrı ere varmaġa ḳādir degüldür, 
sen anuñ iẕnsüz evden çıḳmaġa ḳādirsin ol degüldür. Ol senüñ faḳìr ü ḥaḳìr 
olduġuñ istemez, sen ġamında ve eleminde degülsin. Ol senden ḳorḳar, sen 
andan ḳorḳmazsın. Ol senüñ mücerred ṭatlu dilüñe ve güler yüzüñe ḳāniʿdür, 
sen ḳāniʿ degülsin ve ol atasın ve anasın cümle aḳāribin senden ötüri terk eyler, 
sen [T66a] eylemezsin. Sen anuñ üzerine cevārì almaġa ḳādirsin, ol senüñ 
üzerüñe ġayr ile temettuʿa ḳādir degüldür. Ol cemìʿ zamānda saña ḫidmet 
eyler, sen aña eylemezsin. Ol sen ḫaste olduġuñda maġmūm u mehmūm olur, 
sen anuñ öldügine bile ḳayırmazsın.

Ḥikāyet: Rivāyetdür ki Ḫüsrev-i Pervìz ġāyet ākil ḫuṣūṣan ṭabʿı balıḳ yimege 
ḫayli māyil idi. Bir gün oturup ʿavreti ve maḥbūbesi olan Şìrìn ile ʿìş ü ʿiş-
retler iderken ve revāḳ-ı eyvāndan eṭrāfa naẓar iderken bir balıḳ ṣayyādı bir 
aʿlā balıḳ [N107a] getürüp Pervìz’e pìşkeş çekdi. Pervìz balıḳdan ḫayli ḥaẓẓ 
idüp pesend itdi. Dört biñ aḳça inʿām buyurup ṣayyādı ercümend itdi. Ṣayyād 
inʿāmı ḫazìnedārdan almaġa gitdi. Şìrìn, Pervìz’i melāmet itdi ki “Ḫurūc-ı 
ʿani’l-inṣāf  eyledüñ, mālüñi telef  idüp isrāf  eyledüñ. Bunuñ gibi pìşkeşler 
mülūka çoḳ vāḳıʿ olur. Getürenler cüzʾì inʿāma ḳāniʿ olur. Şimden girü ḫavāṣṣ-ı 
ḫademüñe ve aʿyān-ı ḫaşemüñe baḫşiş idemezsin ve her zamān dört biñ aḳça 
baġışlayup bunuñ gibi iş idemezsin. Zìrā her birine baḫşiş lāzım gekdükde dört 
biñ aḳça virmege ḫazìne vefā itmez. Eksük virürseñ “Bir balıḳ muḳābelesinde 
balıḳçıya virdüginden bize eksük virdi” diyü anlar iktifā itmez.” didi. Pervìz 
müteʾess̱i̱r oldı, bu sözden ḳalbi mütekessir oldı. Didi ki “Atılan oḳ yine dön-
mez, ḳuş budaġa her vaḳt ḳonmaz. Bir işdür oldı tedārüki muḥāldür, balıḳçı anı 
yine virmek ne iḥtimāldür.” Şìrìn eyitdi “Balıḳçıya “Balıḳ erkek mi dişi mi?” 
diyü ṣoralum. “Erkek” dirse “Dişi ṣanduḳ bize erkek gerekmez” “Dişi” dirse 
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“Erkek diyü alduḳ dişi gerekmez” diyelüm. Lāzım gelür ki balıḳı alup aḳçayı 
vire, bahāne ile aḳçemüz yine elimüze gire.” [N107b] Pervìz rām olup ādem 
gönderdi, balıḳçıyı dönderdi. Balıḳçı geldükde “Erkek midür dişi midür?” diyü 
ṣordılar. Ol balıḳçı yār-ı ẓarìf  idi ve ʿ āḳil ḥarìf  idi. Eyitdi “Sulṭānum bu balıḳ ne 
ẕeker ne ünsā̱dur, belki ḫünsā̱dur. Kemyāb u ṭurfe olduġıçün pādişāh [T66b] 
ḥuẓūrına getürdüm352 ve mülūka lāyıḳ tuḥfe olduġıçün saʿy idüp meclis-i ʿālìye 
yitürdüm353.” didi. Pervìz gülüp dört biñ aḳça daḫı inʿām itdi. Şìrìn’üñ ġayż u 
ġażabı ziyāde olup Pervìz’i melāmetde iḳdām itdi. Bu ḥālde balıḳçı ḫazìneden 
sekiz biñ aḳça tamām alup ṭaġarcıġına ḳoyup omzuna ṣalup giderken ḳapudan 
çıḳarken ṭaġarcıġından bir aḳça yire düşdi. Çün balıḳçı ol aḳçayı almaġa egildi 
Şìrìn’üñ başına zenbūr-ı ġam üşdi. Feryād itdi ki “Bu ne isrāfdur ki sekiz biñ 
aḳçayı bir kimesneye viresin ki eline sekiz biñ rāyegān aḳça girmişken ve devlet 
el virmişken bir aḳçadan ötüri denāʾet-i şānın ve ḫisset-i ḫulḳın iẓhār eyleye ve 
ʿālemi gözine teng ü tār eyleye.” Pervìz’e daḫı bu vażʿ ʿaceb geldi ve balıḳçınuñ 
ḥāline ġażab geldi. Çaġırup didi ki “Ey sefele vü denì ve ey mübteẕel ü küştenì 
ne denāʾetdür ki benüm öñümde iẓhār itdüñ, sekiz biñ müft aḳçayı almış iken 
[N108a] bir aḳçadan ötüri ḫabāse̱t-i ṭabʿuñı354 āşikār itdüñ.” Balıḳçı dididi ki 
“Ḥāşā ki bu vażʿ ḫisset ü ḫabāse̱tümden ve denāʾet-i cibilletümden ola, belki ol 
bir aḳçanuñ bir yanında pādişāhuñ taṣvìri yazılmış ve bir yüzinde ism-i şāhìsi-
ne sikke ḳazılmış gördüm, ṭopraḳlara düşüp pāymāl ola ve pādişāhuñ taṣvìrine 
ve nāmına taḫfìfe bāʿis ̱bir ḥāl ola, tā ki āḫiretde vebāl ola diyü aldum.” didi. 
Pervìz bu söze taḥsìn ü āferìn itdi. Dört biñ aḳça daḫı virmek fermān itdi ve 
buyurdı ki “Şehr ü bāzārlarda ve eṭrāf  u aḳtārlarda nidā oluna ki “Kimesne 
ʿavretle meşveret itmeye ve ʿavret söziyle bir fiʿle mübāşeret itmeye. İderse aña 
güç olur ve bir ḫarcı üç olur.” 

Ammā çün ezvāc, ricāle libās ve ünāsa sebeb-i ülfet ve bāʿis-̱i istìnās ve sebeb-i 
tevālüd ü tenāsül ve devr-i zamānda benì Ādeme mādde-i imtidād ü teselsül ve 
ṭāyife-i nisā menşeʾ-i ṣalāḥ-ı ʿālem ve mebdeʾ-i felāḥ-ı benì Ādemdür. Eyüleri 
mādde-i āsāyiş ü zindegānì ve muḳaddime-i saʿādet-i dü cihānìdür. Ricāle 
lāzımdur ki evlenmekde [T67a] iḥtiyāṭ ideler. Eyülerin alup eyülerle iḫtilāṭ 
ideler ve ḳızları bāliġa olduġı gibi [N108b] tezvìc ideler ve ʿıyāllerine ṣalāḥ 
irşād idüp ḫayra tervìḥ ideler ve yaramazlarından iḥtirāz ideler ve muḫālaṭayı 

352 Pādişāh ḥuẓūrına getürdüm] -N.
353 Saʿy idüp meclis-i ʿālìye yitürdüm] getürdüm N.
354 Ḫabāse̱t-i ṭabʿuñı] ḫabsü̱ñi N.
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anlarla az ideler ki benì Ādeme iren maṣāyibüñ ekse̱rine ve nevāyibüñ evferine 
bāʿis ̱ ʿavretdür ve her belāya sebeb-i ḥādis ̱ ʿavretdür. Li-müʾellif  ʿĀşıḳ Efendi 
el-Ḳāḍì355. 

Nisānuñ fitnesinden oldı ʿıṣyān
Nisānuñ fitnesinden oldı ṭuġyān

Olur dünyāda zenden ḫışm-ı sulṭān 
Olur ʿuḳbāda zenden ḳahr-ı Sübḥān 

Cināndan zen ucından çıḳdı insān
Sebeb zendür ki Yūsuf  çekdi zindān

Zen ucından Süleymān düşdi tenhā
Sebeb zendür ki maḳtūl oldı Yaḥyā

Sebeb zendür ki yire geçdi Ḳārūn
Sebeb zendür ki şeydā oldı Mecnūn

Zen ucından inüpdür yire Hārūt
Aṣılmış ser-nigūn çāh içre Mārūt

Murād olan budur ʿĀşıḳ Ḫudā’dan
Ki bizi ṣaḳlaya şerr-i nisādan356

355 Li-müʾellif  ʿĀşıḳ Efendi el-Ḳāḍì] Nitekim dinilmişdür N.
356 Ki bizi ṣaḳlaya şerr-i nisādan] Ki bizi ṣaḳlaya şerr-i nisādan. S̱ümme’l-ḳaṣìdetü bi-ʿavni’llāhi’l-me-

liki’l-vehhāb Aḥmed el-Vehbì bin ʿAlì el-Kūtāhì ʿaffen ʿanhüme’l-ʿafüvvü Rabbü’l-erbāb T.
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Dizin

A

ʿAbbās, 67, 133, 138, 162
ʿAbdu’llāh bin ʿAbbās, 133
ʿAbdu’llāh bin Caʿfer, 144
ʿAbdu’llāh bin Cebele, 135
ʿAbdu’llāh bin Mālik Ḫuzāʿì, 140, 142
ʿAbdu’llāh bin Mektūm, 172
ʿAbdu’llāh bin Mübārek, 166, 167
ʿAbdu’llāh bin ʿÖmer’, 65
ʿAbdu’llāh bin Rāfiʿ, 135
ʿAbdu’llāh bin Rebìʿa, 144
ʿAbdu’llāh bin Ṭāhir, 121
Abdullah Kudsî, 45, 178
ʿAbdu’r-raḥmān bin ʿAvf, 102
ʿAbdü’l-ʿazìz bin Mervān, 145
ʿAdeviyye, 172
Agâh Sırrı Levend, 29
Ahmed bin Ayas el-Moravî, 44
Aḥmed bin Ḥiżb, 137
Aḥmed el-Vehbì bin ʿAlì el-Kūtāhì, 43, 

176
Aḥnef  bin Ḳays, 117, 148, 151, 169
Alâî b. Muhibb eş-Şerîf  eş-Şirâzî, 23
Alaiye kadılığı, 18

Alî Pürtek Reis, 18
ʿAliyy-i Murtāzā, 66
Amasyalı Hatîb Kâsım, 24
ʿAmr bin Leys,̱ 106, 119
ʿAmr bin Maʿdìkerb, 155
ʿAmr bin ʿĀṣ, 35, 134, 137
Anadolu, 15, 47
Ankara Millî Kütüphane, 25
Anūşirvān, 39, 94, 95, 99
Arabzâde Abdülbâkî Efendi, 17
ʿArafāt, 69
Araḳlandis, 162
Arapça, 13, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 46
Aristaṭalis, 37, 108, 120, 131, 150
Aristo, 20
Asl-ı Âşir, 29, 31
Asl-ı Hâmis, 28, 30
Asl-ı Râbi’, 28, 30
Asl-ı Sâbi’, 28, 31
Asl-ı Sâdis, 28, 30
Asl-ı Sâlis, 28, 30
Asl-ı Sâmin, 28, 31
Asl-ı Sânî, 28, 30
Asl-ı Tâsi’, 29, 31
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Aslü’l-Evvel, 28
Âşık Çelebi, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 41, 43, 
45, 177, 178

ʿĀşıḳ Efendi el-Ḳāḍì, 176
ʿĀşıḳ Ḫudā, 43
Atâyî, 24
aʿyān-ı devlet, 138
ayet, 20, 43, 46
Ayn-ı Sâniye, 33
Azrail, 33 
ʿAzrāyil, 82

B

bāb-ı Kaʿbe, 62
Baġdād, 106, 142, 144, 145
Bağdat, 15, 43, 45
Bâkî, 19
Barsā, 92
Baṣra, 111, 112
Bedr, 74, 139
Bedr-i Kebìr, 139
Behmen-i İsfendiyār, 91
Behrām bin Behrāmiyān, 92
Behrām bin Şābūr, 92
Behrām Ketḫüdā, 40, 53
Behrām-ı Çūpìn, 115
Behrām-ı Gūr, 90, 92, 112, 128
Bektaşî, 16
benì Ādem, 82, 90, 97, 107, 132, 176
Benì Ezd, 111
Benì İsrāyìl, 95
Benì Ümeyye, 144
bevvāb, 66, 106
biyografi, 16, 17, 20, 22
Būrān Duḫt, 93
Bursa, 15, 17, 25
Bursa vakıfları, 17

Bursalı Emir Hasan, 17
Büzürcmihr, 109, 110, 116, 132, 148, 

149, 151, 154, 161

C

Cabbār, 69, 82, 85
Calinus, 133, 150, 151
Cāmasb-ı Ḥakìm, 93
Caʿfer bin Mūsā, 139
Caʿfer bin Yaḥyā, 135, 140
Caʿfer bin Yaḥyā bin Leys,̱ 33, 135
Cârullâh Mahmûd Zemahşerî, 24
Cebel-i Ṭūr, 96
cehennem, 59
Cemşìd, 90
cennet, 59, 86, 87, 94, 101, 111, 173
Cibrìl, 40, 53, 74
Cinânî, 19
Cinler, 90
Cinn ü ins, 57
cümle-i millet-i Aḥmediyye, 41, 51
Cürcān, 112

Ç

Çernovi, 18
Çernovi kadılığı, 18
Çìn, 68, 101

D

Dahhâk, 41
Ḍaḥḥāk, 41, 90
Dārā, 91, 123
Dārāb-ı Dārā, 91
dārü’s-salṭanat, 71
Dāvud, 65, 107
Dāvud Nebì, 65
dervìşān, 40
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Devlet-i Āl-i Selçūḳ, 132
Dîvân, 17, 18, 19, 22, 25, 26

E

Ebū Caʿfer Manṣūr-ı Devānìḳì, 30, 71, 
119, 137, 137, 159

Ebū Ḥāmid Muḥammed bin Muḥam-
med el-Ġazzālì, 52

Ebû Hâzım, 30
Ebū Ḥāzım, 68, 69, 75
Ebū Hüreyre, 81
Ebû Hüreyre, 32
Ebû İshâk Kâzerûnî, 16
Ebû İshâkıyye, 15
Ebū Ḳılābe ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz, 68
Ebû Mûsâ el-Eş’ârî, 30
Ebū Mūsā Eşʿarì, 70
Ebū ʿAlì, 94
Ebū ʿAlì bin İlyās, 94
Ebū ʿAlì Deḳḳāḳ, 94
Ebū Saʿìd Ḫudrì, 167
Ebū Ṭālib, 125
Ebu’l-Ḥasan el-Hevāzì, 122
Ebussuûd Efendi, 17
Eflāṭūn, 116
Efrāsyāb, 90, 91
Efrìdūn, 90
ehl-i İslām, 59, 94
ekâbir, 13
El-Bābü’l-Evvel, 33
El-Bābü’l-Ḫāmis Fì Ẕikri Ḥikemi’l-Ḥü-

kemā, 34, 35
El-Bābü’r-Rābiʿ Fì Sūʾi Himemi’l-Mülūk, 

34, 35
Emevî, 30
Emir Efendi, 17
Emir Gîsû Efendi, 17
Emìr ʿAmmāre bin Ḥamza, 138
Emîr Sultan, 15

Emir Sultan vakıfları, 17
erbāb-ı saʿādet, 71
Erdeşìr, 90, 92, 119, 121, 123, 127, 129, 

130, 138
Ermen, 143
Erzemì Duḫt, 93
es-Siyâsetü’ş-Şer’iyyetü fî Islâhi’r-Râ’î 

ve’r-Râ’iyye, 24

F

Faġfūr ı Çìn, 101
Fāris, 34, 122
Farsça, 13, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 46
Fārūḳ, 66, 102
Fatih Sultan Mehmet, 24
Fażl bin Sehl, 121
Fenârî Muhyiddîn Efendi, 17
Ferìdūn, 41, 91
Ferruḫzād, 93
Fetret devri, 16
Fevrî, 19
feyż-i İlāh, 15
Filiz Hançerlioğlu, 22
Filiz Kılıç, 22
Firʿavn, 67, 130
Fìrūz bin Hürmüz, 93
Fuat Köprülü, 25
Fuḍayl bin ʿIyāż, 67, 117
Fuḳahā, 158

G

Garamî, 18
Ġażab, 71, 72, 73
Gazâlî, 13, 23, 27, 29, 52
gazavat-nâme, 25
Gazi Baba Belediyesi, 19
Gelibolulu Âlî, 21
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Ġınā, 150, 153
Gök Alp, 91

H

Ḥac, 69
Ḥaccāc, 110, 153
Hacı Galib Bey, 19
Ḥācibler, 84, 160
hadis, 20, 29, 30, 34, 35, 37, 46
Ḥaḳ teʿālā, 28, 37, 54, 57, 58, 60, 61, 64, 

65, 66, 67, 73, 74, 76, 83, 89, 96, 97, 
101, 106, 107, 108, 110, 116, 129, 
130, 131, 133, 139, 145, 157, 162, 
163, 170, 172

Hâkî, 16
Ḥakìm Ebu’l-Ḳāsım, 151, 152
Hārūn, 66, 67, 130, 137, 142
Hârûn Reşîd, 30
Hārūnü’r-reşìd, 66, 67, 69, 137, 139, 140, 

141, 142
Hārūt, 78, 176
Ḥasan-ı Baṣrì, 71, 114, 172
Hāşimìler, 145
Hâtemî, 16
Ḫātem-i Aṣamm, 152
Ḫātem-i Ṭāyì, 125
Ḥavvā, 170
Hayâlî, 17, 26
Hazret-i Âdem, 20
Ḥażret-i ʿAlì, 116, 135, 173
Ḥażret-i ʿĀyişe, 76, 87, 172, 173
Ḥażret-i Dāvud, 65, 90
Ḥażret-i Fārūḳ bin Ḫaṭṭab, 102
Ḥażret-i Fāṭıma, 173
Ḥażret-i Ḥaḳḳ, 57, 58, 73, 74, 103, 104
Hazret-i Hüseyin, 22
Ḥażret-i ʿÌsā, 79
Ḥażret-i Kelìm, 96
Ḥażret-i Nūḥ, 41, 54
Ḥażret-i ʿÖmer, 63, 65, 68, 75, 102, 103

ḥażret-i rasūl, 63
Ḫızāne-i ʿāmire, 138
Ḥıżr, 63
Hişâm bin Abdülmelik, 31
Hişām bin ʿAbdü’l-melik, 75
Horasan, 23
Ḫorāsān, 112, 119, 122, 145
Ḥuccāb, 106
Ḫudā, 28, 43, 44, 56, 68, 83, 125, 144, 

167, 176
ḫulefāʾ-i Benì Ümeyye, 122
ḫulefāʾ-i Emeviyye, 75
Hūrās, 41, 90
Ḫuzeyfe-i Yemānì, 64
Ḥużūr-ı Ḥaḳ, 159
Hürmüz, 92, 93, 138
Hüseyin Vâ’iz-i Kâşifî, 22
Ḥüseyn bin ʿAlì, 144
Ḫüsrev-i Pervìz, 93, 115, 174
Hz. Ali, 15
Hz. Dâvud, 29
Hz. İsa, 31
Hz. Muhammed, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

56
Hz. Mûsâ, 30
Hz. Nuh, 27
Hz. Ömer, 29, 30, 31, 33

I

I. Murad, 20
II. Bâyezîd, 16, 24
II. Selim, 16, 18, 19, 20, 24
ʿIrāḳ, 110, 120, 122

İ

İblìs, 73
İbni Mesʿūd, 74
İbni Muḳaffaʿ, 35, 147
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İbni ʿAbbās, 62, 135, 162, 168
İbni Teymiyye, 24
İbnü’l-Ḳarìne, 153
İbnü’l-Muʿtez, 133
icazetname, 17
İmâm Ebû Hanîfe, 23
İmām-ı Aʿẓam, 166
İmam-ı Azam, 23
İmām-ı Ġazzālì, 121, 131, 165
İmrü’l-Ḳays, 125
İran, 16, 33
ʿÌsā, 72, 78, 79, 81, 109
İshâk Paşa, 15
İshâkiyye, 16
İskender, 38, 86, 87, 91, 97, 108, 109, 

113, 117, 120, 123, 133, 149, 151
İslamiyet, 20
İsmāʿìl-i Sāmānì, 106
İsrāyil, 85, 167
İstanbul, 16, 17, 21, 25, 177, 178
İstanbul mahkemesi, 17
İstinsah, 43, 44

K

kadı, 18, 22
Kadı Baba Türbesi, 19
Kadrî Çelebi, 17
Kâmî, 19
Kandî, 17
Ḳānūn-ı Sāsānì, 125
Kânûnî, 18, 23, 25, 27, 39
Karasılı Hasan Çelebi, 17
Ḳārūn, 176
Kaside, 26
ḳaṣr-ı Ḫavernaḳ, 83
ḳayṣer, 101, 102
Ḳayṣer-i Rūm, 65, 107
Kâzerûniyye, 16
kelâm-ı kibâr, 20

Kemal Paşazâde, 24
Kerbela, 22
Kevse̱r, 67
Keyḫüsrev, 91
Keyḳubād, 91, 93
Keyūmers,̱ 90
Kıratova, 18
Kıratova kadılığı, 18
Ḳıyāmet, 65
Kirmān, 120
Kisrā, 112, 136
Kitāb-ı Ferāyid ü Ḳalāyid, 122
Kitāb-ı Veṣāyā, 131
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphane-

si, 25
Kosova, 15
Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, 25
Ḳureyş, 62
Kutadgu Bilig, 13
Küştāsb, 91, 117
Kütüb-i münzele, 58

L

lamiyye gazeli, 18
Latîfî, 18, 19, 21, 177
Lokman Baba Tekkesi, 19
Loḳmān Ḥakìm, 155

M

mahkeme kâtipliği, 17, 25
Manavgat, 18
Manṣūr, 71, 141, 142, 159, 160
manzum, 13, 17, 25
Mārūt, 78, 176
mecmua, 22
Mecnūn, 176
Mecūsì, 94, 125
Medìne, 65, 102, 103
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Mehdì, 107
Mehmed ibni Ahmed, 44
Mehmed Şâh, 16
Mehmet Şerefettin Yaltkaya, 23
Melik, 53, 83, 84, 85, 138
mensur, 13, 17, 37
Meʾmūn Ḫalìfe, 112, 121, 138, 158
Meredith Owens, 22
Merv, 165
Mervān Nāḳıṣ, 122
Mesìḥ, 82
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 41, 178
Meşhed, 23
meşveret, 113, 122, 166, 168, 169, 175
Mevlevî, 16
Mıṣr, 112, 145
Mihrabiye, 44
Mihr-i Cān, 124
millet-i Muḥammedì, 94
Minūçihr, 91
Misâl-i Âşir, 32
Misâl-i Evvel, 31
Misâl-i Hâmis, 32
Misâl-i Râbi’, 32
Misâl-i Sâbi’, 32
Misâl-i Sâdis, 32
Misâl-i Sâlis, 31
Misâl-i Sâmin, 32
Misâl-i Sânî, 31
Misâl-i Tâsi’, 32
Monlâ Fenârî, 16
Muġìre, 169
Muḥammed bin Kaʿb-ı Ḳurṭubì, 68
Muḥammed Emìn, 139
Muḥammed Muṣṭafā, 60
Muhyiddîn Efendi, 17
mukaddime, 19, 20
Muʿāviye, 76, 110, 117
Murabba, 26

Muradiye müderrisi, 17
Mūsā, 70, 73, 74, 96, 97, 127, 130, 139
Mübārek, 71, 74, 162, 165, 167
Mübārek bin Müfaḍḍal, 71
Müeyyedzâde, 16, 17
Mülūk-i ʿAcem, 90, 123, 124, 125
Mülūk-i Hind, 35, 147
Münker, 29, 58
Mürşidiyye, 16
Müstensih, 43, 44
mütevelli, 15, 17

N

nakîbü’l-eşrâf, 16
nakibü’l-eşraflık, 19
namāz, 37, 61, 63, 96, 168
Narda, 18, 26
Narda kadılığı, 18
Narda voyvodası Ferruh Kethüdâ, 18
Naṣārì, 166
Nasîhatü’l-Mülûk, 13, 23, 27
nebì, 59, 160
Necāşì, 136
Nekir, 29
Nekìr, 58
Neṣāyihü’l-Mülūk ve’l-Vüzerā, 44
Nesih, 43, 44
nesir, 13, 25, 39
Nevâlî, 19
Nevrūz, 124
Niğbolu, 18
Niğbolu kadılığı, 18
Nūḥ bin Mehem, 165
Nūḥ Nebì, 54
Nūşirevān, 38, 65, 90, 93, 94, 99, 100, 

101, 107, 112, 113, 125, 128, 129, 
130, 141, 148, 160, 161
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Ö

ʿÖmer bin ʿAbdü’l-ʿazìz, 30, 68, 69, 74, 
99, 104, 114

ʿÖmer bin Ḫaṭṭāb, 63, 69, 70, 76, 165

P

pādişāh-ı İslām, 40, 53, 102
Pārs u Ḫoristān, 120
Pervane Bey Mecmuası, 25, 26
Pervìz, 120, 136, 160, 174
Pîr Mehmed, 15
Piriştine, 18
Prizren, 15

R

Rabb, 59, 96
Rābiʿa, 85, 172
Rahikî, 17
Rāst-reviş, 117
risale, 22
Rumeli, 17, 21, 26
Rûmeli kazaskeri Bûstân Efendi, 18
Rusçuk, 18
Rûşenîzâde, 17
Rüstem Pāşā, 27, 39, 40, 53

S

Sa’yî, 17
Ṣāḥib İsmāʿìl bin ʿİbād, 134
Ṣaḫr bin ʿAmr, 136
Sāḳì, 158
Saʿd bin Sālim-i Bāhilì, 140
Saʿìd bin Cebìr, 157
Ṣayyād, 95, 174
selāṭìn-i Selçūḳiyye, 52
Selçuklu, 13

Selmān-ı Fārisì, 169
Sencer, 23, 178
Serfice, 18, 22, 26
Seyyid Alî, 15, 16
Seyyid Mehmed, 15
Seyyid Nattâ’, 15
Seyyid Pîr Mehmed bin Çelebi, 15
Seyyid Zeynelâbidîn, 15, 16
Ṣıddìḳ, 52, 66
ṣırāṭ-ı müstaḳìm, 41, 51, 59
Sigetvar seferi, 25
Sigetvarnâme, 25
Silivri, 18
Silivri kadısı, 18
Sinan Bey, 23
Sìstān, 120
siyâset-nâme, 13, 24, 29
Soḳraṭ, 35, 37, 109, 117, 147, 150
Sokullu Mehmed Paşa, 19, 25
Sultan Bâyezîd, 16
Sultan Mehmed, 16
Sultan Melikşah, 23
Sultan Murad, 16
Sultan Sencer, 13, 23, 27
Sulṭān Maḥmūd Sebüktigin, 120
Sulṭān Meḥemmed, 52, 54
Sulṭān Meḥemmed bin Melikşāh, 52
Sulṭān Süleymān Ḫān, 40, 53
Sun’î, 17
Süfyān-ı S̱evrì, 120
Süleymân bin Abdülmelik, 30
Süleymān Nebì, 85, 86, 129, 162
Süleymaniye Kütüphanesi, 23, 24, 43, 44, 

46
sünnet düğünü, 16
Sürûrî Çelebi, 17
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Ş

Şâh Kasım b. Mahdûmî, 17
şairler tezkiresi, 15, 20, 22, 41
Şakayık Zeyli, 19, 25
Şaḳìk-i Zāhid-i Belḫì, 66
Şebìb bin Şeybe, 107
Şehrengiz-i Burusa, 25
Şehr-i Buḫārā, 172
Şehzâde Mehmed, 16
şeyṭān, 60, 82
Şìrìn, 91, 174
Şìrūye, 93
Şìt, 90
Şürû’ be-Beyân-ı Usûl-i Şecere-i Evve-

lü’l-Aslü’l-Evvel, 28
Şürû’ der-Kitâb, 27

T

Ṭahmāsb, 91
Taşköprî-zâde, 17, 23
Taşlıcalı Yahyâ, 17
Tercüme-i Ravzatü’l-Ahyârü’l-Müntehab 

min Rebî’i’l-Ebrâr, 24
Tercüme-i Şerh-i Hadis-i Erba’în, 24
Tevârih-i Şu’arâ, 20
Tevrìt, 151
tezkire, 16, 21, 22
Timur, 16
Timurîler, 16
Topkapı Sarayı, 22, 24, 43, 45
Tuna, 18, 26
Tuna redifli kaside, 18
Tus, 23
Türkçe, 13, 21, 24, 25, 38, 40, 46
Türkistān, 91

U

ʿūd, 80, 139
umūr-ı salṭanat, 38

Ü

Ümmü Seleme, 168
Üsküp, 19
Üsküp kadılığı, 19

V

Vālì-i iḳlìm-i Ḫorasānì İsmāʿìl bin Aḥ-
med-i Sāmānì, 105

Vehb bin Münebbih, 82, 151, 153
Vulçıtrın, 15

Y

Yahūdì, 166
Yaḥyā, 33, 117, 125, 135, 137, 139, 140, 

141, 142, 144, 176
Yaḥyā bin Ḫālid-i Bermekì, 125, 137, 

141, 142
Yaʿḳūb, 120, 122, 163
Yaʿḳūb bin Leys,̱ 120, 122
Yenişehirli Musa Kadı, 18
yevm-i ḳıyāmet, 59
yevm-i mücāzāt, 59
yevm-i mükāfāt, 59
Yezdicerd, 90, 92, 93, 115, 125
Yezdicerd bin Şehriyār, 115
Yezdicerd-i Behrām, 92
Yezìd-i Raḳāşì, 85
Yıldırım Bâyezîd, 15
Yūnān, 100, 101, 107, 113, 160
Yūsuf, 163
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Z

Zâtî, 17
ẕekāt, 60
Zeyd bin Eslem, 103
Zeyl-i Şakâyık, 25
Zeyne’l-ʿābidìn, 30, 72

ẓıll-i İlāhì, 38, 40, 108
Zikr-i Ensâb-ı Mülûk, 33
Zikr-i Fürû’-ı Şecere-i Îmân, 29
Ziyād, 110, 111
Ẕü’l-ḳarneyn, 86, 92, 97
zümre-i selāṭìn, 52
zümre-i ümmet-i Muḥammediyye, 41, 51
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