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ÖN SÖZ 

 

Millî kültürümüz açısından büyük önem taşıyan klâsik Türk edebiyatı metinleri, 

sadece bu alan araştırmacılarının değil aynı zamanda bütün vatandaşlarımızın da 

ilgilenmesi gereken önemli miraslarımızdandır. Arap alfabesine aşina olmayanların bu 

mirastan istifade edebilmesi, eski harfli bu metinlerin çeviri yazı ile günümüz alfabesine 

aktarılmasına ve incelenmesine bağlıdır. Bu düşünceyle başladığımız bu çalışmada 

amacımız, Nizâmî’nin dört mesnevîsine yapılan mensûr tercümenin çeviri yazılı metnini 

kültürümüze kazandırmaktır. Zira Türkler, klâsik Türk edebiyatının kuruluş aşamasında 

kendilerine Fars edebiyatını örnek almışlar ve bu bağlamda Fars edebiyatından birçok eser 

tercüme etmişlerdir. Klâsik Türk şairlerinin kendilerine örnek aldığı sanatçılardan birisi de 

Nizâmî’dir. Çalışmamızın ana konusunu, Nizâmî’nin Hamse’sini oluşturan mesnevîlerden 

Mahzenü’l-Esrâr hariç diğer dört mesnevîye yani Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü 

Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn’a yapılan mensûr tercümenin çeviri yazı ile günümüz alfabesine 

aktarımı oluşturmaktadır.                

 

Özellikle bu saha çalışanlarının malumudur ki yanlışsız bir metin ortaya koymak 

oldukça zordur. Bu sebepledir ki samimi bir dikkat ve gayret sarf etmemize rağmen ortaya 

çıkabilecek eksik ya da yanlışlardan dolayı yapılacak hoşgörülü ve yapıcı eleştiriler, bizim 

için ileriki çalışmalarımızda yol gösterici olacaktır. 
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ÖZET 

 

Klâsik Türk edebiyatında büyük etkiye sahip olan Nizâmî’nin Hamse’sini ihtiva 

eden mesnevîlerden Mahzenü’l-Esrâr hariç diğer dört mesnevîye yani Heft Peyker, 

İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn’a yapılan mensûr tercümenin çeviri 

yazı ile günümüz alfabesine aktarımını ve incelenmesini kapsayan bu çalışma, giriş, dört 

ana bölüm, sonuç, yararlanılan kaynaklar ve eklerden oluşmaktadır. 

 

Çalışmanın giriş bölümünde, çeviri yazı çalışmalarının önemi vurgulanmış, 

kullanılan yöntem ve teknikler belirtilmiş ve tezin bölümlerine yönelik kısa açıklamalar 

yapılmıştır. Birinci bölümde, Nizâmî’nin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında geniş 

çaplı bilgi verilmiştir. İkinci bölümü, mensûr tercümenin şekil ve muhteva açısından 

incelenmesi oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde Nizâmî’nin mesnevîleri ile bu mesnevîlere 

yapılan mensûr tercümeler karşılaştırılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise mensûr 

tercümenin nüshaları tavsif edilmiş, metnin hazırlanmasında izlenen yol belirtilmiş ve 

metinde kullanılan çeviri yazı alfabesi verilerek Arap alfabeli metnin günümüz alfabesine 

aktarımı yapılmıştır. Sonuç bölümünde, tez çalışmasının değerlendirmesi yapıldıktan sonra 

çalışmada elde edilen veriler özetlenmiş, çalışmanın Türk edebiyatındaki yeri ve önemi 

belirtilmiş ve ardından çalışmada yararlanılan kaynaklar ve ekler sunulmuştur. 

 

Nizâmî’nin Hamse’sini oluşturan mesnevîler, klâsik edebiyatımızda telif ya da 

tercüme olarak en çok kaleme alınan mesnevîlerdendir. Nizâmî’nin dört mesnevîsine 

yapılan bu mensûr tercüme, aynı zamanda bu anlatılara akıcı bir roman üslûbu kazandırmış 

ve çalışmanın önemini bir o kadar daha artırmıştır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Mensûr Tercüme, Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn, 

Leylâ vü Mecnûn.   
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ABSTRACT 

 

 This study includes literary prose translations of four masnavi poems from Nizâmî's 

Hamse, Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn and Leylâ vü Mecnûn (excluding 

Mahzenü’l-Esrâr) to the current alphabet through transcriptions. These works had a 

considerable influence on classical Turkish literature. It also includes examinations of 

these works in an introduction, four chapters, a conclusion, references and an appendix. 

 

 The introduction emphasizes the importance of transcription and its methods and 

techniques. It also presents brief explanations of the sections of thesis. Detailed 

information about Nizâmî's life, literary identity and his literary works is given in the first 

chapter. The second chapter examines the literary prose translation in terms of form and 

content. The third chapter compares Nizâmî's masnavi poems and their literary prose 

translations. The fourth and last chapter, the copies of literary prose translation were 

described. The method used for the preparation of text was pointed out and the text written 

in Arabic alphabet was transferred to the current alphabet through providing the 

transcription alphabet used in the text. The conclusion evaluates the thesis and summarized 

its data, emphasizing the importance and place of the study in Turkish literature. The 

references and appendix are also presented. 

 

 The masnavi poems in Nizâmî's Hamse are among the most translated and 

anthologized masnavi poems in classical Turkish literature. This literary prose translation 

of Nizâmî's four masnavi poems provides a fluent novelistic style for these narratives and 

increases the importance of the study. 

 

 Key Words: Literary prose translation, Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn, 

Leylâ vü Mecnûn. 
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a.g.m. : adı geçen madde 

b. : bin (oğlu) 

bkz. : bakınız 

C. : Cilt 
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GİRİŞ 

 

İnsanların birbirleriyle iletişim kurabilmelerinde en önemli vasıta dildir. Bu sebeple 

insanoğlu; kültürlerini, dillerini, duygu ve düşüncelerini, gelenek ve göreneklerini gelecek 

kuşaklara aktarabilmek için yazı denilen işaret sistemini kullanmıştır. 

 

Bilindiği üzere Türkler, birçok alfabe kullanmış bir millettir. Arap alfabesi, 

Türklerin uzun süreli kullandıkları alfabelerden biridir. Bu alfabenin kullanılmaya 

başlandığı dönemden 1928’de gerçekleşecek olan Latin alfabesinin kabulüne kadar geçen 

geniş zaman diliminde kültür hazinemizin mirası olan binlerce eser kaleme alınmıştır. 

Kültür devrimi ve harf inkılâbı, Osmanlı kültürel mirasını eski harflere aşina olmayanların 

erişimine açmayı zorunlu hâle getirmiştir. Dil, kültür ve edebiyat tarihimizde müstesna bir 

yere sahip olan el yazması metinlerimiz, sadece ülkemiz kütüphanelerinde değil dünyanın 

çeşitli kütüphanelerinde de mevcut durumdadır. Millî değerlerimiz açısından büyük önem 

taşıyan bu metinler, sadece bu alan araştırmacılarının değil aynı zamanda bütün Türk 

vatandaşlarının da okuması ve ilgilenmesi gereken miraslarımızdandır. Bu mirası okuyup 

anlayabilmek ve gelecek kuşakların da bunlardan istifade edebilmesini sağlamak, bu 

metinlerin transkripsiyon edilmesine ve üzerinde yapılacak çalışmalara bağlıdır. Böylece 

alan araştırmacısı, kendini geliştirmesinin yanında hem alanına katkı sağlamış hem de 

toplumu zengin kültür kaynaklarımız açısından bilgilendirmiş olacaktır. Bu hizmet, ulusal 

kültürümüzün biçimlenmesinde ve aydınlatılmasında da büyük öneme sahiptir. Bu 

çalışmalar ayrıca klâsik sanatçılarımızın duygu ve düşüncelerini aktarmak için asırlar boyu 

kullanmış oldukları eski harfli metinleri yeni harflere dönüştürmekte ve bu sahayla 

ilgilenen ya da ilgilenmeyen bütün insanlığa kültürel değerleri aktarmada, yorumlamada ve 

aydınlatmada bir bakış açısı kazandırmaktadır.  

 

Araştırılmaya ve yorumlanmaya muhtaç çok geniş bir kültürü içinde barındıran 

klâsik Türk edebiyatı, Türklerin İslâmiyet’i kabul ettikten sonra oluşturdukları ve 

yüzyıllarca hüküm sürerek önemli sanatçılar yetiştirmiş bir edebiyattır. Klâsik Türk 

şairlerinin eserlerinde günlük hayattaki dilden ağır bir dil kullanmaları, bu edebiyatın 
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anlaşılmasını güçleştirmiş ve açıklanmaya ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Bu yüzden 

klâsik Türk edebiyatı; hayalleri, mazmunları ve ağır üslûbu sebebiyle çoğu kez hayattan 

kopuk ve soyut olmakla eleştirilmiş ve anlaşılmadığı gerekçesiyle bazen de yüksek zümre 

edebiyatı olarak adlandırılmıştır. Klâsik Türk edebiyatı, sanatkârâne bir üslûbun ürünüdür 

ve klâsik Türk şairinin amacı her zaman daha iyiyi, sanatlı ve süslü bir üslûpla söylemek 

olmuştur. Bu da klâsik Türk şairlerini, edebî sanatları ve mazmunları sıkça kullanmaya 

itmiştir. Bu yüzden klâsik Türk edebiyatının anlam derinliğini ve mazmunlarını anlamak, 

belli bir bilgi ve kültür birikiminin yanında bu edebiyatı besleyen önemli temel kaynakların 

da iyi bilinmesini gerektirmektedir.  

 

Klâsik Türk edebiyatının en önemli kaynaklarından biri hiç şüphesiz tarihsel 

geçmişi ve sunmuş olduğu zengin edebî eserlerle klâsik Türk edebiyatına büyük katkı 

sağlamış olan Fars edebiyatıdır. Farsların İslâmiyet’i kabul etmeden önceki zengin 

gelenekleri, kültürleri ve edebiyatlarının yanı sıra İslâmiyet’i kabul ettikten sonra 

oluşturdukları yeni edebiyatlarının da olabildiğince zengin ve büyüleyici olması, Fars 

edebiyatının klâsik Türk edebiyatını etkilemesindeki önemli ölçütler olmuştur. Türkler, 

İslâm medeniyeti ve edebiyatıyla temasa geçerek kendileri de bu bağlamda bir medeniyet 

kurmuş ve bulundukları coğrafî bölge gereğince eskiden beri siyasî ilişkiler içinde 

bulundukları Farsların edebiyatıyla da etkileşime girmişlerdir. Yıllarca Fars edebiyatının 

etkisinde kalarak gelişimini sürdüren klâsik Türk edebiyatı, temelinde İslâm felsefesi olan 

ve muhtelif kaynaklardan beslenen bir edebiyattır. Klâsik Türk şairleri, ilk aşamada 

kendilerine Fars şairlerini örnek almışlar ve onların eserlerini Türkçeye tercüme ederek 

zengin bir edebiyatın temellerini atmışlardır.  

 

Toplumların birbirlerini tanımalarında, ilmî ve fikrî gelişmelerde köprü görevini 

yerine getirmiş olan tercüme faaliyeti, kültürler arası etkileşimde önemli bir rol 

üstlenmiştir. Telif (özgün) olmayışı yönüyle zaman zaman olumsuz eleştirilere maruz kalsa 

da bu etkinlik klâsik Türk edebiyatında kendine önemli bir yer edinmiştir.
1
 

 

Türkler, Farslardan öğrenmiş oldukları yeni din sebebiyle hem Fars kültürü ve 

edebiyatından hem de bu kültür ve edebiyat üzerinde tesiri olan Arabî unsurlardan 

                                                 
1
 Vesile Albayrak Sak, “Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği ve Bu Gelenekte Mantıku’t-Tayr 

Tercümeleri”, Turkish Studies, 7 (4), (2012), s. 657 
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etkilenmişlerdir. Ayrıca Kurân-ı Kerîm ve dinî metinler için de doğrudan Arap 

kaynaklarına yönelmişlerdir. Ancak özellikle manzum eserlerde Fars şiirini model 

almışlardır. Tıpkı Farsların edebiyat anlayışlarını değiştirdiklerinde ilk örneklerin Arap 

edebiyatından tercüme olması gibi, Anadolu sahasında İslâmî dönem klâsik Türk 

edebiyatının oluşumunda da ilk manzum örneklerin özellikle mesnevîlerin büyük ölçüde 

Fars edebiyatındaki eserlerden tercüme ya da adapte olduğu gözlemlenir.
2
 Türklerde on 

üçüncü yüzyıldan sonra hız kazanan tercüme faaliyeti, ilerleyen zaman içinde Türkçe ilim 

ve edebiyat dili olarak varlığını ortaya koydukça yaygınlaşmıştır.
3
 

 

Divan edebiyatı döneminde Türk şairleri, Farsça söyleyen şairlerin konunun ortaya 

konuşu ve beyan tarzı bakımından kendi ölçülerine göre önem arz eden eserlerini Türk 

diline çevirdiler ve bunda başarılı da oldular. Bu eserlerle birlikte, Divan edebiyatının 

cansız sükûtu ve skolastikliği kırıldı ve nispeten yeni bir parıltı ve berraklığa kavuştu.
4
 

 

 Klâsik Türk edebiyatının çeşitli devrelerinde, model alınan edebiyatların dili ile 

yazılmış eserleri tercüme, telif-tercüme vb. adlar verilen çeviri yoluyla dilimize 

kazandırma işlemi, edebiyat tarihimizde belki de kesintisiz bir şekilde takip edilebilen bir 

eylemdir. Özellikle klâsik dönem şairlerimizin şiirde üstat kabul ettikleri İranlı şair ve 

yazarların eserlerinden büyük ölçüde etkilendikleri; mesnevî edebiyatımızda pek çok 

konunun ortak İslâm medeniyeti dairesindeki milletlerin edebiyatları ile örtüştüğü hatta ilk 

dönem ürünlerinden bir kısmının birebir tercüme edildiği de bir gerçektir. Ancak bu 

tercüme faaliyeti çoğunlukla bugün anladığımız şekilde bir çeviri etkinliği olmayıp ortak 

konu etrafında eser telifi, yani ortak bir konunun mesnevî formunda yeniden yazımı 

şeklindedir.
5
 

 

Edebiyatımızda büyük etkiye sahip olan Nizâmî, eserleri Türkçeye tercüme edilen 

ve klâsik Türk şairleri tarafından örnek alınan önemli sanatçılardandır. Nizâmî, sanatı ve 

edebî şahsiyetiyle sadece İslâm medeniyetlerinde değil aynı zamanda dünya 

                                                 
2
 Ayşe Yıldız, “Tercüme Kavramı ve Türkçe Mesnevîlerde Tercüme Meselesinin Klâsik Edebiyatlar 

Bağlamında Yorumlanması Denemesi”, Turkish Studies, 4 (7), (2009), s. 943 
3
 Nurgül Sucu, “Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, 19, (2006), s. 129 
4
 Asgar Dilberipur, “Türk Edebiyatında Nizâmî’nin Takipçileri ve Hamse’sine Nazire Yazanlar” (Çev. M. 

Fatih Köksal), Türklük Bilimi Araştırmaları, 8, (1999), s. 201 
5
 Ayşe Yıldız, a.g.e., s. 947 
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medeniyetlerinde de önemli bir yere sahiptir. Şairliğinin yanında güçlü bir felsefî kimliğe 

de sahip olan Nizâmî, işlediği konularla evrensel olabilmeyi ve bütün insanlığa 

seslenebilmeyi rahatlıkla başarabilmiştir. Nizâmî; eserlerinde ilmi, adaleti, cömertliği ve 

sosyal düzeni kendine rehber edinmiş, toplum menfaatini ve en önemlisi Allah’a itaati 

hayatın gayesi olarak görmüş zengin bir karaktere sahiptir. Ona göre toplum, bu özelliklere 

sahip bireylerle refaha kavuşacaktır. Bu yüzden eserlerinde adaletli hükümdar, olgun insan, 

kötülüklere ve haksızlığa karşı mücadele gibi sosyal ve ahlâkî unsurları ön plana 

çıkarmıştır. Doğu edebiyatında bugün de devam eden büyük bir edebî geleneğin kurucusu 

olan Nizâmî, lirik, didaktik ve epik şiirin eşsiz örneklerini vermiş, çağdaşı ve ondan sonra 

gelen birçok şairi etkilemiştir. 

 

Nizâmî; eserlerine hükümdar, devlet adamı, yönetici gibi ön plana çıkan 

şahsiyetlerin yanında sıradan insanı da yerleştirmiş ve böylece hümanizmin ve 

demokrasinin önemini vurgulamıştır. Tartışılmaz bir yaratıcılığa sahip olan Nizâmî, her 

dönem için geçerli insanî problemlere ışık tutması ve sosyal meselelere çözüm getirmesi 

sayesinde eserlerine ölümsüzlük kazandırmıştır. Nizâmî, yaşadığı dönemin siyasî 

çalkantılarından uzak durmaya çalışmış, içinde yaşadığı toplumsal aksaklıklardan hareketle 

ideal insan, ideal toplum ve ideal yöneticinin nasıl olması gerektiğini vurgulamıştır. Onun 

ideal toplumu aslında manevî olgunluktur ve İslâmî hayat tarzından başka bir şey değildir. 

Eserlerinde görülen toplumsal denge anlayışı, yardımlaşma, doğruluktan hiçbir zaman 

taviz vermemek, nefis ve kötülüklerle mücadele bunun en önemli göstergesidir. 

 

Birçok Türk şair, eserini kaleme alırken az ya da çok Nizâmî’den etkilenmiştir. Bu 

etkinin klâsik Türk edebiyatının son devirlerine kadar devam etmiş olması ve Türkiye 

kütüphanelerindeki Nizâmî’nin eserlerinin el yazması nüshalarının çokluğu, onun ne kadar 

büyük bir şair olduğunun göstergesidir. Felsefî düşünceleri ve eserlerinde işlediği evrensel 

konulardan hareketle aslında onun etkisinin hâlâ devam ettiğini söylemek yanlış olmaz.    

 

Nizâmî gibi evrensel ve büyüklüğü tartışılmaz bir ekolden önemli izler taşıyan 

klâsik Türk edebiyatı, nazım ve nesir olmak üzere iki kolda gelişimini sürdürmüş ve her iki 

alanda da önemli örnekler vermiştir. Klâsik Türk edebiyatı sanatçıları, başarıyı her ne 

kadar manzum eserlerdeki muvaffakiyetle ölçmüşler ve nesri ikinci plana itmişlerse de 

geriye dönüp baktığımızda sayıca hiç de hafife alınamayacak kadar mensûr metinlere sahip 
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bir edebiyatımız olduğunu görürüz. Bu durum, her ne kadar ikinci plana atılsa da mensûr 

eserler yönünden zengin bir klâsik Türk edebiyatının göstergesidir.  

 

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra ortaya koydukları ilk mensûr eserler dinî 

metinlerdir. İslâm dini bireyin bütün davranışlarını ve toplumun her türlü faaliyetini 

düzenlediği için, bu dinin ilke ve kurallarının geniş halk kitlelerine ulaştırılmasında nesir 

en büyük görevi yüklenmiştir. Nesre ait diğer türler gelişinceye kadar, uzun süre nesir, 

sadece dinî konularda başvurulan bir araç olmuştur. Kur’ân tefsirleri, hadis kitapları, dinin 

inanç sistemini konu alan akaid kitapları, toplum ve bireyin hayatını düzenleyen fıkıh, 

ahlâk ve tasavvuf kitapları dinî metinleri oluşturan mensûr ürünlerdir.
6
 

 

Klâsik Türk edebiyatında dinî-tasavvufî eserlerin yanı sıra aşk konulu metinler de 

önemli bir yere sahiptir. Bu metinler, daha çok mesnevî nazım şekliyle kaleme 

alınmalarının yanında mensûr halk hikâyesi biçiminde de işlenmiş ve her kesimin 

rahatlıkla okuyup anlayabileceği ve istifade edebileceği bir formata sokulmuştur. Dil ve 

üslûp bakımından oldukça sade ve akıcı olmaları, bu eserlere sürükleyici bir hikâye 

özelliği kazandırmış ve bu gelenekte önemli yapıtlar yazılmıştır. 

 

Eski Türk Edebiyatında hikâye, en geniş ifadesiyle “bir olayın anlatımı” şeklinde 

düşünülmüş, manzum olsun mensûr olsun bir olayı anlatan tarih, masal, efsane, lâtife, 

destan, menkıbe vs. gibi tahkiye esasına dayanan bütün eserler genel olarak hikâye adıyla 

adlandırılmışlardır. Aynı zamanda hikâye türünden bir eser de destan, kıssa, efsane, 

menkıbe, lâtife, tarih, nevâdir vb. gibi isimlerle de anılabilmektedir. Bunun yanında bir 

hikâyenin değişik terimlerle de adlandırıldığı görülmektedir.
7
 

 

Klâsik Türk edebiyatında hikâyelerin en büyük amacı okuyucuyu eğlendirirken 

düşündürmek, onları dinî, ahlâkî yönden eğitmek ve olgun birer insan olmalarını 

sağlamaktır. Klâsik Türk edebiyatı sanatçıları hikâyeleri, kıssadan hisse çıkartılacak tarzda 

kaleme almışlar ve her hikâyeden mutlaka bir hisse çıkartılmasını hedeflemişlerdir. Bazı 

hikâyelerde ise yazar başta veya sonda çıkartılacak hisseyi açıkça belirtmiştir. Yani klâsik 

                                                 
6
 Süleyman Çaldak, “Eski Türk Edebiyatında Nesir (Düz Yazı)”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 77–

78, (2006), s. 76 
7
 Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensûr Hikâyeler, 1. Baskı, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı 

Yay., 1998, s. 7 
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Türk edebiyatında hikâye, şiir gibi amaç değil okuyucuyu eğitmek ve ona belli bir mesaj 

vermek için bir araç olarak kullanılmıştır.
8
 

 

 Daha önce de belirtildiği üzere kütüphanelerimiz ister manzum ister mensûr olsun 

yeni harflere aktarılmayı ve üzerinde yapılacak çalışmaları bekleyen sayısız el yazması 

metinlerle doludur. Bu metinler, kütüphanelerin tozlu raflarına terk edilmemeli ve bilinçli 

bir vatandaş ve araştırmacı olarak hak ettikleri değerle incelenip ilim dünyasına 

kazandırılmalıdır. Bu düşünceyle başlanılan bu çalışmada, Nizâmî’nin Hamse’sini 

oluşturan mesnevîlerden Mahzenü’l-Esrâr hariç aşk ve tarih konulu diğer dört mesnevîye 

yani Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn hikâyelerine yapılan 

mensûr tercümenin yeni harfli metnini ve incelenmesini kültür âlemine kazandırmak 

amaçlanmaktadır. Bu vesileyle çalışma dört ana bölüme ayrılmış ve bu bölümlerde şu 

hususlar üzerinde durulmuştur: 

 

 Birinci bölümde Nizâmî’nin tartışmalı olan doğum ve ölüm tarihleriyle doğum yeri 

açıklığa kavuşturulmaya çalışılmış; ardından künyesi; Türk mü Fars mı olduğu; tahsili; 

mensubu olduğu dinî fırka; ailesi, yaptığı evlilikler ve oğlu Muhammed’e olan bağlılığı; 

yaşadığı dönemde hüküm süren devlet adamları ve meslektaşlarıyla olan münasebetleri; 

kabrinin bulunduğu yer; eserlerindeki orijinalliği ve yaratıcılığı; şairlik gücü ve şiir teknik 

ve sanatı bakımından çağdaşlarıyla mukayesesi; mesnevî nazım şeklindeki başarısı; ideal 

toplum, ideal insan ve ideal yönetici anlayışı; dinî fikirleri ve dünya görüşü; Fars, Türk ve 

dünya edebiyatındaki yeri ve etkisi; muhtelif şair ve yazarların Hamse’si hakkındaki 

görüşleri; eserlerinin kaynakları, yazılış tarihleri, kime sunuldukları, beyit sayıları, hangi 

vezinle yazıldıkları, özetleri, taş baskıları, ilmî neşirleri ve hangi dillere çevirilerinin 

yapıldığı hakkında uzun bilgiler verilmiş, kısaca şairin hayatı, edebî kişiliği ve eserleri, 

detaylı ve açıklayıcı bir şekilde sunulmuştur. 

 

 İkinci bölümde mensûr tercüme; metnin içine ustalıkla yerleştirilen ve hikâye 

kahramanının iç dünyasını yansıtan beyitler; akıcı, sade ve sürükleyici dil ve üslûp; 

duyguların daha etkili bir biçimde sunulmasına yardımcı olan ve tercüme diline canlılık, 

zenginlik ve hareketlilik kazandıran ayrıca günümüzde bile sıkça başvurduğumuz deyim ve 

atasözleri gibi şekil özellikleri ile mensûr tercümelerin özetleri; anlatıma çeşitlilik 

                                                 
8
 Kavruk, a.g.e., s. 8 
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kazandıran ve estetik dokuyu meydana getiren önemli unsurlardan olan anlatma-gösterme, 

tasvir, mektup, özetleme, geriye dönüş, montaj, iç monolog, iç çözümleme ve iç diyalog 

gibi anlatım teknikleri; hikâyedeki olayların okuyucuya kimin gözünden ve ağzından 

ulaştığını gösteren hâkim, kahraman anlatıcı ve müşahit anlatıcıya ait bakış açısı; 

hikâyelerin kuruluşunda önemli rol oynayan temel elemanlardan biri olan zaman; 

hikâyedeki olayların şekillenmesinde ve gerçeklik olgusu kazanmasında mühim bir unsur 

olarak karşımıza çıkan somut ve soyut mekânlar ve metinde genel olarak namus, nefisle 

mücadele, adalet, iyilik, cömertlik, merhamet ve karşılaşılan zorluklar karşısında Allah’a 

dua edip yardım isteme ve benzeri önemli dinî ve ahlâkî unsurlar gibi muhteva özellikleri 

bakımından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Mensûr tercümelerin her yönüyle ele 

alınmaya çalışıldığı bu bölümde, okuyucunun kendisini hikâyelerin içindeymiş gibi 

hissetmesi ve metne vakıf olması amaçlanmıştır. 

 

Üçüncü bölümde Nizâmî’nin mesnevîleri ile bu mesnevîlere yapılan mensûr 

tercümeler karşılaştırılmıştır. Mesnevîlerin Türkiye Türkçesine yapılan çevirilerinden 

yararlanılan bu bölümde, hikâyeler olay örgüsü bakımından mukayese edilmiş ve mensûr 

tercümelerdeki eksiklik, fazlalık ve vaka farklılıkları belirtilerek okuyucunun Nizâmî’nin 

eserlerini daha yakından tanıması hedeflenmiştir. 

 

 Dördüncü ve son bölümde ise edisyon kritik yöntemiyle karşılaştırılan nüshalar; 

başı ve sonu, arşiv numarası, yazar ve müstensih adı, telif ve istinsah tarihi, bulunduğu yer, 

koleksiyon, iç ve dış boyutu, yaprak ve satır sayısı, yazı ve kağıt türü, mürekkep rengi, cilt 

özellikleri, fiziksel durumu ve benzeri özellikler bakımından tavsif edilmiş, metnin 

hazırlanmasında nasıl bir yol izlendiği belirtilmiş ve ardından metinde kullanılan çeviri 

yazı alfabesi verilerek eski harfli metnin yeni harflere aktarılmış şekli sunulmuştur. Bu 

bölümü çalışmadan elde edilen “Sonuç”, “Yararlanılan Kaynaklar” ve nüshaların ilk 

varaklarından ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nüshasında yer alan minyatürlerden 

örneklerin verildiği “Ekler” takip etmektedir.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. NİZÂMÎ’NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

 

1.1. Nizâmî’nin Hayatı  

 

Selçuklu Dönemi İran Edebiyatının en meşhur mesnevî şairlerinden biri olan ve ilk 

‘hamse’yi ortaya koyan Nizâmî-yi Gencevî’nin hayatıyla ilgili en tartışmalı ve şimdiye 

kadar kesinlik kazanamamış mevzulardan ilki, doğum tarihidir. Şairin doğum tarihine dair, 

tezkire yazarlarından hiçbiri net bir bilgi vermez, ancak hangi yıl, kaç yaşında öldüğüne 

dair değişik bilgiler aktarırlar. Bu bilgilerin çoğu da doğru olmayan, kaynaktan kaynağa 

aktarılırken bozulan rivayetlerle malûldür.
9
 

 

 Şiirlerindeki sağlam ve akıcı üslûbu, değişik konulardaki kapsamlı bilgisi, güçlü bir 

yaratıcılığın ürünü olan zengin ve orijinal mazmunları ile İran edebiyatının birinci 

derecedeki şairleri arasında yer alan Nizâmî’nin yaşamı hakkındaki bilgiler oldukça 

sınırlıdır. Hatta bu büyük şairin doğum yeri, doğum ve ölüm tarihi gibi belli başlı 

hususlarda günümüzde bile birbirinden oldukça farklı görüşler ileri sürülmektedir.
10

 

 

Yavuz Akpınar, eserlerini Farsça yazmış olan Nizâmî’nin doğum ve ölüm 

tarihlerinde tereddütler olduğunu söyler. Bunun sebebini de bizzat Nizâmî’nin, 

mesnevîlerinin yazılış tarihleri ve kendi yaşı hakkında ayrı ayrı bazen de çelişen tarihler 

vermiş olmasına bağlar. Daha sonraki devirlere ait Devletşah ve Heft İklim gibi Nizâmî 

hakkında bilgi veren tezkirelerin çoğunun doğru olmayan, ağızdan ağza aktarılırken 

bozulan söylentilerle dolu olduğunu, bu bakımdan güvenilir bilgilerin daha çok şairin 

eserlerinden elde edilebileceğini ifade eden Akpınar, doğum ve ölüm tarihlerinde 5-10 yıl 

kadar ihtilaf bulunan Nizâmî hakkında son zamanlarda Azerbaycan’da yapılan 

                                                 
9
 Nazir Akalın, “Nizâmi-yi Gencevî’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Eserleri”, Bilig, 7, (1998), s. 68    

10
 Abdüsselam Bilgen, “Nizami’nin Hamsesindeki Eğitici ve Öğretici Nitelikteki Öğütler”, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35 (1), (1991), s. 15   
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araştırmalardan elde edilen bilgilere göre şairin 1141 tarihinde doğduğu bilgisinin ağırlık 

kazandığını belirtir.
11

 

 

 A. Bağırov da tezkirelerin ağızdan ağza aktarılırken bozulan söylentilerle dolu 

olduğuna dikkat çekerek Nizâmî’nin doğum tarihi için en güvenilir kaynakların yine şairin 

eserleri olduğunu söyler ve şairin 1140 tarihinde doğduğunu belirtir.
12

 

 

 Mehmet Kanar, Nizâmî hakkında gerek tezkirelerin verdiği bilgilerin gerekse 

yapılan yeni araştırmalarda elde edilen sonuçların yeterli olmadığını, son derece sınırlı da 

olsa hayatına dair en sağlıklı bilgilerin eserlerindeki bazı ifadelere dayandığını söyler ve 

şairin doğum tarihi hakkındaki genel kanaatin 535-540 (1141-1145) yılları arası olduğunu 

ifade eder. Bunu, UNESCO’nun 1141 tarihini esas kabul ederek şairin doğumunun 850. 

yılına rastlayan 1991 yılını Nizâmî yılı ilan etmesi bilgisiyle destekler.
13

 

  

 Ahmed Ateş, İkbâlnâme, Mahzenü’l-Esrâr, Leylâ vü Mecnûn ve Şerefnâme’de 

bulunan bazı beyitlerden hareketle şairin doğum tarihini tespit etmeye çalışmıştır. 

Nizâmî’nin doğum tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda birbirinden farklı bilgilere 

rastladığını fakat yaklaşık 607 (1211)’den sonra yazdığı bilinen İkbâlnâme’sinde bulunan 

ve bazı yazma nüshalarda farklı şekillerde kaydedilmiş olan bir beytin eserin yazıldığı tarih 

itibariyle şairi 60 yaşında gösterdiğini, bundan hareketle şairin 547 (1152) civarında 

doğmuş olabileceğini söyler. Diğer taraftan 572 (1176/1177) yılında tamamladığı 

Mahzenü’l-Esrâr’ında genç olduğu için tenkide maruz kaldığını kaydettiğini, dolayısıyla 

bu sıralarda 25 yaşlarında olduğu farz edilirse doğum tarihi olarak 547 (1152) yılının 

bulunacağını belirtir ve ne olursa olsun doğum tarihinin bugün umumiyetle kabul edilen 

535 (1140) tarihinden biraz daha sonra 545 (1150) yıllarında olmasının çok muhtemel 

olduğunu ifade eder.
14

 

 

 Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr mesnevîsini Türkçeye çeviren M. Nuri Gençosman, 

Mahzenü’l-Esrâr’da Nizâmî’nin gerek memleketini gerekse doğum tarihini belirten 

oldukça güvenilir işaretler bulunduğuna dikkat çektikten sonra Nizâmî’nin Genceli olup 

                                                 
11

 Yavuz Akpınar, “Nizami”, TDEA içinde, 7, İstanbul: Dergah Yay., 1990, s. 70, 71 
12

 A. Bağırov, “Nizamî”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi içinde, 6, Ankara: Atatürk Kültür 

Merkezi Başkanlığı Yay., 2006, s. 639 
13

 Mehmet Kanar, “Nizâmî-i Gencevî”, TDVİA içinde, 33, Ankara: TDV, 2007, s. 183  
14

 Ahmed Ateş, “Nizâmî”, İA içinde, 9, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1964, s. 318 
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buraya derin bir sevgi ile bağlı bulunduğunu her vesile ile tekrarladığını ve şairin 

Mahzenü’l-Esrâr’ını Hz. Peygamber’in dünyadan göçtüğü tarihten 570 yıl sonra kaleme 

aldığını belirtir. Bu kayıttan hareketle Mahzenü’l-Esrâr’ı hicri 580 tarihinden sonra 

yazmaya başladığı ve eser sonundaki açık tarihten de 582 (1186)’de bitirdiği sonucuna 

varıldığını aktarır. Yine metinde şairin 40 yaşının erginliğini idrak etmiş bulunduğunu 

söylediğinden, doğum tarihinin ortalama bir hesapla 540 (1145) olarak ortaya çıktığını 

ifade eder.
15

 

 

 Rüstem Aliyev, Nizâmî’nin doğum yılının 1141 olarak kabul edildiğini fakat 

Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsinde bulunan bazı otobiyografik bilgilerden hareketle başka bir 

tarihe varma imkânının olduğunu belirtir. Zira şair Hüsrev ü Şîrîn’ini yazma gerekçesinden 

bahsederken şöyle demektedir: “Felek tılsımı Arslan burcunda yaratmış / Fakat kendim 

yünden bir Arslanım, ne faydası varmış? / Düşmanla çarpışabilecek Arslan değilim / 

Sadece kendimi kollarım, bunu bilirim.” Rüstem Aliyev bu satırlardan hareketle şairin 

Arslan burcunda doğduğu kanaatine varır. Başka bir yerde de şairin, mesnevî üzerinde 

çalışmaya başladığında 40 yaşında olduğunu yazdığını bildirir. Buradan hareketle eserini 

kaleme almaya 575 yılında başladığına göre Nizâmî’nin 535 (1140) yılında doğduğunun 

sahih bir biçimde saptanmış olacağını söyler.
16

 

 

 Nazir Akalın, Nizâmî’nin doğum tarihi üzerinde tezkire yazarları ve edebiyat 

tarihçilerinin bizzat şairin kendi eserlerine dayanarak değişik gerekçeler bulup mantık 

yürüttüklerini ve birbirinden farklı neticelere vararak bir hayli spekülasyonlar yaptıklarını 

söyler. Akalın’ın verdiği bilgilere göre şairin doğum tarihini Zebîhullah Safâ Târîh-i 

Edebiyat Der İrân adlı eserinde 530 (1135), Hamâse Serâyî Der İrân adlı eserinde 535-540 

(1140-1145), Vahîd Destgirdî 533-540 (1138-1145), Edward G. Browne ve Wilhelm 

Bacher 535 (1140), Rızâzâde Şafak, Zehrâ Hânlerî ve Nazmi-yi Tebrîzî 535 (1140), Alî 

Ekber Dehhüdâ 530 (1135), Mîr Hidâyet Hisârî 531 (1136), Şiblî Nu’mânî 533 (1138) 

olarak tespit etmişlerdir. Nazir Akalın bu bilgileri sıraladıktan sonra doğruya en yakın 

olarak 540 (1145) tarihinin genel kabul gördüğünü belirtir.
17

  

 

                                                 
15

 Nizâmî, Mahzen-i Esrâr, (Çev. M. Nuri Gençosman), Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 1946, s. II 
16

 Rüstem Aliyev, Nizâmî Gencevî, (Çev. E. Emiraslan), Bakü: Yazıcı Yayınevi, 1991, s. 25, 26  
17

 Akalın, a.g.e., s. 68, 69 
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 Ali Nihat Tarlan, Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin Türkçeye 

çevirisinde,
18

 Sabri Sevsevil yine Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsinin Türkçeye 

çevirisinde
19

 ve Agâh Sırrı Levend, Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn 

Hikâyesi
20

 adlı çalışmasında şairin 533-540 (1138-1145) yılları arasında doğduğu 

konusunda hemfikirdirler. Yılmaz Öztuna ise Nizâmî’nin 1150 yılında doğduğunu 

bildirmektedir.
21

  

 

 Nizâmî’nin doğum tarihi gibi tartışmalı olan doğum yeri için hemen hemen bütün 

kaynaklar Gence’yi göstermektedir. Ahmed Ateş, şairin Gencevî nisbesinin gösterdiği gibi 

Gence şehrinden olduğunu söyler ve Ahmed Emîn Râzî, Takîyüddîn Ahvadî, Lütfali Beg 

Âzer ve Alî İbrahim Han gibi bazı tezkire yazarlarının ve edebiyat tarihçilerinin Nizâmî’yi 

Kum şehrinden göstermelerini asılsız bulur. Nizâmî’nin Kum şehrinde doğduğuna dair 

kendisine atfedilen beyitlerin İkbâlnâme’nin yeni nüshalarında görüldüğünü ve bunların 

esere sonradan eklendiğini belirten Ahmed Ateş, şairi ne olursa olsun İran asıllı göstermek 

isteyen bazı edebiyat tarihçileri tarafından üzerinde ısrarla durulan Kum şehrinde doğması 

veya aslen Kumlu olması keyfiyetinin hiçbir esasa dayanmadığını, daha garibi de Bâtınî-

İsmâilî fikir cereyanlarının düşmanı olan Nizâmî’nin kendi devrinde böyle cereyanların 

merkezi olan Farahan, Tafraş ve Kum şehirlerine nispet edilmeye çalışılmasının kasten 

uydurulmuş olduğunu göstermeye kafi bir delil teşkil ettiğini savunur. Ayrıca Râvendî’nin 

Râhatü’s-Sudûr adlı eserini kanıt göstererek bahsi geçen Tafraş isminin Nizâmî zamanında 

Tabraş olduğuna dikkat çeker ve bu durumun zikri geçen beyitlerin eserine sonradan 

eklendiğini kanıtlamaya yeteceğini söyler.
22

  

 

 Nazir Akalın, Ahmed Ateş’in hem tezkirelerde hem de edebiyat tarihlerinde yer 

alan, şairin aslen yani baba tarafından Kumlu olduğu, babasının Gence’ye göç ettikten 

sonra şairin de Gence’de doğduğu ve buradan şöhretini etrafa yaydığı kaydını yanlış 

anladığını ifade eder. Ayrıca Nizâmî’nin Gence’de doğup tahsilini orada yaptığı, ömür 

boyu oradan hiçbir yere ayrılmadığı ve Kum’a hiç gitmediği hatta uydurma olduğu ilmen 

kabul edilse bile söz konusu beyitlerde dahi şairin Kum’a karşı sadece hasretini dile 

                                                 
18

 Nizâmî, Leylâ ile Mecnûn, (Çev. Ali Nihat Tarlan), 2. Baskı, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1989, s. V 
19

 Nizâmî, Hüsrev ve Şîrîn, (Çev. Sabri Sevsevil), İstanbul: Maarif Basımevi, 1955, s. II 
20

 Agâh Sırrı Levend, Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn Hikâyesi, Ankara: TTK 

Basımevi, 1959, s. 11 
21

 Yılmaz Öztuna, “Nizâmî”, TA içinde, 25, Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 1977, s. 297 
22

 Ateş, a.g.m., s. 318 
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getirdiği gün gibi aşikar olduğu hâlde Ahmed Ateş’in tezkire yazarları ve edebiyat 

tarihçilerini tutarsız bir şekilde eleştirdiğini belirtir. Nazir Akalın, Nizâmî’nin doğum yeri 

olarak Alî Şîr Nevâî, Abdünnebî, Lütfali Beg Âzer, Rızâ Kulîhân Hidâyet, Şemseddîn 

Sâmî, Mahmûd Hidâyet, Nazmi-yi Tebrîzî, Zebîhullah Safâ, Sâdık Rızâzâde Şafak, 

Zekeriyâ Kazvînî, Molla Câmî, Edward Browne, Mîr Hidâyet Hisârî, R. Âzâde ve 

Abdülmuhammed Âyetî gibi tezkireci ve edebiyat tarihçilerinin Gence’yi gösterdiklerine 

dikkat çekerek netice itibariyle hemen hemen bütün kaynakların şairin doğum yerinin 

Gence olduğunda ittifak ettiklerini söyler.
23

 

 

 Sabri Sevsevil ve M. Nuri Gençosman da Nizâmî’nin Gence’de doğup büyüdüğünü 

kaydetmektedir. Bazı tezkireciler şairin Kum şehrinde doğup büyüdüğünü Gence’ye 

sonradan gittiğini iddia ederlerse de bu bilgi onlara göre yanlıştır. Zira Kum Şiî yatağıdır. 

Nizâmî ise koyu bir Sünnî’dir. Eğer Kumlu olmuş olsaydı şiirlerinde biraz olsun Şiîlik 

kokusu bulunurdu. Yalnız onun ecdadı Iraklıdır ve şair Irak’ı şiirlerinde sık sık anmıştır; 

esasen tezkirecileri şaşırtan taraf da bu olmuştur. Bir de bazı Hamse metinlerinin üzerinde 

Nizâmî-yi Kummî diye yanlış bir isnadın yer alması, bu sakat düşüncenin ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur.
24

 

 

 Nizâmî’nin adı kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir: Nizâmeddin Ebû 

Muhammed b. Ebû Yûsuf (Devletşah), Yusuf b. Mü’eyyed (Tezkire-i Meyhâne) veya Ebû 

Muhammed Nizâmeddin Ahmed İlyas b. Ebû Yûsuf b. Mü’eyyed el-Mutarrizî 

(Mecma‘ü’l-Fusahâ) vb. bunlara birer örnektir. Yukarıda verilen şekil onun Leylâ vü 

Mecnûn’unda bulunan kendi ifadesine ve Katip Çelebi’nin Keşfü’z-zünûn’undaki kayıtlara 

dayanmaktadır. Yine Leylâ vü Mecnûn’unda bulunan bir başka beyitten asıl adının Veys 

veya Üveys olduğu istintac edilmek istenmiş ise de bu doğru değildir. Bu beyitte şair 

peygamber sevgisi bakımından kendisini Üveys-i Karanî’ye benzetmektedir. Birtakım 

kaynaklarda da Nizâmî’nin adı Nizâmî-yi Mutarrizî şeklinde kaydedilir ve kendisinin 

Kıvâmî-i Mutarrizî’nin kardeşi olduğu ileri sürülür. Başka birtakım kaynaklarda ise bu son 

şahıs onun amcası olarak gösterilir ve ekmekçi olduğu söylenir. Şiirlerinde bütün 

ailesinden bahseden Nizâmî, böyle şair bir kardeşi olsaydı herhâlde onu da zikredecek 

vesileyi kolayca bulurdu. Bundan dolayı bu husustaki rivayetler tamamıyla mesnetsiz 

                                                 
23

 Akalın, a.g.e., s. 69-71 
24

 Nizâmî, Hüsrev ve Şîrîn, s. I, II ve Nizâmî, Mahzen-i Esrâr, s. I 
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görünmektedir. Yine kendi eserlerinde hiçbir şekilde teyit edilmeyen seyyid olduğu 

hakkındaki rivayet de böyledir. Babası Yusuf’un içtimai mevkii ve varsa resmî vazifesinin 

ne olduğu bilinmemektedir. Annesini ise Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bir beytinde reîse-

i Kürd şeklinde zikrediyor ki buradaki reîse kelimesini bazı müellifler annesinin adı 

şeklinde anlamak istemişlerdir. Yine Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bir beytinden Ömer 

adlı bir dayısı olduğu anlaşılmaktadır. Annesi, babası ve dayısı bu eserin yazılış tarihi olan 

584 (1188) yılında ölmüş bulunuyorlardı.
25

 

 

 Nizâmî’nin babasının Türk olduğu konusunda bütün kaynaklar ittifak hâlindedir 

fakat şairin Türk mü Fars mı olduğu konusu uzun zaman tartışılmıştır. İran’da şairin Fars 

olduğunu açıkça söyleyen ve iddia eden bir tezkire yazarı, edebiyat tarihçisi ve 

araştırmacıya rastlanmamasına rağmen Azeri edebiyat araştırmacıları, sürekli olarak şairin 

Türk olduğu üzerinde ısrarla durmuş ve çeşitli tezler ileri sürmüşlerdir. Aksine İranlı 

araştırmacılar, şairin Türk olmasından dolayı hakkında araştırma ve inceleme bile yapmayı 

gerekli görmemişlerdir.
26

 

 

 Yavuz Akpınar’ın aktardığı bilgilere göre Azerbaycan’da sürdürülen çalışmalar, 

Nizâmî’nin sırf Farsça yazdığı için İranlı bir şair olarak kaydedilmesinin yanlış bir düşünce 

olduğunu açığa çıkarmıştır. Nizâmî hemen bütün şark edebiyatında -daha çok Türk ve İran 

edebiyatında- en büyük üstatlardan biri olarak kabul edilmiş ve bu edebiyatlar üzerinde 

derin ve sürekli bir tesir icra etmiştir. Ancak bu, onun daha çok Azerbaycan’a ait olduğu 

gerçeğini değiştirmez.
27

  

 

 Mehmet Emin Resulzade, Nizâmî’nin Azerbaycanlıların sadece memleketçilik 

değil millî duygularını dahi kabartacak bir isim olduğunu, bu isimle sadece 

Azerbaycanlıların değil bütün Türklerin övünmeleri gerektiğini, dilinin Farsça olmasına 

rağmen Türklüğün hiçbir şairde Nizâmî’de olduğu kadar idealleştirilemediğini söyler. 

Ayrıca “Güzel ile büyüğe Türk, güzellik ile büyüklüğe Türklük, güzel ve büyük söze Türkçe, 

güzellik ve büyüklük diyarına Türkistan” diyen Nizâmî’nin yaşadığı zaman ve şartlarda 

                                                 
25

 Ateş, a.g.m., s. 318, 319 
26

 Akalın, a.g.e., s. 73 
27

 Akpınar, a.g.m., s. 71 
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dilin önemli olmadığını, önemli olan şeyin hissiyat olduğunu ve his bakımından 

Nizâmî’nin Türklüğünü ispat eden delilin bir değil bin olduğunu aktarır.
28

 

 

 Rüstem Aliyev de Nizâmî ve çağdaşlarının eserlerini Farsça yazdığını ve sırf bu 

yüzden şairi Fars veya Tacik sayma çabalarının yanlış olduğunu belirtir. Ona göre Nizâmî 

Azerbaycan şairidir çünkü onu Azerbaycan ve onun kadim halkı yetiştirmiştir. Zira şair 

defalarca Türk olduğunu bildirmiştir. Nizâmî, dördüncü mesnevîsi Heft Peyker’de 

çağdaşları ve hemşerilerinden şikâyetçi olarak şöyle diyor: “Torkiyemra der in habeş 

neherend / Lağerem dugba-yeh’eş nehorend.” Bütün baskılarda yer alan ve gerçek olduğu 

hiçbir kuşku doğurmayan bu beyit, Nizâmî’nin milliyetçe Türk olduğunun en açık 

kanıtıdır.
29

  

 

 Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere göre Hamid Araslı da Nizâmî’nin Türkçe düşünüp 

Farsça yazdığını hatırlattıktan sonra şairin eserlerini okuyan İranlıların “Bûy-i Türk mî-

âyed!” (Türk kokusu geliyor) dediklerini aktarır ve “Bûy-i Türk” ifadesinin, Türk şairlerinin 

eserlerine özel bir tesir kazandırdığını ve Nizâmî’nin eserlerine karşı duyulan sevgiyi de 

aynı ifadenin içerdiği mananın derinleştirdiğini belirtir. Nuşabe Araslı ise Türk hayatının 

Türk halkına ait geçim tarzının, Türk tefekkürünün Nizâmî’nin eserlerinde sık sık yer 

aldığını, şairin “Türk” sözünü etnik manası ile kullandığını, Türk kelimesinin “güzellik”, 

“koçaklık”, “yiğitlik” anlamlarını da göz önünde bulundurduğunu ve Türk milletinin sözlü 

edebiyatından da geniş ölçüde yararlandığını ileri sürer.
30

   

 

 Nizâmî, zamanında gelişen ve etrafa dehşet saçan İsmâîlilere karşı Sünnî olan Türk 

soyundan Selçukluları ve Azerbaycan atabeylerini desteklemiştir. Bu durum onun 

Türklüğü kadar dinî ve ahlâkî inançlarıyla da ilgilidir.
31

 Nizâmî, koyu bir Sünnî ve hakiki 

bir Müslüman olmakla beraber İran tarihine, İran adet ve ananelerine içten bağlıdır. 

Eserlerinde sık sık İran’dan, İran büyüklerinin adalet ve kahramanlıklarından övgüyle 

bahseder. Onun bu hâli ona haset edenler tarafından bir töhmet vesilesi olarak ele alınmış 

ve şair dedikodulara ve tarizlere uğramıştır.
32

 

 

                                                 
28

 Mehmet Emin Resulzade, Azerbaycan Şairi Nizamî, Ankara: Millî Eğitim Basımevi, 1951, s. 34 
29

 Aliyev, a.g.e., s. 20, 21 
30

 Akalın, a.g.e., s. 73 
31

 Akpınar, a.g.m., s. 72 ve Bağırov, a.g.m., s. 640 
32

 Nizâmî, Hüsrev ve Şîrîn, s. V 
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 Nizâmî tahsilini Gence medreselerinde tamamlamıştır. Çok iyi bir öğrenim gören 

Nizâmî, Arapça, Farsça Süryanice, Pehlevîce ve İbranice bildiğini İkbâlnâme’sinde 

bildirir. Ayrıca Ermenice ve Gürcüce de bildiği tahmin edilmektedir. Yabancı dil bilmesi, 

mesnevîlerini yazarken eski kitaplardan değişik kaynaklardan faydalanmasını 

kolaylaştırmış, ufkunu genişletmiştir. Yine İkbâlnâme’de kendisinden sevgi ve takdirle 

bahsettiği Hace İmad (İmadüddin)’ın Nizâmî’nin üzerinde tesiri olduğu açıktır. Eserlerinde 

o zamanın birçok şair ve âlimi gibi değişik mevzularda kitaplar okuduğundan, bilgisini 

genişlettiğinden söz eder. Tarih, dinler tarihi, felsefe, astronomi, tıp vs. gibi değişik ilim 

dallarında ansiklopedik bilgi sahibi olduğu mesnevîlerinde yeri geldikçe -biraz da 

övünmek maksadıyla- bu gibi mevzular hakkında fikir beyan etmesinden, kritik 

yapmasından, açıklamalarda bulunmasından anlaşılır.
33

 

 

 Gençliğinde vakitlerini aklî ve naklî ilimleri öğrenmekle geçiren Nizâmî, Arap ve 

Fars dillerini öğrenerek kendi devrinin ilmî meselelerine, özellikle Azerbaycan, Yakın ve 

Orta Şark halklarının tarihine, sözlü ve yazılı edebiyatına, aynı zamanda antik Yunan ve 

Hint felsefelerine, astronomiye, tababete, matematiğe ve diğer ilimlere aşina olmuştur. 

Nizâmî, zamanında geçerli olan nazarî ve tatbikî ilimlerin çoğunda kendisini yetiştirmesine 

rağmen daha çok ilahiyat ve edebiyatla uğraşmış ve edebî ve bediî ağırlıklı ürünler kaleme 

alarak kültürel derinliğini ortaya koymuştur. Bazı âlimler şairin eserlerinden hareketle çok 

mükemmel bir medrese eğitimi gördüğü, başta fıkıh olmak üzere tarih, edebiyat, felsefe, 

mantık, tıp, hukuk, astronomi ve coğrafya gibi ilimlerde uzmanlaşacak derecede geniş 

malumat edindiği, zahirî ilimlerin hemen hepsinde söz sahibi olduğu sonucunu çıkarırlar. 

Nizâmî, edebiyat, tıp, felsefe, musikî ve astronomi gibi zamanında rağbette olan ilimlerin 

tamamında malumat sahibi olduğunu eserlerinde gösterdiği için VI/XII. asır İran ve 

Azerbaycan kültürlerinin de yansıtıcısı durumundadır. Nitekim eserlerinde onlarca darbü’l-

meseli, irsâl-i mesel üslûbuna sokmuş ve millî destan ve hikâyelere telmihte 

bulunmuştur.
34

  

 

 Ahmed Ateş, Nizâmî’nin Gence gibi küçük ve her zaman Hıristiyan Gürcülerin 

taarruzuna maruz bulunan bir hudut şehrinde astronomi ve felsefe sahasında son derece 

geniş ve esaslı bilgileri nasıl elde ettiğine hayret ettiğini söyler ve çağdaşı ve dostu Hâkânî-

                                                 
33

 Akpınar, a.g.m., s. 71 ve Bağırov, a.g.m., s. 639 
34

 Akalın, a.g.e., s. 71 
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yi Şirvânî misali olmasa onun ilk gençlik çağını herhâlde hiç olmazsa Bağdat gibi mühim 

bir kültür merkezinde geçirdiğini kabul etmek gerektiğini fakat eserlerinde bu durumu teyit 

edecek bir kaydın bulunmadığını ifade eder. Şairin genç yaşta anne ve babasını 

kaybettikten sonra eğitimi ile dayısı Ömer’in meşgul olduğu yolunda bazı rivayetlerden 

bahseden Ahmed Ateş, bu rivayetlere ne dereceye kadar değer vermek gerektiği konusunda 

tereddütlü cümleler kullanır. Bazı kaynakların (meselâ Devletşah) Nizâmî’nin Ahî Ferec 

Zencânî’nin müridi olduğu konusundaki kayıtlarını hem zaman hem de mekân bakımından 

imkânsız bulan Ahmed Ateş ayrıca Kazvînî’nin, Nizâmî’nin 40 yaşındayken Şeyh Cemal 

Mavsilî’nin müridi olduğu ve 50 yaşında sülûk ile meşgul bulunduğu bilgisini de 

eserleriyle teyit edilemediği için dayanaksız bulur.
35

  

 

 Nizâmî, tahminen 1169-1172 yılları arasında bir şiirini okuyup beğenen Derbend 

hükümdarı Seyfeddin Muzaffer’in kendisine bağışladığı, adı Âfak (Appak) olan köle bir 

Kıpçak kızıyla evlenmiş ve bu hanımından Muhammed adında bir oğlu dünyaya gelmiştir. 

Âfak’ı çok sevmiş olan Nizâmî, Hüsrev ü Şîrîn’de onun genç yaşta öldüğünü (kendisi o 

zaman yaklaşık 40 yaşı civarında olmalıdır) bildirir. Nizâmî’nin üç defa evlendiği, 

ömrünün son yıllarında eşlerinin ölümü sebebiyle yalnız kaldığı, taliinden şikâyet ettiği, 

mesnevîlerinde zaman zaman uygun bir fırsat bulduğunda kendisi hakkında verdiği 

malumattan anlaşılmaktadır. Ömer adında bir dayısı olduğunu da Leylâ vü Mecnûn’da 

açıklamıştır. Oğlu Muhammed’i (doğumu 1174 olabilir?) çok sevdiği, tahsil ve terbiyesine 

önem verdiği aynı mesnevîden anlaşılmaktadır. Hatta oğlunun şair olmasına mani 

olduğunu ima eden beyitleri vardır. Şirvânşâh Ahsitan’ın kendisine sipariş etmiş olduğu 

Leylâ vü Mecnûn’u yazmak istemediğini fakat oğlu Muhammed’in ısrarı üzerine yazmaya 

başladığını bu eserin baş kısmında bildirmiştir.
36

   

 

 Nizâmî ilk eşinin ölümünden sonra yaptığı iki evliliği de son eseri İkbâlnâme’de 

zikretmiştir. Kendisinin esefle söylediğine göre Leylâ vü Mecnûn’u yazarken ikinci eşini 

ve İkbâlnâme’yi yazarken de aslen bir cariye olan üçüncü eşini kaybetmiştir.
37

 İkinci eşine 

karşı kuvvetli bir gönül bağının olup olmadığına dair bir bilgi yoktur. Üçüncü eşini de 

sevmişse de bu bağlılık asla Âfak’a olan aşk derecesini bulamamış ve o hassas kalpte 

açılan boşluğu dolduramamıştır. Bazıları şairin bir mısraındaki İkbal kelimesinden onun bu 

                                                 
35

 Ateş, a.g.m., s. 319 
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 Akpınar, a.g.m., s. 71 ve Bağırov, a.g.m., s. 639, 640 
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isimde bir çocuğu daha olduğunu zannetmişseler de bu İkbal’den onun İkbâlnâme adlı 

eseri kast olunmuştur.
38

 

 

 Mehmet Emin Resulzade’nin aktardığı bilgilere göre Hicri 7. yüzyılın başlarında 

kaleme alınan Lübâbü’l-Elbâb adlı tezkirenin yazarı Muhammed Avfî, eserinde naklettiği 

aşağıdaki mersiyeden Nizâmî’nin küçük yaşta ölmüş bir oğlu daha olduğunu 

bildirmektedir: 

 

 Cennet güzelleriyle bir yastığa baş koyan 

 Yavrum, güzel yüzünle mezâre oldun revân 

 

 Meyvesini hayatın, yavrucuğum dermedin, 

 Vardın cennetlik oldun, cehennemlik olmadan, 

 

 Ömür daha çekmedi yanağına bir hat senin 

 Kim yazdıydı başına bu kazâyı bî-amân? 

 

 Toprak gözümden akan kanlı yaşla ıslansa, 

 Kimseye gelmez garip, ey benim canımda can! 

 

 Su vermemek tarlaya nasıl mümkün olur ki? 

 Yüzündeki sebzelik toprakta tutmuş mekân! 

 

 Yukarıdaki şiirden hareketle Nizâmî’nin Muhammed’den başka bir oğlunun daha 

doğmuş olduğuna hükmedilebilir fakat bu mersiyenin yabancı bir gence yazıldığını iddia 

edenler de vardır.
39

 

 

 Ahmed Ateş’in verdiği malumata göre Nizâmî’nin ilk tahsil senelerinden sonra 

şairlik mesleğine girip 572 (1116/1117)’de Hamse’sinin ilk mesnevîsi olan Mahzenü’l-

Esrâr’ı yazdığı zamana kadar nasıl bir hayat geçirdiği bilinmemektedir. Sonraki 

eserlerinde çok sıkı bir riyazet hayatı geçirdiğini ve bir köşede oturup çok sade yiyecekler 

                                                 
38

 Nizâmî, Hüsrev ve Şîrîn, s. II 
39

 Resulzade, a.g.e., s. 51, 52 
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ile kanaat ettiğini bildiren Nizâmî, binlerce defa halvete çekilip kırktan fazla çile 

çıkardığını söylemektedir. Ancak bu halvet ve çilelerine ne zaman başladığı malum 

değildir. Nizâmî’nin Mahzenü’l-Esrâr’ı yazarken de (572/1176-1177) böyle bir zâhid 

hayatı geçirmekte olduğu kabul edilebilir. Eserlerinde zâhidâne bir hayat geçirmekte 

olduğuna dair oldukça fazla kayıt bulunan Nizâmî, zühdden dolayı padişahların yakınında 

bulunmadığını, dünyadan el çekmiş ve bir avuç arpa ununu kendine azık edinmiş bir insan 

olduğunu söyler. Bununla beraber yine kendi sözleri arasında onun bir müddet 

hükümdarların sarayına gittiğini gösterebilecek: “Bir müddet hizmetten uzak kaldıysam da 

hükümdarın işinden fârig olmadım.” şeklinde bir kayıt vardır.
40

 

 

 Yavuz Akpınar ve A. Bağırov da Ahmed Ateş’e paralel olarak Nizâmî’nin 

Gence’de mütevazı bir hayat sürdüğünü, zaman zaman eserlerinin büyüsüne kapılan, halk 

arasındaki şöhretini duyan, şairliği ve şahsiyetini takdir eden hükümdarların tekliflerini 

kabul edip saray hayatına girmediğini ve kendi başına serazat yaşamayı, saray hayatına 

tercih ettiğini söylerler. Mahzenü’l-Esrâr’ı yazdıktan sonra kasideleri ve mesnevîlerinden 

elde ettiği kazançla geçimini sağlayan Nizâmî, yaratılış itibariyle gösterişe, şöhrete, 

debdebeye düşkün değildi. Aza kanaat etmiş, evinde zaman zaman uzlete çekilerek, bazen 

de bir derviş gibi çileye girerek mütevazı bir hayat sürmüştür. Halk arasındaki hürmet ve 

şöhretinin, adı etrafında oluşan rivayetlerin şairliği kadar biraz da bu hayat tarzına bağlı 

olduğu düşünülebilir.
41

   

 

 Nizâmî, Mahzenü’l-Esrâr’ını yazıp Erzincan’da hüküm süren Mengüceklilerden 

Malik Fahreddin Behrâmşâh’a götürüp bizzat takdim etmek istemiş fakat yolların 

asayişsizliği sebebiyle eserini ona göndermek zorunda kalmıştır. Behrâmşâh, adını 

ebedîleştireceğini kolayca anladığı bu esere karşılık Nizâmî’ye 500 altın dinar, 5 rahvan 

katır, tam koşumlu 5 at ve kıymetli elbiseler göndermiştir. O zaman Behrâmşâh’ın yanında 

bulunanların bile çok fazla gördükleri bu ihsan, Nizâmî’nin eseri karşılığında elde ettiği ilk 

mühim servet olmalıdır.
42

  

 

 Gence’de oturarak yazdığı kısa şiirleri ve mesnevîlerini türlü vesilelerle civar 

hükümdarlara gönderen Nizâmî, memduhlarının birçokları tarafından davet edilmiş ise de 
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 Ateş, a.g.m., s. 319 
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Gence’den ayrılmamıştır. Sadece bir defasında Hüsrev ü Şîrîn’i yazdıktan ve Azerbaycan 

atabeyi Şemseddin Muhammed Cihân Pehlivân’ın ölümünden (582/1186) bir müddet sonra 

Gence’ye 30 fersahlık mesafeye gelmiş olan Tuğrul II. b. Arslan (573-590/1177-1190) 

haberci göndererek kendisini davet etmiş ve Nizâmî de bunu kabul etmek zorunda kalıp 

onun yanına gitmiştir. Nizâmî’nin açıkça anlattığına göre hükümdar geldiğini haber alınca, 

zâhidliğine hürmeten içki meclisini kaldırtmış, çalgıcı ve şarkıcılara izin vererek bütün 

gününü Nizâmî’ye ayırmıştır. Nizâmî de onun hakkındaki methiyelerini ve son 

mesnevîsini kendisine okumuş ve hilat alıp hemen memleketine dönmüştür. Yine 

Nizâmî’nin anlattığına göre konuşma sırasında Sultan Tuğrul ona Cihân Pehlivân’ın 

kendisine iki köyü verip vermediğini sormuş, o da atabeyin vakitsiz ölümü dolayısıyla 

eline hiçbir şeyin geçmediğini söylemiştir. Bunun üzerine sultan, Nizâmî’ye Hamduniyân 

kasabasının verilmesine dair bir ferman yazdırmış ve bunu Kızıl Arslan’a da imza 

ettirmiştir.
43

  

 

 Yılmaz Öztuna ise Ahmed Ateş’in aksine Nizâmî’nin Gence’den hiç ayrılmadığını 

iddia etmektedir. Ona göre Irak Selçuklu sultanı II. Tuğrul Gence’ye 30 fersahlık mesafeye 

geldiği zaman büyük şairle tanışmak üzere kendisini davet etmiş fakat Nizâmî özür 

dileyerek kabul etmemiştir. Bunun üzerine Sultan, Gence’ye gelip şairi ziyaret etmiştir.
44

 

 

 Nizâmî, Erzincan Hâkimi Fahrüddin Behrâmşâh bin Dâvûd (öl. 622/1225), 

Azerbaycan Atabeyi Cihân Pehlivân Ebû Câfer Şemsüddîn Muhammed bin İldeniz (öl. 

581/1185), Tuğrul bin Arslan  Selçûkî (öl. 590/1194), Kızıl Arslan bin İldeniz (öl. 

587/1191), Ebu’l-Muzaffer Ahsitan bin Minuçihr Şirvânşâh (öl. VI/XIII. asrın yarısı) ve 

Azerbaycan Atabeyi Nusretüddîn Ebûbekr bin Muhammed Cihân Pehlivân (öl. 607/1210), 

Musul Hâkimi Melikü’l-Kahr İzzüddîn Mes’ûd İbn-i Nûreddîn Arslan (öl. 610/1213), 

Aksungurlulardan Alaüddîn Kerp Arslan (öl. ?) ile görüşmüş, onların destek ve himayesini 

görmüştür.
45

 

 

 Nazir Akalın’ın aktardığı bilgilere göre Molla Abdurrahman Câmî, Nefehatü’l-Üns 

adlı eserinde Nizâmî’nin, yazdığı mesnevîleri zamane sultanlarının istekleri ve ricaları 

üzerine kendilerine armağan etmiş olduğunu ve hiçbir hükümdarın meddahlığına ve 
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dalkavukluğuna tenezzül etmediğini kaydeder. Hând Emîr ve Lütfalî Âzer, şairin gençlik 

döneminin başından ömrünün sonuna kadar diğer şairler gibi dünyevî sebeplerle nefis ve 

hevâsına tabi olmadığını, sultanların ve devlet büyüklerinin sohbetine iltifat etmediğini; 

Rızâ Kulîhân Hidâyet, gençliğinin başlangıcından itibaren devlet büyüklerinin ve 

sultanların işret âlemlerine ve meclislerine girmediğini, kendi zaviyesinde münzevî 

yaşadığını, ancak aklı başında devlet adamları ve sultanların onun hizmetiyle müşerref 

olup sohbetinden istifade ettiklerini, şairin de mesnevîlerini onların isteği üzerine 

söylediğini belirtirler. R. Âzâde ise şairin hiçbir zaman sarayda bulunmak istemediğini, 

zahirî parıltıların aldatıcı olduğu kanaatine çok çabuk vardığını, temiz nefsinin ona “arpa 

çöreğine kanaat edip öz kapısının arslanı olma”yı benimsettiğini söyler. Şairin kendisi de 

Leylâ vü Mecnûn mesnevîsindeki “Sakın kimsenin ekmeğini kabul edip onun köpeği olma; 

kimsenin sofrasına kedi gibi yanaşma. Bir meşale gibi kendi alın terinle kazandığını ye. 

Mum gibi kendi hazinen ile geçin. Nizâmî gibi ol, onun gibi yaşa ki cihan sultanı sana 

kölelik etsin.” sözleriyle, mihnetsiz yaşadığını açıklar.
46

 

 

 Bazı kaynaklar Nizâmî’nin Hâkânî ile hacca gittiğini, yolda hangisi daha önce 

ölürse diğerinin ona mersiye yazmasına karar verdiklerini yazar fakat bu rivayetin nereden 

çıktığı belli değildir. Nizâmî’nin Hâkânî için yazdığı ve “Yalnız Hâkânî benim için mersiye 

söyleyecektir diyordum, ne yazık ki nihayet ben Hâkânî’ye mersiye söyledim.” beyti 

bugüne kadar gelmiş olan bir mersiyesi olduğunu gösterir fakat bu iki büyük şairin 

görüşmesi herhâlde Hâkânî Gence’ye gittiği zaman vukua gelmiş olmalıdır.
47

 

 

 Nizâmî’nin ölüm tarihi de doğum tarihi gibi tezkire ve edebiyat tarihlerinde 

ihtilaflıdır. Hatta Kâtip Çelebi ve Rızâ Kulihân Hidâyet gibi musanniflerin ve Zebîhullah 

Safâ gibi bir edebiyat tarihçisinin iki ayrı eserinde veya bir eserin değişik yerlerinde bile 

şairin ölüm tarihi farklı şekillerde kaydedilmiştir. Nizâmî’nin ölüm tarihini Abdünnebî 502 

(1108), Zekeriyâ Kazvînî 570 (1174), Devletşah 576 (1180), Lütfali Âzer 589 (1193), Şiblî 

Nu’mânî 596 (1199), Rızâ Kulihân Hidâyet Mecmaʻu’l-Fusehâ’da 576 (1180), Riyâzü’l-

Ârifîn’de 596 (1199), Katip Çelebi 576 (1180), 596 (1199), 597 (1200), Muhammed 

Kudretullah Gupâmevî 602 (1205), Zebîhullah Safâ Târîh-i Edebiyat Der Îrân’da 614 

(1217), Hamâse Serâyî Der Îrân’da 599 (1202), 602 (1205), 619 (1222), Ali Ekber 
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Dehhüdâ ve Abdülmuhammed Âyetî 614 (1217), Takîyüddîn Kâşî ve Muhammed Ali 

Terbiyet 606 (1209) olarak gösterirler. Bu tarihlerden ilki yani Abdünnebî’nin kaydettiği 

tarih şairin doğumundan en az 28 yıl önceki bir tarih olup tamamen akıl ve mantık dışı 

görünmekte ve araştırmacıları büyük bir tereddüde sürüklemektedir.
48

 

 

 Nizâmî, sakin ve zâhidâne hayatının oldukça erken zamanlarında çok yaşlandığı 

hissine kapılmış görünmektedir. İlk ifadelerini 584 (1188)’te aşağı yukarı 40 yaşlarında 

kaleme aldığı Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinde gördüğümüz bu duygu, git gide 

kuvvetlenmiştir. 597 (1200/1201)’de yani 50-53 yaşlarında kaleme aldığı Şerefnâme’de 

“Yaşlı eski bülbülün kırmızı gül gibi olan yanağı sararmış, boyu iki büklüm olmuş, ayakları 

hareket edemez hâle gelmiş idi.” sözleriyle kendini iyice ihtiyarlamış olarak tasvir eder. 

Ayrıca gençlik gittikten sonra hayatın tadı kalmadığını söyler. Nizâmî, bir aralık kendisini 

bu duyguya o kadar kaptırır ki toprağından otların fışkırdığını görecek olan genç bir 

“Farsça konuşan keklikten” kendisini hatırlamasını ister. Yaklaşık 60 yaşlarında kaleme 

aldığı İkbâlnâme’sinde ise yine aynı duygulara değindikten sonra ihtiyarlık sebebiyle bu 

eserini tamamlayamayacağından korkar. Yine aynı eserin sonunda bulunan ve Nizâmî’ye 

ait olup olmadığı hâlâ tartışma konusu olan bir parça da belki aynı ruh hâleti içinde 

açıklanmalıdır. Şair birçok büyük hakîmlerin ölümünü anlattıktan sonra “Nizâmî, bu destan 

tamam olunca gitmek azmi ile hemen adım attı… Yol azmi ile tokmağı davula vurduğu 

zaman 63 yaşından 6 ay fazla idi… Bu konuşma sırasında iken onu uyku bastırdı, 

uyanıklığı hiç olmamış idi derdin.” anlamındaki beyitleri sıralar. E. Berthels, üslûp 

bakımından Nizâmî’nin kaleminden çıkmış gibi görünen, en eski ve en muteber bütün 

Hamse nüshalarında bulunan bu beyitlerin onun oğlu Muhammed tarafından eklendiğini 

ileri sürmüştür fakat Nizâmî’nin yukarıda açıklanan ruhî durumu göz önünde 

bulundurulursa bu parçanın ölümünden az bir zaman önce bizzat kendisi tarafından yazılıp 

esere eklendiği kabul edilebilir. Böylece kendisini gittikçe daha kuvvetli bir ihtiyarlık 

duygusuna teslim eden Nizâmî’nin ölüm tarihi için 576 (1180/1181)’dan 602 

(1205/1206)’ye kadar pek muhtelif yıllar gösterilmektedir. Her hâlde en güvenilir gibi 

görünen kaynaklarda bulunan 576 (1180/1181) tarihi imkânsızdır. Çünkü Nizâmî’nin üç 

mesnevîsi bu tarihten sonra yazılmıştır.
49
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 Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere göre Edward G. Browne da şairin ölüm tarihinin 

576 (1180/1181)’dan 596 (1199)-599 (1203)’a kadar değişik yıllarda gösterildiğini söyler 

ve sonuçta son tarihin hepsinden daha doğru olduğunu ifade eder. Nizâmî’nin ölümünün 

576 (1180/1181)’dan 598 (1202)’e kadar değişik tarihlerde zikredildiğini belirten Nazmi-yi 

Tebrîzî ise son tarih hariç diğer tarihlerin hiçbirinin doğru olmadığını çünkü Nizâmî’nin 

597 (1201)’de İskendernâme’yi kaleme aldığı için hayatta olduğunu belirtir. Muhammed 

Ali Terbiyet ve Mahmûd Hidâyet de Nazmi-yi Tebrîzî’nin görüşlerine iştirak eder ve 

Nizâmî’nin 597 (1201)’den sonra ölmüş olabileceğini savunur.
50

 

 

 Mehmet Kanar ise Nizâmî’nin ölüm tarihiyle ilgili olarak kaynaklarda 570-614 

(1174-1217) yılları arasında çeşitli tarihlerin verildiğini fakat eserlerinin yazılış tarihinden 

hareketle 60 yaşlarında iken 597-611 (1201-1214) yılları arasında öldüğünü söylemenin 

mümkün olduğunu ifade eder.
51

 Doğum tarihi gibi ölüm tarihinde de tereddütler olduğunu 

ifade eden Yavuz Akpınar’a
52

 göre Nizâmî’nin ölüm tarihi 1209, Rüstem Aliyev’e
53

 göre 

1202, A. Bağırov’a
54

 göre 1203, Abdülkadir Karahan,
55

 Agâh Sırrı Levend
56

 ve Mehmet 

Emin Resulzade’ye
57

 göre 1204, Yılmaz Öztuna’ya
58

 göre 1214 ve Ali Nihat Tarlan
59

 ve 

Sabri Sevsevil’e
60

 göre ise 599-602 (1203-1206) yılları arasıdır. 

 

Son zamanlarda Azerbaycan’da yapılan kazılarda bulunan Nizâmî’nin mezar 

kitabesi, bütün tereddütleri bertaraf edecek gibi görünmüş fakat kûfî yazısıyla yazılmış 

olup Nizâmî’nin tam adını elde bulunan hiçbir kayda ve bizzat Nizâmî’nin sözlerine 

uymayan bir şekilde, Nizâmeddin Ebû Muhammed b. İlyas b. Yusuf b. Zeki olarak 

kaydeden ve 4 Ramazan 605 (12 Mart 1209) tarihini gösteren bu kitabe maalesef yeni 

tereddütlere sebep olmaktadır. Çünkü bizzat Nizâmî’nin eserlerinde bulunan İlyas adı baba 

adı olmakta, böyle bir metinde bulunmaması gereken dil yanlışları görülmekte ve bu 

kitabenin yazısı muasırı olan mevsûk hiçbir kitabeye uymamaktadır. Bunlardan başka 
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kitabenin sahte olduğunu gösteren bir delil daha vardır ki o da şudur: Nizâmî’nin mezar 

kitabesi ile aynı zamanda büyük şair Hâkânî’nin mezar kitabesi de bulunmuştur. 595 

tarihini yani Nizâmî’nin bu sözde mezar kitabesinden 10 yıl önceki tarihi içeren bu taş, 

aynı yazı ile yazılmıştır. Hâkânî’nin Tebriz’de öldüğü bilindiğine göre bu taşın Kuzey 

Azerbaycan’da bulunması ve Nizâmî’nin taşındaki aynı hatalı yazı ile yazılmış olması 

ancak her ikisinin de sahte olması ile izah edilebilir. Böylece sözde mezar kitabesi ile onun 

gösterdiği tarih bertaraf edilince yine Nizâmî’nin eserlerine başvurmak gerekiyor. 

Hamse’nin son eseri olan İkbâlnâme Musul atabeylerinden İzzüddîn Mesʻûd b. 

Arslanşâh’a (607-615/1211-1218) ithaf edilmiş olduğundan bu sırada çok yaşlı olan 

Nizâmî’nin birkaç sene içinde vefat etmiş olması ihtimali düşünülecek olursa onun ölüm 

tarihi olarak 610 (1213/1214) yılı gösterilebilir.
61

 

 

 Nazir Akalın’ın verdiği malumata göre tezkire yazarlarından Lütfali Âzer, 

Nizâmî’nin Gence’de medfun olduğunu, Nazmi-yi Tebrîzî ise türbesinin Gence’de 

bulunduğunu ve gönül sahiplerinin ziyaretgâhı hâline geldiğini bildirir. Abdünnebî de 

bahsi geçen türbenin Gence dışında olduğunu kaydeder.
62

 

 

 Mehmet Emin Resulzade’ye göre Nizâmî’nin türbesi, Bakü’den Gence’ye giden 

demiryolu üzerindeki Genceçay köprüsünü geçtikten sonra sol yanda, yoldan yaklaşık 2-3 

kilometrelik mesafedeki çölün ortasında gözüken harabededir. Türbe hâlâ yıkıntıları baki 

kalan Kızıl Arslan Kalesi’nin yakınındadır. Bazı kaynaklarda “İskender Münşi mahalli” 

adı verilen bu yer şimdiki hâlde Ahmedlu adında bir köyün çevresindedir. Türbenin, 

Zapiski Vastoçnogo Otdeleniya Arkeologiçeskago Obşçeştva adındaki Rusça derginin 

XXI-034-035-036 numaralı cildinde iki fotoğrafı vardır. 1922’de Genceli aydınlardan bir 

grup Nizâmî’nin hatırasını anmak için harekete geçmiş ve çölde yalnız hâlde kalan 

Nizâmî’nin kabrini Gence’nin merkezine getirmeye çalışmışlardır. Bunun için Nizâmî’nin 

kabri açılmış ve içinden Nizâmî’nin iskeletiyle beraber bir de kadın iskeleti (belki de güzel 

Âfak’ın iskeleti) çıkarılmıştır. Bütün bu çalışmalara rağmen Sovyet İlimler Akademisi 

tarafından gönderilen komiser M. A. Mirbagirov’un aldığı tedbirlerle şairin iskeleti tekrar 

eski kabrine geri konulmuştur.
63
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 Sabri Sevsevil ise Gence Rusların eline geçinceye kadar şairin türbesinin ziyaretgâh 

olduğunu, sonradan Azerbaycan’ın maarifperver zevatının toplanıp şairin kabrini 

Gence’nin dışından, o ıssız harap yerden alarak şehrin içine naklettiklerini ve ona layık bir 

türbe yaptıklarını kaydetmektedir.
64

 

 

 Ahmed Ateş ve Mehmet Kanar da Nizâmî’nin türbesinin Gence şehrinde olduğunu 

söylemektedir. Zamanla harap olan bu türbenin yerinde şimdi yeni Azerbaycan 

mimarisinin en güzel eserlerinden biri sayılabilecek olan bir türbe yapılmıştır.
65

  

 

 1.2. Nizâmî’nin Edebî Kişiliği 

 

 Nizâmî, edebî şahsiyeti bakımından İran coğrafyasının sınırlarını aşarak bütün 

dünyada derin yankılar uyandıran bir şairdir. Bu bakımdan İranlı, Azerbaycanlı ve 

Avrupalı âlimler, Nizâmî’yi edebî dehâ olarak kabul ederler. İran manzumeciliğinde, 

kendisinden önce ‘model’ olarak Firdevsî örneği bulunmasına rağmen, destansı şiiri 

zirveye taşımak, Nizâmî’ye nasip olmuştur.
66

 

 

 Nizâmî, Firdevsî’nin destansı şiir türünü zirveye taşımakla kalmamış, manzum aşk 

hikâyelerinin en büyük üstadı unvanını kazanmış, Fars edebiyatında hamse türünün 

kuruculuğu payesini elde etmiştir. Fars edebiyatının dâhi şairi olarak tanınmasında onun 

konuları işleme tekniğindeki mahareti, anlatım gücü, yeni manalar ve mazmunlar bulması, 

anlatımda estetiğe önem vermesi, güçlü tasvirleri, ruh tahlillerindeki derinlik, hayal 

gücündeki enginlik, üslûbundaki parlaklık ve kültür zenginliği rol oynamıştır. Olayları, 

kavramları ve duyguları ifade ederken edebî sanatlardan yararlanarak bunları zengin bir 

tablo içine yerleştirmesi sebebiyle her beyti kendi içinde bir bütünlük ve güzellik arz eder. 

Ancak ilk defa kendisinin ortaya koyduğu kavram ve terkipler eserlerinin anlaşılmasını 

güçleştirdiğinden birçok beyti şerhe muhtaçtır.
67

   

 

 Doğu edebiyatçıları Nizâmî’yi, eserlerine yazılan nazirelerden de görüleceği gibi 

şairlikte yeni İran edebiyatının mürşidi olarak tanımış ve kendisini mesnevîcilerin imamı 
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ve Doğu efsanesi yazanların şeyhi saymışlardır. Bu bakımdan onların nazarında Nizâmî, 

eni boyu ölçülemeyen bir yaratıcıdır; klâsik tabirle mucittir. Bunun en büyük belgesi 

olmak üzere kendisinden sonra hiçbir şaire onun kullandığı konu, vezin ve şekil dışında bir 

destan yazmanın nasip olmadığı ileri sürülmektedir.
68

 

 

Nizâmî, İran edebiyatında önemli bir merhaleyi temsil eder. Övgü tarzının artık 

zirvesine ulaştığı, destanî hikâyeciliği teşvik edecek sebeplerin ortadan kalktığı bir sırada 

Nizâmî, mesnevîleriyle bütün İran edebiyatına yeni bir yön vermiş ve buna büyük bir hız 

kazandırmıştır ki bu da manzum destanî olmayan hikâyecilik yani mesnevî tarzıdır. Kendi 

eserleri şüphesiz mesnevî tarzının en yüksek noktasını teşkil etmektedir. Duygu ve ruh 

tahlilleri, asıl hikâyeler içinde onların gerekli birtakım unsurları gibi görünür fakat şunu da 

kabul etmek gerekir ki Nizâmî, mesnevîlerine yerleştirdiği uzun tevhit, münacât, naat ve 

eserin takdim edildiği kimseler için methiye gibi bölümlere biraz fazla yer vermiştir. 

İfadesinin bütün canlılığına, okuyucunun karşısına her an serdiği yeni yeni levhalara 

rağmen okuyucu bunlardan bir an önce kurtulup asıl hikâyeye geçmek istemektedir. 

Sonraları bu iki unsur yani hikâyeden önceki bölümlerle duygu ifadeleri yavaş yavaş 

hareketin yerini alınca mesnevî tarzı Nizâmî’nin göstermiş ve bizzat tatbik etmiş olduğu 

esaslardan çok uzaklaşmış ve gerilemeye başlamıştır.
69

 

 

 Nizâmî, sade klâsik İran edebiyatında değil bütün cihan edebiyatında müstesna yer 

tutan parlak bir şairdir. Onun şiiri, hem kendi yarattığı yeni şekil-aşk efsanesi; hem bu şekil 

ile tam bir ahenkte bulunan mana-ruhî tahlil; hem kendisine mahsus keskin bir ifade-

remizlerin dili; hem hiçbir şeyi gözden kaçırmayan kavrayışlı görüş-kudretli tasvir; hem 

yükseklerde uçan geniş fantezi-parlak teşbih; hem de tesadüfe yer vermeden her şeyi 

inceleyerek anlatan ve tek bir köke bağlayan kavrayışlı felsefe-vahdaniyetçi görüşle, eni 

boyu ölçülemeyen üstün bir eserdir.
70

 

 

 Çağının her yönden âlim ve fazıl şahsiyeti olan Nizâmî, yaratıcılık sanatında 

kimseyi örnek almamış orijinal bir şairdir; kendi tabiriyle zamanının hiçbir gülüne ondan 

daha hoş sesli bir bülbül konmamıştır. Her bilgide bir defter, her nüktede bir esere sahip 
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olan Nizâmî, kendisinden daha iyi bir gül ağacı tanımamış ve orijinalliğini kastederek 

benliğimi kendimde buldum demiştir.
71

 

 

 Nizâmî’nin şairlik gücü çok yüksektir. Onun necip, müstakil ve vakur bir dehâya 

sahip bir şair olduğunda Avfî, Kazvînî, Devletşah ve Lütfali Beg Âzer gibi tezkire 

yazarları ve Hafız, Câmi gibi büyük üstatlar hemfikirdirler. Salahiyet sahibi yazarlar, onu 

gelmiş geçmiş bütün İran şairlerine tercih etmiş ve mukayese için karşısına sadece Sâdî ve 

Firdevsî’yi çıkarabilmişler; çok titiz bir tetkik ve tahkik sonucunda da üstünlük vasıflarının 

çoğunu onda bulmuşlardır. Sanatın her vadisinde üstat olan Nizâmî, özellikle didaktik ve 

lirik konularda en seçkin ve en mükemmel örnekleri vermiştir. Teşbih ve istiarelerinde 

parlak, mazmun ve nüktelerinde orijinal olan Nizâmî’nin buluş ve görüşlerine hayran 

olmamak elde değildir. Mübalağa sanatının çeşitli örneklerini o da vermiştir fakat bunlar 

soğuk değil zevkle okunan şeylerdir. Nizâmî’de ağızdan ağza dolaşan, bayağılaşmış fikir 

ve mazmun yoktur. Fikirlerini kelime cevherleriyle işlemesini pek iyi bilen Nizâmî’nin 

eserlerinde şekil ve mana güzellikte birbiriyle yarış hâlindedir. Bu yüzden eserleri 

okunurken derin bir zevk ve muhabbetle kendinden geçmemek elde değildir. Yeri geldikçe 

söz sanatlarına da başvurur fakat bunlar kaleminden öylece çıkıverir yani söz sanatlarını 

hüner göstermek maksadıyla kullanmaz. Nizâmî zamanla unutulmuş kelimeleri, tabirleri ve 

atasözlerini kullanarak onlara yepyeni bir renk ve taptaze bir canlılık katmakla da 

çağdaşlarından ayrılır. Yazdığı şiirlerin manasına ve zevkine her okuyan birden vakıf 

olamaz. O inceliği ve gizliliği kavramak biraz da Doğu kültürünü ve Farsçanın derinliğini 

bilmekle mümkündür. Bu incelik ve derinlik, tarihi bir olaya ve kıssaya değindiğinde daha 

da güç bir hâl alır. Bu ciheti bilmeyenler şairin taʻkide düştüğünü zanneder. Hâlbuki 

beyitler, ehlinin elinde bir bülbül gibi dile gelirler.
72

 

 

 Nizâmî, eserlerinin hemen tamamında, şairliği ile övünür; ancak sonra pişmanlık 

duyarak Allah’a tövbe eder ve haddini bildiğini itiraf eder. Mahzenü’l-Esrâr’ında, 

kendisinin “serseri sözler” söylemediğini, cevher satanların üstünde bir cevherci olduğunu, 

nüktelerini açıkladığında sesini kıyamet sûru gibi çınlatabileceğini, sanatının cadıların 

sabrını tükettiğini, sihrinin melekleri aldatan bir büyü olduğunu, kullandığı sihr-i helal 

sanatının seher nimeti olup Harut’un nüshasını bozduğunu; Leylî u Mecnûn’unda dilinin 
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kılıcının fesahatte Îsâ mucizesi gibi ölüleri dirilttiğini, sözlerinin ateş gibi hararetli 

olduğunu, şiirin suyunu, kendisinin ırmağından aldığını ve kendi zamanında hakiki 

şöhretini bulduğunu; Dîvân’ında gazellerinin kulaklara bir erganun sesi gibi aksettiğini, 

ince nüktelerinin zevklere erguvan renkli şarap gibi tesir ettiğini; Hazret-i Muhammed 

nasıl peygamberlerin sonu ve en büyüğü ise kendisinin de şairlerin sonu ve en büyüğü 

olduğunu, güzel ve fasih şiirlerinin Davud’un güzel sesle okuduğu Zebûr ayetleri gibi 

okunduğu zaman Zerdüşt’ün Zend’ini okuyan ateşperest rahiplerinin dillerinin 

kesileceğini, onların utanıp susacaklarını söyler. Ancak kendisini bu kadar övmesine 

rağmen söylediklerinden rücû eder ve “Şairlik nedir ki onunla övüneyim. O eski 

yalanlardan vücuda gelen bir şeydir.” der. Kendisinin kimseye kötülük etmemesi, kimse 

hakkında su-i zan beslememesi ve kendisine güzel ahlâk ihsan etmesi için Allah’a dua 

eder. Gönlünün de, dininin de kırılıp gittiğini, yalın ayak, başı kabak bir hâlde, yine de 

uçbeyliği sevdasında olduğunu itiraf eder ve kendisini mahir bir düzenbaza benzetir. Hatta 

daha da ileri giderek: “Ben pisliğinden ve iğrençliğinden dolayı çeke çeke cehennem 

çukuruna sürüklenen bir köpeğim.” der.
73

    

 

 Şiir teknik ve sanatında çağdaşlarına denk hatta çağdaşlarından üstün bulunan 

Nizâmî, yaradılışındaki özellik ve karakterindeki istiklâl sayesinde kendini sarayların 

yıpratıcı etkisinden kurtararak edebiyata mahrum kaldığı muhtevayı verebilmiş ve bu 

suretle büyük bir reformun mucidi olmuştur. Sarayın ferdî zevk ve kaprislerine değil 

topluluğun sosyal ve fikrî ihtiyaçlarına seslenmiştir. Hamse’sindeki mesnevîleriyle Nizâmî, 

sadece Firdevsî usulündeki kahramanlık destanını hissî aşk efsanesi şekline koymakla 

kalmamış aynı zamanda yüksek sanat kalıbı içinde sosyal büyük fikirler telkin eden ve 

siyasî yüksek maksatlar güden ölmez eserler yaratmıştır. Nizâmî, şiir ile hikmeti, 

sanatkârlıkla ülkücülüğü mesut bir şekilde birleştirerek sanatkârlık bakımından asrındaki 

büyük boşluğu doldurmuş idealist ve mücahit bir şairdir. Onun şiirleri dış ile iç güzelliğin 

ahenginden doğan eşsiz eserlerdir.
74

 

 

 Nizâmî’ye göre sözün ve şiirin şuurlara, fikirlere, hislere tesiri çok büyüktür. Ona 

göre, sözün gördüğü işi, başka hiçbir vasıta göremez. Söz, ülkeler fetheder; acizliği, 

tembelliği ortadan kaldırır; zahmete ve harekete ruh verir. Güzel ahlâkî keyfiyetleri düzene 
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sokar; insanı çirkin emellerinden uzaklaştırır. Şaire göre, söz dizerek kafiye tartanlar, iki 

âlemin hazinesini sözle açarlar. Bu hazinenin anahtarı, söz erlerinin dilleri altındadır. Söz 

erleri arşın bülbülleridir. Söz erenleri sır perdesi ve Peygamberin ışığının gölgesidirler. 

Allah katının merkez noktasının önüne ve arkasına önce peygamberler sonra da şairler 

dizilmiştir. Peygamberler hakikatin özünü, şairler de dış kabuğunu teşkil ederler. Nizâmî, 

şair olmak için gerekli yetkiyi elde etmedikçe şairliğe yeltenmekten kaçınmanın; 

fikirlerden nasiplenebilmek için de sözü ihtiyatla seçip beğenmenin zaruri olduğunu ileri 

sürer. Şaire göre her ilmin dili, dili başka bir üslûba çevrildiğinde manaları başka bir elbise 

giyinir; şiir de yazıldığı dilden başka bir dile çevrildiğinde bütün güzelliğini ve 

hususiyetini kaybeder. Dolayısıyla şiir, bir dilden başka bir dile çevrilemez.
75

  

 

 Nizâmî, aşk ve kahramanlık hikâyelerinin her ikisinde de üstattır. Kelimelerin 

seçiminde, ele aldığı konuya uygun ibareleri bulmakta maharetini ortaya koyar, yeni mana 

ve mazmunları ibda ve inşa etmede zevk-i selim sahibi olduğunu rahatlıkla gösterir. Tabiî 

olayların ayrıntı ve inceliklerini tasvir ederken en uygun teşbih ve istiareleri kullanır. Şair, 

manzumelerinin giriş bölümlerinde, güneşin doğuşu ve batışı, gecede gökyüzü ve yıldızlar, 

bahar ve yazın vasfı, kar ve yağmur yağması, av ve savaş sahnelerinin tasvirlerinde olduğu 

kadar; aşka tutulma, gönül verme, ayrılık acısı, kavuşma sevinci, âşıkın maşukun 

ölümünde ağlayıp inlemesi, yeminler, şikâyetler vb. gibi derunî hâller ve ruhî 

etkileşimlerin tasvirlerinde de son derece başarılı bir üslûp ortaya koyar.
76

 

 

 Nizâmî, zamanına nazaran roman tekniğinde büyük başarı göstermiştir. Üslûbunun 

akıcılık ve sürükleyiciliği, olayların birbirine sıkı bağlanışı ve şahısların zaman ve mekâna 

haiz oldukları hüviyete göre konuşturulması pek mükemmeldir. O, bir kadını 

konuştururken bir psikolog gibi kadın ruhunun bütün inceliklerini ortaya çıkarır, gizli 

hislerine tercüman olur, sevgilerini, kinlerini yine kendi tabirleriyle pek ustaca söyletir. 

Eserleri bu bakımdan o kadar mükemmeldir ki ufak bir değişiklikle onları sahneye koymak 

ve filme çekmek gayet mümkündür.
77

 Nizâmî’nin edebiyattaki reformu sadece manzum 

roman alanındaki şekle ait bir özellik göstermekle kalmaz; o, asıl güzel dış şekillerini 

yüksek iç manalarla canlandıran bir sanat okulu olmakla da kıymetlidir.
78
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 Nizâmî’de belki de Doğu’nun hiçbir şairine nasip olmayan bir fikir nizamı vardır. 

Bu nizam daha açık bir tabirle bu manzume inceliklerine varıncaya kadar ahenkli bir 

ideoloji ve dünyayı görüş sisteminden ibarettir. Öyle bir sistem ki bundan 800 yıl önce 

düşünülmüş olmasına rağmen yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde bile güncel denecek kadar 

tazedir. Her büyük ve gerçek sanatkâr gibi Nizâmî de millîlik ve mahallîlik damgasını 

taşımakla beraber, yarattığı edebî şekilleriyle telkin ettiği fikir alanında millî çerçeve dışına 

çıkmış, bütün insanlığı içine alan duygularla heyecanlanmış; milletlerin ve memleketlerin 

üstünde olduğu gibi devirlerle asırların bile ötesine geçen yüksek ve dünyayı içine alan bir 

kaygıya cevap olacak sözü bulmaya çalışmıştır.
79

  

 

 İranlıların eski rivayetlerini, düşünce ve geleneklerini toplayıp şuurlu bir şekilde 

ırkçılık yaparak Şehnâme’yi yazan Firdevsî’ye karşılık Nizâmî, kaynağı İslâmiyet olan 

insan ve adalet sevgisine sonuna kadar açık, müsamahakâr bir dünya görüşünü edebiyata 

getirmiştir. Firdevsî’den konu itibariyle yararlansa da ondan çok farklı eserler ortaya koyan 

Nizâmî, insanın ve cemiyetin birçok meselesini, beşerî olan değerleri ve mevzuları 

edebiyata getirmiş ve Firdevsî’nin hazır tiplerine karşılık dolgun, inandırıcı, canlı vasıfları 

yeteri derecede taşıyan karakterleri tasvir etmiştir. Tarihî olayları konu olarak işlese de 

insana ve cemiyete yönelmesi, Nizâmî’ye çağının cemiyetini eleştirme imkânı vermiştir. 

Böylece idealize ettiği bir dünyayı ve tipleri canlandırdığı gibi insana psikolojik ve içtimai 

bir varlık olarak bakabilmiş ve insanı böyle değerlendirebilmiştir.
80

  

 

 Nizâmî’nin dünya görüşü her türlü çirkinlikten uzak durma üzerine kurulmuştur. O, 

temiz insan hayatı, kâmil şahsiyet ve kâmil toplum arayışındadır. Onun eserlerinde 

devamlı bu kâmilliği elde etmenin yolları araştırılmakta, sorgulanmaktadır. Nizâmî, 

eserlerinde dolaylı ya da doğrudan ideal toplumu ele almakta, ideal toplumun esaslarını 

irdelemekte ve gerekli unsurları bazen tarihî kahramanların bazen de sıradan insanların 

diliyle ortaya koymaktadır.
81

 

 

 Nizâmî’nin ideal toplum anlayışının temelini demokrasi anlayışı oluşturmaktadır. 

XII. yy’da onun kadar halkı seven, yönetici gruba karşı onları savunan ve onların haklarını 
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müdafaa eden başka bir şaire rastlamak mümkün değildir. Allah’ın mutlu bir hayat için 

yarattıklarının, insan eliyle bela ve musibete tabi tutulmasını bir türlü kabul edememiş ve 

sanatının bütün gücüyle bununla mücadele etmiştir. Allah’ın yarattığı insanları çeşitli 

karakter giydirerek bazısını çoban, bazısını bahçıvan kisvesinde ibretli dersler veren birer 

kahraman olarak ortaya koymuştur.
82

  

 

 Nizâmî’nin eserlerinde adalet de önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu konuda 

yöneticiler üzerinde özellikle durmuş ve âdil yönetici tipini çizmeye çalışmıştır. Ona göre 

yönetici ideal insan olmalı, toplum üyelerine örnek teşkil etmeli, onlar arasında adaletli 

davranarak sosyal barışı kurmalı, sosyal birliği devam ettirmeli, konulan kurallar 

doğrultusunda herkese aynı açıdan yaklaşmalı ve kurulan dengeyi bozmamaya özen 

göstermelidir. Aksi hâlde toplumda bozulma başlayacak, bunun sonucunda belki de 

toplum-devlet yıkılacak, yok olup gidecektir.
83

 

 

 Nizâmî’yi diğer şairlerden ayıran en önemli özelliklerden biri de nefsini terbiye 

âlemindeki yükselişi ve bilgisidir. Bu yüzden ona Şeyh Nizâmî de derler. Fakat o, postu 

tuzak yapmış, riya kisvesine bürünmüş rehber şeklinde bir yol kesici değil, tarikatın hikmet 

ve sırlarla dolu âlemine dalmış, zikrin ve tevhidin gerçek zevkini tatmış bir mürşid-i 

kâmildir. Çok zor ve çok engelli bir yol olan Allah yolunda mertebe mertebe ilerleyerek 

seyr-i sülûku tamamlamış, Allah’a ermiş bir bahtiyardır. Onun tekkesi miskinlik ve 

uyuşukluk yuvası değil ahlâk ve irfan ocağı ve şiir ve hikmet dershanesiydi. O, büyük bir 

şair ve hakîm olduğu kadar yüksek ruhlu, kâmil bir insandı. Onun feyiz ve kudret kaynağı 

sırlarla dolu bir âlemdir. Sözüyle, özüyle güzel ahlâkın en seçkin vasıflarıyla insanlık 

timsalidir. O, ruhunu İlahî aşkın ve peygamber sevgisinin neşesine bırakmış, maddenin dar 

ve kahredici çemberinden kurtularak kendini maneviyatın huzur ve mutluluk veren 

avucuna atmıştır. Dünyanın fani hevesleri onu aldatmamış, hırs ve menfaat gibi gizli 

emeller onun gönlüne yerleşmemiştir.
84

  

 

 Dinî fikirleri bakımından da dikkate değer bir şair olan Nizâmî, Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîsinde belki biraz da yersiz olarak kâinatın ebedîliğini iddia eden Bâtınî-İsmâilî 
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fırkasına karşı onun bilakis İslâm anlayışına uygun olarak yaratılmış olduğunu derin bir 

düşünce gücü ve şairlik hüneriyle ispat etmeye çalışır. Onun bu düşüncesi kendini yağmur, 

bulut vb. gibi basit tabiat olaylarını sıradan fizik kanunlarıyla açıklamaktan bile uzaklaştırır 

ve bunlarda İlahî kudretin bir tezahürünü buldurur. Bu anlayış ilk bakışta bugün teferruatta 

saçma gibi görünür fakat “Kendiliğinden sebep söylemek yersizdir, insan kendi zannı ile 

yol yürümemelidir; perde içinde yolu bilmeyen bizler, perdenin dışındaki nakışları 

okuyoruz. Korkarım ki bu perde kaldırılınca -kıyamet kopup gerçekler açıkça görülünce- 

yanlış okuyanlara yanlış iş yaparlar.” derken aklî melekelerin imkânı hususunda en yeni 

felsefe cereyanlarının varmış olduğu noktaya ulaştığı meydandadır. Böylece o, bazen 

görünüşte biraz hatalı olmakla beraber en yüksek düşünce merhalelerine erişmiş ve sünnet 

ehlinin telakkilerini bu seviyeden müdafaa etmiş bir şair ve mütefekkirdir.
85

   

 

 Nizâmî aynı zamanda bir iffet timsalidir. En açık aşk sahnelerini ve en gerçekçi 

mevzuları bile daima son derece edep ve ahlâk dairesinde tasvir etmiş, eserlerinin bir 

yerinde bile müstehcen bir kelime kullanmamış ve takva sahibi olma özelliğini 

başkalarınınki gibi riya ile, kötü ve aşağı emellerle asla kirletmemiştir. O, bir meslek icabı 

olarak değil samimiyetin ve yüksek aşk ve heyecanın bir belirtisi olarak muttaki olmuştur. 

Bu özelliği gerek münacatlarında gerek tevhide dair olan şiirlerinde bütün açıklığıyla 

gözlere çarpar. Güzelleri methederken hüsn-i mutlak olan Allah’ı terennüm etmiş, şarap 

meclislerini tasvir ederken sadece edebî bir geleneğe uymakla kalmıştır ve bu övgülerin ve 

tasvirlerin günah olduğuna inandığı için de eserlerinin baş tarafında bu hâllerinden ötürü 

Allah’tan af dilemiştir.
86

  

 

 Ferdî hayatın geçici olduğunu filozofça düşünüşlerinde daima ileri süren Nizâmî, 

dünyanın keder ve sıkıntı için değil neşe ve sevinç için yaratıldığını düşünür. İnsanı, kendi 

cinsine karşı kötü muamelelerden alıkoymak için sık sık dünyanın faniliğinden bahseden 

Nizâmî, bir şair görüşü ile hayatın övücüsüdür. Güzellik, neşe ve sevinç içinde yaşamak 

Nizâmî’nin en sevdiği şeydir. Bu yüzden Nizâmî, hayat güzelliğinin en büyük neşesini, bir 

insanın başkalarına faydalı olmasında görür. Kendi kendini yükseltmek manen tezkiye-yi 

nefiste bulunmak, başkalarının değil kendi ayıplarını görmek, şairin ısrarla telkin ettiği 

ahlâk kurallarındandır. Şair bu yüzden egoizmin üstüne çıkan yani menfaat gütmeyen bir 
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hayat tasavvur eder. Maddî olan her şeye maneviyata hizmeti nispetinde değer verir. Ona 

göre zenginliğin kendi kendine bir değeri yoktur.
87

 

  

 Alçakgönüllü, insanları seven, dalkavukluktan hoşlanmayan dürüst bir şair olan 

Nizâmî, eserlerinde çeşitli vesilelerle ifade ettiği gibi daima sade ve gösterişten uzak bir 

yaşamı tercih etmiş ve maddî çıkar beklentisiyle asla bir hükümdara övgüde bulunmamış 

hatta zaman zaman onları eleştirmekten de çekinmemiştir. Her ne kadar hamsesini 

oluşturan mesnevîlerin her birisini bir hükümdara sunmuş ve karşılığında onlardan bazı 

armağanlar kabul etmiş ise de çağdaşı olan birçok ünlü şairin aksine, şairliği bir geçim 

kapısı olarak görmemiştir. Eserlerini genellikle hükümdarların ricası üzerine kaleme alan 

şair, onları överken aşırılığa kaçmamaya özen göstermiş, bu tutumuyla da söz konusu 

hükümdarların saygı ve güvenini kazanmıştır.
88

 Görüştüğü hükümdarların Nizâmî’ye olan 

izzet ve ikramları karşısında; Hâkimî-yi Hâkânî (ö. ?), Enverî (ö. 583/1187), Reşîdüddîn-i 

Vatvat (ö. 583/1187), Cemâlüddîn-i Isfahânî (ö. 588/1192) ve Zahîr-i Fâryâbî (ö. 

598/1201) gibi şairler kıskanç bir tavır takınarak şairi tenkîd ederler.
89

 

 

 Nizâmî; büyüklüğüne, irfan ve kemaline rağmen hayatında çok hırpalanmış ve çok 

hücumlara maruz kalmıştır. Onu çekemeyen meslektaşları gerek şahsı gerek eserleri 

hakkında durmadan dedikodu yapmışlar, ona haksız yere tarizde bulunmuşlardır. Pek temiz 

ve güzel ahlâklı bir insan olan Nizâmî ise onlara asla karşılık vermemiş sadece onlar için 

“Onların hâli tıpkı deryaya kerpiç atan bir adamın hâline benzer. Onlar edip geçiniyorlar 

ama yaptıkları çerağ ile, değil memleket dışına çıkmak iki üç fersah bile gidemezler, edebî 

ışıkları o kadar fersizdir, o kadar zayıftır ve o çerağların pervaneleri yine kendileridir.” 

cümlelerini kullanmış, çaresiz kaldığı zamanlarda bile ne “Gözleri kör olsun, nefesleri 

tutulsun.” gibi haklarında bedduada bulunmuş ne de bir şiir söyleyerek üzüntüsünü dile 

getirmiştir.
90

  

 

 Nizâmî, gerek kendi zamanında gerek sonraki devirlerde İran edebiyatı üzerinde 

büyük etki yapmış bir sanatçıdır. Sâdî, Hâfız, Câmî ve Mevlânâ gibi büyük şairler onun 

tesiri altında kalmışlar, ondan fikir, mazmun ve nükteler almışlar, mısralar ve beyitler bile 
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iktibas etmişlerdir. Bilhassa Hamse’sini taklit eden şairler pek çoktur fakat bunların 

başında Emir Hüsrevî Dihlevî, Hâcû-yı Kirmânî ve Câmî gibi üstatlar geldiği hâlde hiçbiri 

buna muvaffak olamamıştır.
91

 

 

 Nizâmî’nin romantik kisveye bürünmüş gizemli ruhu, eşsiz sanatının büyüsüyle az 

zamanda yalnız İran edebiyatının içine aldığı sahaya yayılmakla kalmamış, aynı zamanda 

yaratmış olduğu sanat çeşidi, bütün Doğu’da Fars ve Türk edebiyatının en meşhur 

temsilcileri tarafından taklit olunmuştur.
92

 

 

 Klâsik Fars edebiyatından daha sonra vücuda gelen klâsik Türk edebiyatı üzerinde 

de Nizâmî etkisi çok büyüktür. Çağatay sahası Türk şiirinin önemli temsilcisi Ali Şir Nevâî 

de dâhil olmak üzere birçok Türk şairi Nizâmî’yi ya tercüme etmiş ya da ona nazire 

yazmıştır. Bunların arasında orijinalliği ve belki de üstünlüğü bir kısım taklitçilerce kabul 

edilen Leylâ vü Mecnûn mesnevîsiyle meşhur Fuzûlî de vardır.
93

 

 

 1.3. Nizâmî’nin Eserleri 

 

 Nizâmî’nin bir Dîvân’ı ve yaklaşık 35.000 beyitlik beş mesnevîden oluşan 

Hamse’si vardır. Penç-Genc diye bilinen Hamse içerisindeki eserler, yazılış sırasına göre, 

Mahzenü’l-Esrâr, Hüsrev ü Şîrîn, Leylî u Mecnûn, Heft Peyker ve İskendernâme 

(Şerefnâme+İkbâlnâme) adlarını taşırlar.
94

  

 

 1.3.1. Hamse 

 

 Arapça hams (beş) kelimesinin müennesi olan hamse, beş mesnevîden oluşan 

külliyat anlamında ilk defa Nizâmî-yi Gencevî’nin Mahzenü’l-Esrâr, Hüsrev ü Şîrîn, Leylâ 

vü Mecnûn, Heft Peyker ve İskendernâme adlı Farsça eserleri hakkında kullanılmıştır. Penc 

Genc (beş hazine) adıyla da anılan bu mesnevîlerin taklit edilmesiyle sayıları artmaya 

başlayan bu tür eserlere “hamse” adı verilmiştir. Hamse yazan şairlere “hamse-nüvis” veya 
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“sahib-i hamse”, yazdığı mesnevî sayısı beşten fazla olan şairlere de “sahib-i sitte, sahib-i 

sebʻa” gibi isimler verilmiştir.
95

 

 

 Nazir Akalın’ın aktardığı bilgilere göre Muhammed Avfî, Hamse’yi kastederek 

mecazî bir ifadeyle Nizâmî’nin, faziletlerin ve parlaklıkların hazinesini dünyalılar arasında 

anlatım yoluyla dağıttığını ve onların başına parlaklıklar saçtığını belirtir. Abdünnebî, 

Nizâmî’nin Penç-Genc kitabında dercettiği parlaklık ve inceliklerin hiç kimseye nasip 

olmadığını, bu eserin nev-i beşerin fevkinde olduğunu belirttikten sonra, o büyük din ve 

yakîn erbabından sonra, onun istimdadı olmaksızın hamse söylemek isteyenlerin, 

bîedebâne olarak ortaya çıktığını ve arzularına ulaşamadığını, buna ömürlerinin de 

yetmediğini ileri sürerken; Emîn Ahmed Râzî de, eşi benzeri bulunmayan gönül çekici bir 

eser olarak nitelendirdiği Hamse’yi, Nizâmî’nin tac ü taht erbabının arzusu üzerine 

nazmettiğini, Penç-Genc’in ay ve güneş ışığı gibi dünyayı ve dünyalıları aydınlattığını 

söyler. Molla Câmî ise, Nefehatü’l-Üns’de, Penç-Genc’deki mesnevîlerin efsane şeklinde 

olmalarına rağmen hakikatlerin keşfini ve maarifi açıklamaya bir bahane olduklarını; 

Bahâristân’da da, Nizâmî’nin fazilet ve kemâlatını şerhe ihtiyaç olmadığını, Penç-Genc 

isimli eserine kimseye nasip olmayan güzellik ve incelikler doldurduğunu, böyle bir eserin 

beşer kudretinin yetişemeyeceği bir harika olduğunu söyler. Lütfalî Beg Âzer de 

Nizâmî’nin şairlik mertebesinin çok yüksek olduğunu, onun söz diyarının dört rüknünden 

biri olduğunu, şairin mukaddes ruhunun hümâsı göğsünden pervaz ettikten sonra fazılların, 

ariflerin ve şairlerin, onun hayâlatının ürünü olan beş kitabını toplayıp “hamse” diye 

adlandırdıklarını ifade eder. Memmedaga Sultanov ise Nizâmî’yi sanat semasına yükselten 

şeyin onun Hamse’si olduğunu söyledikten sonra, Hamse’yi bir hikmet hazinesi olarak 

telakki etmekte, bu eserin hem şairin yaşadığı devirde hem de sonraki asırlarda en meşhur 

klâsiklerin ilham kaynağı olduğunu, onun tesirinde yazılan hamselerden hiçbirinin 

Nizâmî’nin seviyesine yükselemediğini kaydeder.
96

     

 

 1.3.1.1. Mahzenü’l-Esrâr 

 

 Aruzun müfteʻilün müfteʻilün fâʻilün kalıbıyla yazılan ve yaklaşık 2400 beyitten 

ibaret olan mesnevî, ahlâkî konularda yazılmış olup Erzincan’da hüküm süren Mengücek 
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sülalesinden Fahreddin Behrâmşâh’a ithaf olunmuştur. Eserin yazılış tarihine dair olan 

beyit, çeşitli nüshalarda 501 (1107), 552 (1157), 559 (1163) ve 589 (1193) yıllarını 

gösterecek şekillerde farklı olarak kaydedilmiştir fakat bunların hiçbirini kabul etmek 

mümkün değildir. İlk tarihler, eserin ithaf edildiği Behrâmşâh’ın hükümdar olduğu 

yıllardan eskidir. 589 tarihi ise Nizâmî’nin üçüncü mesnevîsi Leylâ vü Mecnûn’un yazılış 

tarihi olan 584 (1188)’ten sonradır. Bu durumda eserin yazılış tarihi bazı nüshalarda 

görüldüğü üzere 572 (1176) olmalıdır.
97

   

 

 Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere göre eserin yazılış tarihini, Muhammed Ali 

Terbiyet 559 (1163) yılının 24 Rebiyülevvel Perşembe günü olarak gösterirken; Edward 

Browne 561 (1165-1166), Zebîhullah Safâ, Rızâzâde Şafak ve Abdülmuhammed Âyetî 570 

(1174), Şiblî Nuʻmânî de 575 (1179) olarak kabul ederler.
98

    

 

 Bunların haricinde eserin yazılış tarihiyle ilgili olarak Mehmet Emin Resulzade
99

 

559 (1163-1164), Mehmet Kanar
100

 ve Nazir Akalın
101

 570 (1174) veya 572 (1176), 

Rüstem Aliyev,
102

 Yılmaz Öztuna,
103

 Yavuz Akpınar
104

 ve A. Bağırov
105

 1177 ve zikri 

geçen mesnevîyi Türkçeye çeviren M. Nuri Gençosman
106

 ise 582 (1186) şeklinde farklı 

bilgiler ileri sürmüşlerdir. 

 

 Mesnevînin yazılış tarihinde olduğu gibi beyit sayısında da muhtelif bilgiler vardır. 

Nazir Akalın’ın aktardığı bilgilere göre mesnevî, Ali Ekber Dehhüdâ, Zehrâ Hânlerî ve 

Zebîhullah Safâ’ya göre 2260; Nazmi-yi Tebrîzî’ye göre ise 2400 beyitten ibarettir.
107

    

 

Mesnevînin beyit sayısıyla ilgili olarak ayrıca Mehmet Emin Resulzade
108

 2263, 

Ahmed Ateş,
109

 Mehmet Kanar
110

 ve Yılmaz Öztuna
111

 ise 2400 şeklinde farklı rakamlar 

kaydetmektedirler.  
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 Nizâmî, bu mesnevîsini yazarken kendisinin ve edebiyat tarihi araştırmacılarının 

belirttiğine göre, kendisinden önce aynı konu üzerinde mesnevî yazmış olan Senâî-yi 

Gaznevî’nin (ö. 545/1150) Hadîkatü’l-Hakîka adlı eserinden faydalanmıştır. Senâî, 

hikâyelerinde Nizâmî’den önce zühd, öğüt, hikmet ve tasavvuf mazmunlarını ön plana 

çıkarır. Nizâmî ise manzumesinde riyakar vaizlerin öğütlerinin aksine acı, sert ve itab edici 

sözlere yer verir.
112

 

 

 Behrâmşâh, adını ebedîleştireceğini anladığı bu esere karşılık Nizâmî’ye, o devirde 

başlı başına bir servet sayılabilecek 1 cariye, 5000 altın, yükleri çeşitli eşyalardan oluşan 

bir sürü deve, beş baş ester, tam koşumlu 5 at ve kıymetli elbiseler vermiştir.
113

 

 

 Hamse’nin ilk mesnevîsi olan Mahzenü’l-Esrâr, kendisinden sonra gelen dört 

mesnevîden şekil itibariyle bambaşkadır. Mahzenü’l-Esrâr, ne bir aşkın macerasını ne de 

bir hükümdarın dünyayı tutmasını anlatır; ne bir hikâye ne bir masal ne de bir destandır. 

Bu bakımdan bu mesnevînin Hamse’deki diğer mesnevîlerle benzerliği yoktur. Onlarla 

ortaklığı sadece yazıldığı mesnevî tarzıyla telkin ettiği Nizâmî’ce fikirlerdir. Mahzenü’l-

Esrâr, Hamse’deki diğer mesnevîler gibi şekil bakımından bir bütünlük göstermez fakat 

bu, onun mana bakımından bir bütünlükten uzak kaldığını ifade etmez, aksine Mahzenü’l-

Esrâr’ın yazılışındaki asıl gaye şairden ziyade hakîm ve şeyh Nizâmî’nin ahlâkçı fikirlerini 

içten bir bağlılıkla okuyuculara telkin etmektir. Bu yönüyle esere din yayan mukaddes bir 

kitap diyebiliriz.
114

  

 

 Nizâmî mesnevîye, âdet üzere Cenab-ı Hakk’a hitap eden bir hamd ve münacatla 

başlamaktadır. Bu bölümde Nizâmî, bütün varlıkların Allah’tan geldiğinden, zayıf toprağın 

onun bayrağı altına sığındığından, varlığının belli bir şekil ve sureti olmadığından, kimseye 

benzemediğinden, değişmediğinden ve baki olduğundan yani kısaca Allah’ın sıfatlarından 

bahsetmektedir. Hazret-i Peygamber’in naʻtının yer aldığı sonraki bölümde onun, hükmü 

kıyamete kadar sürecek olan en büyük bilgi ve hidayet sahibi olduğundan, miraç 

                                                                                                                                                    
108

 Resulzade, a.g.e., s. 119 
109

 Ateş, a.g.m., s. 322 
110

 Kanar, a.g.m., s. 184 
111

 Öztuna, a.g.m., s. 297 
112

 Akalın, a.g.e., s. 79 
113

 Akalın, a.g.e., s. 79 
114

 Resulzade, a.g.e., s. 119 



37 

mucizesinden ve çeşitli konulardaki övgülerinden söz etmektedir. Hazret-i Peygamber’in 

övgüsünden sonra mesnevînin sunulduğu Behrâmşâh’ın methi yer almaktadır. Bu bölümün 

ardından şair sözün şeref ve faziletini anlatmaya çalışmıştır. Şaire göre yaratılış perdesinin 

açılmasıyla varlık sahnesine ilk gelen söz olmuştur. Söz yani şiir söylemekteki sır perdesi, 

peygamberliğin bir gölgesidir. Mahlûklar arasında kıdem farkı gözetilirken Allah’ın 

huzurunda ilk safta peygamberler ikinci safta ise şairler durmuşlardır. Nizâmî, şiir ve şairin 

derece ve şerefini tayin ettikten sonra İlahî aşkla coşan sihirli bir şair olarak kendi 

portresini çizmiştir. Burada Nizâmî’nin peygamberler derecesine çıkardığı şair, heveslerine 

değil kalbine bağlı olan şairdir. Böyle bir mukaddimeden sonra Nizâmî, son derece güzel 

benzetme ve tasvirlerle süslü bir iki fasılda kendisiyle hasbihâl ederek Allah’a kavuşuyor 

ve onunla baş başa kalıyor. Maddî ilgilerden sıyrılıp kendisini Allah’ın huzurundaymış gibi 

hissediyor ve hakiki aydınlığa erişiyor. Bu mutluluğunu isteğine ermiş bir adam sevinciyle 

anlatan Nizâmî, kendi kendine yükselerek ruhunun Hazret-i Peygamber gibi miraç ederek 

Hak’la temasa geldiğini söylüyor ve vahiy değilse de kendisine ilham olunan hikmetleri 

yaymaya koyuluyor ki mesnevînin asıl telkinci makaleleri de burada başlamaktadır.
115

    

 

 Didaktik ve felsefî şiirin en güzel örneklerinden biri olan Mahzenü’l-Esrâr’da 

adalet, doğruluk, mertlik, yiğitlik, alçakgönüllülük vs. gibi İslâm ahlâkının da yücelttiği 

umumi beşeri değerler işlenmiştir. Ana fikir bakımından birbirine bağlı yirmi makaleden 

oluşan mesnevîde tarihten örnekler ve manzum hikâyeler de yer almaktadır.
116

  

 

 Birinci makale; sözün değeri, şairlik mertebesi, ölçülü söz söyleme ve edebiyat 

yapmanın niteliği, gerçekleri dileyip anlamanın ve kalbî yönelişin gerekliliği, kalbin 

terbiyesi gibi konulardan oluşur. İkinci makale; adalet, insaflı olma ve Hakk’ı hoş tutmanın 

ölçülerinden bahseder. Üçüncü makale; dünyevî olayların karışıklığından dolayı manevî 

ilgilerin bozulmasını dile getirir. Dördüncü makale; hükümdarın reayasının hak ve 

hukuklarını gözetmesi hakkındadır. Beşinci makale; müşevveş durumlar karşısında insanın 

güçsüzlüğü ve aczinden, altıncı makale; varlık âleminde cereyan eden olaylardan ibret 

almadan, yedinci makale; eşref-i mahlûkat olan insanın diğer bütün canlı yaratıklara 

üstünlüğünden, sekizinci makale; yaratılışı kavrayışı bakımından aklın işlevlerinden, 

dokuzuncu makale; insanın dünya gailelerinden nasıl kurtulabileceğinden, onuncu makale; 
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ahir zamanın gelip çatması ve belirtilerinden, on birinci makale; insanın dünyada 

karşılaştığı zorlukları nasıl yenebileceğinden, on iki ve on üçüncü makaleler; dünyanın 

insanı aldatmasına fırsat vermeden onu terk etmek gerektiğinden ve onun vefâsızlığından, 

on dördüncü makale; gafletten uyanmanın şartlarından, on beşinci makale; insanın 

yaratılışı ve bir sınıfın ötekine üstünlüğünden, on altıncı makale; insanın mesleğinde hızla 

ilerlemesi ve dileklerinin nasıl kabul edilebileceğinden, on yedinci makale; kulluğun 

gerekleri, tecrit ve halvete çekilmenin faziletlerinden, on sekizinci makale; ahireti 

karşılama konusunda insanların gidişatından, on dokuz ve yirminci makaleler; zamane 

insafsızlarının tenkidi ve zamane çocuklarının vefâ ve himmetinden bahseder. Şair aynı 

zamanda 40 yıllık ömrünü de bu eserinde tenkit eder.
117

  

 

 Osmanlı, İran ve Çağatay sahasında Mahzenü’l-esrar geleneğine bağlı 

mesnevîlerde planın yanı sıra konuların bir kısmı da ortaktır. Mesnevîlerdeki ortak 

hikâyelerin belli başlı kaynakları Kuran-ı Kerim, İslâm Tarihi, Mevlânâ’nın Mesnevî’si, 

Feridüddin Attar’ın Tezkiretü’l-evliyâ’sı, Mantıku’t-tayr’ı, Sadi’nin Gülistan ve Bostan’ı, 

Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevîsidir. Mesnevîlerde yer alan hikâyeler dinî ve ahlâkî 

mahiyettedir. Dolayısıyla bu üç coğrafyada yaşayan insanların kültür birliği yani ortak din 

ve moral değer anlayışları, Nizâmî’nin Mahzenü’l-esrâr’ına nazire sayılan mesnevîlerde 

açıkça görülmektedir.
118

   

 

 Mahzenü’l-Esrâr’a İran edebiyatında, Emîr Hüsrev Dihlevî (ö. 725/1324) 

Matlaʻu’l-Envâr, Hâcû-yı Kirmânî (ö. 753/1352) Ravzatü’l-Envâr, Kâtibi-yi Nişâbûrî (ö. 

838/1434) Gülşen-i Ebrâr, Molla Abdurrahman Câmî (ö. 898/1492) Tuhfetü’l-Ahrâr, Urfi-

yi Şîrâzî (ö. 999/1590) Mecmâʻu’l-Ebkâr, Feyzi-yi Hindî (ö. 1004/1595) Merkez-i Edvâr, 

Melik-i Kumî (ö. 1025/1616) Menbâʻu’l-Enhâr adlı mesnevîlerini nazire olarak kaleme 

alırlar.
119

  

 

 Çağatay sahasında Ali Şîr Nevâî’nin Hayretü’l-ebrâr’ı, Anadolu sahasında Ahmed-

i Rıdvan’ın Mahzenü’l-esrâr’ı, Hayalî’nin Ravzatü’l-envâr’ı, Rahmî’nin Gül-i Sad Berg’i, 
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Azerî İbrahim Çelebi’nin Nakş-ı Hayâl’i, Alî’nin Tuhfetü’l-uşşâk’ı, Cinanî’nin Riyazü’l-

cinân’ı, Nevizade Atayî’nin Nefhatü’l-ezhâr’ı, Mahzenü’l-esrâr geleneğine bağlıdır.
120

  

 

 1869’da Caunpûr’da taş baskısı yapılan eserin Vahîd-i Destgirdî (Tahran 

1313/1934), Rus müsteşriki Evgenii E. Berthels’in tashihiyle Abdülkerim Ali b. Alizâde 

(Bakü 1960) ve Hüseyin Pejmân Bahtiyârî (Tahran 1344/1965) tarafından tenkitli neşirleri 

hazırlanmıştır. Mahzenü’l-Esrâr’ı nazire, taklit ve tercüme yoluyla Türkçeye ilk aktaran 

şair, VIII. (XIV.) yüzyılda yaşayan ve “Türkî-gûy” diye anılan Haydar Harizmî’dir. M. 

Nuri Gençosman da mesnevîyi Türkçeye tercüme etmiştir (Ankara 1946). Eseri Gh. H. D. 

Darab İngilizceye (London 1945), K. A. Lipskerov ve S. V. Shervinsti Rusçaya (Moskova 

1959) ve Dj. Mortazavi Fransızcaya (Paris 1987) çevirmiştir. Ayrıca esere birçok şerh 

yazılmıştır.
121

  

 

 1.3.1.2. Hüsrev ü Şîrîn 

 

 Ahmed Ateş, Nizâmî’nin ikinci mesnevîsi olan Hüsrev ü Şîrîn’in muhtelif nüshaları 

birbirinden çok farklı olduğu için yazılış tarihi ve kime ithaf edildiğinin kesin bir şekilde 

tespit edilemediğini fakat eski nüshalara bakılacak olursa Sultan Tuğrul bin Arslan’a (573-

590/1177-1194) ithaf edildiğini belirtmektedir.
122

  

 

 Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere göre Abdünnebî ve Edward Browne, şairin bu 

mesnevîsini Atabek İldeniz’in ikinci oğlu olan Muhammed ve Kızıl Arslan’a ve yine İran 

Selçuklularının son hükümdarı Tuğrul bin Arslan’a takdim ettiğini söylerler. Şair de 

mesnevîsinin başında Tuğrul bin Arslan’ı metheder fakat Atabek Şemsüddin Ebû Cafer 

Mehmed İbn-i İldeniz ve Muzafferüddin Kızıl Arslan hakkında da birer methiye söyler. 

Şiblî Nuʻmânî ise Nizâmî’nin bu mesnevîsini yazmaya başladığı zaman daha kitabın 

başındayken sesinin her tarafa yayıldığını ve bu haberi alan Tuğrul bin Arslan’ın, hatıra 

kalması için bu kitabı kendi adına yazmasını istediğini kaydetmektedir.
123

 Mehmet Emin 
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Resulzade ise Hüsrev ü Şîrîn’in Azerbaycan padişahlarından Atabek Muhammed Cihan 

Pehlivan’a ithaf olunduğunu belirtmektedir.
124

  

 

 Nazir Akalın’ın aktardığı bilgilere göre Şiblî Nuʻmânî, Hüsrev ü Şîrîn 

tamamlandığı zaman Atabek Muhammed bin İldeniz’in vefat ettiğini ve kardeşi Kızıl 

Arslan’ın onun yerine tahta oturduğunu; Kızıl Arslan’ın, Nizâmî’nin saraya çağrılması için 

emirler verdiğini; şairin gelişini haber alınca da onun zahitliğine ve manevî şahsiyetine 

hürmeten hazır olan eğlence ortamını kaldırıp şarkı ve çalgı seslerini iptal ettiğini, 

kendisinin de bizzat yerinden kalkıp saygı merasimini ifa ederek ona layık olan yeri 

gösterdiğini, beraber sohbet ettikten sonra Nizâmî’nin Kızıl Arslan için yazdığı kasideyi 

bir râvînin ayağa kalkarak okuduğunu, kasideden sonra da Hüsrev ü Şîrîn’in okunmaya 

başlandığını, Kızıl Arslan’ın elini şairin omzuna koyarak tam bir şevkle dinlediğini ve 

arada bir ona “Aferin” dediğini, sonunda da “Siz bana yepyeni bir hayat bağışladınız ve 

ismimi ebedî kıldınız, şimdi size borçluyum.” diyerek kendisine Hamduniyân kasabasını 

ödül olarak verdiğini nakletmektedir.
125

 

 

 Hüsrev ü Şîrîn’in yazılış tarihi hususunda da kaynaklarda muhtelif bilgiler göze 

çarpmaktadır. Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere göre Edward Browne mesnevînin yazılış 

tarihi olarak 571 (1175-1176) yılını gösterirken; Muhammed Ali Terbiyet eserin 576 

(1180)’da nazmedildiğini belirtmektedir. Eserin tenkitli bir neşrini hazırlayan 

Abdülmuhammed Âyetî ise şairin bu mesnevîsini 580-581 (1184-1185) yılında yazmaya 

başladığını, Atabek Kızıl Arslan’ın ölüm yılı olan 587 (1191) yılına kadar da tasarrufta 

bulunduğunu kaydetmektedir.
126

  

 

Rieu katalogunda yer alan bir Hüsrev ü Şîrîn nüshasının 567b varağını kaynak 

gösteren ve mesnevînin bazı nüshalarında tamamlanma tarihi olarak 576 (1180-1181) yılını 

veren bir beyit görüldüğünü belirten Ahmed Ateş, mesnevînin en sonunda atabey 

Muhammed Pehlivan’ın ölümü (582/1186) üzerine yazılmış bir parça olduğunu ve ayrıca 

eserde 587 (1191)’de vukua gelen hadiselerden de bahsedildiğini ileri sürerek yukarıdaki 

tarihi doğru bulmaz ve mesnevîye 576 (1180-1181)’da başlandığını ve eserin 587 

(1191)’de tamamlandığını veya mukaddimelere ilaveler ile muhtelif zamanlarda muhtelif 
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hükümdarlara ithaf edildiğini kabul eder.
127

 Bunların dışında Sabri Sevsevil
128

 571 (1175), 

Yavuz Akpınar,
129

 A. Bağırov,
130

 Ali Nihat Tarlan
131

 ve Mehmet Emin Resulzade
132

 576 

(1180), Mehmet Kanar
133

  576 (1180-1181) ve Yılmaz Öztuna
134

 587 (1191) şeklinde 

farklı tarihler kaydetmektedirler.  

 

 Mefâʻîlün mefâʻîlün feʻûlün kalıbıyla yazılan Hüsrev ü Şîrîn’in beyit sayısında da 

değişik rakamlar ileri sürülmüştür. Mesnevînin beyit sayısı Ahmed Ateş
135

 ve Yılmaz 

Öztuna’ya
136

 göre 5700, Mehmet Kanar’a
137

 göre 5700 ile 7700 arası, Sabri Sevsevil’e
138

 

göre 6500, Ali Nihat Tarlan’a
139

 göre 6512 ve Mehmet Emin Resulzade’ye
140

 göre ise 

6966’dır.  

 

 Hüsrev ü Şîrîn Sâsânîlerin 23’üncü padişahı Hüsrev Perviz ile sevgilisi Şîrîn’e ait 

eski bir hikâye üzerine işlenmiş manzum bir romandır. Bu hikâye parça parça olarak eski 

kitaplardan Câhiz’in Kitâbü’l-Mehâsin ve’l-Ezdâd’ı, Ebû Mansur-ı Seâlibî’nin Gurerü’l-

Ahbâr’ı, Ebû Ali Miskeveyh’in Nedîmü’l-Ferîd’i, İbn-i Nebâte’nin Serihu’l-Uyûn’unda 

nesir ile ve meşhur İran şairi Firdevsî’nin Şehnâme’sinde nazım ile, birbirine benzer 

şekillerde kaydolunmuştur. Nizâmî, bu hikâyeyi tamamıyla nazma çeken ilk şairdir. 

Kendine mahsus ruhî tahlil ve yaratıcılık sanatı sayesinde dünya edebiyatının ölmez 

konusunu teşkil eden aşk üzerine yazılmış destanlar arasında ona seçkin bir yer temin 

etmiştir.
141

  

 

 Mesnevînin Nizâmî’deki şekliyle esas çerçevesi şöyledir: Çocuğu olmayan İran 

hükümdarı Hürmüz’ün Tanrı’ya yakarışları ve adakları sonunda dünyaya gelen oğlu 

Hüsrev, büyük bir itina ile büyütülüp delikanlılık çağına vardığında bir gece rüyasında 
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gördüğü dedesi Enûşirevân’dan kendisine Allah tarafından şu dört şeyin ihsan edileceği 

müjdesini alır: Emsalsiz güzellikte bir sevgili, adı Şebdîz olan harikulâde bir at, Bârbed 

adında bir mûsikişinas ve muhteşem bir taht. Hüsrev gün görmüş, ülkeler dolaşmış 

maharetli bir ressam olan nedimi Şâpûr’dan Ermen melikesi Mihîn Bânû’nun Şîrîn adında 

dünyalar güzeli bir yeğeni ve onun da Şebdîz adlı bir atının bulunduğunu öğrenir. 

Hakkında duydukları ile Şîrîn’e âşık olan Hüsrev, Şîrîn’i istetmek için Şâpûr’u Ermen 

diyarına gönderir. Şâpûr, Hüsrev’in resimlerini yaparak Şîrîn’in görebileceği yerlere asıp 

onun ilgi ve merakını uyandırır. Daha sonra da rahip kılığı ile ortaya çıkar ve gerçeği 

anlatır. Şîrîn de resimlerine bakarak Hüsrev’e âşık olur. Hüsrev’in bir yüzüğü ile beraber 

resmini Şîrîn’e veren Şâpûr, Hüsrev’i bulmak üzere onun ülkesi Medâin’e gitmesini söyler. 

Şîrîn, erkek kıyafetine girip avlanmak bahanesiyle atı Şebdîz’e binip saraydan ayrılır ve 

Medâin yolunu tutar. Diğer tarafta memleketinin kumandanlarından Behrâm-ı Çûbîn’in 

entrikası yüzünden babası ile arası açılan Hüsrev, sadık bendelerine Şîrîn gelecek olursa 

onu ücra bir köşkte ağırlamaları için talimat verip kıyafetini değiştirerek Ermen ülkesine 

doğru yola çıkar. Yolda bir göl kenarında konaklar ve gölde yıkanmakta olan Şîrîn’i görür. 

Ancak ikisi de değişik kıyafetlere girmiş olduklarından birbirlerini tanımazlar ve aksi 

istikamette yollarına devam ederlerse de bir süre sonra durumun farkına varırlar. Şîrîn, 

Mihîn Bânû’dan izinsiz ayrıldığı için Ermen’e dönemeyeceğini düşünerek Medâin’deki 

köşkte Hüsrev’in geri dönüşünü beklemeye başlar. Hüsrev ise Mihîn Bânû’nun misafiri 

olarak Ermen’de hasretle Şîrîn’i beklemekte ve yanından ayırmadığı Bârbed’in 

nağmeleriyle teselli bulmaktadır. Daha sonra Medâin’de olduğu öğrenilen Şîrîn’i almaya 

gönderilen Şâpûr, onu bulur, birlikte Ermen’e doğru yola çıkarlar. O sırada babasının, 

kumandanı Behrâm-ı Çûbîn tarafından tahttan indirildiği haberini alarak Medâin’e giden 

Hüsrev, Çûbîn’in tertipleri ve onun askeri karşısında tutunamayıp yeniden Ermen’e hareket 

eder. Öte yandan Ermen’e varan Şîrîn orada Hüsrev’i bulamayınca perişan olur. Ancak bir 

gün kendini oyalamak için ava çıktığında Hüsrev’le karşılaşır. İki sevgili günlerini av ve 

içki âlemleriyle geçirmekte iken Hüsrev Şîrîn’den vuslat ister. Mihîn Bânû’nun kendisine 

öğüt verip yemin ettirmiş olması dolayısıyla Şîrîn bu teklifi reddeder ve ona her şeyden 

önce mertlik gereği olarak taç ve tahtını kurtarmasını söyler. Şîrîn’in bu sözleriyle gönlü 

kırılan Hüsrev, bir çare aramak ümidiyle Bizans diyarına gider. Kendisini çok iyi 

karşılayan Rum kayseri onu kızı Meryem ile evlendirir ve tahtını kurtarması için 50000 

kişilik bir ordu ile Medâin’e gönderir. Behrâm-ı Çûbîn’i zorlu bir savaşla yenen Hüsrev 

orada yeniden tahtına oturur. Ancak Meryem ile yaptığı gönülsüz evlilik ona Şîrîn’in 
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aşkını unutturamamıştır. Bu arada Mihîn Bânû ölmüş, Şîrîn Ermen melikesi olmuştur. 

Hüsrev’e yaptığı gönül kırıcı muameleden pişmanlık duymakta ve hâlâ onun aşkıyla 

yanmaktadır. İçinde bulunduğu ruh hâliyle ülkeyi yönetemeyeceğini anladığından bir yıl 

sonra tahtını yakınlarından birine bırakarak Medâin’deki köşkte inzivaya çekilir. Bu arada 

Hüsrev, Şâpûr’u araya koyarak çektiği hasrete dayanamadığını ve görüşme dileğini Şîrîn’e 

iletir. Şîrîn ise onun bu talebini artık başkası ile evli olduğu için geri çevirir. Bu arada 

maceraya başka bir yön veren olaylar içinde yeni bir şahıs ortaya çıkar. Çocukluğundan 

beri taze sütle beslenmeye alışkın olan Şîrîn, çevre otlaksız olduğundan süt bulmakta 

zorluk çekmektedir. Şâpûr’dan buna bir çare bulmasını ister. Şâpûr da Çin’de kendisiyle 

birlikte aynı üstattan ders gören arkadaşı Ferhâd’ı ona getirir. Şîrîn’in isteği üzerine işe 

başlayan Ferhâd, bir ay içinde sarp kayalar arasında bir su yolu açıp Şîrîn’in köşkü önünde 

yaptığı havuz ve çeşmeye uzaktaki otlaklardan taze süt akıtmaya başlar. Fakat Ferhâd daha 

sesini ilk duyduğu anda Şîrîn’e âşık olmuştur. Onun yaptığı işe mükâfat olarak verdiği 

mücevherleri kabul etmez. Ümitsiz aşkının ıstırabı ile kırlara, dağlara düşer. Gizli tutmak 

istediği aşkı kısa zamanda herkes tarafından duyulur. Durumu öğrendiğinde Ferhâd’ı 

kıskanan Hüsrev, onu huzuruna çağırıp para ve servet teklifiyle onu bu sevdasından 

vazgeçirmeye çalışır. Razı edemeyince başardığı takdirde Şîrîn’den uzak durmayı vaad 

ederek baştan başa sert kayadan ibaret olan Bîsütûn dağını delip ordunun geçebileceği bir 

yol açmak gibi olmayacak bir işle oyalamak ister. Şîrîn’in aşkından aldığı güçle işe girişen 

Ferhâd, her kazma vuruşunda dağın bir parçasını indirir. Şîrîn’in ve atı Şebdîz’in 

tasvirlerini kayalara işleyen Ferhâd’ın yaptığı iş dillere destan olur. Duyduğu merakla onun 

çalışmasını seyretmeye gelen Şîrîn’in bir ara atı sakatlanıp yuvarlanmak üzere iken Ferhâd 

onu atıyla birlikte havada yakalayıp köşke götürür. Bu arada açmakta olduğu yolu 

neredeyse dağın öbür ucuna ulaştırabileceği korkusu Hüsrev’e Ferhâd’ı aradan kaldırma 

çarelerini düşündürür. Bu maksatla ona Şîrîn’in öldüğü haberini yollar. Duyduğu haberle 

yıkılan Ferhâd derin bir ıstırapla hemen can verir. O sırada Hüsrev’in karısı Meryem de 

ölür. Bu iki ölüm dolayısıyla Hüsrev ile Şîrîn birbirlerine iğneleyici birer başsağlığı 

mektubu yazarlar. Yaptıklarından özür dileyip Şîrîn ile yeniden bir araya gelmek isteyen 

Hüsrev, onun bu teklife uzak durması karşısında kendisini avutmak için Şeker adlı genç bir 

kızla evlenir. Fakat bir müddet sonra Hüsrev, Şeker’den bıktığı gibi Şîrîn’in de inadı kırılır. 

Neticede Hüsrev ve Şîrîn büyük bir düğünle evlenirler. Hüsrev’in; Şîrîn, taht, Bârbed ve 

Şebdîz’e sahip olacağına dair rüyası böylece gerçekleşmiş olur. Bu şekilde yaşayıp 

giderlerken Şîrîn’in tesiriyle değişen, varlık ve hayatın faniliği hakkında felsefî 
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düşüncelere kapılan Hüsrev, Şîrîn’le beraber inzivaya çekilir. Hüsrev’in Meryem’den 

doğan ve tahtın varisi olan kötü ruhlu oğlu Şîrûye öteden beri Şîrîn’e göz koymuştur. 

Gayesine ulaşmak için babası Hüsrev’i bir gece öldürtür. Şîrîn’e gizlice haber gönderip 

onu kendisiyle evlenmeye zorlar. Şîrîn bu teklifi kabullenmiş görünerek Şîrûye’yi oyalar. 

Hazırlanan türbeye Hüsrev’in tabutu büyük bir merasimle götürülür. Tek başına türbeye 

giren Şîrîn, belinden çıkardığı hançerle tabutun başında ona sarılmış olarak hayatına son 

verir.
142

           

 

 Bazı edebiyat tarihçileri tarihî bir rivayete dayanan bu mesnevîyi Doğu’daki ilk 

manzum roman olarak kabul etmektedirler. Kahramanlarının psikolojilerine dikkat etmesi, 

başkahramanlarının şahsiyetindeki değişme ve gelişmeleri dinamik olarak tasvir etmesi, 

Nizâmî’nin mesnevî yazmadaki başarısının bir göstergesidir. Aşk konulu mesnevînin 

başkahramanlarından olan Şîrîn’in, belirgin vasıflarla işlenmesi ve sevgisine son derece 

sadık, fedakar, mert ve asil bir kadın olması gibi özellikleri bakımından dünya edebiyatının 

belli başlı kadın tipleri arasında yer almaktadır. Nizâmî’nin bu eserinde prototipini çizdiği 

Ferhâd ise daha sonra yazılacak olan mesnevîlerde daha da geliştirilmiş ve aşkı uğruna 

canını feda eden yiğit ve iradeli bir insan olarak sembolleşmiştir. Hüsrev daha arka planda 

ve zayıf karakterli, kararsız birisi olarak canlandırılmıştır. Bu sebeple bazı şairler Ferhâd’ı 

ön plana çıkartarak başkahraman yapmışlar ve hikâyeyi Ferhâd u Şîrîn şekline 

sokmuşlardır.
143

  

 

 Nizâmî’nin eseri bileşik yapısı, tip ve olayların zenginliği, olayların gelişmesinde 

keskin dönüşlerin bolluğu bakımından yeni çağın geniş konulu ünlü romanlarıyla boy 

ölçüşebilir. Bu bakımdan Azerbaycan şairi dünya edebiyatı klâsiklerini birkaç asır 

önlemiştir. Fakat burada önemli olan baş ve ikinci dereceden kahramanlarının tanıtımı 

yöntemi, konunun mana zenginliğidir. Orta çağlarda kaleme alınan bu eserin şaşırtıcı bir 

yanı da fantezi unsurun tamamen önemsiz rol oynaması her şeyin doğması ve doğal yolla 

gelişerek ilerlemesidir. Nizâmî’de konunun tertibinde temel ilke kendiliğinden gelişen 

olaylardır. Tiplerin ihtirazları, çıkarları, durumu ve tabiatı, nihayet onların düştüğü 

durumlar olayların harekete geçmesine hizmet etmektedir.
144
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 İran edebiyatında Nizâmî’nin bu eserine nazire yazan şairler arasında; Emîr 

Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1324), Asafî (ö. 920/1514), Hâce Şihâbüddîn (ö. 922/1516), 

Hâtifî-yi Isfahânî (ö. 938/1531), Ahî (ö. 947/1540), Kâsımî (ö. 979/1571), Mevlânâ Vahşî 

el-Yezdî (ö. 992/1584), Urfî-yi Şirâzî (ö. 999/1590), Kevserî (ö. 1015/1606), Şapûr (ö. 

1020/1611), Asâf Hân (ö. 1021/1612), Şerîf Kâşî (ö. 1026/1617), Maşrıkî (ö. 1050/1640), 

Hindû (ö. 1055/1645), İbrâhîm Ethem (ö. 1061/1650), Nâmî (1204/1790), Şihâb-ı Turşîzî 

(ö. 1215/1800)’yi sayabiliriz. Bunların yanı sıra hikâyeyi; Arifî (IX/XIV. yy) Ferhâdnâme, 

Vahşî-yi Bafkî (ö. 991/1583) Ferhâd u Şîrîn, Bezmî de (XI/XVII. yy) Şîrîn u Ferhâd 

adlarıyla işlerler.
145

  

 

Hüsrev ü Şîrîn hikâyesini Türk edebiyatında Nizâmî’ye nazire olarak yazan ilk şair, 

Kıpçak şairi Kutb’dur (VIII/XIV. yy). Daha sonra Fahrî (ö. ?) ve Şeyhî (ö. 1431) 

tarafından tercüme-taklit yolu ile nazireler kaleme alınır. Şeyhî’den sonra Hüsrev ü Şîrîn 

hikâyesini edebiyatımızda işleyen diğer şairler şunlardır: IX/XV. yy.da Ahmed Rıdvân, 

X/XVI. yy.da Muîdî ve Hayâtî, XI/XVII. yy.da Hamîdîzâde Celîlî (ö. 977/1569) ve 

İmâmzâde Ahmed (ö. 977/1569), Halîfe (ö. 980/1572), Mahvî (ö. 988/1580), XII/XVIII. 

yy.da Fasîh Ahmed Dede (ö. 1111/1699), XIII/XIX. yy.da Sâlim, XIV/XX. yy.da Âzerî 

şairi Mustafa Ağa Nâsır… Hikâyeyi ayrıca, Alî Şîr Nevâî, Yavuz Sultan Selim’in kardeşi 

Şehzâde Korkud (Harîmî) (ö. 918/1512), Ârif Çelebi (XI/XVI. yy) ve Nâkâm (ö. 

1324/1906) gibi şairler de Ferhâd u Şîrîn başlığı altında işlerler.
146

 İsmail Ünver, yukarda 

ismi geçen Hayâtî’ye ait olduğu bilinen Hüsrev ü Şîrîn’in Ahmed Rıdvân’dan intihal 

edildiğini tespit etmiştir.
147

  

 

 Hüsrev ü Şîrîn’in taş basmaları, 1249/1883’te Bombay’da, 1288/1871’de Lahor ve 

Lucknow’da, 1881’de Cawnpore’da yapılır. Eserin ilmî neşirleri ise 1317/1938 yılında 

Vahîd Destgirdî tarafından, 1960 yılında L. A. Hetakurov tarafından, 1343/1964 yılında 

Hüseyin Pejmân Bahtiyârî tarafından, 1353/1974 yılında da Abdülmuhammed Âyetî 

tarafından gerçekleştirilir. 1957 yılında Astalin Âbâd isimli bir müellif tarafından 

Tacikistan’da seçilmiş bir metni neşredilir. Hüsrev ü Şîrîn 1935’te Rusçaya, 1947 yılında 

da Azerbaycan Türkçesine manzum olarak çevrilir. 1981 ve 1982 yıllarında da eserin 

filoloji ve bediî tercümeleri Bakü’de yayınlanır. Nizâmî’nin bu ölümsüz eseri, Sabri 
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Sevsevil tarafından 1943 yılında dilimize çevrilir ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın Şark-İslâm 

Klâsikleri serisi içerisinde yayınlanır. Bir yıl sonra da Ali Nihad Tarlan tarafından ayrı bir 

tercümesi İstanbul’da neşredilir.
148

  

 

 1.3.1.3. Leylâ vü Mecnûn 

 

 Nizâmî, üçüncü mesnevîsi olan Leylâ vü Mecnûn’u aruzun mefʻûlü mefâʻilün 

feʻûlün kalıbıyla yazmıştır. Şair bir gün yeni bir mesnevî yazmayı düşünürken Şirvânşâh 

Celâlüddevle Ahsitan bin Minuçihr’den Leylâ ile Mecnûn hikâyesini nazmetmesini isteyen 

bir mektup almış; o zaman yaşının ilerlemiş olmasından ve zayıflığından dolayı bunu kabul 

etmek istememiş fakat oğlu Muhammed’in ricası üzerine bu mesnevîyi yazmıştır.
149

 

 

 Nizâmî, dört ay içerisinde tamamladığı Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinin bitiş tarihini 

bizzat belirtmesine rağmen kaynaklar bu tarihi farklı şekillerde kaydetmektedirler. 

Muhammed Ali Terbiyet, Şiblî Nuʻmânî, Zebîhullah Safâ, Rızâzâde Şafak ve Edward 

Browne ittifakla Nizâmî’nin belirttiği 584 (1188) tarihini gösterirken; Zehrâ Hânlerî 585 

(1189) ve Ali Ekber Dehhüdâ da 588 (1192) tarihini kabul ederler.
150

  

 

 Ahmed Ateş’in aktardığı bilgilere göre Nizâmî, başta hikâyenin mevzuunu çok dar 

bulmuş ve hikâyeyi parlak hükümdar meclislerinden, eğlence âlemlerinden ve bahçelerden 

de yoksun görmüştür fakat eseri yazmaya başlayınca mevzu çok kolay ilerlemiş, kendi 

söylemiş, gönlü cevap vermiş; kendi kazmış, kaynak su vermiş, böylece 4 aydan az bir 

zamanda 584 yılı Recebinin sonunda (24 Eylül 1188) eserini tamamlamıştır. Mevzu, şairi o 

kadar cezbetmiştir ki şair, başka işleri olmasaydı mesnevîyi 14 gecede 

tamamlayabileceğini söylemektedir.
151

 Ayrıca Yavuz Akpınar,
152

 A. Bağırov,
153

 Mehmet 

Kanar,
154

 Yılmaz Öztuna,
155

 Ali Nihat Tarlan,
156

 Abdülkadir Karahan,
157

 Agâh Sırrı 
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Levend,
158

 Mehmet Emin Resulzade
159

 ve Rüstem Aliyev
160

 de mesnevînin 584 (1188)’te 

yazıldığı hususunda Ahmed Ateş ile hemfikirdirler. 

 

 Leylâ vü Mecnûn’un beyit sayısı da kaynaklarda değişik şekillerde 

kaydedilmektedir. Beyit sayısını 4000 olarak kabul eden müellifler, sonraki beyitlerin 

başkaları tarafından ilave edildiğini öne sürerken şairin: “În çâr hezâr beyit ekser / Şod 

gofte be çâr mâh kemter” (Bu eser dört bin küsür beyittir. Dört aydan daha az bir zamanda 

söylendi.) beytine atıfta bulunarak iddialarını desteklemeye çalışmışlardır. Mesnevînin 

beyit sayısını Berât Zencânî 4583, Abdülmuhammed Âyetî 4700, Nazmi-yi Tebrîzî 5100 

olarak gösterirken Hüseyin Pejmân Bahtiyârî ise Zeyd ile Zeyneb hikâyesi ve Selâm-ı 

Bağdâdî’nin Mecnûn’u görmeye geldiğini anlatan 723 beyitlik bölümlerin başka şairler 

tarafından eklendiğini söylemekte ve mesnevînin aslının 4000 beyit olduğunu 

belirtmektedir.
161

 Ahmed Ateş de bizzat Nizâmî’nin söylediği üzere mesnevînin 4000 

küsür beyit olduğunu fakat bugün elde bulunan nüshalarda 5100 kadar beyit tespit 

edildiğini ve esere bir kısmı Nizâmî’ye ait olması muhtemel olan pek çok ilaveler 

yapıldığını kaydetmektedir.
162

 Ayrıca mesnevînin beyit sayısıyla ilgili olarak Mehmet 

Emin Resulzade
163

 4613, Agâh Sırrı Levend
164

 ve Ali Nihat Tarlan
165

 4718, Mehmet 

Kanar
166

 5000 ve Yılmaz Öztuna
167

 ise 5100 şeklinde farklı rakamlar kaydetmektedirler. 

 

 Leylâ vü Mecnûn teminin kaynağı, Arap geleneğine bağlıdır. Hikâyenin asıl önemli 

kahramanı olan Mecnûn, güçlü bir ihtimale göre (ölümü yaklaşık olarak 690-700) Kays bin 

el-Mülevvah el-Âmirî adında bir şairdir. Ona Mecnûn denilmesinin sebebi aşkı yüzünden 

aklını kaybetmesindendir. Sevgilisi Leylâ ise Mehdî bin Saʻd el-Âmirî’nin kızıdır. Yani 

her ikisi de akrabadırlar. Başka bir söylentiye göre Kays, kuruntuya dayalı, gerçekte 

yaşamamış bir şair olup onun diye tanıtılan şiirler, amcasının kızını sevmekle beraber 
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durumunu açıklamak istemeyen şair bir Emevî prensinindir fakat Mecnûn diye tanıtılan 

Kays’a mal edilmiştir.
168

 

 

 Bir Arap halk hikâyesi olan Leylâ vü Mecnûn’u, Ebu’l-Fereci’l-Isfâhânî, Halid bin 

Külsüm, Ebû Bekrü’l-Vâlibî (Dîvânu Mecnûn ve Leylâ), İbnü’l-Müberred (Nüzhetü’l-

Müsâmir fî Ahbâri Mecnûnı Benî Âmir), Şemsüddîn Ali bin Tulunu’s-Sâlihî (Bastu 

Sâmiu’l-Müsâmir fî Ahbâri Mecnûnı Benî Âmir) gibi yazarlar değişik şekillerde ve bölük 

pörçük bir hâlde eserlerinde işlemişlerdir.
169

  

 

 Charles Pellat, bu hikâyenin Benî Âmir’in temsil ettiği Kuzey Araplarının Güney 

Araplarına karşı bir tepkisi olduğunu, platonik aşk hikâyelerinin Güney Araplarından Benî 

Uzre’ye mahsus olmadığını, Cemîl el-Uzrî aşkına benzer bir hikâyeye onların da sahip 

bulunduğunu gösterme eğiliminden doğduğunu ileri sürer.
170

 

 

 Nizâmî, doğrudan doğruya Arap kaynaklarından faydalanarak hikâyesini kaleme 

alan ilk şairdir. O, Arap kaynaklarındaki söylentilerden bazısını değiştirerek, kendiliğinden 

bazı motifler de ekleyip konuya uygun hikâyelerle süsleyerek eserini meydana 

getirmiştir.
171

 Nizâmî’de şehir hayatı da hikâyeye girer. Kays ile Leylâ mektepte 

birbirlerini görüp severler. Kays’ın babası zengindir. Nevfel Nizâmî’de kahramanlığı ile ün 

salmış bir askerdir ve Leylâ’yı Mecnûn’a almak için onun kabilesi ile savaşır. Kays’ın 

rakibi İbn Selâm’dır, Leylâ’yı onunla evlendirirler lakin Leylâ kocasını yanına 

yaklaştırmaz. Kays’ın dayısı Selim Âmirî onunla ailesi arasındaki teması sağlar, çölde 

Mecnûn’u ziyaret ederek ona haber ve yiyecek götürür. Selâm-ı Bağdadî Mecnûn’un çöl 

hayatını bize tanıtır, Mecnûn’un şiirlerini toplayıp yayan odur.
172

 

 

 Hamse’sinin en güzel mesnevîsi olarak kabul edilen Leylâ vü Mecnûn’un özeti şu 

şekildedir: Arabistan’da Âmirî kabilesi şeyhinin yıllarca çocuğu olmaz. Birçok yalvarış ve 

yakarıştan sonra Allah kendisine bir erkek çocuk nasip eder ve adını Kays koyar. 

Mükemmel bir bakım ve terbiyenin ardından 10 yaşına giren Kays, eğitimi için okula 

verilir. Okulda Leylâ ile tanışır ve birbirlerine âşık olurlar. Kays ile Leylâ’nın aşkları 
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günden güne etrafa yayılır ve Leylâ’ya olan vurgunluğundan dolayı Kays’a Mecnûn lakabı 

verilir. Leylâ’nın ailesi durumu öğrenince kızlarını okula göndermezler. Leylâ’nın 

hasretine daha fazla dayanamayan Mecnûn ise her gün onun mahallesine gider ve uzaktan 

da olsa Leylâ’yı görmeye çalışır. Oğlunun bu hâlini gören Âmirî şeyhi, yanına söz bilir 

birkaç kişi alır ve Leylâ’yı babasından istemeye giderler. Leylâ’nın babası Mecnûn’un akıl 

sağlığının bozuk olduğunu ileri sürerek kızını onlara vermez. Bunun üzerine babası, bir 

ümitle Mecnûn’u Kâbe’ye götürür ve dua eder fakat bu da aşk derdine ilaç olmaz. Mecnûn, 

kendisinden geçmiş bir şekilde her gün Leylâ’nın kabilesine gider ve onun adına gazeller 

okur. Bu durumdan bıkıp usanan kabile halkı Mecnûn’un babasına haber gönderir ve 

oğlunu kabilelerinden çekmediği takdirde onu öldüreceklerini söylerler. Oğluna zarar 

gelmesinden korkan babası, Mecnûn’a ne kadar nasihat etse de çare olmaz. Bu sırada İbn-i 

Selâm adında Bağdatlı bir tacir, Leylâ’yı görüp âşık olur ve babasından ister. Babası 

Leylâ’yı İbn-i Selâm’a verir fakat kızının sağlığı gereği düğün için mühlet ister. Bir gün 

Nevfel adında bir yiğit çölden geçerken kendinden geçmiş bir şekilde yerde yatan 

Mecnûn’a denk gelir, hikâyesini öğrenir ve ona Leylâ’ya kavuşma hususunda söz verir. 

İyilikle kızı babasından ister fakat ret cevabını alınca savaşa girişirler. İlk savaşta Nevfel 

başarılı olamaz ve barış ister. Yenilgiyi gururuna yediremeyen Nevfel, Mecnûn’un da 

sitemi üzerine daha fazla asker toplar ve tekrar Leylâ’nın kabilesi üzerine yürür. Savaş 

esnasında Mecnûn, sevgilisi Leylâ’nın kabilesinin mağlup olmasını istemediği için savaşı 

kazanmaları hususunda dua eder fakat bu sefer Leylâ’nın babası savaşı kaybeder. Nevfel’e 

kızını bir deliye vermemesi için yalvarır ve eğer verirse de kızını kesip köpeklere atacağını 

söyler. Mecnûn’un savaş esnasında göstermiş olduğu delice davranışları da aklını 

karıştırdığı için Nevfel, Leylâ’nın babasının isteğini geri çevirmez. Bu olay üzerine 

insanlara artık büsbütün küsen Mecnûn, kabilesini terk eder ve çöllere düşer. Kendi başına 

avare avare gezerken Leylâ’nın İbn-i Selâm ile evlendiği haberini alır. Bu haberle can 

evinden vurulan Mecnûn, Leylâ’nın vefâsızlığına ait yanık gazeller okur. Bir gün 

Mecnûn’un babası, oğlunun hasretine daha fazla dayanamaz, çöllere düşüp onu bulur ve 

kabilesine dönmesi hususunda ona nasihat eder fakat Mecnûn bunu kabul etmez. Birkaç 

gün sonra babasının ölüm haberini alan Mecnûn, mezarına giderek babası için mersiyeler 

söyler. Mecnûn’un artık insanlarla hiçbir ilgisi kalmaz. Düştüğü kalktığı sadece 

hayvanlardır. Onlarla dostluk kurar ve dertlerini onlarla paylaşır. İnsanlardan ve insanî 

ilgilerden tamamıyla uzaklaşarak kendini tabiata veren Mecnûn, tam bir yalnızlaşma 

hâlindeyken Leylâ tarafından bir haberci gelir ve ona bir mektup verir. Mektupta Leylâ 
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sözde evlenmişse de gerçekte hâlâ Mecnûn’a sadık kaldığını ve gönlünün daima onunla 

olduğunu söylemektedir. Bir gün dayısı ve annesi Mecnûn’u görmeye gelir. Ona eve 

dönmesi hususunda ne kadar yalvarsalar da Mecnûn kabul etmez. Üzüntü içinde eve dönen 

dayısı ölür. Annesi bir kere daha Mecnûn’un yanına gelir ve eve dönmesi için tekrar ona 

yalvarır fakat Mecnûn yine kabul etmez. Hayal kırıklığıyla eve dönen annesi de bir müddet 

sonra ölür. Mecnûn, annesinin mezarına gelip mersiyeler söyler ve arkasındaki hayvanlarla 

tekrar çöle döner. Leylâ ile Mecnûn bir gün bir fırsatını bulup buluşurlar. Leylâ kocasına 

kalpten bağlı olmasa da bir gören olur korkusuyla Mecnûn’a uzaktan bakar ve kendisi için 

okuduğu şiirlerle kendinden geçer. Görüşmenin ardından Leylâ kabilesine Mecnûn da çöle 

döner. Burada şair, Mecnûn’u gönülden anlayan iki hâl ehliyle tanıştırır. Bunlardan biri 

Bağdatlı Selâm’dır ki başından geçen macera ile aşkın ne olduğundan haberi vardır. Bu 

adam Mecnûn’un hâlini duymuş, kendisini ziyaret etmiş, söylediği şiirleri yazarak 

Bağdat’a götürmüş ve edipler arasında yaymıştır.  İkincisi de amcasının kızı Zeynep’e âşık 

iken arzusuna erememiş Zeyd’dir ki Mecnûn’la dost olmuş, onu anlamış ve kendisine 

candan yardım etmiştir. Bir gün İbn-i Selâm hastalanarak ölür. Arap âdetine göre dul kalan 

Leylâ, herkesten ayrılıp kendi hâline kalma fırsatını yakalar. Görünüşte ölen kocasına 

gerçekte ise sevdiği yârinden ayrı kalışına ağlar. Zeyd, Mecnûn’un yanına gelip İbn-i 

Selâm’ın ölüm haberini verir ve Leylâ’nın buluşmak için kendisini çağırdığını söyler. Bu 

habere çok sevinen Mecnûn, Leylâ’nın çadırına gider ve iki âşık birbirine kavuşur. 

Görüşmenin ardından Mecnûn çöle döner, Leylâ ise hastalanıp ruhunu teslim eder. Bu acı 

haberi alan Mecnûn, günlerce Leylâ’nın mezarı başında ağlar ve nihayet sevgilisine 

kavuşmak üzere orada can verir. Zeyd’in teşebbüsü ve kabile halkının iştirakiyle Mecnûn’u 

Leylâ’nın yanına defnederler. Bir gün Zeyd rüyasında Leylâ ile Mecnûn’u cennette güzel 

bir köşkte, kol kola, neşe ve sevinç içinde görür ve dünyada kavuşamadılarsa da ahirette 

kavuştular diyerek Allah’a şükreder.
173

 

 

 Leylâ ve Mecnûn mesnevîleri, aşkın üstünlüğünü ve gücünü göstermek; onun insanı 

olgunlaştırışını, dış hayatın sıkıntılarından kurtarışını, cemiyetin ayıplamalarına aldırış 

etmeyen, kural dışı yaşayan bir rind hâline getirişini anlatmak amacıyla yazılmıştır. Bu 

mesnevîlerde hikâyeden evvel ya da sonra, kıssalarla yahut hikâyenin içinde, şahıs ve 

olaylar ile sık sık aşkın insanlara etkisinden, aşk karşısında insanların çaresizliğinden, 

aşkın ilahîliğinden bahsedilmiştir. Şairler, sadece Mecnûn’u değil hikâyedeki bütün 
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şahısları aşkın hamurunda yoğurmuşlardır. Nevfel gibi hırçın, haşin, savaşçı olarak 

gösterdikleri şahsı dahi aşk karşısında boynu bükük, yumuşak; ihtişamlı bir sultan olduğu 

söylenen İbnü’s-Selâm’ı da melâmet ehli bir kişi hâline getirmişlerdir.
174

 

 

 Şair bu mesnevîsini, devrinin edebî zevk ve anlayışlarını göz önünde bulundurarak 

kaleme almış, tahkiyeye dayalı eserlerde görülen anlatım tekniklerini rahatça 

kullanabilmiştir. Bunun için olsa gerek, yazıldığı devirde büyük kitleler tarafından 

beğenilip takdir edilen, asırlar boyu kendisine nazireler yazıldığı hâlde aşılamamış bir 

şaheser olan mesnevî, yazıldığı kültür dairesine giren toplulukların duygularını, 

düşüncelerini, hayallerini, heyecanlarını estetik bir yapı içerisinde başarı ile harekete 

geçirebilmiştir.
175

 

 

 Vakayı ustalıkla hareket ettiren; metin halkalarını kronolojik sıraya riayet 

göstererek birbirine bağlayan ve olay örgüsünü uzun soluklu bir çerçeveye oturtan şair, 

şahıs kadrosunu, fertlerin hikâyede yüklendikleri rollere göre oluşturur; tip ve karakter 

bakımından Leylâ ve Mecnûn dışında -çünkü onlar yuvarlak tiptir- düz (yalınkat) tiplere 

oldukça geniş bir manevra alanı sağlar. Şairin, Leylâ ve Mecnûn tipleriyle, dış 

davranışlarından çok iç yaşantılarıyla öne çıkan karakterlere ehemmiyet verdiği ve 

sathilikten uzak derin kişiliklere itibar ettiği, anlaşılması ve kavranması zor, ayrıntılı insan 

portreleri çizmek istediği, bunu da çok karmaşık bir sentezleme metodu ile 

gerçekleştirdiği; oldukça durağan bir seyir izleyen zamanı ise başarı ile kullanamadığı; 

ancak mekân unsurunu, hikâyenin şahıs kadrosunu oluşturan fertlerin içinde bulundukları 

ruhî durumlara göre şekillendirdiği ve başarı ile işlediği müşahade edilir. Eserde, hikâyenin 

olay örgüsünü estetik açıdan sekteye uğratan en önemli faktör, fikir unsurudur. Şair 

hikâyede uygun bir vesile bulur bulmaz hemen tefekkürü ön plana çıkarır ve vakanın seyir 

çizgisini kesintiye uğratır.
176

 

 

 Nizâmî, Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinde insanın kalbindeki derin zikzakları, ihtiras 

ve yüksek duyguların fırtınasını, aydın, doğal insanî çabalarla karanlık orta çağ hayatının 
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uyuşmuş ve acımasız kanunlarıyla mücadelesini ve çarpışmasını müstesna bir ustalıkla 

ortaya koymuştur.
177

  

 

 Nizâmî’nin tasvir ettiği Mecnûn, kendini idealine tamamıyla vakfetmiş, samimi ve 

fedakâr bir idealist sembolüdür. Âşık, mümin veya mücahidin; maşuk, Allah veya idealin 

timsalidir. Kays, sıradan insanların, hareketlerine akıl erdiremediklerinden mecnûn 

dedikleri, kendinden geçen bir mümin, bir mücahittir. Fenafillâhlığın veya ideal 

vurgunluğunun bir timsalidir.
178

 

 

 Nizâmî’nin eserini inceleyenler, onun Leylâ vü Mecnûn mesnevîsini, Hamse’sini 

teşkil eden diğer mesnevîlerinden gerek konuyu işleyiş gerek tasvirlerdeki başarısı 

bakımından daha güzel ve daha başarılı bulurlar. Bunda, konunun acıklı olmasının da 

büyük payı vardır. Çünkü Nizâmî, Mecnûn’un aşkını İlahîleştirmiş ve ona tasavvufî bir tat 

kazandırmıştır.
179

 

 

 Gönüllerde acıma ve duygusallık uyandıran ve benzeri diğer uzrî şiirlerden daha 

dokunaklı ve platonik bir nitelik taşıyan Leylâ ve Mecnûn lejandı, asıl tasavvufî derinlik ve 

güzelliğini, İlahî aşka çözülmez yönelişi, İran edebiyatında kazanmıştır. Aslında şiire ve 

muhayyilenin serâzat çalışmasına pek uygun olan Farsça, bu temiz, şefkatli ve derin 

anlamları kapsamaya elverişli aşk hikâyesini, kendi alanında dünya edebiyatının ön saftaki 

eserlerini oluşturmaya güç yetirebilen bir dil olmak özelliğini taşımakta idi. Bu bakımdan 

Leylâ ve Mecnûn hikâyesinin İran edebiyatında geniş akisler yapmış ve şaheserler 

doğurmuş olması doğaldır.
180

  

 

 İran edebiyatında Nizâmî’nin bu mesnevîsine nazire yazdığı hâlde onun yakaladığı 

şöhrete ulaşamayan şairler arasında şu isimleri sayabiliriz: Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 

725/1325), Kâtibî-yi Nişâbûrî (ö. 839/1436), Merâgi-yi Tebrîzî (ö. ?), Molla Abdurrahman 

Câmî (ö. 898/1492), Nizâmüddîn Ahmed Süheylî (ö. 908/1502), Mektebî-yi Şirâzî (ö. 

918/1512), Kutbüddîn Emîr Hâc (ö. 923/1517), Hâtifî-yi Isfahânî (ö. 927/1520), Âhî-yi 

Meşhedî (ö. 927/1520), Hilâlî-yi Esterâbâdî (ö. 940/1533), Kemâlüddîn-i Zamîrî (ö. 
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973/1565), Mîrzâ Muhammed Kâsımî (979/1571), Nüvîdi-yi Şirâzî (ö. 998/1590), Sarfi-yi 

Keşmîrî (ö. 1003/1594), Feyzî-yi Hindî (ö. 1004/1595), Rûhu’l-Emîn-i Isfahânî (ö. 

1047/1637), Münîr-i Lahorî (ö. 1054/1644), Kâşif-i Şirâzî (ö. 1060/1650), Ali Rıza Tecellî 

(ö. 1088/1676), Muhammed Nâmî (ö. 1204/1789), Mehdî Bîg (ö. 1241/1799), Sabâ-yi 

Kâşânî (ö. 1238/1822)… Feyzî-yi Hindî dışında Nizâmî’ye nazire yazan şairlerin hemen 

hepsi eserlerini onun tercih ettiği vezinle kaleme almışlardır.
181

 

 

 Aynı konuyu Türk edebiyatında ilk defa işleyen şair X/XV. asırda yaşamış olan 

Edirneli Şâhidî’dir. Daha sonra sırasıyla Alî Şîr Nevâî (ö. 907/1501), Ahmed Sinan Behiştî 

(ö. ?), Hamdullah Hamdi (ö. 909/1503), Ahmed Rıdvân (ö. ?), Kadîmî (ö. ?), Hamîdîzâde 

Celîlî (ö. 977/1569), Ahmed Sevdâî (ö. 999/1590), Hakîrî-yi Tebrîzî (ö. ?), Fuzûlî-yi 

Bağdâdî (ö. 963/1556), Lârendeli Hamdî (ö. ?), Celâlzâde Sâlih (ö. 973/1565), Hâlife (ö. 

986/1572), Atâyî (ö. ?), Kafzâde Fâizî (ö. 1031/1621), Örfî Mahmûd Ağa (ö. 1186/1772)… 

Bunlardan başka Kul Ata Azerî, Türkmen şairi Andelîb, Azerî şairi Nâkâm da Leylî u 

Mecnûn mesnevîlerini hep Nizâmî’den etkilenerek yazarlar, onunla boy ölçüşmeye 

kalkışırlar ama Fuzûlî-yi Bağdâdî dışında bunlardan hiçbiri, onun edebî ve bediî seviyesine 

yükselecek derecede eser ortaya koyamaz.
182

    

 

 Eser 1870 yılında Lucknow’da müstakil olarak, 1881’de Tahran’da Hamse’nin 

içinde resimli ve taş baskısı olarak, 1886’da Bombay’da, 1890’da da Lahor’da Hamse’nin 

içinde basılır. Eserin İstanbul kütüphanelerinde 100’e yakın yazma nüshası bulunmaktadır. 

Leylî u Mecnûn’un tenkitli neşrini, Vahîd Destgirdî 1317/1938 tarihinde Tahran’da; 

1940’da Evgenii Eduardoviç Berthels Taşkent’te; 1965 yılında Ejder Alioğlu, Ali 

Asgarzâde ve F. Baybayof Moskova’da; yine 1965 yılında E. Eleskerzâde ve S. Babayev 

Moskova’da; Hüseyin Pejmân Bahtiyârî 1347/1968’de Tahran’da gerçekleştirirler. Eserin 

en son tenkitli ilmî neşri ise Berat Zencânî tarafından 1374/1995 yılında yapılır. Tahran 

Üniversitesi yayınları arasında yayınlanan bu neşirde, araştırmacı hicrî VIII. asırda istinsah 

edilmiş olan yazmalar üzerinde çalışmış ve gerçekten kıymetli bir çalışma ortaya 

koymuştur. 1826 yılında James Atkinson tarafından İngilizceye manzum olarak, 1938 

yılında P. Antokolsky tarafından Rusçaya mensûr olarak tercüme edilen eser, 1905 yılında 

Fransızcaya da çevrilir. 1947 yılında Samed Vurgun’un manzum olarak Azerbaycan 
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Türkçesine kazandırdığı eseri, Ali Nihad Tarlan, 1943 yılında; M. Faruk Gürtunca da 1966 

yılında mensûr olarak Türkçeye çevirir ve İstanbul’da neşrederler.
183

 Mesnevînin manzum 

olarak günümüz Türkçesine çevirisi ise 2013 yılında A. Naci Tokmak tarafından 

gerçekleştirilir.
184

   

 

 1.3.1.4. Heft Peyker 

 

 Fâʻilâtün mefâʻilün fâʻilün kalıbıyla yazılan ve Nizâmî’nin dördüncü mesnevîsi 

olan Heft Peyker, Ahmed Ateş’in verdiği bilgilere göre Meraga’nın Türk hâkimi Alaaddin 

Körp Arslan bin Aksungur’un arzusu üzerine yazılmış ve ona ithaf edilmiştir.
185

  

 

Mesnevî, bizzat Nizâmî’nin kaydettiği üzere 593 yılı Ramazan ayının 14’ünde yani 

31 Temmuz 1197’de tamamlanmıştır.
186

 Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere göre ise Edward 

Browne eserin yazılış tarihini 595 (1198-1199) olarak kaydetmektedir.
187

 

 

 Beyit sayısı hemen hemen bütün kaynaklarda 5600 civarında gösterilirken bu sayı 

Ali Nihat Tarlan’da
188

 5136, Mehmet Emin Resulzade’de
189

 ise 4968 olarak 

belirtilmektedir. 

 

 Nizâmî, bu mesnevîsinde ilkin Behrâm’ın çocukluk ve gençlik yıllarını, babası 

Yezdigird’in zalimliğini ve kendisini Yemen meliki Nuʻmân’ın yanına göndermesini, 

Nuʻmân’ın Behrâm’la olan dostluğunu ve ona Havernak sarayını yaptırmasını anlatır, daha 

sonra yedi iklim prenseslerinin, sahip oldukları yıldızların rengine uygun olarak içinde yedi 

kümbet bulunan bir saray yaptırarak onlarla evlenmesini, onlardan her gece bir hikâye 

dinlerken vezirinin bu durumdan istifade ederek halkı ezdiğini duyarak onu idam 

ettirmesini, ülkenin ıslahı için nasıl çalıştığını ve av serüvenlerini hikâyeleştirir. Şair bu 

eserinde, Behrâm’a prenseslerin dilinden öyle orijinal hikâyeler anlattırır ki okurken estetik 
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bir yaşantıya kapılmamak imkânsızdır.
190

 Yapılan araştırmalar, Nizâmî’nin bu hikâyelerde 

Azerbaycan-Türk masallarından geniş ölçüde yararlandığını açığa çıkarmaktadır.
191

 

 

 Behrâm menkıbelerinin elimizde bulunan en eskileri Taberî ve Seâlibî gibi Arap 

tarihleriyle Firdevsî’nin Şehnâme’sindeki rivayetlerdir. Tarihlerdeki rivayetler çoğunlukla 

tarihî hadiselere dayanan epizotlardan meydana gelmektedir fakat bunlar az çok 

destanlaşmıştır. Daha eski ve kayıp kaynaklara dayanan bu rivayetler, sonunda Arap ve 

İslâm tesirlerine de maruz kalmıştır. Tarihlerdeki epizotların aralarında hiçbir bağları 

yoktur. Sonra gittikçe meydana çıkan ve başlı başına bir mevzu olan Behrâm-Cariye 

epizodu, bunlardan bazılarında çekirdek hâlinde mevcuttur.
192

 

 

 Gerek tarihlerde gerek Şehnâme’de diğer vakalar arasında zikredilen menkıbe, 

Nizâmî’de müstakil bir hâle gelmiştir. Nizâmî’nin hikâye anlatmadaki ustalığı ve geniş 

hayal gücünün doruk noktasına ulaştığı eserinin özeti şöyledir: Behrâm dünyaya gelince 

müneccimlerin tavsiyesi üzerine Yemen hükümdarı Nuʻmân’a teslim edilir. Behrâm’ın 

terbiyesine çok özen gösteren Nuʻmân, onun için Havernak köşkünü yaptırır. Bir zaman 

sonra hükümdarlığı terk eden Nuʻmân’ın yerine oğlu Münzir geçer ve Behrâm’ın 

eğitimiyle o ilgilenir. Av ve eğlenceyle günlerini gün eden Behrâm, bir gün avlanırken bir 

mağarada büyük bir hazine bulur ve bu hazineyi Münzir, babası Yezd-gürd ve ihtiyaç 

sahipleri arasında paylaştırır. Behrâm yine bir gün Havernak’ın içini gezerken gizli 

odalarından birine girer ve yedi iklim hükümdarlarının yedi kızına ait resimleri görüp 

onlara âşık olur. Bu arada babası Yezd-gürd ölür ve İran’ın önde gelen devlet adamları, 

yabancı memlekette büyüyen Behrâm’ın ülkeyi yönetemeyeceğini düşünerek tahta 

başkasını oturturlar. Behrâm, Münzir’in yardımıyla İran’a yürür ve bir müsabaka 

neticesinde iki aslanın arasından babasının tacını almak suretiyle tahtı ele geçirir. Halka 

şefkat ve adaletle muamele eden Behrâm, kısa zamanda herkes tarafından sevilir. 

Behrâm’ın Fitne adında çalgı çalan çok güzel bir cariyesi vardır; onu çok sevdiği için 

yanından hiç ayırmaz, nereye giderse kendisiyle götürür. Bir gün Behrâm, Fitne ile beraber 

ava çıkar, birkaç tane gûr avlar, bazılarını da öldürmeden yakalar fakat Fitne ağzını bile 

açmaz. Bunu içine atan Behrâm, biraz sonra bir gûr daha görür ve Fitne’ye “Bunu nasıl 
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öldüreyim?” diye sorar. Fitne ise ayağını başına bağlamasını ister. Behrâm dediği gibi 

yapar fakat Fitne takdir edecek yerde “Herkes çok yaptığı işte kâmil olur.” cevabını verir. 

Sarhoş olan Behrâm, sinirlenir ve öldürmesi için Fitne’yi hizmetlisine teslim eder fakat 

Fitne “Behrâm ayılınca bu kararından dönecektir.” diyerek hizmetliyi kandırır. Bunun 

üzerine hizmetli onu tenha bir yerde bulunan altmış katlı köşküne götürür. Aradan bir hafta 

geçince Behrâm hizmetliden Fitne’yi sorar. Hizmetli Fitne’yi öldürdüğünü söyleyince 

Behrâm’ın gözleri yaşarır. Bu arada Fitne yeni doğan bir buzağıyı her gün köşkün üst 

katına çıkarıp indirmeye başlar ve yavru büyüse de bu işe alışır. Bir gün hizmetli, Fitne’nin 

teşvikiyle Behrâm’ı köşküne davet eder. Behrâm, binanın yüksekliğinden şikâyet edince 

hizmetli Fitne’nin koskoca bir ineği her gün üst kata çıkarıp indirdiğini söyler. Behrâm bu 

vakayı gözüyle gördükten sonra Fitne’ye “Sen bu ineğin doğduğu günden beri tekrar ede 

ede bu işe alışmışsın.” der. Bunun üzerine Fitne, Behrâm’ın eski sözünü hatırlatır. Fitne’yi 

sesinden tanıyan Behrâm, yüzünü açar ve karşısında onu görünce çok sevinir. Fitne’yi 

sarayına götürüp nikâh kıyar ve hizmetliyi de ödüllendirir. Bundan sonra Behrâm bütün 

işlerini veziri Nersî ve onun çocuklarına bırakıp eğlenceye dalar. Bundan istifade eden Çin 

Hakan’ı İran’a saldırsa da Behrâm karşısında bozguna uğrar. Günler sonra Behrâm, 

Havernak’ta resimlerini gördüğü yedi güzeli hatırlar. Hepsini babalarından ister ve her biri 

için ait oldukları iklime münasip olan seyyarenin renginde ayrı bir köşk yaptırır. Behrâm 

her gününü ayrı bir köşkte geçirmeye başlar ve her kız uyku saati gelirken kendisine bir 

masal anlatır. Bu masallar köşkün, dolayısıyla yıldızın iklimin ve kızın rengini 

methetmekle bitirilir. Bu sırada Nersî öldüğünden bütün işleri üzerine alan Râst-Rûşen adlı 

yeni vezir, devletin yönetimini berbat etmiş, ne ordudan ne de hazineden eser kalmıştır. 

Hatta bu vezir Hakan’la işbirliği yaptığından memleket ikinci bir baskına daha uğramak 

üzeredir. Behrâm bir gün avda bir çobandan ibret alıp aklını başına toplar ve veziri 

öldürtür. Hakan da bunu duyunca geri döner. Bunun üzerine Behrâm, eğlence hayatını 

bırakır ve devletin yönetimiyle ilgilenir. Nihayet bir av günü bir gûru takip ederken girdiği 

mağarada kaybolur.
193

  

 

 Nizâmî’nin eserini yarı yarıya yedi güzelin söylediği masallar oluşturmaktadır. 

Diğer kısımlar Behrâm’ın destanî hayatından ibarettir fakat bu destanî kısmın da masala 

temayül eden parçaları vardır. Behrâm-Cariye epizodunda bu temayül açıkça 

görülmektedir. Muhtelif kaynaklardan alınan epizotlar arasında açıkça görüldüğü gibi bir 
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bağ veya devamlılık yoktur. Bunların bir kısmı Taberî ve Seâlibî gibi kaynaklarda, bir 

kısmı Firdevsî’de, birkaç tanesi de Câmiü’l-Hikâyât, Siyasetnâme (Nizâmü’l-mülk) gibi 

eserlerde mevcuttur. Bunların üzerinde Nizâmî’nin tasarrufları da vardır fakat bütün bu 

tasarruflar esere hâkim bir esas fikir temin edememektedir. Destan-masal ikiliği şöyle 

dursun destanî kısım bile dağınıklıktan kurtulamamaktadır. Konunun masallaşmaya 

temayülünden başka bu masalların ilave tarzı da orijinaldir. O zamanın coğrafya ve nücum 

bilgilerine dayanan bu tarz çok cazip ve şairanedir. Eserin tanzirlerinde bilhassa bu tarzın 

etkili olduğu düşünülebilir. Kısacası Nizâmî; konuyu müstakil hâle getirme, destan-masal 

unsurlarını yan yana kullanma ve masalları ilave ediş tarzı gibi özelliklerinden ötürü 

konunun olgunlaşmasında ikinci dönüm noktası durumundadır.
194

 

 

 Heft Peyker, Nizâmî’nin ek hikâyelerde ağır basan fantazi unsurunun önemli rol 

oynadığı eserlerinden biridir. Bunlarda efsane ve masal tiplerinin ve ucubelerin fazla oluşu 

boşuna değildir. Hikâyelerin masal biçiminde bulunmasına rağmen Nizâmî, burada eşsiz 

bir duygu eğiticisi, okuyucuyu etkilemek için tüm sanat türlerini üstün bir beceriyle 

kullanan üstat olduğunu kanıtlamıştır.
195

 

 

 Heft Peyker hikâyesinin tasavvuftaki yedi sülûk anlamıyla ilgili olduğunu kabul 

edenler de vardır. Bu düşüncede olanlar için Behrâm’ın kayıplara karışmasında şüphesiz 

sûfice bir remiz görülebilir. Böyle olmasa bile Behrâm-ı Gûr menkıbesindeki yedi güzel 

masallarının tasavvuf sisteminin de etkili olduğu Âsur-Bâbil medeniyetinden gelen eski 

sâibî (yıldıza tapanlar) dini ve nücum bilgisiyle münasebette olduğu inkar edilemez. Bu 

sistemde haftanın yedi günü, yedi gezegenin adı ile adlandırılıyordu. Âsurlular da bu 

yıldızlara taparlardı ve onların adına birer mabet yapmışlardı. Bu Allah-yıldızlar; Zühal, 

Müşterî, Merih, Güneş, Zühre, Utarid ve Kamer idi.
196

 

 

 Bu kadar muhtelif ve rengârenk unsurları sihirli kalemiyle birbirini takip eden ve 

ayrılmaz harikalar âlemi hâlinde okuyucularının önüne seren Nizâmî, mesnevîde hikâye 

anlatma sanatı ve muhayyile genişliği derecesine erişilmemiş bir yüksekliğe varmıştır.
197
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 Heft Peyker’e İran edebiyatında; Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1325) Heşt Behişt, 

Hâtifî-yi Isfahânî (ö. 927/1520) Heft Manzâr, Feyzî-yi Hindî (ö. 1004/1595) de Heft Kişver 

adlı mesnevîleriyle nazire yazarlar.
198

 

 

 Türk edebiyatında ise bazen müstakil bir eser olarak bazen de hamselerin içinde 

karşımıza çıkan Heft Peyker mesnevîsi, Nizâmî’nin eserine benzetilerek ya da Nizâmî’nin 

eseri tercüme edilerek oluşturulmuştur. Aşkî’nin Heft Peyker’i, Nevâî’nin Sebʻa-i 

Seyyâre’si, Behiştî’nin Heft Peyker’i, Ahmed-i Rıdvân’ın Heft Peyker’i, Atâyî’nin Heft 

Hˇân’ı ve Subhizâde Feyzî’nin Heft Seyyâre’si Türkçe yazılıp metinleri elde bulunan 

mesnevîlerdir. Ayrıca Emin Yümnî’nin mensûr bir Heft Peyker çevirisi vardır. İran 

edebiyatından özellikle de Câmî’den yaptığı tercümeleriyle edebiyatımıza birçok eser 

kazandıran Bursalı Lâmiʻî Çelebi’nin de kaynaklarda Heft Peyker tercümesi olduğu 

yazmaktadır. İrlanda’da bulunduğu söylenen tek yazma nüshanın XVI. yüzyıl şairlerinden 

Abdî’ye ait olduğu tespit edilmiştir. Lâmiʻî’nin Heft Peyker’inin bir başka nüshasının Fatih 

Millet Kütüphanesi Lâmiʻî Külliyatı’nın içinde olduğu söylense de söz konusu külliyatta 

Heft Peyker mesnevîsi bulunmamaktadır. Bu durumda Lâmiʻî’nin Heft Peyker tercümesi 

eserle ilgili yeni bilgilere ulaşana dek ele geçmemiş Heft Peyker mesnevîleri arasında 

sayılacaktır. Eski kaynaklarda sözü edilen Ulvî, Kudsî Çelebi, Hayâtî (XV. yy.) ve 

Trabzonlu Ramazan (XVI. yy.)’ın Heft Peyker mesnevîleri de henüz ele geçmemiştir.
199

 

Günay Kut, ismi geçen şairlerden Ulvî’nin Heft Peyker’i ile Aşkî’nin Heft Peyker’inin aynı 

eser olduğunu tespit etmiştir.
200

 İsmail Ünver de Hayâtî’ye ait olduğu bilinen Heft 

Peyker’in Ahmed Rıdvân’ın eseri olduğunu ortaya çıkarmıştır.
201

 

 

 1873 yılında Lucknow’da taş baskısı yapılan Heft Peyker’in ilk tenkitli neşrini 1934 

yılında H. Ritter ve J. Rypka birlikte yaparlar. Ardından 1317/1938 yılında Vahîd 

Destgirdî, 1941 yılında Berthels’in mukaddimesiyle S. Eyvanof, I. Avratovski ve P. Lavnik 

1344/1965 yılında Hüseyin Pejmân Bahtiyârî üç neşrini daha gerçekleştirirler. 1338/1959 

yılında da Muhammed Muîn tarafından bir şerhi yapılır ve Tahran’da yayınlanır.
202
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 Eser C. E. Wilson tarafından 1924 yılında İngilizceye, 1941 yılında M. Arif ve 

Muhammed Rahim tarafından ayrı ayrı iki defa Azerî Türkçesine, 1959 yılında R. Ayvanof 

tarafından Rusçaya çevrilir, 1983 yılında da Azerî Türkçesiyle gerçekleştirilen filoloji ve 

bediî tercümeleri Bakü’de yayınlanır. Heft Peyker’in Türkiye Türkçesinde yayınlanmış bir 

tercümesi yoktur. Ancak 1991 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

yüksek lisans tezi olarak Mesut Yıldız tarafından bir tercümesi yapılır.
203

   

 

 1.3.1.5. İskendernâme 

 

 Aruzun feʻûlün feʻûlün feʻûlün feʻûl kalıbıyla yazılan ve Nizâmî’nin son mesnevîsi 

olan İskendernâme, Şerefnâme ve İkbâlnâme olmak üzere iki bölümden müteşekkildir. 

Ahmed Ateş ve Ali Nihat Tarlan’ın verdiği bilgilere göre mesnevînin birinci kısmı olan 

Şerefnâme, Azerbaycan atabeylerinden Nusretüddîn Ebû Bekir bin Muhammed’e (587-

607/1191-1210), ikinci kısmı olan İkbâlnâme ise Musul atabeylerinden İzzüddîn Mesʻûd 

II. b. Arslan’a (607-615/1211-1218) ithaf olunmuştur.
204

 

 

 Eserin her iki kısmının ayrı ayrı olarak kime ithaf edildiği konusunda farklı rivayet 

ve iddialar olduğunu söyleyen Nazir Akalın ise Şerefnâme bölümünün bir iddiaya göre 

Azerbaycan atabeyi Nusretüddîn Ebû Bekir bin Muhammed (ö. 607/1210), başka bir 

iddiaya göre de ilk Musul atabeyi İzzüddîn Ebu’l-Feth Mesʻûd (ö. 615/1218) adına; 

İkbâlnâme bölümünün de yine bir rivayete göre Musul hâkimi Melik İzzüddîn Ebu’l-Feth 

Mesʻûd, başka bir rivayete göre de Nusretüddîn Ebû Bekir Bîşkîn adına yazıldığını 

bildirmektedir. Yine Nazir Akalın’ın naklettiği bilgiye göre Muhammed Ali Terbiyet 

eserin tamamının Herâtüddîn Ebû Bekir bin Cihan Pehlivan adına yazıldığını 

kaydetmektedir.
205

 Mehmet Emin Resulzade
206

 ve Yılmaz Öztuna
207

 da eserin tamamının 

Nusretüddîn Ebû Bekir bin Muhammed adına nazmedildiğini aktarmaktadırlar. 

 

 İskendernâme’nin yazılış tarihi hususunda kaynaklarda muhtelif bilgiler mevcuttur. 

Ahmed Ateş ve Mehmet Kanar mesnevînin birinci kısmı olan Şerefnâme’nin 597 (1200-

1201), ikinci kısmı olan İkbâlnâme’nin de 607 (1211)’den sonra kaleme alındığı hususunda 

                                                 
203

 Akalın, a.g.e., s. 85 
204

 Ateş, a.g.m., s. 324 ve Nizâmî, Leylâ ile Mecnûn, (Çev. Ali Nihat Tarlan), s. VII 
205

 Akalın, a.g.e., s. 85, 86 
206

 Resulzade, a.g.e., s. 159 
207

 Öztuna, a.g.m., s. 297 



60 

hemfikirdirler.
208

 Rüstem Aliyev ise Şerefnâme bölümünün 1199, İkbâlnâme bölümünün 

de 1201 yılında yazıldığını kaydetmektedir.
209

 Mesnevînin tamamının yazılış tarihi 

Mehmet Emin Resulzade’de
210

 1200, Yılmaz Öztuna’da
211

 1201, Yavuz Akpınar’da
212

 

1203, A. Bağırov’da
213

 da 1208 olarak nakledilmektedir. Nazir Akalın’ın verdiği bilgilere 

göre Muhammed Ali Terbiyet eserin bütününün 592 (1195), Edward Browne da 587 

(1191) yılında tamamlandığını belirtmektedir. Abdülhamîd Âyetî ise Şerefnâme’nin 597 

(1200-1201), İkbâlnâme’nin ise 603 (1206) yılında tamamlandığını aktarmaktadır.
214

 

 

 İskendernâme’nin beyit sayısı hususunda da farkı bilgiler göze çarpmaktadır. 

Ahmed Ateş’e
215

 göre mesnevînin ilk bölümü olan Şerefnâme’nin beyit sayısı 7100, ikinci 

bölümü olan İkbâlnâme’nin beyit sayısı 3700; Mehmet Kanar’a
216

 göre Şerefnâme’nin 

beyit sayısı yaklaşık 10000, İkbâlnâme’nin beyit sayısı 3700; Ali Nihat Tarlan’a
217

 göre 

Şerefnâme’nin beyit sayısı 6836, İkbâlnâme’nin beyit sayısı 3684; Mehmet Emin 

Resulzade’ye
218

 göre ise Şerefnâme’nin beyit sayısı 6896, İkbâlnâme’nin beyit sayısı da 

3644’tür.  

 

 Bu konuda ilk yazılı eser Suriye efsanesidir. VI.-VII. yy.da yazılan “İskender’in 

Ye’cüc ve Me’cüc’e karşı yaptığı seddin hikâyesi”dir.
219

 Arap edebiyatında bu konu 

“Sîretü’l-İskender” gibi mensûr eserler yanında tefsir ve tarih kitaplarında da işlenmiştir. 

Adının Kur’ân-ı Kerîm’de geçmiş olması, Zülkarneyn hakkında bazı rivayetlerin 

İslâmiyet’ten önce de Araplar arasında bilindiğini göstermektedir. Nitekim konuyla ilgili 

ayetlerin tefsirinde Beyzâvî, Fahreddin er-Râzî ve Âlûsî gibi bazı müfessirler 

Zülkarneyn’in İran ve Rûm meliki olduğunu kaydederler. Hatta Araplar arasında anlatılan 

bir halk hikâyesini Ebû İshak es-Sûrî Kıssatü’l-İskender adıyla mensûr bir kitap hâline 

getirmiştir. Aynı hikâye, Sâsânîler döneminde bir İranlı veya Farsça bilen bir Süryânî 
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tarafından Yunancadan Orta Farsçaya (Pehlevîce), oradan Arapçaya, Arapçadan da yeni 

Farsçaya çevrilmiştir. Günümüze kadar gelen bu çeviri baştan ve sondan eksiktir.
220

  

 

 Nazir Akalın’ın Muhammed Ali Terbiyet’ten aktardığı bilgilere göre Nizâmî’nin 

İskendernâme’si, şairin Yunanca uydurma bir kıssadan alıp iktibas ettiği bir destandan 

ibarettir. Bu kıssa Yunancadaki Kallistenes’tir ve onun münşilerinden biri de İskender’dir. 

Bu hikâyenin asıl nüshası ve Pehlevîce tercümesi ortadan kaybolmuş; Süryânî, Habeşî, 

Arabî, Çağatay Türkçesi ve Farsça tercümeleri kalmıştır. Bunların eski el yazması 

metinleri mevcuttur ve defalarca basılmıştır, yaygındır.
221

 

 

 Şerefnâme’nin başında mehtaplı bir geceden bahseden şair, o gecede başını 

dizlerinin arasına koymuş ve uykuya dalmış olduğunu anlatır. Uykuda meyvedar hurma 

ağaçlarıyla dolu bir bağ görmüştür. O taze meyvelerden koparıp oradan geçenlere 

vermektedir. Ansızın uykudan uyanır. O an ezan vakti gelmiştir, bir mum yakar ve kendi 

kendine işsiz oturmanın yakışık almadığını, yeni bir kitap yazmak gerektiğini düşünür. 

Sonra İskendernâme’yi yazmaya başlar.
222

 

 

 Nizâmî’den evvel bu konu meşhur İran şairi Firdevsî tarafından yazılmıştır. 

Nizâmî, bizzat bu cihete işaret etmektedir. Yalnız şu var ki Firdevsî, İskender’den, eski 

İran şahlarının tarihini teşkil eden Şehnâme’sinde kısmen bahsetmiştir. Nizâmî ise eserini, 

baştan başa idealize ettiği bu kahramana hasretmiştir ve bilhassa belirttiği gibi konuyu 

tamamıyla yeni cepheden ele almıştır.
223

 

 

 Nizâmî’nin bu mesnevîsi esasta Firdevsî’nin Şehnâme’de işlediği İskender 

kıssasına bir naziredir. Firdevsî, olayları kahramanlık serüvenleri şeklinde işlerken Nizâmî, 

hakikati arayan, yüksek idealler ve düşünceler peşinde koşan doyumsuz bir ruhun 

gerçeklerini dile getirir. Bunu yaparken bilgi dolu bir şiir dili ve estetiği ortaya koyar. 

Eserini İslâmî bir endişesiyle düzenler, ayet ve hadislerle sembolik bir hikmet kanaviçesi 
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işler. Nitekim eserde “âb-ı hayât” mazmunu “ilm”den, “Aristo” da “akıl”dan başka bir şey 

değildir.
224

 

 

 Firdevsî, İran’ı baştan başa istila ederek hükümdar sülalesine son veren İskender’i 

Dârâ-yı Ekber’in, Makedonya kralı Filip’in kızından doğan oğlu olarak gösterdikten sonra 

onun seferlerini ve bu seferlerdeki maceralarını, bu arada Âb-ı hayât’ı aramak için 

karanlıklar diyarına gitmesini, oradan döndükten sonra Ye’cüc ile Me’cüc’e karşı set 

yaptırmasını, nihayet ölümünü, efsanevî destan çerçevesi içinde tasvir eder.
225

 

 

 Nizâmî, İskender’in soyu hakkında gerek Firdevsî’nin gerek bazı tarihlerin 

kaydettiği söylentileri kabul etmez. Onu, Makedonya kralı Filip’in oğlu olarak 

kaydetmekle beraber peygamberlik payesine yükseltir. Şerefnâme’de İskender, İran’ı istila 

ettikten ve Dârâ’nın kızını alarak İran tahtına geçtikten sonra yol üstüne rastlayan 

memleketleri istila ederek Hindistan’a ve Çin’e varır. Oradan Kıpçak çöllerine ve 

Rusya’ya geçerek Ruslarla savaşır. Nihayet Âb-ı hayât’ı aramak için girdiği karanlıklar 

diyarından meyus ve mahrum Rûm’a döner. İkbâlnâme’de ise Rûm’a dönen İskender, 

ibadetle meşgul bir mümindir; Zülkarneyn’dir. Yunan hakîmleriyle dünyanın yaradılışı 

hakkında münazaralarda bulunduktan sonra kendisine “vahy” erişir. Peygamberlik 

davasıyla tekrar cihanı dolaşmaya çıkar. İkinci defa Hindistan’dan geçtikten sonra kuzeyde 

Ye’cüc ile Me’cüc’e karşı set yaptırır. Nihayet Rûm’a dönerken “hatif”ten bir ses işitir. 

Öleceğini anlar; vasiyetnamesini yazdıktan sonra ölür.
226

   

 

 İskendernâme’nin asıl özü bu olmakla beraber şair bu özü ballandırmış, 

tellendirmiş ve kendi zevkince süslemiştir. Bunu yaparken Nizâmî, sanat bakımından 

olduğu gibi hikmet noktasından da “İskenderliği” idealize etmiştir. Bu gayretle o bazen 

anakronizme (tarih yanılgısı) de düşmüştür. Mesela İskender’i bir Müslüman gibi 

Kâbetullah’ı ziyarete götürmüş ve bir Türk veya Kafkasyalı gibi onu Ruslarla çarpıştırmış 

ve Berde kraliçesi güzel Nüşabe’yi Rus vahşilerinin esaretinden onun eliyle kurtarmıştır.
227
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 Nizâmî, tarihî hadiseyi vesile bilerek idealindeki devlet düzenini, âdil padişahı, 

ahlâk anlayışını anlatır. Şairin en olgun eseri olarak kabul edilen İskendernâme’nin 

İkbâlnâme kısmı adeta bir siyasetname örneğidir. Dünyada zulmü kaldırmak ve insanlığı 

saadete ulaştırmak gibi yüce arzularla yaşayan İskender, kahramanlıkla manevî kudreti ve 

kılıçla ilmi birleştirmiştir. Nizâmî, bu kahramanını idealindeki padişah olarak tahayyül 

eder. İkbâlnâme’de İskender’in Kuzey seferinde eşit haklara sahip, âdil bir düzende 

yaşayan rahat ve mutlu insanlarla karşılaşması, dünya edebiyatında da görülen ütopik 

(hayâlî) bir devlet düzenidir. Burada yalan ve hile bilinmez, düşmanlık yoktur, insanlar 

paraya ve şöhrete düşkün değillerdir, uzun ömürlüdürler ve ölülere yas tutmazlar… Bu, 

Nizâmî’nin idealize ettiği dünyadır.
228

 

 

 Nizâmî, bu eserde Büyük İskender’e “cihangir”, “âlim” ve “peygamber” gözüyle 

bakar. Bu bakış açısına göre eser üç bölüme ayrılmış gibi gözükür. Şerefnâme bölümünde 

ülkeler fatihi bir hükümdarı okuyucunun karşısına çıkaran şair, Hırednâme bölümünde 

derin bir bilgiye sahip olan büyük bir âlimi, İkbâlnâme bölümünde ise Hızır’la arkadaşlık 

eden bir peygamberi takdim eder.
229

 

 

 Halkların ve devletlerin birleştiricisi olan Büyük İskender, çoğu zaman kanlı 

savaşlarla amacına ulaşmış olsa da o bunu hâkimiyet ihtirası ve toprak sahibi olma hırsını 

tatmin etmek için yapmamıştır. Onun orduları ya devletlerarası ilişkilerde adaleti temin 

etmiş ya da memleketin içinde düzeni sağlamıştır.
230

 

 

 Nizâmî, Mahzenü’l-Esrâr’ındaki hikmetleri ve Hüsrev ü Şîrîn ile Heft 

Peyker’indeki sanatı, Leylâ vü Mecnûn’undaki rûhî tahlil ile yoğurarak hem sanat hem de 

fikir bakımından yüksek olan İskendernâme’sini vücuda getirmiştir. İskendernâme, öyle 

bir anıt eserdir ki onu ne zaman unutturur ne yağmurlar yıkar ne de rüzgârlar uçurur. Şöyle 

ki Nizâmî’nin söyleyişince İskender, vaktiyle karanlıklar ülkesinde aramış olduğu dirlik 

çeşmesini Hamse’nin sonuncu hazinesini teşkil eden bu anıt eserde yani İskendernâme’de 

bulmuştur.
231
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 İskendernâme, Nizâmî’nin sanatının parlak başarısı, malzeme bolluğu ve tabiatıyla 

ele alınan ilkelerin muazzam boyutları bakımından ansiklopedik genişliği bulunan bir 

eserdir. Bu mesnevîde şairin diğer eserlerinde hissedilen aynı heyecanı ve aynı düşünceleri 

görmek mümkündür. Nizâmî bunları tekrar tekrar ele almaktan çekinmemiş, tam aksine 

bunların yayılmasına her bakımdan yardımcı olmayı ve bunları çağdaşlarının ve gelecek 

nesillerin hafızasına sağlam bir biçimde yerleştirmeyi kendisine borç bilmiştir.
232

  

 

 Şerefnâme ve İkbâlnâme, İran şiirine taze bir soluk kazandırır. Nitekim her 

konunun başında kullanılan Sâkînâme ve Muganninâme’ler daha önceki mesnevîlerin 

hiçbirinde görülmez. Şerefnâme’de Sâkînâme’nin iki beytinden sonra öğüt verici sözler 

gelir ve daha sonra hikâyeye geçilir. İkbâlnâme’de ise Muganninâme’nin ilk iki beytinde 

muganniye hitap edilir ve sonra hikâyeye geçilir. İkbâlnâme’de şairin filozoflara ilmî 

münakaşalar yaptırması, kendisinin ne ölçüde hikmet ve felsefeye vakıf olduğunu ortaya 

koyar.
233

  

 

 Nizâmî’nin bu eserine İran edebiyatında Emîr Hüsrev-i Dihlevî (ö. 725/1325) 

Âyine-i İskenderî, Molla Abdurrahman Câmî (ö. 898/1492) Hırednâme-i İskenderî, Hâtifî-

yi Isfahânî (ö. 927/1520) Timûrnâme, Feyzî-yi Hindî (ö. 1004/1595) Akbarnâme, Râî 

Hidâyetullah (XI/XVI. yy) İskendernâme, Ebû İshak Sâbûrî de Kıssa-i İskender adlı 

eserlerini nazire olarak kaleme alırlar. Son eser mensûrdur.
234

 Hind edebiyatında 

Gokulaprasada’nın Kâr-nâme-i Skenderî’si ile Cemaleddin’in Kıssa-i Skender’i de aynı 

konuyu ele alır.
235

 

 

 Türk edebiyatında da Nizâmî’nin İskendernâme’sine ilk nazire yazan şair Ahmedî-

yi Kirmânî (ö. 815/1412)’dir. Ayrıca Ali Şir Nevâî (ö. 906/1500) İskendernâme; Cemâlî, 

Ahmed Rıdvan ve Hayâtî Kıssa-i İskender; Nevâlî Hikâyet-i İskender; Figânî (ö. 939/1532) 

İskendernâme adlı eserleriyle aynı konuyu işlerler.
236

 Hayâtî’ye ait olduğu bilinen Kıssa-i 
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İskender’in Ahmed Rıdvan’ın eseri olduğu tespit edilmiştir.
237

 Figânî’nin de Şehnâme 

vezniyle İskendernâme yazdığı bildirilmekte ise de bu eser elde bulunmamaktadır.
238

 

 

 Esere İran’da Sirâcüddîn Ali Arzû, Muhammed Mühendis, Muhammed Nasîr, 

Muhammed Gufran, Bedrüddîn Ali, Mir Hüseyinalî, Hamîd bin Cemâl Buhârî ve Molla 

Sadullâh Penâhî tarafından çeşitli şerhler kaleme alınır. Eserin Şark taş basmaları, 

1269/1852’de Calcutta’da, 1282/1865’te Lucknow’da, 1875’te Bombay’da, 1878’de 

Cawnpore’da yapılır.
239

 

 

 Şerefnâme’nin ilk tenkitli neşrini 1316/1937 yılında Vahîd Destgirdî gerçekleştirir. 

Daha sonra 1947 yılında E. A. Alizâde, F. Babayef tarafından iki ayrı neşri ve 1344/1965 

yılında Hüseyin Pejmân Bahtiyârî tarafından bir edisyon kritiği daha yapılır. 

İkbâlnâme’nin ilk tenkitli neşrini ise Calcutta’da A. Sprenger, Muhammed Şusterî ve 

Ahmed Ali’den müteşekkil üç kişilik bir araştırmacı grubu 1852 yılında yapar. Bu edisyon 

kritik 1969 yılında ikinci defa yayınlanır. Daha sonra ise 1317/1938 yılında yine Vahîd 

Destgirdî yeni bir neşrini gerçekleştirir. 1947 yılında da E. Alizâde ve Berthels’in 

danışmanlığında F. Babaev tarafından iki neşri daha yapılır.
240

 

 

 İskendernâme, 1881’de W. Clarke tarafından İngilizceye, 1941’de S. M. Stislavski 

tarafından Rusçaya çevrilmiştir. 1966 yılında Ali Abbasof tarafından Azerî Türkçesine 

çevrilen eserin, 1982 yılında manzum olarak bediî tercümesi, 1983 yılında da filoloji 

tercümesi gerçekleştirilir. Şerefnâme ise müstakil olarak 1920 yılında Evgenii Eduardoviç 

Berthels tarafından Rusçaya tercüme edilir. Eserin Türkiye Türkçesine tercümesi yoktur.
241

 

 

 1.3.2. Dîvân 

 

 Nizâmî’nin kaside, gazel, terkib-i bend, terci-i bend, rubai ve kıtʻalarını ihtiva eden 

mükemmel bir dîvânının olduğu her zaman iddia edilmiş fakat bu dîvân eksiksiz olarak 
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günümüze intikal edememiştir. Bugün elde bulunan şaire ait çok az miktardaki kaside, 

gazel ve rubailer, çeşitli cönklerden ve tezkirelerden derlenerek bir araya getirilmiştir.
242

 

 

 Nazir Akalın’ın aktardığı bilgilere göre Emîn Ahmed Râzî, Heft İklîm adlı eserinde 

Nizâmî’nin o kadar yaygın olmadığını söylediği gazel ve rubailerinden örnekler verir; 

Muhammed Avfî ise Lübâbü’l-Elbâb’da şairin mesnevîlerinden başka çok az şiirinin 

rivayet edildiğini söyleyerek Nişâbûr’da bir büyüğün naklettiği üç gazelini iktibas eder. Bu 

gazellerden üçüncüsü Edward Browne’nın iddiasına göre şairin oğlunun ölümüne dairdir. 

Molla Abdurrahman Câmî de Bahâristân adlı eserinde şairden çok az şiir rivayet edildiğini 

söyler ve bir gazelini örnek verir. Rızâ Kulîhân Hidâyet ise Mecmâʻu’l-Fusehâ’da, Hamse 

dışında şairin birkaç bin beyitlik bir Dîvân’ı olduğunun söylendiğini ve kendisinin bu eseri 

görmediğini bildirir. Abdülmuhammed Âyetî şairin Dîvân’ının Hamse’sinin şöhretinin 

gölgesinde kaldığı için unutulup gittiğine dikkat çeker. Dîvân’ın beyit sayısı Devletşah’ın 

Tezkiretü’ş-Şuarâ’sında, Lütfali Âzer’in Âteşkede-i Âzer’inde kaydettiğine göre 20000 

beytin üzerindedir. Zebîhullah Safâ, 20000 beyit olduğu söylenen bu Dîvân’daki şiirlerin 

pek azının günümüze kadar gelebildiğini, bunlara ilaveten eski cönklerde de şaire ait 

birçok şiire rastlandığını belirtir. Bugün çeşitli tezkire ve cönklerde bulunan Nizâmî’ye ait 

şiirler 800 kadardır.
243

  

 

 Ahmed Ateş ise Nizâmî’nin 20000 beyit kadar tutan bir Dîvân’ı olduğunu 

kaydeden kaynakları yazanların, bahsi geçen eseri görmediklerini söylediklerini ifade 

ettikten sonra Edward Browne’nın İran edebiyatında aynı mahlası taşıyan başka birçok şair 

bulunduğu için tezkire müelliflerinin yanlış yapma ihtimalini ileri sürdüğünü belirtir ve bu 

iddiayı, şairin 584 (1188)’te yazdığı Leylâ vü Mecnûn’da, Dîvân’ının varlığından bizzat 

haber verdiği bilgisiyle çürütür. Dîvân’ın Leylâ vü Mecnûn’un yazılış tarihi olan 584 

(1188) yılından önce bizzat Nizâmî tarafından toplandığına muhakkak nazarı ile bakmak 

gerektiğini söyleyen Ahmed Ateş, eserin tezkirecilerin ifadelerinden anlaşıldığı üzere daha 

X. (XVI.) asırda kaybolduğunu ve bugün bu eserin gayet cüzî parçalarını ihtiva eden ve üç 

nüshadan ibaret olan bir Dîvân-ı Nizâmî’nin bulunduğunu ifade eder. Yaklaşık 1200’er 

beyit içeren Bodleian ve Berlin nüshalarından başka türlü tezkire ve mecmualarda 

zikredilen ve Dîvân nüshalarında bulunmayan birçok şiire tesadüf edildiğini, böyle 
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mecmuaların da en mühimlerinin Ayasofya kütüphanesinde 4819 ve 2051 numarada yer 

aldığını belirten Ahmed Ateş, bu şiirlerin çoğu zaman münferit hâlde Armağan 

mecmuasının muhtelif sayılarında neşredildikten sonra J. Rypka tarafından da Çend Gazel-

i Tâze ez-Nizâmî-yi Gencevî adı altında 2051 numaradaki 25 gazelin neşredildiğini ifade 

etmektedir.
244

      

 

 Nazir Akalın; Ahmed Ateş’in, Devletşah’ın ve diğer tezkire yazarlarının 20000 

beyitlik Dîvân’ı görmediklerini söylediklerini ileri sürerek eserin X. (XVI.) asırda 

kaybolduğu sonucuna varmasının ilmî bir tutarsızlık arz ettiğini söylemektedir. Akalın’a 

göre bu tutarsızlığın sebebi; Ateş’in, Dîvân’ı görmediklerini açıkça söylemeyen Avfî ve 

Devletşah’ı kaynak göstermesi ve Devletşah’ın 900 (1494)’de öldüğüne göre Dîvân’ın X. 

(XVI.) asırdan önce kaybolmuş olmasının gerekliliğidir. Eğer Dîvân X. (XVI.) asırda veya 

daha sonra kaybolmuş ise Devletşah’ın eseri görmüş olması gerektiğini söyleyen Akalın, 

tezkire yazarının Dîvân’ı görüp görmediğine ilişkin bir beyanı olmadığı için bu noktanın 

karanlık olduğunu ancak Devletşah’ın Nizâmî dîvânında insanın ruhunu okşayan 

gazellerin, akrostişli ve sanatkârâne birçok şiirin bulunduğunu söylediği, bir de gazel 

iktibas ettiği göz önüne alınırsa tezkire yazarının eseri görmüş olmasının imkân dâhiline 

girdiğini belirtmektedir. Muhammed Avfî (ö. 635/1237), Molla Câmî (ö. 898/1492) ve 

Emîn Ahmed Râzî’nin (ö. ?, Heft İklîm’in telif tarihi: 1002/1593) ifadelerine dayanarak 

Ahmed Ateş böyle bir iddiada bulunmuş olsaydı Dîvân’ın kaybolduğu yolundaki 

yorumunun belki daha tutarlı kaynaklara ircâ etmiş olabileceğini ifade eden Akalın, 

nitekim bu kaynaklarda ilk ikisi X. (XVI.) asırdan önce ölmüş, sonuncusu ise eserini XI. 

(XVII.) asrın başında tamamlamış olan tezkire yazarlarının, şairin Dîvân’ını 

görmediklerini değil sadece ondan çok az şiir rivayet edildiğini söylediklerini ve bu tezkire 

yazarlarının ilk ikisinin X. (XVI.) asırdan önce sonuncusunun ise XI. (XVII.) asırda 

öldükleri göz önüne alınırsa Ahmed Ateş’in iddiasının haklı bir zemine oturmuş olacağını 

fakat Ateş, bunlara dayanarak iddiasını öne sürseydi o zaman da Dîvân’ın X. (XVI.) asırda 

değil VII. (XIII.) asırdan önce kaybolduğunu söylemesinin gerektiğini kaydetmektedir. 

Vahîd Destgirdî’nin hazırladığı Gencîne-i Gencevî adlı Nizâmî dîvânının mukaddimesinde 

bu dîvânın Şâh Abbas-ı Kebîr (995-1038/1586-1628) zamanına kadar İran Devlet 

Kütüphanesinde bulunduğunun ve Sâib-i Tebrîzî’nin (ö. 1080/1669) de bizzat oluşturduğu 

antolojiye bu dîvândan bir kaside ve birkaç beyit aldığını söylemesinin Ahmed Ateş’in 
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iddiasını yaralayan en önemli hususlar olduğunu belirten Akalın, bu durumda Dîvân’ın XI. 

(XVII.) asra kadar saklı kaldığı ancak Devletşah dışında diğer tezkire yazarlarının o tarihe 

kadar eseri görememelerinin söz konusu olduğunu ifade etmektedir.
245

 

 

 Vahîd Destgirdî tarafından tertiplenen ve Gencîne-i Gencevî adı verilen dîvân 1200 

beyitten ibarettir. Vahîd Destgirdî, Ayasofya Kütüphanesinde kayıtlı olan mecmualardan 

başka beş nüsha daha ele geçirerek adı geçen eseri hazırlamış ancak ele geçirdiği 

nüshaların özelliklerini zikretmemiş, Nizâmî’nin dîvânına ait olduğu bütün dokümanı üç 

bölüme ayırmıştır. Birinci bölüme kesinlikle Nizâmî’ye ait olan şiirleri, ikinci bölüme 

şüpheli şiirleri, üçüncü bölüme de kesinlikle Nizâmî’ye ait olmayan şiirleri 

yerleştirmiştir.
246

  

 

 Destgirdî’nin neşrettiği dîvân esas alınmak suretiyle toplam 38 nüsha toplayan ve 

hepsini karşılaştıran Saîd Nefîsî, 1381/1961 yılında, 1900 beyitlik bir dîvân daha ortaya 

koyar ve eseri Ahvâl u Âsâr Kasâyid u Gazeliyyât-ı Nizâmî-yi Gencevî adıyla neşreder. 

Destgirdî’nin Gencîne-i Gencevî adındaki neşri, 1944 yılında Ali Nihat Tarlan tarafından 

Türkçeye tercüme edilir. Ancak bu tercümede, Destgirdî’nin kesinlikle Nizâmî’ye ait 

olduğunu zapt ettiği şiirler tercüme edilir, diğerleri dikkate alınmaz. Ali Nihat Tarlan’ın 

tercümesinde toplam 214 beyitten ibaret 5 kaside, 306 beyitten ibaret 55 gazel, 5 beyitten 

ibaret 1 mersiye, 4 beyitten ibaret 1 kıtʻa ve 18 beyitten ibaret 9 rubai vardır.
247

  

 

 Şairin dîvânına ait şiirlerden bir kısmı 1890 yılında R. Âzâde tarafından önsöz, 

tertip, şerh ve lügatçe ile birlikte 331 beyitten ibaret 54 gazel, 22 beyitten ibaret 11 rubai, 

121 beyitten ibaret 5 kaside parçası hâlinde Azerî Türkçesine manzum olarak çevrilerek 

Lirika başlığı altında yayınlanır. Muhammed Aka Sultânzâde, Nizâmî’nin doğumunu 

536/1141 olarak kabul ederek 1981 yılında 840. doğum yıldönümü münasebetiyle, şaire ait 

655 beyitten ibaret 102 gazeli Gazeliyyât adı altında Bakü’de neşreder.
248
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 Akalın, a.g.e., s. 88 
246

 Akalın, a.g.e., s. 88 
247

 Akalın, a.g.e., s. 88, 89 
248

 Akalın, a.g.e., s. 89 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

2. NİZÂMÎ’NİN DÖRT MESNEVÎSİNE YAPILAN MENSÛR 

TERCÜMENİN İNCELENMESİ 

 

2.1. Şekil Özellikleri 

 

2.1.1. Mensûr Tercümenin İçinde Yer Alan Beyitler 

 

 Akıcı ve sürükleyici bir üslûba sahip olan mensûr tercümede zaman zaman 

kahramanın iç dünyasını ve ruh hâlini yansıtan beyitler kullanılmıştır. Mensûr metnin 

akışını ve bütünlüğünü bozmadan büyük bir ustalıkla hikâyeye yerleştirilen ve hikâyenin 

içeriğiyle de uyumlu olan bu beyitler, aynı zamanda okuyucuya şiirsel bir zevk tattırmakta 

ve metne estetik bir boyut kazandırmaktadır. Mensûr metnin içinde yer alan bu beyitlerden 

şairleri tespit edilebilenler, dipnot sistemiyle belirtilmiştir. 

 

 Behrâm-ı Çûbîn taraftarı birkaç kişi, babasıyla Hüsrev’i birbirine düşürmek için 

gizlice bir miktar akçeyi Hüsrev’in adıyla sikkeler ve etrafa yayar. Hüsrev’in adıyla 

sikkelenmiş akçeleri gören Hürmüz, gazaba gelir ve Hüsrev’in yakalanıp öldürülmesini 

emreder. Hüsrev’in adamlarından birkaçı, durumdan haberdar olur ve kaçması hususunda 

Hüsrev’i uyarır. Ne yapacağını bilemeyen Hüsrev, atına biner ve av bahanesiyle Ermen 

şehrine doğru yola koyulur. Yolda aynı bahaneyle sarayından ayrılan Şîrîn’le karşılaşır. 

Şîrîn yol tozundan kirlenen vücudunu yıkamaktadır. Bir an göz göze gelirler. Şîrîn, 

Hüsrev’i fark eder etmez gölden çıkar ve üstünü giymeye başlar. Kendisinden sıkıldığını 

anlayan Hüsrev, üstüne varmayı münasip görmez ve gölden uzaklaşır. Bir müddet sonra 

geri gelir fakat Şîrîn çoktan atına binip uzaklaşmıştır. Arkasından yetişmek için ne kadar 

çaba sarf etse de Şebdîz’i yakalamak mümkün değildir. Aynı beyti Şîrîn de Hüsrev’in 

kendisine küsüp Rûm’a gitmesi üzerine söylemiştir: 
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Bilmedim naķd-i vaŝlı çaldırdım  

Gitdi cānānım elden aldırdım (T 111a, A 11b ve T 118b, M 119a, TDK 7b, A 21a) 

 

 Uzun bir maceranın ardından birbiriyle buluşan Hüsrev ile Şîrîn, her gün meclis 

kurup eğlence düzenler ve sohbet ederler. Hüsrev ile Şîrîn’in bu derece yakınlaşması 

Mehîn Bânû’yu tedirgin eder ve cümle âleme rezil olmak korkusuyla huzursuz olur. Bunun 

üzerine Şîrîn’i yanına çağırır, nefsinin arzularına aldanmamasını tenbih eder ve aralarında 

nikah olmadan beraber olmaktansa ayrı kalmanın daha makbul olacağını söyler: 

 

Baña ālām-ı hicri yeg gelir yāriñ viŝālinden 

Viŝāl ümmídi yegdir vaŝl olup hicr iģtimālinden (TDK 4b) 

 

 Bir gece mecliste eğlenirken Hüsrev, içindeki aşk ateşine daha fazla dayanamaz ve 

Şîrîn’den vuslat talep eder. Şîrîn ise aralarında nikah olmadan bunu kabul edemeyeceğini 

söyleyerek gururunu incitici sözlerle Hüsrev’i tersler. Bunun üzerine Şîrîn’e küsen Hüsrev, 

Behrâm-ı Çûbîn’den tahtını geri almakta kendisine yardım edebileceği düşüncesiyle 

Kayser’in yanına Rûm’a gider. Hüsrev’i çok iyi karşılayan Kayser, onu kızı Meryem’le 

evlendirir ve tahtını geri almasında ona yardım eder. Bu durumdan haberdar olan Şîrîn, 

Hüsrev’in gidişinden kendisini sorumlu tutar ve gece gündüz kanlı göz yaşı döker: 

 

Gitdiñ ammā ki ķoduñ ģasret ile cānı bile 

İstemem sensiz olan ŝoģbet-i yārānı bile249
 (T 118b, M 119a, TDK 7b, A 21a) 

 

 Aynı mektepte okuyan Leylâ ile Mecnûn kısa sürede birbirlerine âşık olurlar. 

Günden güne aralarındaki aşk ateşi ziyadeleşir ve gizlice buluşup sohbet etmeye başlarlar. 

Bu durumdan haberdar olan akrabaları, her ne kadar Leylâ ile Mecnûn’a bunun edepsizlik 

olduğu ve yol yakınken ve kimse duymadan yanlışlarından dönmeleri gerektiği hususunda 

nasihat etseler de Leylâ ile Mecnûn bu nasihatlere kulak asmaz ve şöyle karşılık verirler: 

 

Gel ey nāŝiģ ķo pendi ģāl-i dilden bí-ĥabersin sen 

Beni dívāne ķıldı ol perí bilmem ne dersiñ sen250
 (T 137b, M 135a, TDK 29b) 

                                                 
249

 Bu beyit 17. yy. şairlerinden Neşâtî’ye aittir. (bkz. Mahmut Kaplan, Neşâtî Dîvânı, İzmir: Akademi 

Kitabevi, 1996, s. 156) 
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 Leylâ ile Mecnûn arasındaki aşk daha fazla gizli kalamaz ve bütün memlekete 

yayılır. Utancından ne yapacağını şaşıran Leylâ’nın babası, bir daha kızını mektebe 

göndermek şöyle dursun obadan bile dışarı çıkarmaz. Birbirlerinden ayrı kalan Leylâ ile 

Mecnûn, gözlerinden kanlı yaşlar dökerler. Bir anlık da olsa Leylâ’yı görebilmek ümidiyle 

obasına yaklaşan Mecnûn, Leylâ’nın babası tarafından dövdürülür. Çaresiz kalan 

Mecnûn’un artık tek dostu, Leylâ’ya haber götüren ve onun saçının kokusunu getirip 

kendisine taze hayat bahşeden seher yelidir: 

 

Ey nesím-i seģerí cānda yeriñ var seniñ 

Bülbül-i bí-dile gülden ĥaberiñ var seniñ (T 138a, M 135b, TDK 30a) 

 

 Leylâ’nın hasretiyle yanıp tutuşan Mecnûn, uzaktan da olsa Leylâ’nın bulunduğu 

obayı izleyerek gönlüne teselli vermeye çalışır ve bulunduğu dağdan havalanıp Leylâ’nın 

obasına konan güvercinlere imrenerek şöyle der: 

 

Ey kebūter saña reşk etmemege çāre mi var 

Kūy-ı yāre varacaķ bāl ü periñ var seniñ (T 138a, M 136a, TDK 30b) 

 

 Aşk ateşiyle yanıp tutuşan Mecnûn; çöllere düşer, yemekten içmekten kesilir ve 

insanlarla bağlarını koparır. Bir gün Arap beylerinden Nevfel adında bir hükümdar, av için 

çöllerde dolaşırken Mecnûn’un avazını işitir. Yanına gelip Mecnûn’u insan kıyafetinden 

çıkmış vaziyette görünce yanındakilere sorup hikâyesini öğrenir. Mecnûn’a acıyan Nevfel, 

başını okşar ve onunla konuşmaya çalışır. Mecnûn’un ağzından ise Leylâ’dan başka bir söz 

çıkmaz. Nevfel ve yanındakilerin ısrarı üzerine sadece hâline münasip birkaç beyit okur. 

Beyitlerin etkisinde kalan Nevfel, Mecnûn’a Leylâ ile kendisini kavuşturma hususunda söz 

verir. Mecnûn, Nevfel’in verdiği söze sevinse de bunun mümkün olacağına inanmaz ve 

Nevfel’e kendisini boş vaatlerle ümitlendirmemesini söyler: 

 

 

                                                                                                                                                    
250

 Bu beyit, 16. yy. Mevlevî dervişlerinden Bursa Yenişehirli Şûrî-i Meczûb’a aittir. (bkz. İlhan Genç, Esrâr 

Dede, Tezkire-i Şuʻarâ-yı Mevleviyye, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 2000, s. 267). Bir 

başka kaynak ise bu beytin Münîrî’ye ait olduğunu belirtmektedir. (bkz. Semra Tunç, “Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi Revan 1985 Numaralı Şiir Mecmuası” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18, (2005), s. 49) 
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Geri maģzūn olacaķ ĥāšırımı şād etme  

Yine vírān olacaķ göñlümü ābād etme (T 144a, M 140a/b, TDK 36b) 

 

 Mecnûn, Nevfel’in verdiği söze itimat etmez. Mecnûn’un kendisine inanmadığını 

gören Nevfel, Mecnûn’a verdiği sözü yerine getirmeden başka işe girişmeyeceği 

hususunda Allah’a yemin eder. Nevfel’in ant içtiğini gören Mecnûn, az da olsa ümitlenir: 

 

Egler faķíri va‘de-i vaŝlıñ ne ģāl ise 

Cāndır umar efendi ne deñli muģāl ise251
 (T 144a, M 140b, TDK 36b) 

  

Leylâ’nın gittikçe artan güzelliği dillere destan olur ve bunu duyan ileri gelenler, 

onunla evlenebilmek için ellerinden ne gelirse yaparlar. Talepler karşısında Leylâ’nın 

babası onu İbn-i Selâm’la evlendirmeye karar verir. İbn-i Selâm’la rızası alınmadan 

evlendirilen Leylâ, Mecnûn’a verdiği sözü düşünerek şayet kendisine el sürmeye kalkarsa 

canına kıyacağını söyleyip İbn-i Selâm’ı kendisinden uzak tutar. İbn-i Selâm ise zamanla 

her şeyin düzeleceğine inanır ve Leylâ’nın güzelliğini uzaktan seyretmeye razı olur. Kabile 

halkı arasında yayılan bu dedikodu, İbn-i Selâm’ın kınanıp ayıplanmasına sebep olur: 

 

‘Āşıķa ša‘n etmek olmaz mübtelādır n’eylesin  

Ādeme mihr ü muģabbet bir belādır n’eylesin252
 (T 150a, M 146b, TDK 43b/44a)  

 

Bir gün İbn-i Selâm’ın kabilesinden bir Arap, bir iş için çölden geçerken 

Mecnûn’un avazını işitir ve yanına gelerek ona Leylâ ile İbn-i Selâm’ın evlendiği haberini 

verir. Bu haberi işiten Mecnûn, çılgına döner ve başını taştan taşa vurarak feryat etmeye 

başlar. Aklına Leylâ ile ettikleri sohbetler ve birbirlerine verdikleri sözler gelir:  

 

Ķanı ĥāk-i rehiñ āhımla ber-bād etdigim demler 

Añılmaz mı ser-i kūyuñda feryād etdigim demler253
 (T 150b, M 147a, TDK 44b) 

                                                 
251

 Bu beyit 16. yy. şairlerinden Taşlıcalı Yahyâ’ya aittir. (bkz. Mehmed Çavuşoğlu, Yahyâ Bey, Dîvân, 

İstanbul: İÜEF Yay., 1977, s. 523) 
252

 Bu beyit 17. yy. şairlerinden Nefʻî’ye aittir. (bkz. Metin Akkuş, Nefʻî Dîvânı, Ankara: Akçağ Yay., 1993, 

s. 324) 
253

 Bu beyit 16. yy. şairlerinden Trabzonlu Sırrî’ye aittir. (bkz. İbrahim Kutluk, Kınalızâde Hasan Çelebi, 

Tezkiretü’ş-Şuʻarâ, C. 1, 2. Baskı, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TTK Yay., 1989, 
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Uzun zamandır Leylâ’dan haber alamayan ve aşkıyla yanıp tutuşan Mecnûn, bir 

gece ellerini Allah’a açar ve Leylâ’dan kendisine bir haber ulaştırması için dua ve niyazda 

bulunur. Gece rüyasında yerden bir ağacın bitip dallanıp budaklandığını ve bir kuşun gelip 

bu ağaçta bir müddet durduktan sonra üzerine gelip ağzından bir cevher bırakıp gittiğini 

görür. Bu rüyayı, müjdeli bir haber alacağı şeklinde yorumlayan Mecnûn, sevinerek Leylâ 

tarafından esen sabah rüzgârına şöyle der: 

 

Ķatı sür‘atle gelirsiñ der-i dil-dārımdan 

Yine ey bād-ı ŝabā bir ĥaberiñ var gibi (T 154b, M 151a, TDK 48a) 

 

 Mecnûn’un aşkıyla yanıp tutuşan Leylâ, bir gün obasının kenarında oturup ağlarken 

yanından nur yüzlü bir ihtiyar geçer. Leylâ’yı bu hâlde gören ihtiyar, kim olduğunu ve 

niçin ağladığını sorar. Leylâ da kendini tanıtır ve bir yandan İbn-i Selâm’ın nikahı altında 

olduğu için bir yandan da babasının bedduası korkusuyla bir yere gidemediği için elinden 

hiçbir şey gelmediğini ve dolayısıyla çaresizliğine ağladığını söyler: 

 

Ne ‘azm-i terk-i diyār etmege mecālim var 

Ne ķādirim ki šuram bir ġaríb ģālim var254
 (T 155a, M 151b, TDK 48b) 

 

 Bu beytin ardından derdini ve sırrını paylaşacak bir dostunun bulunmadığından ve 

kafeste hapsolunmuş bir kuş gibi eli kolu bağlı olduğundan yakınarak şu beyti okur: 

 

Yaşımdan özge āhıma hem-dem bulunmadı  

Sāyemden özge sırrıma maģrem bulunmadı255
 (T 155a, M 151b/152a, TDK 48b) 

 

Leylâ, hâlini ihtiyara anlatıp bir süre sohbet ettikten sonra ondan Mecnûn’un ne 

hâlde olduğunu sorar. İhtiyar da Mecnûn’un aşk ateşiyle çöllere düşüp yabanî hayvanlarla 

dost olduğunu ve yakın zamanda babasının vefat ettiğini söyler. Bu haberler üzerine bir 

                                                                                                                                                    
s. 470 ve bkz. Murat Yüksel, Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri, C. 1, (Osmanlı Dönemi), 1. Baskı, 

Trabzon: Yunus Dergisi Yay., 1993, s. 36) 
254

 Bu beyit 16. yy. şairlerinden Bursalı Cinânî’ye aittir. (bkz. Cihan Okuyucu, Cinânî, Hayatı, Eserleri, 

Dîvânının Tenkidli Metni, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yay., 1994, s. 291) 
255

 Bu beyit 15. yy. şairlerinden Şeyhî’ye aittir. Mensûr tercümedeki beytin ilk mısraında “özge” olarak geçen 

kelime, Şeyhî’de “ayrı” şeklindedir. (bkz. Mustafa İsen ve Cemal Kurnaz, Şeyhî Dîvânı, Ankara: Akçağ 

Yay., 1990, s. 275) 
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müddet kendinden geçen Leylâ, ihtiyardan tekrar ziyaretine gelmesini ve yazacağı 

mektubu Mecnûn’a iletmesini ister. Bunu kabul eden ihtiyar, birkaç gün sonra tekrar gelir 

ve Leylâ’nın yazdığı mektubu gizlice alır. Uzun uğraşlar sonunda Mecnûn’u bulan ihtiyar, 

mektubu koynundan çıkarıp ona uzatır. Mektubu alan Mecnûn’un ilk tepkisi şöyledir: 

 

Dilā ol nāme-i ser-beste kim dil-dārdan geldi 

Daĥı açılmadıķ bir ġoncadır gül-zārdan geldi256
 (T 155b, M 152b, TDK 49a) 

 

 Mektubun başında Allah’a hamt ettikten sonra Mecnûn’un hâl ve hatırını soran 

Leylâ, ardından aşkı ile dağlara düşüp yabanî hayvanlarla sohbet ettiğinden haberdar 

olduğunu, elinden gelse kendisinin de çöllere düşüp gözlerinden kanlı yaşlar 

dökebileceğini ve uğrunda can ve baş verebileceğini söyler: 

 

Cānlar fedā muģabbet-i cānāna ser degil 

Erbāb-ı ‘aşķa terk-i ser etmek hüner degil257
 (T 156a, M 152b, TDK 49b) 

 

2.1.2. Dil ve Üslûp 

 

 Nizâmî’nin dört mesnevîsine yapılan tercümenin mensûr biçimde olması birçok 

yönden önem arz etmektedir. Ağır, ağdalı üslûbu ve derin mazmunları sebebiyle sürekli 

eleştiri konusu hâline gelen klâsik Türk şiirinin aksine bu mensûr tercüme, Heft Peyker, 

İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn’a akıcı ve sürükleyici bir roman üslûbu 

kazandırmıştır. Mensûr tercümenin hikâye ve roman tekniğine uygun bir biçimde yapılmış 

olması ve anlatılacak bölümlerin öncesinde bir nevî olayı özetleyici başlıkların 

kullanılması, okuyucunun merak duygusunu uyanık tutmuş ve metnin halkaları arasında 

kopukluk olmasını engellemiştir. Gerek şahıs kadrosu ve gerekse olay örgüsü bakımından 

zengin olan hikâyelerde kahramanların rolleri de başarıyla işlenmiştir. 

 

                                                 
256

 Bu beyit 17. yy. şairlerinden Veysî’ye aittir. Mensûr tercümedeki beyitte “dilâ” olarak geçen kelime, 

Veysî’de “hoşâ” şeklindedir. (bkz. Fatma Büyükkarcı Yılmaz, “On Sekizinci Yüzyıldan Bir Kırkambar: 

Elîfîzâde Feyzî Mecmuası”, Turkish Studies, 8 (9), (2013), s. 850) 
257

 Bu beyit 16. yy. şairlerinden Bâkî’ye aittir. (bkz. Sabahattin Küçük, Bâkî Dîvânı, Ankara: Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, TDK Yay., 1994, s. 279) 
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Mensûr tercümenin tamamına bakıldığında oldukça sâde ve anlaşılır bir dilin 

kullanıldığı görülmektedir. Metinde Türkçe kelimelerin kullanımına oldukça özen 

gösterilmiş, Arapça ve Farsçanın ağır kelime ve tamlamalarına çok başvurulmamış ve 

anlaşılmayı güçleştirecek süslü ve sanatlı ifadelerden kaçınılmıştır. Tercümede kullanılan 

kelime hazinesinin günümüz Türkçesine yabancı olmaması, günlük halk diline yakın bir dil 

kullanılmaya dikkat edilmesi ve anlatılmak istenenin dolaylı ya da hayalî unsurlarla değil 

de doğrudan ve etkili bir şekilde sunulması tercümenin her kesim tarafından rahatlıkla 

okunup anlaşılabilmesini sağlamıştır. Konuşma üslûbunun yakalandığı cümleler, anlatımı 

hareketlendirmesinin yanında aynı zamanda sıcak ve samimi bir anlatımın ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Dolayısıyla mensûr tercümede halkın kullandığı günlük dil malzemesinden 

geniş ölçüde yararlanıldığını söylemek gayet mümkündür. 

 

Hikâyelerdeki maddî ve manevî aşk, lirik ve dramatik bir üslûpla başarılı bir 

şekilde sunulmuştur. Ayrıca metinde verilmek istenen didaktik unsurlar bazen direkt bir 

biçimde bazen de okuyucuyu zora sokmayacak şekilde somutlaştırılarak aktarılmaya 

çalışılmıştır. Bu da okuyucunun eserden rahatlıkla istifade edebilmesini sağlamıştır. Zaman 

zaman hikâye içinde hikâye anlatma tekniği de kullanılarak anlatılan hikâye desteklenmiş 

ve zenginleştirilmiştir. Hikâyelerdeki monolog, iç monolog ve diyaloglarda da başarılı bir 

üslûp göze çarpmaktadır. Mensûr tercümenin genelinde dikkat çeken coşkulu anlatım, 

okuru olayların içine çekmekte ve anlatımın etkileyiciliğini artırmaktadır. Ayrıca renkli ve 

ayrıntılı bir şekilde yapılan tasvirler de üslûba canlılık kazandıran diğer önemli unsurdur. 

 

Klâsik Türk edebiyatında, tahkiyeye dayalı anlatım tekniğine uygunluğu nedeniyle 

sıklıkla tercih edilen nazım şekillerinden biri olan mesnevîler, düzenleniş itibariyle kendi 

içinde bir sisteme tâbi tutulmuştur. Bağımsız eser olarak hazırlanan mesnevîler genellikle 

giriş bölümü (mukaddime), asıl konunun işlendiği bölüm (asıl bölüm) ve bitiş bölümü 

(hâtime) olarak ortak bir planla tertip edilmiştir.
258

 Metnimizi oluşturan mensûr tercümeye 

bakıldığında, giriş bölümlerinin tercümesinin yapılmayıp direkt asıl konunun işlendiği 

bölüm yani olay örgüsünün anlatıldığı ana bölümden (âgâz-ı destân) tercümeye başlandığı 

görülmektedir. 

 

                                                 
258

 Sevda Önal, “Sebeb-i Teliflerdeki Ortak ve Farklı Temalar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 35, (2007), s. 106, 107 
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Bir eserin dil ve üslûbunun değerlendirilmesinde şüphesiz eserde kullanılan 

terkiplerin de büyük önemi vardır. Mensûr tercümede bazen belli kavramları karşılamak 

için birden fazla sözcüğün bir araya getirilerek tamlamaların oluşturulduğu görülmektedir. 

Böylece okurun zihninde farklı çağrışımların oluşması sağlanarak hem anlam hem de 

derinlik bakımından tercüme zenginleştirilmeye çalışılmıştır. Mensûr tercümede ağırlıklı 

olarak ikili ve üçlü terkiplerin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bu terkipler aynı dile ait 

kelimelerden mürekkep olduğu gibi farklı dillere ait kelimelerin bir araya getirilmesiyle de 

oluşturulmuştur. Bazen de mensûr tercümede anlatımı güçlendirmek, zenginleştirmek ve 

daha çekici hâle getirmek için ikileme ve pekiştirmelere başvurulmuştur. Böylece ses ve 

ahengi artırmak ve üslûba canlılık ve akıcılık kazandırmak hedeflenmiştir. Ayrıca metinde 

zaman zaman çok işlek olmayan arkaik Türkçe kelimelerin kullanıldığı da görülmektedir. 

 

2.1.3. Deyim ve Atasözleri
259

 

 

 Her dilde atasözleri ve deyimler vardır. Toplumbilim, ruhbilim, eğitbilim, ekonomi, 

felsefe, tarih, ahlâk, folklor… gibi birçok konuları ilgilendiren ve birçok yönlerden 

inceleme konusu edilmeye değer olan bu ulusal varlıklar, deyiş güzelliği, anlatım gücü, 

kavram zenginliği bakımlarından pek önemli dil yapılarıdır.
260

 

 

Oldukça sâde ve anlaşılır bir dilin kullanıldığı mensûr tercümede, günümüzde bile 

sıkça başvurduğumuz deyim ve atasözlerine rastlamak mümkündür. Atasözü ve deyimlerin 

kullanılmasıyla metnin anlatımına doğallık katılmış, soyut unsurlar somutlaştırılmış ve 

böylece tercüme, dil ve üslûp bakımından zenginleştirilmiştir. Gerek hikâyenin akışı 

içerisinde gerekse ders verilmek istenen bölümlerde kullanılan atasözü ve deyimler, anlamı 

kuvvetlendirme ve konuyu daha özlü bir şekilde aktarma bakımından dikkat çekicidir. 

 

2.1.3.1. Deyimler 

 

 Bir kavramı, bir durumu, ya çekici bir anlatımla ya da özel bir yapı içinde belirten 

ve çoğunun gerçek anlamlarından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük topluluğu ya 

                                                 
259

 Deyim ve atasözleri konusunda, “Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2, Genişletilmiş 

5. Baskı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi, 1989”dan yararlanılmıştır. 
260
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da tümce
261

 şeklinde tanımlanabilen deyimler, bir dilin zenginliğinin ve canlılığının en 

önemli göstergelerinden biridir. 

 

Mensûr tercümenin üslûbunda önemli bir yere sahip olan deyimler, ifadeye derinlik 

ve hareketlilik kazandıran önemli unsurlardandır. Deyimlerin anlatılan hikâyeye 

uygunluğu bakımından başarılı bir şekilde kullanılması, aynı zamanda eserin dilinin daha 

akıcı ve anlaşılır olmasını sağlamıştır. Metinde aşk, mutluluk, güzellik, dostluk, vefâ, 

yalnızlık, ayrılık, özlem, korku, ölüm vs. konulu birçok deyim kullanılmıştır. Metinde göze 

çarpan önemli deyimleri ve deyim niteliğindeki ifadeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

aġızlarına almadılar (ağzına almamak) (T 114b, M 116a, TDK 3a, A 16a) 

‘aķlım başımdan gidip (aklı başından gitmek) (T 97a, M 57a, TDK 125b) 

‘aķlımı başıma devşirip (aklını başına devşirmek/toplamak) (T 17a, M 77a) 

‘aķlını başına getirmege (aklını başına getirmek) (T 139b, M 137a, TDK 31b) 

alır göz ile baķdıķda (alıcı gözüyle bakmak) (T 137b, TDK 29b) 

altından girip üstünden çıķıp (altından girip üstünden çıkmak) (T 20b)  

baş vermek (başını vermek) (T 27a, M 88b, A 53b) 

başımı alıp çıķıp giderim (başını alıp gitmek) (T 133a, M 131b, TDK 24a, A 41a) 

başına ķaķmaġa (başına kakmak) (T 142a, TDK 34b) 

bel baġlayayım (bel bağlamak) (T 150b, M 147b, TDK 44b) 

bir ķulaġına girdigi gibi öbür ķulaġından çıķıp gitdi (bir kulağından girip bir (öbür) 

kulağından çıkmak) (T 137b, M 135a, TDK 29b) 

boġazımdan bunuñ gibi yemekler geçmekden ķalıp (boğazından 

geçmemek/boğazına dizilmek) (T 157a, M 154a, TDK 51a) 

boyunlarına borç ķomayıp (boynunda kalmak) (T 104a, M 110b, A 2b) 

 cān atıp (can atmak) (T 30a, M 93a, A 58b) 

 cānı boġazına geldi (canı ağzına gelmek) ( T 86a, TDK 111a) 

 cānıma minnet idi (canına minnet) (T 17b, M 78a) 

 cānım saña pek ıŝındı (canı ısınmak) (T 32a, M 96a, A 62a) 

 cānına cān ķatıp (cana can katmak) (T 24b, M 85b, A 50a) 

 cānına šāķ deyip (canına tak demek (etmek)) (T 120b, M 120b, TDK 10a, A 23b) 

                                                 
261
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 cānından bí-zār eylerdi (canından bezmek/bıkmak, usanmak) (T 20b) 

 cānlarını dişlerine alıp (canını dişine takmak (almak)) (T 46a, M 7a, TDK 59b) 

 cihānı seniñ başıña teng edip (dünya başına dar olmak) (T 54a, M 16a, TDK 70a) 

 çeñeler çalmaġa (çene çalmak) (T 122a, M 123a, TDK 12a, A 26b) 

 defterini dürmüşdü (defteri dürülmek) (T 58b, M 19b, TDK 75b) 

 derdi tāzelenip (derdini deşmek) (T 131a, TDK 21b, A 37b) 

 diline düşüp (dile (dillere) düşmek) (T 137b, M 135a, TDK 29b) 

 diller döküp (dil dökmek) (T 122a, M 123a, TDK 12a, A 26b) 

 dillerde dāstān olmuşidi (dillere destan olmak) (T 159b, M 156b, TDK 53a) 

 dünyā ķaç bucaķ idügünü bildirmek (dünyanın kaç bucak (köşe) olduğunu anlamak 

(öğrenmek)/dünyayı anlamak/Hanya’yı Konya’yı anlamak) (T 52b, M 13b, TDK 68a) 

 dünyāları kendisine verdiler (dünyalar onun olmak) (T 146b, M 142b, TDK 39b) 

 el çekip (el çekmek) (T 118b, M 119a, TDK 7b, A 21a) 

 eli altındayım (eli altında olmak) (T 141a, TDK 33a) 

 elim ayaġım boşanıp (eli ayağı boşanmak/gevşemek) (T 19a, M 80a) 

 eline çünki böyle fırŝat girdi (eline fırsat geçmek) (T 160a, M 157b, TDK 53b) 

 el üstünde šutarlardı (el üstünde tutulmak/ellerde gezmek) (T 23b, A 48a) 

 etek silkdi (etek silkmek) (T 118b, M 119a, TDK 7b, A 21a) 

 eyledigi iş anıñ da yanına ķalmayıp (yanına kâr kalmak) (T 59a, M 20a, TDK 76b) 

 göklere çıķarırlar (göklere çıkarmak (uçurmak)) (T 95b, TDK 124a) 

 göñlü düşdü (gönlü düşmek) (T 64b, M 27a, TDK 84a) 

 göñlüne āteşler düşüp (içine (yüreğine) ateş düşmek) (T 22b, M 84b, A 47a) 

göñlünü egletmek (gönül eğlendirmek) (T 141b, TDK 34a) 

göñlünü yıķıp (gönül yıkmak/kalp kırmak) (T 25b, M 87a, A 51b) 

 göñüllerini ele aldı / ĥāšırını ele alıp (gönlünü (hatırını) hoş etmek) (T 59a, M 20b, 

TDK 76b ve T 57a, TDK 74a) 

 görecegim geldi (göreceği gelmek) (T 160b, TDK 54b) 

 gözden geçirmek/gözden geçirip (gözden geçirmek) (T 20b, M 82a) 

 gözden nihān olup (gözden kaybolmak) (T 108a, M 111a, A 7b) 

göz ķuyruġuyla baķdıġından (göz kuyruğuyla bakmak) (T 39b, M 105b, A 74a) 

gözleri aydın olup (gözün aydın) (T 136b, TDK 28b) 

gözlerine aŝlā uyķu gelmeyip (gözüne uyku girmemek) (T 82b, M 45a, TDK 106b) 
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 gözü göñlü açılmaķ (gözü gönlü açılmak) (T 27a, M 89a, A 53b) 

gözü gözüne rāst geldigi gibi (göz göze gelmek) (T 23b, M 85a, A 48a) 

 gözü ķorķup (gözü korkmak) (T 85a, M 48a, TDK 109b) 

 gözüñüze girip (gözüne girmek) (T 120a, M 120b, TDK 9b, A 23a) 

 gözü yollarda ķaldı (gözü yolda kalmak) (T 131b, TDK 21b, A 38a) 

 gülmeden ķırıp geçirirdi (gülmekten kırılmak) (T 38b, M 104a, A 72a) 

 ģaddini bildirir (haddini bildirmek) (T 48b, M 9a, TDK 62b) 

 ģaķķından gelir (hakkından gelmek) (T 81b, TDK 105b) 

 ģasret çekerler (hasret çekmek) (T 58b, M 19b, TDK 76a) 

 ĥāšırına aġır gelip (hatırı kalmak/gücüne gitmek) (T 3a, M 64b) 

 ĥāšırına gelip (hatırına gelmek/aklına gelmek) (T 33a, M 97b, A 63b) 

 ĥāšırıñı ĥoş edip (hatırını hoş etmek/gönlünü hoş etmek) (T 39a, M 105a, A 73b) 

 ĥāšır yıķmaķ (hatırını kırmak) (T 25b, M 87a, A 51b) 

 ģayrete šaldıñ (hayrete düşmek) (T 27b, M 89b, A 54a) 

 ipligi bāzāra çıķıp (ipliği pazara çıkmak) (T 54b M 16b, TDK 71a) 

 işini tamām eyledi (işini bitirmek) (T 73b, M 35b, TDK 95a) 

 ķanımızı döküp (kan dökmek) (T 54b, TDK 71a) 

 ķanına girip (kanına girmek) (T 57a, M 18b, TDK 73b) 

 ķanına ŝuŝamış (kanına susamak) (T 47a, M 8b, TDK 61a) 

 ķapımızdan reddedip (kapı dışarı etmek) (T 22a, M 84a, A 46b) 

 ķılına żarar gelmeyip (kılına dokunmamak) (T 98a, TDK 127a) 

 ķorķuya düşdü (korkuya düşmek) (T 30b, M 93b, A 59a) 

 ķulaġ verip (kulak vermek/kulak tutmak) (T 115b, M 117a, TDK 4b, A 17b) 

 ķulaķlarını burmaġla (kulağını çekmek) (T 128b, M 128a, TDK 18b, A 34b) 

 küpelerine aŝķı edip (kulağına küpe olmak) (T 115b, M 117a, TDK 5a, A 17b) 

 ocaġına ŝular ŝalıp incirler dikeyim (ocağını söndürmek/ocağına incir dikmek) (T 

22b, M 84a, A 46b) 

 ortalıķdan ģicāb perdesi ķalķdıķda (ortalıktan utanma ve arlanmayı kaldırmak/ar 

namus tertemiz) (T 18b, M 79a) 

 ‘ömrümü çürütdüm (ömür çürütmek) (T 31b, M 95b, A 61b) 

 parmaġını ıŝırıp (parmak ısırmak/parmağı ağzında kalmak) (T 30b, M 93b, A 59a) 

 rāģat yüzünü göremediler (rahat yüzü görmemek) (T 163b, M 160b) 
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 serçe seniñ gözüñe şāhín görünmegin (gözünde büyümek)(T53b, M 15a, TDK 69b) 

 söz geçiremeyip (söz geçirmek) (T 83a, M 45b, TDK 107b) 

 ŝuyu çıķmaķla (suyu çıkmak) (T 107a, A 6b) 

 yaķayı ele verip (yakayı ele vermek) (T 39a, M 104b, A 73a) 

 yemekden içmekden kesilip (yemeden içmeden kesilmek) (T 37a, M 103a, A 70b) 

 yerinde yeller eser (yerinde yeller esmek) (T 111a, A 11a) 

 yetmiş iki dereden ŝu getirip (bin (kırk) dereden su getirmek) (T 23b, A 48b) 

 yoldan çıķıp (yoldan çıkmak) (T 100a, M 60b, TDK 130a) 

 yüregi aġzına gelip (yüreği ağzına gelmek) (T 30a, M 92b, A 58a) 

 yüregi ķopup (yüreği çarpmak/yüreği hoplamak) (T 86a, TDK 111a) 

 yüregime šaş baŝıp (yüreğine taş basmak) (T 19a, M 79b) 

 yüregini dāġlayıp (yüreğini dağlamak/yüreği yaralı) (T 142a, TDK 34b) 

 yüregi pāre pāre oldu (yüreği (ciğeri) parçalanmak) (T 148b, M 145a, TDK 42b) 

 yüz çevirdiler (yüz çevirmek) (T 51b, M 12b, TDK 66b) 

yüz sürüp (yüz sürmek) (T 23b, M 85a, A 48b) 

yüzüne baķmañ (yüzüne (bir daha) bakmamak) (T 22b, M 84b, A 46b)  

 yüzüne gülüp (yüzüne gülmek) (T 118a, M 118b, TDK 7a, A 20b) 

 yüz vermekle (yüz vermek) (T 117a, TDK 6a, A 19a) 

 

2.1.3.2. Atasözleri 

 

 Atasözleri, geniş halk yığınlarının yüzyıllar boyunca geçirdikleri denemelerden ve 

bunlara dayanan düşüncelerden doğmuşlardır. Ulusun ortak düşünce, kanış ve tutumunu 

belirtir, bize yol gösterirler. Bir atasözüyle belgelendirilen tutumun doğruluğu herkesçe 

kabul edilir. Anlaşmazlıklarda bir atasözü en büyük yargıcıdır.
262

 

 

 Atalarımızın, uzun denemelere dayanan yargılarını, gözlemlerini genel kural, 

bilgece düşünce ya da öğüt olarak düsturlaştıran, birtakım töreleri, inanışları yansıtan ve 

kalıplaşmış biçimleri bulunan kamuca benimsenmiş özsözler
263

 şeklinde tanımlanabilen 

atasözlerine mensûr tercümede çok fazla yer verilmemiş, bazen de lafızlarıyla değil 
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manalarıyla kullanılmışlardır. Metinde günümüzde bile sıkça başvurduğumuz atasözü ve 

atasözü niteliğinde söylenmiş ifadeleri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

Ādem bōstānda bitmez. (Can bostanda bitmez.) (T 27b, M 89b, A 54a) 

 

Ādem eger iyilik eger kemlik her ne ederse elbetde bir gün yoluna gelip cezāsını 

görse gerekdir. (İyilik eden iyilik bulur.) (T 128a, M 127b, TDK 18a, A 33b) 

 

Ādem kendi derdini ģakíminden ŝaķlamayıp beyān eylemek gerekdir tā ki ol da aña 

göre devāsını tedārik edip çāresini göre. (Derdini söylemeyen (saklayan) derman bulamaz.) 

(T 108a, M 111a, A 8a) 

 

Bir göñüle iki muģabbet ŝıġmaz ve iki nāzeníniñ ĥāšırını gözetmek olmaz. (Bir 

koltuğa iki karpuz sığmaz.) (T 121b, M 122a, TDK 11a, A 25b) 

 

Birķaç gün daĥı ŝabreylesinler ŝoñu selāmetdir. (Sabrın sonu selâmettir.) (T 132b, 

M 131a, TDK 23b, A 40a) 

 

Elem çekmeyip ŝabreyle ki her ġamıñ ŝoñu sürūr ve her žulmetiñ āĥiri nūr olup 

cihānda kimse dā’imā miģnetde ķalmayıp elbetde bir gün murādı ģāŝıl ve cānānına vāŝıl 

olur. (Sabreden derviş muradına ermiş.) (T 118b, M 119a, TDK 7b, A 21a) 

 

Faŝl-ı bahār ve mevsim-i gül ü gül-zār olmadıķça bāġıñ bülbülleri feryāda 

gelmedigi gibi her şeyiñ bir mevsimi ve her işiñ bir vaķti vardır. (Terazi var, tartı var; her 

bir şeyin vakti var/Terazi tartıyla, her şey vaktiyle/Her şeyin vakti var, horoz bile vaktinde 

öter.) (T 117a, TDK 6a, A 19a) 

 

Gel seniñle egri oturup šoġru söyleşelim. (Eğri oturalım doğru konuşalım.) (T 121a, 

M 121b, TDK 10b, A 24b) 

 

Hiç olur mu ki güneşi balçıķ ile ŝıvamaķ istersiz (Güneş balçıkla sıvanmaz.) (T 66a, 

M 28b, TDK 85a) 
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 Nitekim atalar demişler kim eşek öldükde köpegiñ günü šoġar. (Eşeğin ölümü 

köpeğe düğündür.) (T 128b, M 128a, TDK 18b, A 34b) 

 

Ŝoñ peşímānlıķ fā’ide vermez. (Son pişmanlık fayda vermez.) (T 151b, M 148b, 

TDK 45b) 

 

 Uyur yılanıñ ķuyruġunu baŝmaķ ‘āķil işi degildir. (Uyuyan yılanın kuyruğuna 

basma.) (T 53a, M 15a, TDK 69a) 

 

Vaķti gelmedikçe gül bitmez ve ŝabāģ olmadıķça ĥurūs ötmez. (Terazi var, tartı 

var; her bir şeyin vakti var/Terazi tartıyla, her şey vaktiyle/Her şeyin vakti var, horoz bile 

vaktinde öter.) (T 118b, M 119a, TDK 7b/8a, A 21b) 

 

 Zírā evvel cān ŝoñra cānāndır. (Önce can sonra canan.) (T 22a, M 83b, A 46a) 

 

2.2. Muhteva Özellikleri 

 

2.2.1. Mensûr Tercümelerin Özetleri 

 

2.2.1.1. Heft Peyker 

 

 Uzun yıllar çocuk hasretiyle yanıp tutuşan Acem hükümdarı Yezd-gürd’ün bir gün 

bir erkek çocuğu dünyaya gelir ve adını Behrâm koyar. Talihine bakan âlimlerin, 

Arabistan’da büyütülüp terbiye edilmesini tavsiye etmeleri üzerine Yezd-gürd, oğlu 

Behrâm’ı Arabistan hâkimi Numan’a teslim eder. Numan, dört yaşına giren Behrâm’ın, 

Arabistan’ın sıcak iklimine dayanamayacağını düşünerek havası güzel ve ılıman bir yerde 

büyük bir saray yaptırmak ister. Uzun arayışlar sonunda Rûm’dan Sinimmar adlı usta bir 

mimar getirtir ve beş yıl süren çalışmalar sonunda Havernak adında gösterişli bir saray 

yaptırır. Numan, sarayı çok beğenir ve karşılığında Sinimmar’a hesapsız mal ve hazine 

verir. Sinimmar, yarısını bile aklına getirmediği bu yüklü hazine karşısında şaşkına döner 

ve Numan’a, bilseydim daha güzelini yapardım, der. Bu söz üzerine sinirlenen Numan, mal 

ve hazine sevdasına düşüp Havernak’tan daha güzel bir saray yapar korkusuyla Sinimmar’ı 

sarayın damından atıp öldürtür. 
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Sarayın yapımı tamamlandıktan sonra Behrâm gelip saraya yerleşir. Bir gün 

Numan; Behrâm ve diğer dostlarıyla sarayda oturup pencerelerinden etrafı seyrederken 

yanındakilere, dünyada bundan daha zevk verici bir şey var mıdır, diye sorar. Yanında olan 

veziri, Allah’ı bir bilip anlamak senin memleketinde olan her şeyden daha evlâdır; eğer 

Allah’tan haberdar olsaydın dünyanın gelip geçici zevklerine gönül bağlanmazdın, 

şeklinde karşılık verir. Bu sözden ziyade etkilenen Numan, tacını ve tahtını bırakıp çöllere 

düşer ve ortalıktan kaybolur. Oğlu Münzir ne kadar arasa da babasını bulamaz. Birkaç gün 

yas tutar ve çaresiz babasının yerine tahta oturur. Halka adaletle hükmeden Münzir, 

Behrâm’la eskisinden daha ziyade ilgilenir ve onu oğlu Numan’dan ayırmaz. Böylece 

Behrâm ve süt kardeşi Numan, şehzadelere lazım ne kadar ilim varsa hepsini öğrenirler.   

 

 Behrâm, büyüyüp gençlik dönemlerine gelince gûr denilen yaban eşeği avına merak 

salar. Bu yüzden kendisine Behrâm-ı Gûr lakabı verilir. Bir gün yine gûr avlarken yolu bir 

mağaraya düşer ve yüklü miktarda hazineyle karşılaşır. Behrâm; develere yükletip 

Havernak’a getirdiği bu hazineyi babası Yezd-gürd, Münzir, süt kardeşi Numan ve 

Arabistan halkı arasında paylaştırır. 

 

 Behrâm, bir gün sarayın içinde gezerken kapalı bir odaya rast gelir. Hizmetliden 

odanın anahtarını alıp içeri girer ve yedi iklim hükümdarının yedi kızının tasvirini görür. 

Resimleri nakşeden nakkaş, ortalarına da Behrâm’ın suretini çizmiş ve ayrıca bu suretleri 

buraya boş yere çizmediğini ve Allah’ın emriyle bu kızların Behrâm’a eş olacaklarını 

yazmıştır. Behrâm bu suretlerin her birine ayrı ayrı âşık olur, odayı kilitleyip anahtarı 

hizmetliye teslim eder ve kimseye vermemesi hususunda onu uyarır. 

 

 Behrâm, bir gün Münzir ve süt kardeşi Numan’la Yemen sahralarında avlanırken 

İran’dan babasının ölüm haberi gelir. Acem halkı, Behrâm’ın Arap diyarında yetiştiği için 

memleketin ahvalinden anlamayacağı ve mallarını Arap halkı arasında paylaştıracağı 

korkusuyla tahta Kisra’yı oturtmuştur. Behrâm, bu haberi duyunca çok sinirlenir. Önce 

asker toplayıp Acem memleketini perişan etmeyi düşünse de daha sonra bu düşüncenin 

yanlış olduğuna karar verir ve Acem halkını affeder. 

 

Babasının taç ve tahtına başkasının sahip olmasına daha fazla dayanamayan 

Behrâm, Münzir ve Numan’ın yardımıyla asker toplar ve Acem memleketine doğru yürür. 
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Acem halkının durumdan haberdar olması üzerine Kisra, Behram’a kendi isteğiyle padişah 

olmadığını ve halkın Yezd-gürd neslinden gelen bir padişah istemediği için tahta onların 

ısrarı üzerine oturduğunu izah eden bir mektup yazar. Behrâm, mektubun karşılığında 

halka adaletle hükmedeceği sözünü verir ve Kisra’ya, iki aç aslan arasından padişahlık 

tacını kim alırsa taht onun olsun şeklinde bir teklif yapar. Kisra başta kabul etmese de razı 

olur. Behrâm, ertesi gün iki aslan arasından şahlık tacını kapar ve tahta oturur.  

 

 Behrâm ilk olarak devletin işlerini düzene sokar ve halkın ne ihtiyacı varsa görür. 

Memlekette bolluk olur ve halk Allah’a şükrü unutur. Bunun üzerine dört yıl kıtlık ve 

kuraklık yaşanır fakat Behrâm halkın ihtiyacını hazineden karşılar ve hiç kimsenin açlıktan 

ölmesine izin vermez. Allah’a dua eder, affını diler ve tekrar memleketinde bolluk yaşanır. 

 

 Behrâm bir gün cariyesi Fitne’yi yanına alır ve ava çıkar. Karşılarına bir gûr çıkar 

ve Behrâm Fitne’ye, bu gûru nasıl avlamamı istersin, diye sorar. Fitne, öyle avla ki başı ile 

ayağını bir yere getir, der. Behrâm dediği şekilde gûru avlar fakat Fitne beğenecek yerde 

bunun bir maharet olmadığını, talim yapa yapa bu mertebeye ulaştığını söyler. Behrâm, 

Fitne’nin sözlerine sinirlenir ve onu öldürmesi için hizmetlisine teslim eder. Fitne, 

hizmetliye Behrâm’ın bir anlık sinirle bu kararı verdiğini, aslında kendisini çok sevdiğini 

ve bir müddet sonra pişman olacağını söyleyerek hizmetliden biraz sabretmesini ister. 

Hizmetli dayanamayıp kabul eder ve Fitne’yi köşkünde saklamaya karar verir. Behrâm ise 

bir anlık sinirle verdiği karardan dolayı pişman olmuştur. Günlerde bir gün hizmetlinin su 

sığırı yavrular ve Fitne her gün buzağıyı merdivenlerden köşkün üst katlarına çıkarmayı 

kendisine adet edinir. Buna öyle alışır ki buzağı büyüyünce bile onu yukarıya taşıyacak 

güce ulaşır. Fitne, hizmetliden Behrâm’ın köşk tarafına ava geldiği bir gün onu evine davet 

etmesini ister. Hizmetli, bütün hazırlıklarını yapar ve Behrâm’ın av için köşküne yakın bir 

yere geldiğini görünce onu meclisine davet eder. Behrâm, hizmetlinin davetini kabul eder 

ve köşke gelir. Behrâm, yaşlı hizmetlinin köşkün yüksek merdivenlerinden yukarı 

çıkmasına hayret eder. Hizmetli ise asıl hayret edilecek şeyin bunun değil bir cariyenin bu 

merdivenlerden koca bir su sığırını yukarı çıkarması olduğunu söyler. Behrâm ise gözüyle 

görmedikçe buna inanmayacağını söyler. Bunun üzerine Fitne, yüzünü örter ve kocaman 

su sığırını kucağına alarak merdivenlerden yukarı çıkarır. Behrâm şaşkına döner ve 

Fitne’ye bunun güçle değil talimle olduğunu söyler. Fitne ise, koca bir su sığırını yukarı 

çıkarmak talim ile oluyor da bir gûru avlamak neden talim ile olmuyor, karşılığını verir. 
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Behrâm, Fitne’yi sesinden tanır ve bu söz üzerine aralarında yaşanan macerayı hatırlar. 

Yüzündeki örtüyü kaldırınca Fitne’yi görür ve çok sevinir. Hizmetliyi Fitne’yi öldürmediği 

için ödüllendirir ve Fitne’yi alıp sarayına götürerek kendisine nikâhlar.  

 

 Behrâm ve halk, kendilerini eğlenceye öyle kaptırır ki asker silah tutmayı bile 

unutur. Bu durum cihan padişahlarının kulağına gidince her biri Behrâm’ın tahtına diş 

bilemeye başlar. İlk olarak Çin hükümdarı Hakan, askerini toplar ve Acem memleketine 

yürür. Bundan haberdar olan Behrâm, askerinden ümidini keser ve güvendiği üç yüz 

adamını yanına alarak kayıplara karışır. Çin hükümdarı Hakan kan dökmeden gelip 

Behrâm’ın tahtına oturur ve Behrâm’dan yüz kat ziyade kendini şaraba ve eğlenceye verir. 

Behrâm, bir gece ansızın gelir ve Hakan’ın askerini bozguna uğratır. Behrâm’ın bu başarısı 

tüm cihana yayılır ve bütün padişahlar Behrâm’a kulluk arz ederler.  

 

 Behrâm bir gün sarayında otururken aklına Havernak’ta gördüğü güzellerin tasviri 

gelir. Bu kızlara olan aşkı gittikçe ziyadeleşir ve yedi iklim padişahına mektup göndererek 

kızlarını ister. Hepsi de korkularından Behrâm’ın isteğini olumlu karşılar ve kızlarını 

Behrâm’a verirler. Behrâm yine bir gün eğlence meclisinde iken Şîde adlı bir mimar, 

Behrâm’a yedi güzel için her biri bir yıldıza mensup ve her biri farklı renkte yedi kubbeli 

bir köşk yapabileceğini söyler. Behrâm başta bu dünyanın gelip geçici olduğunu, nefsin 

arzularına aldanılmaması gerektiğini söyleyip bu teklifi reddetse de sonradan mimarı 

yanına çağırıp yedi kubbeli köşkü yapmasını ister. Köşklerin yapımı tamamlandıktan sonra 

her iklimin güzeli gelip köşklerine yerleşir. Behrâm her gün farklı renkte olan bir köşke 

gider, orada bulunan güzelle akşama kadar eğlenir ve her güzelden hikâyeler dinler. 

 

 Behrâm, cumartesi günü siyah renkli elbisesini giyer ve siyah renkli köşke gider. 

Akşama kadar Hint padişahının kızıyla eğlenip yatma vakti yaklaşınca Hintli güzelden bir 

hikâye anlatmasını ister. Hikâye, elindeki nimetin değerini bilmeyip daha fazlasına talip 

olan ve neticesinde elindekini de kaybedip pişmanlığından siyah elbiseler giyen bir padişah 

hakkındadır. Hikâyeyi çok beğenen Behrâm, Hint güzelini tebrik eder ve kızı koynuna 

alarak uykuya varırlar.  

 

 Behrâm, pazar günü sarı renkli köşke gider ve Rûm güzeliyle akşama kadar eğlenir. 

Yatma vakti yaklaşınca ondan da bir hikâye anlatmasını ister. Hikâye, Azrak adlı bir 
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kocakarı yüzünden aldığı cariyelerle bir türlü uyuşamayan bir padişahın en son aldığı 

cariyenin, kadını saraydan kovdurması üzerine cariye ile mutlu bir hayat sürmesi 

hakkındadır. Hikâye içinde hikâye anlatma tekniğinin kullanıldığı bu hikâyede Hz. 

Süleyman ile Belkıs kıssası da dikkat çekicidir. Behrâm hikâyeyi beğenir ve Rûm güzelini 

koynuna alarak uyurlar. 

 

 Behrâm, pazartesi günü yeşil renkli köşke gider ve Harezm şahının kızıyla akşama 

kadar eğlenip sohbet eder. Ahşam olup istirahat için yatağa girdiklerinde Behrâm, Harezm 

güzelinden bir hikâye ister. Hikâye, ilk görüşte âşık olduğu güzel karşısında nefsinin 

heveslerine aldanmayan Bişr’in Kudüs’e gidip ibadetle meşgul olması, memleketine 

dönerken aynı zamanda âşık olduğu güzelin kocası Meliha ile olan maceraları, yolculukları 

esnasında suda boğularak ölen Meliha’nın eşyalarını teslim etmek için hanımını bulması ve 

olanları anlatması üzerine kadının talebiyle nikâhlanmaları hakkındadır. Behrâm, anlattığı 

hikâyeden dolayı Harezm güzeline aferinler eyler ve koynuna alıp uyurlar. 

 

 Behrâm, salı günü kırmızı elbisesini giyer ve kırmızı renkli köşke gider. Sıklâb 

padişahının kızıyla akşama kadar eğlendikten sonra yatma vakti gelince her zamanki âdeti 

üzere kızdan bir hikâye anlatmasını ister. Hikâye, bir padişahın kızının kimseyle evlenmek 

istemediği için babasından izin alarak yüksek bir dağda köşk yaptırıp oraya yerleşmesi, 

köşkün etrafını tılsımlarla çevirmesi ve kendisine eş olmak isteyen kişinin ancak bu 

tılsımları geçtikten sonra isteğini kabul edeceğini söylemesi üzerine bir şehzadenin ilim 

öğrenerek tılsımları çözmesi ve kızla evlenmesi hakkındadır.   

 

 Behrâm, Çarşamba günü mavi elbisesini giyer ve mavi renkli köşke gider. Mağrib 

padişahının kızıyla akşama kadar eğlenen Behrâm, ondan da bir hikâye ister. Hikâye, 

ticaretle uğraşan Mâhân adlı Mısırlı bir tüccarın bir gece dostlarıyla şarap içip eğlenirken 

ortağı zannettiği bir kişinin şehir dışından getirdiği malları gümrüğe yakalanmadan 

geçirmeleri gerektiğini söylemesi üzerine ardından gitmesi, ardından gittiği bu kişinin 

arkadaşı olmadığını anlayıp yaşadığı korkunç olaylar neticesinde bir daha işlememek üzere 

günahlarından tövbe ve istiğfar etmesi ve Hızır aleyhisselamın yardımıyla memleketine 

geri dönerek hayatının geri kalanını salih bir kul olarak geçirmesi hakkındadır. Behrâm 

hikâyeyi çok beğenir ve Mağrib padişahının kızını koynuna alarak uyurlar. 
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 Behrâm, perşembe günü sandal renkli elbisesini giyer ve sandal renkli köşke gider. 

Çin padişahının kızıyla akşama kadar eğlendikten sonra kendisine bir hikâye anlatmasını 

ister. Hikâye, Hayr ile Şerr arasında geçen maceralar üzerine kuruludur. Şerr bir içim su 

karşılığında Hayr’ın gözlerini çıkarır ve nesi varsa alıp kaçar. Çöl ortasında yaralı ve susuz 

kalan Hayr’ın imdadına Türkmen adlı bir adamın kızı yetişir. Hayr’ı obasına götürür ve 

tedavi eder. Türkmen, kızını Hayr’la evlendirir ve bütün malını ona verir. Hayr, bir padişah 

ve vezirinin kızlarını kendi gözünü iyileştiren yaprakla tedavi eder ve o kızlarla da 

nikâhlanır. Kızını iyileştirdiği padişahın ölümü üzerine halkın isteğiyle padişah olur ve üç 

kızla mutlu bir hayat sürer. Şerr ise yaptıklarının cezasını bulur ve Hayr’ın bir adamı 

tarafından hançerlenerek öldürülür. Behrâm, hikâyeyi çok beğenir ve Çin padişahının 

kızını koynuna alarak uyurlar.  

 

 Behrâm, cuma günü beyaz elbisesini giyer ve beyaz renkli köşke gider. Akşama 

kadar Kisra’nın kızıyla eğlendikten sonra âdeti üzere ondan da bir hikâye anlatmasını ister. 

Hikâye, hiç günaha girmeyen genç bir tüccarın, bahçesine giren çengî kızlarla gönül 

eğlendirmek istemesi üzerine çeşitli yollarla Allah tarafından uyarılması ve tövbe ederek 

helal yoldan kızla evlenip nefsiyle olan imtihanını kazanması hakkındadır. Behrâm 

hikâyeyi beğenip kızı koynuna alır ve sabaha kadar eğlenirler. 

 

 Behrâm, bu âdet üzere her gün bir köşke gider ve her bir güzelden hikâyeler dinler. 

Halkına adalet üzere hükmeder ve işlerini görür. Behrâm’ın şöhreti bütün âleme yayılır ve 

bütün cihan padişahları ona kulluklar arz eder. Bu şekilde sürüp giden ömrü bir gün son 

bulur ve ahirete göç eder.  

 

2.2.1.2. İskendernâme 

 

 Rivayete göre Hz. İshak aleyhisselam silsilesinden Feylekos namında bir padişah 

vardır. Rûm ülkesinde ne kadar şehir varsa hepsi bu padişahın emri altında olup kendisi 

Makedonya’da hüküm sürerdi. Hesapsız asker ve hazineye sahip olan Feylekos, daima 

halka adaletle hükmeder ve şöhreti bütün cihana yayılır. Bunu duyan Acem hükümdarı 

Dârâ, Feylekos’un hükümdarlığını kıskanır ve adam göndererek ondan haraç ister. 

Feylekos, başta karşı koymak istese de kendisinden önceki padişahların âdeti üzere ve 
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ortada düşmanlık olmaması düşüncesiyle haraç göndermeyi kabul eder. Haracı alan Dârâ 

ile Feylekos arasında dostluk peyda olur ve her yıl Feylekos Dârâ’ya haraç verir. 

 

 Yıllarca çocuk hasreti çeken Feylekos’un bir gün bir erkek çocuğu dünyaya gelir ve 

adını İskender koyar. Şehzadelere layık bir şekilde büyütülen İskender, Likomas adlı bir 

âlimden ne kadar ilim varsa öğrenir. Likomas, ölümü yaklaşınca İskender’i yanına çağırır 

ve oğlu Aristo’yu ona emanet eder. Babası öldükten sonra tahta oturan İskender, Aristo’yu 

veziri yapar ve bütün sorunları onunla istişare ederek çözer. Devletin işlerini düzene sokan 

İskender, daima halkına adaletle hükmeder. Günden güne şöhreti bütün cihana yayılır ve 

âlem padişahları İskender’e kulluklar arz eder.  

 

 Bir gün İskender, sarayında oturup yanında bulunanlarla sohbet ederken Mısır 

halkından birkaç kişi gelir ve Zengîlerin, memleketlerini yakıp yıktığı haberini vererek 

İskender’den yardım isterler. İskender biraz düşündükten sonra durumu Aristo’ya danışır. 

Aristo, bahtının açık olduğunu ve Allah’ın izniyle galip geleceğini söyler. Bunun üzerine 

İskender askerini toplar ve Zengîlerin üstüne yürür. Günler süren savaşın ardından zor da 

olsa savaşı kazanır ve Mısır’a giderek İskenderiye denilen şehri bina eder. 

 

 İskender, Zengîlerle yaptığı savaştan eline geçen ganimetin birazını Dârâ’ya 

gönderir fakat Dârâ hasedinden ganimeti getiren elçiye pek iltifat etmez hatta rencide edici 

sözlerle elçiyi geri gönderir. Elçi gelir ve durumu olduğu gibi İskender’e anlatır. İskender, 

anlatılanları duyunca Dârâ’ya sinirlenir ve kin besler. Bir gün Dârâ tarafından bir elçi gelir 

ve İskender’e zamanı geçen haracı vermesi gerektiğini söyler. İskender, elçiye artık haraç 

vermeyeceklerini söyler ve kırıcı sözlerle onu Dârâ’ya geri gönderir. Dârâ mektupla aynı 

isteğini tekrarlasa da İskender mektubun cevabında aynı karşılığı verir. Bunun üzerine 

Dârâ, askerini toplar ve İskender’in üstüne yürür. Günler süren savaşın sonunda Dârâ, 

İskender’le gizlice anlaşan hizmetlileri tarafından öldürülür ve neticede ordusu mağlup 

olur. İskender, hizmetlilerle yaptığı anlaşmadan dolayı pişman olur ve henüz canını teslim 

etmeyen Dârâ’yı savaş meydanında yaralı bir hâlde bularak ondan af diler. Dârâ, 

İskender’den kendisini bu hâle düşürenleri öldürmesini, Acem tahtına oturup halka adaletle 

hükmetmesini ve kızı Ruşeng’le evlenmesini ister ve ancak bu şekilde hakkını helal 

edeceğini söyler. İskender, Dârâ’nın vasiyeti üzerine iki hizmetliyi halkın huzurunda 

asarak öldürtür, Acem tahtına oturup halkına adaletle hükmeder ve Dârâ’nın kızı Ruşeng’le 
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evlenir. Bütün bunlardan sonra Acem memleketinde ne kadar ateşhane varsa hepsini yerle 

bir eder ve Hz. İbrahim aleyhisselamın dinini yayar. 

 

 İskender bir müddet Acem memleketinde kaldıktan sonra cihanı gezme arzusuna 

düşer. Ruşeng’i ve ne kadar hazinesi varsa tamamını Rûm’a gönderip memleketi Aristo’ya 

teslim etmek istese de Aristo bu kadar geniş memlekete sahip çıkmakta zorlanacağını 

söyler ve Acem topraklarını yine Acem padişahları neslinden gelen şehzadeler arasında 

paylaştırmanın daha mantıklı olacağını söyler. Bu fikri beğenen İskender, Acem 

memleketini şehzadeler arasında paylaştırır. Askerini alır ve ilk olarak Kâbe-i 

Mükerreme’ye giderek hac ibadetini yerine getirir. İskender, Arabistan’da iken Azer-âbâd 

şehrinden bir haberci gelir ve Ermen memleketinde Devali denen bir padişahın halka 

zulmettiğini ve ateşe taptığını söyler. İskender zaman kaybetmeden askerini alır ve 

Ermen’e gider. Devali bir müddet karşı koysa da yenileceğini anlar ve af diler. İskender, 

Devali’yi affeder ve aynı hataları yapmaması şartıyla memleketini ona bağışlar.  

  

 İskender, Ermen’den ayrılır ve Berde denilen şehrin yakınlarına gelerek çadırlarını 

kurar. Berde’yi çok beğenen İskender, yanındakilere bu şehrin hükümdarının kim 

olduğunu sorar. Yanındakiler de Berde’nin Nüşabe adlı bir kadın hükümdara ait olduğunu, 

güç ve kuvvette nice cihan padişahlarını dize getirdiğini ve yüzünü hiçbir erkeğin 

görmediğini söyler. İskender bunları duyunca Nüşabe’yi görme arzusuna düşer. Birkaç gün 

sabreder ve Berde’nin güzelliklerini seyrederek ve avlanarak gönlünü eğlendirir. Nüşabe 

ise İskender’in, sarayına yakın bir yerde konakladığını duyunca hizmetkârlarıyla 

İskender’e ve ordusuna yiyecek ve içecek gönderir. Bunu her gün tekrarlaması üzerine 

İskender’in Nüşabe’yi görme arzusu daha da artar ve kıyafetini değiştirerek elçi kılığında 

Nüşabe’nin sarayına gider. Elçi âdeti üzere kılıcını belinden çıkarmaması ve yer öpmemesi 

üzerine Nüşabe, gelenin İskender olduğunu anlar. İskender her ne kadar inkâr etse de 

hazinesinde sakladığı İskender suretini getirterek bunu kanıtlar. İskender ne yapacağını 

şaşırır ve Nüşabe’nin kendisine zarar vereceğinden endişe eder fakat Nüşabe buna cesaret 

edemez. Karşılıklı meclisler kurup eğlenceler düzenlerler ve sohbet ederler. 

 

 İskender, ertesi gün devlet erkânını toplar ve Rûm’a dönmeden önce dünyayı 

gezme arzusunda olduğunu söyler. Devlet erkânı olumlu karşılar ve hazırlıklar yapılır. 

İskender, askerine ayak bağı olacağı ve askerinin gönülsüz savaşacağı düşüncesiyle elde 
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edilen ganimetleri bulundukları yere gömdürür ve kimse almasın diye Belinas’a tılsım 

yaptırarak oradan ayrılırlar. İlk olarak Elbürz denilen yere gelen İskender, gördüğü dağın 

büyüklüğü karşısında hayran kalır. Birkaç gün orada konaklar ve halkın dertlerini dinler. 

Halkın bir alay haramiden ve Kıfçak denilen bir kavimden şikâyeti üzerine bir şeyhin 

duasıyla sorunlarını çözer ve Serir Kalesine giderek Keyhüsrev’in tahtını, kadehini ve 

mezarını ziyaret eder. 

 

 İskender, Serir Kalesi’nden ayrılmak üzereyken İstahr’dan bir haberci gelir ve 

Keykavus neslinden bir şehzadenin Rey denilen şehirde halkı da yanına alarak isyan 

çıkardığını ve çevre şehirlere yürüyerek Horasan’ı ele geçirdiğini söyler. Bu haberi 

duyunca çok sinirlenen İskender, askerini yanına alarak zaman kaybetmeden yola çıkar ve 

ilk olarak Gilan şehrine gelir. İsyan edenleri öldürdükten sonra Rey şehrine geçer ve ne 

kadar ateşe tapan varsa onları da helak eder. Birkaç gün Rey’de kalan İskender, düşmanın 

Horasan’a kaçtığını öğrenince oradan ayrılır ve Horasan’a geçer. Bütün düşman askerini ve 

isyan çıkaran şehzadeyi kılıçtan geçirir ve bunun şükrü için Heri denilen şehri bina eder. 

 

 Bütün Acem şehirlerini gezen İskender, tekrar devlet erkânını toplayarak 

Hindistan’a ve Çin’e sefer eylemek istediğini söyler. Hepsi de padişahın fikrine sıcak 

bakar ve hazırlıklara başlarlar. Uzun yolculuğun ardından Hindistan’a yaklaşan İskender, 

başta savaş yapmayı düşünse de daha sonra itaat edebileceğini düşünerek Keyd-i Hindî’ye 

bir elçi gönderir. Keyd, bir önceki gece gördüğü korkulu rüyanın da tesiriyle İskender’e 

karşı koymaya cesaret edemez ve memleketini ve canını bağışlaması karşılığında ona 

kızını, her şeyi bilip anlayan iki üstat âlimi ve ne kadar içilirse içilsin eksilmeyen şarap 

kâsesini hediye olarak vereceğini söyler. İskender, Keyd-i Hindî’nin itaat etmesine sevinir, 

hediyeleri kabul eder ve kızını alarak Hz. İbrahim aleyhisselamın şeriati üzere nikahlar. 

Keyd-i Hindî’nin kızını ve bütün hazinesini Rûm’a gönderen İskender, oradan Kannuç’a 

geçer ve Fûr-ı Hindî ile savaşıp tahtını ele geçirir. 

 

 Hindistan’dan ayrılan İskender, Çin’e yürür. Çin hükümdarı Hakan, İskender’in 

yaklaştığı haberini alınca ne yapacağını şaşırır ve bütün askerine savaş hazırlığı yapmasını 

emreder. Hakan’ın savaş hazırlığı yaptığını öğrenen İskender, maksadının savaşmak değil 

Çin memleketini gezmek olduğunu belirten bir mektup yazar. Mektubu alan Hakan, biraz 

olsun rahatlar ve mektubun cevabında İskender’e itaat edeceğini belirtir. Her ne kadar 
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İskender maksadının savaş olmadığını belirtse de Hakan’ın içi rahat değildir. Bir gün elçi 

kılığına girer ve İskender’in huzuruna gider. Bir müddet sohbet ettikten sonra Çin Hakan’ı 

olduğunu açıklar ve İskender’e gerçek maksadının ne olduğunu anlamak için elçi kılığına 

girdiğini söyler. İskender başta kızsa da Hakan’ı affeder ve bir yıllık mahsul karşılığında 

memleketini bağışlayacağını söyler. Hakan sevinir ve bu sözü karşılığında İskender’le bir 

anlaşma imzalamak ister. İskender’in anlaşmayı imzalaması üzerine iki padişah arasındaki 

düşmanlık ortadan kalkar ve iki asker birbiriyle kaynaşır. Bir gün Hakan, eğlence meclisi 

tertip eder ve İskender’i davet eder. İskender, davete icabet eder ve Hakan tarafından 

kendisine sesi güzel bir cariye, hızlı koşan bir at ve avcı bir kuş hediye edilir. 

 

İskender, tam Çin’den ayrılıp Horasan’a ve İstahr’a uğradıktan sonra memleketi 

Rûm’a dönme hazırlığı içindeyken Devali gelir ve Rus askerinin Ermen ve Berde’yi ele 

geçirip Nüşabe’yi esir ettiği haberini verir. Bu kara haberi işiten İskender, Nüşabe ile 

geçen güzel günlerini hatırlar ve esir düşmesine çok üzülür. Zaman kaybetmeden askerini 

toplar ve Hakan’ın verdiği ata binerek Rus askeri üzerine yürür. Rus askerinin başı Kıytal, 

İskender’in, üzerine yürüdüğünden haberdar olur ve kendi emri altında olan 

memleketlerden asker toplar. Günler süren savaşın ardından İskender galip gelir ve 

Nüşabe’yi esaretten kurtararak Devali ile nikâhlar. Rus askerinden elde edilen ganimet, 

devlet erkânı ve asker arasında paylaştırılır. İskender ganimetin bir miktarını da Nüşabe ve 

Devali’ye vererek onları memleketlerine gönderir. 

 

 Birkaç gün Rus memleketinde kalan İskender, bir gün meclis kurar ve yanındaki 

âlimlere bundan sonra gidilecek yer hususunda fikirlerini sorar. Her birinin ağzından farklı 

yer isimleri çıkar. Son olarak âlimlerden biri âb-ı hayâtın bulunduğu Zulmât ülkesine 

gitmeyi önerir. İskender, öyle bir yerin olmadığını ve âb-ı hayât ile ilmin, Zulmât ile de bu 

ilmin yazı altında olmasının kastedildiğini söyler. Âlim, söylediğinin doğru olduğu 

hususunda ısrar eder ve diğer âlimler de onu destekler. Bunun üzerine İskender, bütün 

askerini toplar ve âb-ı hayâtı aramaya koyulur. Askerinin çoğunun yarı yolda hastalanması 

üzerine aralarından güçlü ve kuvvetlileri seçer ve hasta ve yaşlıları hazinelerle beraber bir 

mağaraya bırakarak yola devam eder. Uzun bir yolculuğun ardından Zulmât denilen yere 

gelirler. İskender, beraberinde olan Hızır aleyhisselamı yanına çağırır ve hızlı koşan bir at 

ve özelliği su bulmak olan bir cevher vererek âb-ı hayâtı araştırmasını ve bulunca haber 

vermesini ister. Hızır aleyhisselam, âb-ı hayâtı bulur ve içerek ölümsüzlüğe kavuşur. 
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İskender’e haber vermek için suya işaret koymak ister fakat su kaybolmuştur. Bunun Allah 

tarafından bir işaret olduğunu anlar ve bir daha İskender’e görünmez. Bu hususta diğer bir 

rivayet ise şöyledir: Âb-ı hayâtı aramaya Hızır ve İlyas aleyhisselam birlikte giderler. Âb-ı 

hayâtı ararken dinlenmek için bir su kenarına gelirler. Yiyeceklerini çıkarıp yedikleri 

esnada biri, sofralarında bulunan pişmiş balığı elinden kaydırıp suya düşürür ve balık 

canlanır. Âb-ı hayâtın bu su olduğunu anlarlar ve içerek ölümsüzlüğe kavuşurlar. 

İskender’in sudan nasibi olmadığı kendilerine malum olunca bir daha İskender’e 

görünmezler ve ortadan kaybolurlar. İskender günlerce âb-ı hayâtı arar fakat bulamaz. 

Hızır aleyhisselamı da kaybetmesi üzerine çaresiz geri döner ve Bulgar şehrini bina eder. 

Bulgar’dan ayrılıp Rûm’a gelen İskender, bütün âlimleri yanına çağırır ve Yunan, Fars, 

Hint ve Arapça dillerinde ne kadar kitap varsa tercüme edilip tek bir kitap hâline 

getirilmesini ister. Âlimler tercümeyi yapar ve İskender’e sunarlar. Tercümeyi beğenen 

İskender, zaman zaman odasına kapanır, kitaptan okur ve ibadetle meşgul olur. İskender 

bilgiye çok önem verdiği için aynı kitaptan halka da dağıtır ve ilim öğrenenlerin 

mertebesini yüceltir. 

 

 Bir gün İskender’in çok değer verdiği ve hiçbir zaman yanından ayırmadığı cariyesi 

sıtma hastalığına yakalanır. Duruma çok üzülen İskender, ne kadar hekim getirdiyse hiçbiri 

hastalığına derman bulamaz. Çaresiz bir şekilde sarayın damından etrafı seyrederken 

koyunlarını gütmekte olan yaşlı bir çoban görür ve hizmetlilerden çobanı yanına 

getirmelerini ister. İskender yanına gelen çobana durumu anlatır ve ondan gönlüne teselli 

verecek bir hikâye anlatmasını ister. Çobanın anlattığı hikâye şöyledir: Bir gün şehzadenin 

birinin sevdiği kız, sıtma hastalığına yakalanır. Ne kadar hekim çağırdıysa hiçbiri 

hastalığına çare bulamaz ve hepsi de kızın yakında öleceğini söyler. Şehzade, sevdiği kızın 

ölümüne şahit olmaktansa ondan önce ölmeyi tercih eder ve çöle gidip vahşi hayvanların 

elinde parçalanmaya karar verir. Şehzadenin çok sevdiği bir dostu, buna engel olmak için 

yüzünü gizleyerek yol kesici kılığına girer ve şehzadeyi yakalayarak bir odaya hapseder. 

Günlerce şehzadenin sevdiği kızın tedavisi için çaba sarf eder ve kızı iyileştirir. Bir eğlence 

meclisi düzenler ve ikisini bir araya getirir. Hikâyeyi dinleyen İskender, çok beğenir ve bu 

esnada cariyenin iyileştiği haberi gelir. Bunun üzerine İskender, çobana iltifatlar eder ve 

hazineler bağışlar.  
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 Bir gün Yunan asilzadelerinden Arşimeşidiş isminde bir âlim, İskender’in veziri 

Aristo’nun yanına gelir ve ilim öğrenmek istediğini söyler. Aristo, Arşimeşidiş’in isteğini 

kabul eder ve diğer öğrencilerinden ziyade onunla ilgilenir. İskender, Arşimeşidiş’in kısa 

zamanda birçok ilmi öğrendiğini görünce kendisine Hakan tarafından hediye edilen 

cariyeyi ona verir. Arşimeşidiş cariyenin güzelliği karşısında hayran kalır ve günlerini 

cariyeyle geçirerek ders okumaya gelmez olur. Aristo bunun üzerine cariyeyi geri alır, ona 

bir bardak şerbet içirerek içindeki ahlâtı dışarı çıkarır ve Arşimeşidiş’e geri verir. Yüzü 

solan ve çirkinleşen cariyeyi gören Arşimeşidiş kızı tanımaz. Aristo, kızdan çıkan ahlâtı 

gösterir ve bunlara âşık olup meylettiğini söyler. Ahlâtı gören Arşimeşidiş, kapıldığı nefsî 

arzularından dolayı tövbe eder ve ders okumaya devam eder.   

 

 Bir gün Şam vilayetinin padişahı ölür ve zapt ettiği kalelerle bütün malı kızı 

Mariya’ya kalır. Mariya’nın kadın olmasını fırsat bilen çevre memleket padişahları, 

devletine göz koyar ve hazinesini elinden alırlar. Durumu şikâyet etmek üzere İskender’in 

dergâhına gelen Mariya, önce veziri Aristo ile görüşüp durumu anlatmak ister fakat 

Aristo’yu birçok kişiye ders verir hâlde görünce şikâyetten vazgeçip ilim öğrenmeye karar 

verir. Kısa zamanda kimya ve birçok ilmi öğrenen Mariya, durumunu Aristo’ya anlatır ve 

İskender’den de izin alarak memleketine geri döner. Asker toplayıp memleketini ve 

mallarını geri alan Mariya kimya ilmi vasıtasıyla hazineler peyda eder ve kısa zamanda 

zengin olur. Mariya’nın kimya bildiği ve yanına asker topladığı tüm cihana yayılır ve 

durumdan haberdar olan İskender, kendisine de isyan edebileceğini düşünerek Mariya ve 

devletini ortadan kaldırmak ister. Aristo’nun, öğrencisi olduğunu ve ondan zarar 

gelmeyeceğini söylemesi üzerine İskender kararından vazgeçer. Mariya ise Aristo’nun 

talimatı üzerine İskender’e hazineler gönderir ve kulluklar arz eder.  

 

 Bir gün beş kuruşa muhtaç bir fakir, Rûm’a gelir ve az zamanın içinde zengin olur. 

Bunu çekemeyenler, durumu İskender’e anlatır ve adamı teftiş etmesini isterler. İskender 

adamı yanına çağırtır ve kısa zamanda zengin olmasının hikmetini sorar. Adam, karısının 

hamile olduğu için etraftan çorba aramaya çıktığını, bulamaması üzerine bir viraneye girip 

bir zengî ile tanıştığını ve çorba ve hazineyi ondan alıp eve geldiğinde bir oğlunun dünyaya 

geldiğini söyleyerek başından geçen macerayı anlatır. İskender, çocuğun talihine baktırır 

ve hazinenin Allah tarafından çocuğa bağışlandığını öğrenir. Bunun üzerine fakiri 

kendisine arkadaş edinir ve mal ve hazine vererek evine gönderir.   
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 Bir gün bütün âlimler İskender’in huzurunda toplanır ve her biri birbirinden üstün 

olduğu hususunda sözlü kavgaya tutuşurlar. Sonunda Aristo, bütün ilimleri kendisinden 

öğrendiklerini ve dolayısıyla hepsinin hocası olduğunu söyleyerek kavgayı noktalar. 

Mecliste bulunan Eflatun, Aristo’nun bu şekilde gururlanmasına sinirlenir ve meclisten 

ayrılarak ilimle meşgul olur. Günler süren uğraşın ardından öyle bir saz peyda eder ki ilk 

perdesini çaldığında bütün hayvanlar gelip uykuya dalar ve ikinci perdesini çaldığında da 

kalkıp sahraya giderler. Bu vesileyle Eflatun’un şöhreti bütün âleme yayılır. Aristo bunu 

duyar ve o da bir saz peyda eder fakat ilk perdesini çaldığında gelip uykuya varan 

hayvanlar, ikinci perdesini çaldığında uyanmazlar. Aciz kalır ve Eflatun’un yanına giderek 

öğrencisi olmaya karar verir. Eflatun’dan sazın sırrını öğrenen Aristo, özür diler ve bir 

daha ilmiyle gururlanmayacağı hususunda söz verir. İskender ise Eflatun’un ilmine hayran 

kalır ve ona yüce mertebeler verir. 

 

 Bir gece İskender ibadetle meşgul olurken kendisine vahiy gelir ve halkı doğru yola 

iletmesi hususunda vazifelendirilir. Bunun üzerine tahta oğlunu oturtur ve askerinden yüz 

bin kişiyi yanına alarak yola çıkar. İskenderiye ve Mısır’a gelip konaklar ve hikmetle bir 

ayna peyda eder. Bir dağın başına diktiği bu aynadan bir aylık yoldan gelen düşman 

askerini görür ve karşılık verirdi. Bir gün İskender mecliste oturup yanındakilerle sohbet 

ederken bir kişi gelir ve Kudüs-i Şerif’te bir zalimin halka zulmettiği ve can ve mallarına 

kastettiği haberini verir. İskender askerini alıp Kudüs’e gider ve bahsedilen zalimi ve 

askerini helak eder. Kudüs’ten batıya doğru ilerleyen İskender, Efrenc ve Endülüs’e 

gelerek halkı Hak yoluna davet eder. Buradan ayrılır ve birçok çöl ve deniz geçerek 

Şeddad’ın yaptırdığı İrem bağlarına gelir. Bağı gezerken Şeddad’ın mezarını bulur ve 

mezarın girişinde, dünyanın gelip geçici zevklerine aldanılmaması gerektiği ve herkesin 

muhakkak bir gün bu fani dünyadan göçeceği hususunda nasihat içeren levhayı okur. 

Oradan ayrılan İskender, birçok yeri daha gezer ve halkı Hak yoluna davet eder. Günlerde 

bir gün yine gezerken gaipten bir ses gelir ve artık bu dünyadan göçme vaktinin geldiğini 

haber verir. Bu sesi duyan İskender, Rûm’a dönmek ister fakat Zor şehrinden geçerken 

hastalanarak yataklara düşer. Aristo’ya haberci gönderir ve bütün hekimleri de yanına 

alarak gelmesini ister. İskender’in yanına gelen Aristo, hastalığının çok ilerlediğini görür 

ve artık çok geç olduğunu anlar. Durumu fark eden İskender, Aristo ve geride kalanlara 

nasihatler ederek ruhunu teslim eder. İskender’in ölümü bütün halkı üzer. Cenazesini altın 

tabuta koyarlar ve İskenderiye şehrine götürerek defnederler.  
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2.2.1.3. Hüsrev ü Şîrîn   

 

 Acem padişahlarından adaletiyle meşhur Nuşirevan’ın ölümü üzerine yerine oğlu 

Hürmüz geçer ve babası gibi halka adaletle hükmeder. Yıllardan beri çocuk hasretiyle 

yanıp tutuşan Hürmüz, fakir fukaraya ihsanda bulunur ve kurbanlar keserek Allah’tan bir 

çocuk ister. Duası kabul olunan Hürmüz’ün bir erkek çocuğu dünyaya gelir ve adını 

Hüsrev-i Pervîz koyar. Küçük yaşta ilim öğrenmeye başlayan Hüsrev, on beş yaşına 

girdiğinde şehzadelere lazım gelen ne kadar ilim ve marifet varsa hepsini öğrenmiş olur. 

Hürmüz, sık sık avlanmaya çıkan Hüsrev’in yanlış yapmasından korkar ve tedbir 

mahiyetinde, her kim bir başkasının bağ ve bahçesini bozar ya da evine girip namahrem 

hatununu görürse kim olursa olsun cezalandırılacaktır, şeklinde tellallarla bütün memlekete 

haber salar. Bunu duyan Hüsrev, cezalandırılmaktan korkar ve daha dikkatli hareket eder.    

 

 Bir gün Hüsrev, yanına birkaç hizmetli alarak ava çıkar. Avlanırken yolu güzel bir 

köye düşer ve saraya dönmeyip o gece bir köylünün evinde misafir olarak kalır. Meclis 

kurulup eğlenceler düzenlenirken Hüsrev’in atı bir köylünün bahçesini talan eder, 

hizmetlilerinden biri bağa girip meyvelerden koparır ve çengînin sazı köy halkını rahatsız 

eder. Bunu duyan fitneciler hemen Hürmüz’ün yanına gider ve Hüsrev’i şikâyet eder. 

Hürmüz, bunun üzerine Hüsrev’in tahtını evinde misafir kaldığı köylüye verir ve atını, 

hizmetlisini ve çengîyi cezalandırır. Hüsrev kendisine de zarar vereceğinden korkar ve 

gençlik hevesiyle yapılan bir hata olduğunu söyleyerek babasından af diler. Hürmüz 

dayanamaz ve oğlunu kucaklayarak bağrına basar. 

 

 Hüsrev o gece yatağına girer ve rüyasında dedesi Nuşirevan’ı görür. Dedesi, 

uğradığı hakaretlerden ve kaybettiği şeylerden dolayı üzülmemesini söyler ve bunlara 

karşılık Şîrîn denen bir güzele, Bârbed denen bir çengîye, Şebdîz denen bir ata ve yüce bir 

tahta sahip olacağı müjdesini verir. Uykusundan uyanan Hüsrev, çok sevinir ve dedesinin 

ruhuna dualar okur. 

 

 Bir gün Hüsrev, her zamanki âdeti üzere meclis kurar ve sohbet arkadaşlarını 

yanına çağırır. Her birinden birer hikâye dinledikten sonra sıra Şâvur’a gelir. Şâvur dua 

ederek söze başlar ve başta Ermen şahı Mehîn Banu ve devletinden bahsettikten sonra 

yeğeni Şîrîn’in güzelliğini tasvir eder. Hüsrev işittiği bu güzellik karşısında kulaktan âşık 



96 

olur ve gece gündüz Şîrîn’i hayal eder. Sonunda dayanamaz ve Şâvur’u yanına çağırarak 

içini döker. Şâvur, sizi ona âşık ettiğim gibi onu da size âşık etmesini bilirim, diyerek 

Hüsrev’in gönlüne teselli verir. 

 

 Şâvur verdiği söz üzerine zaman kaybetmeden yola koyulur ve günler süren 

zahmetli yolculuğun ardından Ermen dağlarına gelir. Bir harabede yatıp dinlendikten sonra 

kalkar ve Şîrîn’in eğlence yapacağı mesireyi öğrenir. Eline kalem kâğıt alarak Hüsrev’in 

suretini çizer ve bir ağacın dalına asar. Şîrîn, cariyelerini de yanına alarak eğlenmek için 

mesireye gelir. Eğlendikleri esnada gözü ağacın dalındaki surete ilişir ve cariyelerinden 

sureti yanına getirmelerini ister. Surete bakar bakmaz kendinden geçer ve âşık olur. 

Durumu fark eden cariyeler, Mehîn Banu’dan korktukları için Şîrîn’e fark ettirmeden sureti 

alıp yok ederler. Her gün farklı farklı yerlerde eğlence düzenleyen Şîrîn, hepsinde de 

Hüsrev’in suretini görür. Cariyeler her ne kadar sureti gizlemeye çalışsalar da Şîrîn’in âşık 

olmasını engelleyemezler ve Şîrîn’in gazabından korktukları için çaresiz sureti övme 

yoluna giderler. Şîrîn, aşkından mest olmuş bir şekilde otururken keşiş kılığına giren 

Şâvur, eğlence meclisinin önünden geçer. Şîrîn, derdine çare bulacak tek kişinin Şâvur 

olacağını düşünür ve cariyelerden ona suretin kime ait olduğunu sormalarını ister. Şâvur 

ise bu önemli bilgiyi sıradan kişilerle paylaşamayacağını söyleyerek sorularını cevaplamaz. 

Şîrîn, çaresiz bir şekilde sureti eline alır ve Şâvur’un yanına gelerek yalvarmaya başlar. 

Şâvur dayanamaz, suretin Acem padişahı Hürmüz’ün oğlu Hüsrev’e ait olduğunu açıklar 

ve Hüsrev’in de kendisine âşık olduğunu söyler. Ardından kendisini buraya Hüsrev’in 

gönderdiğini ve suretleri kendisinin çizdiğini itiraf eder. Uzun uzun sohbet ettikten sonra 

Şîrîn, Şâvur’a Hüsrev’le nasıl buluşacağını sorar ve ondan aşkına bir çare bulmasını ister. 

Şâvur ise Hüsrev’in yüzüğünü Şîrîn’e verir ve av bahanesiyle Şebdîz’e binip kaçarak 

kendisini Medayin yolunda beklemesini ya da acele ederse Medayin’e gidip kendisine 

verdiği yüzüğü göstererek sarayda Hüsrev’le buluşmasını ister. 

  

 Şîrîn avlanmak için Mehîn Banu’dan izin alır ve ertesi gün cariyelerini de yanına 

alarak ava çıkar. Herkes av için bir tarafa yönelince Şîrîn hızla ortadan kaybolur. Cariyeler 

Şîrîn’i Şebdîz’in kaçırdığını düşünerek peşinden giderlerse de yetişemezler ve Mehîn 

Banu’ya gelerek acı haberi verirler. Haberi alan Mehîn Banu üzülür ve günlerce Şîrîn’in 

yasını tutar. Şîrîn zahmetli yolculuğuna devam ederken Hüsrev, yolunu gözler ve bir an 

bile babasının hizmetinden ayrılmaz. Bir gün Hüsrev’e kin besleyenler, onu babasına 



97 

düşman etmek için Hüsrev adına akçe sikkeleyip memlekete yayarlar. Hüsrev’in adıyla 

sikkelenmiş akçeleri gören Hürmüz, gazaba gelir ve Hüsrev’i öldürmek ister. Durumdan 

haberdar olan Hüsrev taraftarı birkaç kişi, el altından ona haber gönderir ve kaçmasını 

ister. Hüsrev, sarayındaki hizmetlilere birkaç gün ava gidip saraya gelmeyeceğini söyler ve 

gelen misafir olursa en iyi şekilde ağırlamalarını tenbih eder. Yanına birkaç kişi alarak 

kaçan Hüsrev, bir gölde yıkanmakta olan Şîrîn’i görür fakat ikisi de birbirlerini tanımazlar 

ve yollarına devam ederler. Günler süren yolculuğun ardından Şîrîn Medayin’e, Hüsrev de 

Ermen’e gelir. Birkaç gün sonra Hüsrev’in, babasından korktuğu için Ermen’e kaçtığını 

öğrenen Şîrîn, göl kenarında karşılaştığı kişinin Hüsrev olduğunu anlar ve çok üzülür. 

Elinden bir şey gelmez ve oturup Hüsrev’i beklemeye karar verir. Sarayın havasından 

şikâyet eden Şîrîn, cariyelerden kendisi için havadar bir yerde köşk yaptırmalarını ister. 

Şîrîn’i çekemeyen cariyeler bir mimar çağırtarak onu büyücü olarak tanıtır ve hastalanıp 

ölmesi için havası ağır bir yerde bir köşk yapmasını isterler. Mimar köşkü kısa zamanda 

yapar ve Şîrîn köşke yerleşir. Köşkün kendisini öldürmek için yaptırıldığını anlasa da 

Hüsrev gelene kadar sabretmeye karar verir. Hüsrev ise Mehîn Banu tarafından çok iyi 

karşılanır ve hizmetinde asla kusur edilmez. Bir gün Hüsrev, Mehîn Banu ile meclis kurup 

eğlenirken Şâvur gelir ve Şîrîn’in Medayin’e gittiği haberini verir. Hüsrev bu haberi 

duyunca yolda karşılaştığı güzelin Şîrîn olduğunu anlar ve onu geri getirmesi için Şâvur’u 

Medayin’e gönderir. Hüsrev, Şîrîn’in yolunu gözlerken Medayin’den babası Hürmüz’ün 

kör olduğu ve tahtın boş kaldığı haberi gelir. Hüsrev haberi alır almaz atına biner ve 

Medayin’e giderek babasının tahtına oturur. Diğer taraftan Şîrîn de Ermen’e gelir ve 

Mehîn Banu’ya kavuşur fakat Hüsrev’in Medayin’e döndüğünü öğrenince çok üzülür. 

 

 Hüsrev, babasının tahtına oturur oturmaz devlet işlerini düzene sokar ve halka 

adaletle hükmetmeye başlar. Hürmüz’ün ordu kumandanı Behrâm-ı Çûbîn, Hüsrev’in tahta 

oturduğunu öğrenince onu çekemez ve tahtın kendisine layık olduğunu düşünerek askeriyle 

beraber Hüsrev’in üzerine yürür. Hüsrev, Behrâm-ı Çûbîn’e karşı koyamayacağını anlar ve 

yanına birkaç kişi alarak tekrar Ermen’e kaçar. Ermen’e yaklaşan Hüsrev avlanmakta olan 

Şîrîn’le karşılaşır ve iki âşık birbirine kavuşur. Bir müddet sohbet ettikten sonra Şîrîn 

Hüsrev’i sarayına davet eder. Daveti kabul eden Hüsrev, saraya gelir ve Mehîn Banu 

tarafından padişahlara layık bir şekilde ağırlanır. Sürekli meclis kurup eğlenen Hüsrev ile 

Şîrîn arasındaki aşkı daha öncesinden fark eden Mehîn Banu, Şîrîn’i yanına çağırır ve 

nefsine aldanmaması hususunda ona nasihat eder. Şîrîn de aralarında nikâh olmadan yanlış 
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bir şey yapmayacağı hususunda Mehîn Banu’ya söz verir. Bir gece yine Hüsrev ile Şîrîn 

meclis kurup eğlenirken Hüsrev, Şîrîn’den vuslat talep eder fakat Şîrîn verdiği sözü 

düşünerek Hüsrev’in teklifini reddeder. Şîrîn’e küsen Hüsrev, Behrâm-ı Çûbîn’den tahtını 

geri almakta kendisine yardım edebileceğini düşünerek Kayser’in yanına Rûm’a gider. 

Hüsrev’i çok iyi karşılayan Kayser, onu kızı Meryem’le evlendirir ve tahtını geri almakta 

ona yardımcı olur. Tahtını geri alan Hüsrev mutlu olsa da aklında hep Şîrîn vardır fakat 

Kayser’in hatırı için çaresiz Meryem’in yüzüne gülmek zorunda kalır. Hüsrev’in bir sabah 

ansızın çıkıp gittiğini öğrenen Şîrîn ise perişan olur ve gözlerinden kanlı yaşlar dökerek 

yeme içmeden kesilir. Şîrîn’i bu hâlde gören Mehîn Banu ve Şâvur ise teselli vererek 

gönlünü rahatlatmaya çalışırlar. 

 

 Bir zaman sonra Mehîn Banu hastalanır ve ölür. Şîrîn, Mehîn Banu’nun yerine tahta 

oturur ve devlet işlerini düzene sokar. Padişahlığının üzerinden bir yıl geçen Şîrîn’in 

Hüsrev’e olan hasreti günden güne ziyadeleşir. Bir gün tahtını güvendiği bir adamına 

teslim eden Şîrîn, yanına Şâvur’u ve birkaç hizmetlisini alarak Medayin’e gelir ve sarayına 

yerleşir. Bunu duyan Hüsrev çok sevinir fakat Kayser’i ve Meryem’i düşünerek yanına 

gidemez. Çaresiz gizli gizli Şâvur’la Şîrîn’e selamlar gönderir. 

 

 Bir gün Hüsrev, divan ehlini toplayıp devlet işlerini görüşürken bir haberci gelir ve 

Çin’e firar eden Behrâm-ı Çûbîn’in öldüğü haberini verir. Bu güzel haber üzerine Hüsrev, 

düşman askerinden emin olur ve Bârbed denilen sazendeyi meclisine nedim yaparak 

eğlenceler düzenler. Hüsrev, Bârbed’in sazını dinledikçe aklına Şîrîn gelir ve günden güne 

ona olan aşkı ziyadeleşir. Buna daha fazla dayanamayan Hüsrev çaresiz Meryem’in yanına 

gider ve Şîrîn’i saraya getirmek için ondan izin ister. Meryem, bu teklife şiddetle karşı 

çıkar ve kabul etmez. Bir gün Hüsrev, Şâvur’u yanına çağırır ve Şîrîn’le buluşmak 

istediğini söyleyerek onu gizlice sarayına getirmesini ister. Şâvur, Şîrîn’in yanına gelir ve 

Hüsrev’in gizlice buluşup hasret gidermek istediğini söyler. Bu haberi duyan Şîrîn bunca 

zamandır kendisini arayıp sormayan Hüsrev’e kızar ve isteğini kabul etmez. 

 

 Sadece kendi koyunlarından sağılan sütle beslenen Şîrîn, bir gün Şâvur ile sohbet 

ederken koyunların otladığı yer ile kendi bulunduğu sarayın bir hayli uzak ve yolların sarp 

olduğunu söyleyerek sütün geç geldiğinden dert yanar ve buna bir çare bulmasını ister. 

Şâvur bu konuda üzülmeye gerek olmadığını ve Ferhâd adlı bir mühendisin koyunların 
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bulunduğu yer ile saray arasına bir yol yapıp buna çare bulabileceğini söyler. Şîrîn bu 

habere çok sevinir ve Şâvur’dan Ferhâd’ı bulup getirmesini ister. Şîrîn saraya gelen Ferhâd 

ile bir perde arkasından konuşur ve yapacağı işi anlatır. Ferhâd, Şîrîn’in sesini duyar 

duymaz kendinden geçer ve daha fazla dayanamayarak saraydan çıkar. Bir ay gibi kısa bir 

zamanda denilen işi bitiren Ferhâd, Şîrîn tarafından hesapsız altın ve cevherle ödüllendirilir 

fakat Şîrîn’in aşkıyla deli divane olduğundan altınları almaz ve dağlara düşer. 

 

 Ferhâd’ın Şîrîn’e olan aşkı gün geçtikçe artar ve dillere destan olur. Bunu duyan 

Hüsrev, ilk başta onu öldürmeyi düşünse de Allah katında vebale girmekten korkar ve bu 

düşünceden vazgeçer. Ferhâd’ı yanına çağırarak Şîrîn’e olan aşkından vazgeçmesi 

karşılığında hesapsız mal ve hazine vermeyi teklif eder fakat Ferhâd kabul etmez. Bunun 

üzerine Hüsrev, Ferhâd’a ordunun rahat gelip geçmesi için saray yolu üzerinde olan 

Bîsütûn dağını kesmesi karşılığında Şîrîn’den vazgeçeceğini söyler ve Ferhâd da 

düşünmeden bu teklifi kabul eder. Ferhâd’ın bu teklifi kabul etmesi üzerine sevinen 

Hüsrev, dağı kesmeyi başaramayacağını düşünerek rahatlar. Ferhâd ise zaman 

kaybetmeden Bîsütûn dağına gelir ve külüngünü eline alarak kazmaya başlar. Ferhâd’ın, 

aşkıyla dağları deldiğinden haberdar olan Şîrîn, biraz süt alır ve Bîsütûn’a giderek Ferhâd’ı 

ziyaret eder. Ferhâd, Şîrîn’in ziyaretinden çok memnun kalır ve eskisinden daha ziyade 

işine sarılır. Bunu duyan Hüsrev, Ferhâd’ın işi başaracağından korkar. Biraz olsun onu 

işinden alıkoymak için büyücü bir kadın bulur ve Bîsütûn’a giderek Şîrîn’in öldüğü 

haberini vermesini ister. Kocakarıdan Şîrîn’in ölüm haberini alan Ferhâd, onsuz bir 

dünyada yaşamaktansa ölmeyi tercih eder ve canına kıyar. Ferhâd’ın öldüğünü öğrenen 

Şîrîn çok üzülür ve günlerce yas tutar. Şîrîn’in Ferhâd için yas tuttuğunu öğrenen Hüsrev, 

alay yollu bir mektup yazar ve Şîrîn’e gönderir. Birkaç gün sonra da Meryem hastalanarak 

ölür ve bu sefer Şîrîn aynı karşılıkta bir mektupla cevap verir. Yaptığı hatanın farkına 

varan Hüsrev, Şîrîn’den vuslat talep etse de Şîrîn, bu teklifi geri çevirir. 

  

 Bir gün Hüsrev, devlet erkânı ile cihan güzelleri hakkında sohbet ederken 

Isfahan’da Şeker isminde bir güzelin varlığından haberdar olur. Şeker’i çok merak eden 

Hüsrev, kimseye duyurmadan Isfahan’a gider ve Şeker’in misafiri olur. Biraz olsun Şîrîn’e 

olan aşkını unutmak istediği için Şeker’i alarak sarayına getirir ve günler süren düğünün 

ardından evlenirler. Hüsrev’in Şeker’le evlendiğini öğrenen Şîrîn ise çok üzülür ve 

Hüsrev’in vuslat teklifini kabul etmediği için pişman olur.  
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Sarayda canı sıkılan Hüsrev, bir gün yanına birkaç hizmetli alır ve ava çıkar. Şîrîn, 

Hüsrev’in kendisine yakın bir yerde avlandığını duyunca onu sarayına davet eder ve 

ziyafetler verir. Uzun bir ayrılığın ardından Hüsrev yine vuslat talep eder fakat Şîrîn, 

Meryem ve Şeker’le evlendiği için Hüsrev’e sitem eder ve aralarında nikah olmadan bu 

teklifi kabul edemeyeceğini söyler. Hüsrev, Şîrîn’in bu cevabı üzerine saraydan ayrılır ve 

gelip Şâvur’a dert yanar. Şâvur biraz sabretmesini söyler ve Hüsrev’e teselli verir. Şîrîn bir 

müddet sonra yaptığına pişman olur ve gece vakti erkek kıyafetine bürünerek Hüsrev’in 

sarayına gelir. Gece yarısı Şâvur’u bulup durumu anlatır ve ertesi gün kurulacak eğlence 

meclisinde uzaktan da olsa Hüsrev’i izlemek istediğini söyleyerek kendisini gizlemesini 

ister. Hüsrev o gece rüyasında elinde bir mumla güzel bir bahçeyi gezdiğini görür ve sabah 

Şâvur’u yanına çağırıp rüyasını yorumlamasını ister. Şâvur mumun Şîrîn’e, bahçenin de 

eğlence meclisine işaret olduğunu söyler. Bunun üzerine Hüsrev bir meclis tertip 

edilmesini emreder ve eğlenceye başlarlar. Uzaktan meclisi izleyen Şîrîn, sazendelerin 

söylediği aşk türkülerine daha fazla dayanamaz ve içindeki aşk ateşinin tesiriyle elinde 

olmadan feryat eder. Hüsrev’in bu avazı işitmesi üzerine Şâvur gelir ve durumu ona 

anlatır. Bunun üzerine Hüsrev meclisi dağıtır ve ulemasını yanına çağırarak Şîrîn’i 

kendisine nikâh eder. Birbirine kavuşan iki âşık böylece mutlu bir hayat sürmeye başlarlar.  

 

 Bir gün Hüsrev, rüyasında Hz. Muhammed (s.a.v.)’in kendisini İslâm’a davet 

ettiğini görür. Hüsrev’in, başım kesilmedikçe dinimden dönmem, karşılığını vermesi 

üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) elindeki kamçıyla bir kere Hüsrev’e vurur. Bu dehşetle 

uyanan Hüsrev, günlerce rüyanın etkisinden kurtulamaz. Bir gün Şîrîn’i yanına alıp 

Keyhüsrev’den kendi zamanına kadar gelen bütün Acem hükümdarlarının hazinelerini 

gezer. Yeryüzündeki hazineleri seyrettikten sonra yeraltındaki hazineleri de açtırır ve 

gümüşten yapılmış bir levha görür. Levhada ahir zamanda dürüst ve sözünde sadık bir 

peygamber geleceği yazılıdır. Hüsrev bu yazıyı okuyup levhada olan surete bakınca suret 

ile rüyasında gördüğü kişinin aynı olduğunu anlar ve korkuya kapılır. Yanında olanlardan 

suretin kime ait olduğunu sorar ve Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu cevabını alır. Hüsrev’in 

korkuya düştüğünü gören Şîrîn, ona İslâm’ı kabul etmesini tavsiye eder ve böylelikle bütün 

halkın da İslâm’a girmesine vesile olacağını söyler. Hüsrev, atalarının dinini terk 

edemeyeceğini söyleyerek İslâm’ı kabul etmez. Hz. Muhammed (s.a.v.) bütün padişahlara 

olduğu gibi Hüsrev’e de bir mektup gönderir ve ateşe tapmayı bırakıp İslâm’ı kabul 

etmesini ister. Hüsrev mektubu yırtar ve gelen elçiyi hakaretlerle geri gönderir. Elçi gelir 
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ve olanları Hz. Muhammed (s.a.v.)’e anlatır. Hz. Muhammed (s.a.v.), bizim mektubumuzu 

yırttığı gibi Allah da onun devletini yıkıp yerle bir etsin, der. 

 

 Bir gün Hüsrev, inancı üzere bir ateşhaneye gider. Meryem’den olan oğlu Şîrûye, 

bunu fırsat bilip el altından birkaç kişiyle anlaşarak babasının tahtına oturur ve Hüsrev ile 

Şîrîn’i yakalatıp bir zindana hapsettirir. Bir gece ikisinin de uyuduğu esnada Şîrûye bir 

adam gönderir ve Hüsrev’i hançerletir. Uykusundan uyanan Şîrîn, Hüsrev’in cansız 

bedeniyle karşılaşır ve gözlerinden kanlı yaşlar döker. Şîrîn’e âşık olan Şîrûye ona 

Hüsrev’den ziyade mal ve hazine vereceğini ve yanına alacağını vaat eder. Şîrîn, hapisten 

çıkabilmek ve cenazeye katılabilmek için teklifi kabul etmiş gibi görünür. Hüsrev’i 

defnettikleri esnada türbede bulunanları dışarı çıkarır ve koynundaki hançeri göğsüne 

saplar. İçeri girenler Şîrîn’in intihar ettiğini görür ve Hüsrev’le ikisini bir yere defnederler. 

Bunun üzerine altı ay geçer ve Şîrûye de cezasını bularak Acem devleti son bulur. 

 

2.2.1.4. Leylâ vü Mecnûn 

 

 Arap vilayetinde Benî Âmir adında önde gelen bir kabile vardır. Adaletli, cömert ve 

misafirperver olan kabile reisi daima malını Hak yolunda harcar ve gelen geçene ikramda 

bulunur. Yıllarca çocuk hasretiyle yanıp tutuşan kabile reisinin duası kabul olunur ve bir 

gün bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Daima el üstünde tutulan çocuğa Kays ismi verilir ve 

özenle büyütülür. Babası yedi yaşına gelen Kays’ın eğitiminde çok hassas davranır ve ilim 

öğrenmesi için onu mektebe gönderir. Kays mektepte bir başka kabile reisinin kızı Leylâ 

ile tanışır ve daima birlikte ders okurlar. Leylâ ile Kays’ın arasındaki bu yakınlık gittikçe 

aşka dönüşür ve ders okumayı unuturlar. Günden güne aralarındaki aşk ateşi ziyadeleşir ve 

gizlice buluşup sohbet etmeye başlarlar. Bu durumdan haberdar olan akrabaları her ne 

kadar Leylâ ile Kays’a bunun edepsizlik olduğu, yol yakınken ve kimse duymadan 

yanlışlarından dönmeleri gerektiği hususunda nasihat etseler de Leylâ ile Kays bu 

nasihatlere kulak asmaz. Sonunda Leylâ’nın babası bu aşktan haberdar olur ve artık 

Leylâ’yı mektebe göndermez. Durumdan haberdar olan Kays, çok üzülür ve zaman zaman 

arkadaşlarıyla Leylâ’nın obasına giderek onu görme ümidiyle beyitler okur. Kays’ın bu 

hâlini gören halktan bazıları üzülür, bazıları da ayıplayarak ona Mecnûn ismini verirler. 
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 Mecnûn’un babası, oğlunun durumundan haberdar olur ve kabile büyükleriyle 

yapılan istişareler neticesinde Leylâ’yı babasından istemeye karar verirler. Leylâ’nın 

babası ilk başta Leylâ’nın yaşının küçük olduğunu ve çeyizini daha hazırlamadıklarını 

bahane etse de ısrar üzerine Mecnûn gibi deli divane bir kişiye kız veremeyeceğini söyler. 

Mecnûn’un babası çaresiz kabilesine geri döner ve oğluna Leylâ’dan vazgeçmesi 

hususunda nasihat eder. Mecnûn bu kötü haberi duyunca aşkı daha da ziyadeleşir ve aklını 

yitirmeye başlar. Babası, Mecnûn’u bulunduğu durumdan kurtarmak için çevresindekilerin 

tavsiyesi üzerine Kâbe-i Mükerreme’ye götürür fakat Mecnûn bu dertten kurtulmak yerine 

aşkının ziyadeleşmesi için dua eder. Babası ümidini keser ve gözü yaşlı geri döner.   

 

 Mecnûn, Kâbe-i Mükerreme’den döner dönmez eski adeti üzere Leylâ’nın 

bulunduğu obaya gelir ve beyitler okumaya devam eder. Bunu duyan münafıklar kabilenin 

ırz ve namusu elden gidiyor bahanesiyle Mecnûn’u Leylâ’nın babasına şikayet ederler. 

Leylâ’nın babası gazaba gelir ve Mecnûn’u öldürmelerini emreder. Benî Âmir 

kabilesinden birkaç kişi bunu duyar duymaz gelip Mecnûn’un babasına haber verir. 

Mecnûn’un babası ve kabilesi ne kadar arasa da Mecnûn’u bulamaz. Bir gün Benî Sâd 

kabilesinden bir kişi çölden geçerken Mecnûn’la karşılaşır. Kim olduğunu ve böyle ıssız 

yerde tek başına ne yaptığını sorup sohbet etmek ister fakat Mecnûn’un ağzından tek bir 

kelime bile alamaz. Mecnûn’un kabilesine yaklaşınca halkın kaybolmuş birinin ardından 

ağladığını görür. Yanlarına gidip nasıl biri olduğunu sorunca çölde karşılaştığı kişi 

olduğunu anlar ve babasını alarak Mecnûn’un yanına götürür. Babası Mecnûn’un perişan 

hâlini görünce çok üzülür ve onu alıp kabileye getirir. Anne ve babasının hatırı için birkaç 

gün kabilede kalan Mecnûn, aşk ateşine daha fazla dayanamaz ve tekrar çöllere geri döner.   

 

 Bir gün Benî Esed kabilesinin önde gelenlerinden İbn-i Selâm, avlanırken Leylâ’ya 

rast gelir ve ilk görüşte âşık olur. İçindeki aşk ateşine daha fazla dayanamayan İbn-i Selâm, 

kabile büyükleriyle durumu istişare eder ve Leylâ’yı babasından istemeye karar verirler. 

İbn-i Selâm, Arap vilayetinde olumlu yönleriyle tanınan ve sevilen biri olduğu için babası 

düşünmeden Leylâ’yı ona verir fakat hasta olduğu için birkaç gün sabretmelerini ister. 

Leylâ’nın babasından gelen bu haber İbn-i Selâm’ı çok sevindirir ve erkenden düğün 

hazırlıklarına başlar. Babasının kendisini İbn-i Selâm’a verdiğini öğrenen Leylâ ise çok 

üzülür ve gül yüzü günden güne sararıp solmaya başlar. 
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 Bir gün Arapların önde gelenlerinden Nevfel adlı bir hükümdar, ava çıkar ve çölde 

beyitler okuyup ağlayan Mecnûn’la karşılaşır. Mecnûn’un hâline acıyan Nevfel, yanına 

gelir ve onunla konuşmak ister fakat Mecnûn’un ağzından hâline münasip beyitlerden 

başka söz çıkmaz. Beyitlerden çok etkilenen Nevfel, yanındakilerden Mecnûn’un derdini 

öğrenir ve Leylâ ile kendisini kavuşturacağı hususunda ona söz verir. Mecnûn, bunun 

mümkün olamayacağını söyler ve boş yere kendisine ümit vermemesini ister. Nevfel 

yeminler ederek Mecnûn’u ikna eder ve alıp kabilesine getirir. Bir zaman sonra asker 

toplar ve Leylâ’nın kabilesi üzerine yürür. İlk olarak elçi gönderip güzellikle Leylâ’yı ister 

fakat Leylâ’nın babası şiddetle karşı çıkar ve iki ordu arasında büyük bir savaş başlar. 

Savaşı uzaktan izleyen Mecnûn, Leylâ’nın kabilesine zarar gelmesini istemez ve Nevfel’in 

yenilmesi için dua eder. Duasının kabul olması üzerine Nevfel’in ordusu yenilir ve Nevfel 

çaresiz barış yapmak zorunda kalır. İki ordu arasında barış yapılır ve Nevfel kabilesine geri 

döner. Nevfel’in barış yaptığını duyan Mecnûn üzülür ve sözünü tutmadığı için Nevfel’e 

sitem eder. Hem savaşı kaybetmesi hem de Mecnûn’un sitemi Nevfel’in gücüne gider ve 

tekrar asker toplayıp Leylâ’nın kabilesi üzerine yürür. Bu sefer de Leylâ’nın duası kabul 

olur ve Nevfel galip gelir. Leylâ’nın babası, Nevfel’in huzuruna gelir ve eğer Leylâ’yı alıp 

Mecnûn’a verirseniz bütün âlem bir deli için bir kavmi helak ettiğinizden dolayı sizi 

ayıplar, der. Leylâ’nın babasının sözleri Nevfel’i etkiler ve bu hususta kararı ona bırakır. 

Nevfel’in tekrar barış yaptığını duyan Mecnûn, feryat ederek tekrar çöllere düşer, Leylâ ise 

gözlerinden kanlı yaşlar döker. 

 

 Mecnûn kendinden geçmiş bir şekilde çöllerde gezerken üç ceylan yakalamış bir 

avcıya denk gelir. Ceylanların gözlerini Leylâ’nın gözlerine benzeten Mecnûn, çok 

etkilenir ve onları bırakması için avcıya yalvarır. Avcı ise geçimini bu işle sağladığını ve 

ailesinin kendisinden yiyecek beklediğini söyler. Bunun üzerine Mecnûn, giysilerini 

çıkarıp satması için avcıya verir ve ceylanları serbest bırakmasını ister. Mecnûn’un 

teklifini daha kârlı bulan avcı, ceylanları serbest bırakır. Bağları çözülen ceylanlar çöle 

doğru koşar ve Mecnûn da artlarına düşüp peşlerinden gider.   

 

 Bir gün Mecnûn, çöllerde gezerken sıcaktan bunalır ve dibinde havuz bulunan bir 

ağacın gölgesine oturur. Sudan içip ağacın dalındaki kargayla sohbet ederken karşıdan 

yaşlı bir kadının, zincire vurduğu bir adamla geldiğini görür. Kadın yaklaşınca adamı 

neden zincire vurduğunu sorar. Hiçbir yerden geliri bulunmayan ve çalışacak güce de sahip 
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olmayan kadın, kendisi gibi fakir olan bu adamı zincire vurup esirdir diye dolaştırarak 

merhametli insanlardan para istediğini ve kazançlarını da aralarında bölüştüklerini söyler. 

Mecnûn bunu duyunca aşk esiri olduğu için asıl zincire layık olanın kendisi olduğunu 

söyler ve kadına kazandığı tüm paranın kendisine ait olacağını teklif ederek adamı serbest 

bırakmasını ister. Kadın hem tüm kazancın kendisine ait olacağını hem de Mecnûn’un esir 

olmak için daha münasip bir kıyafette olduğunu düşünerek teklifini kabul eder. Mecnûn ile 

yaşlı kadın bu şekilde kabile kabile dolaşırken Leylâ’nın bulunduğu obaya gelirler. Leylâ, 

Mecnûn’u avazından tanır ve hasretle yüzüne bakar. Mecnûn, Leylâ’yı görünce Nevfel ile 

gelip babasının askerini perişan ettiği için ondan özür diler ve ağlamaya başlar. Sonunda 

aşk ateşiyle zincirlerini kırar ve çöllere geri döner. Yaşlı kadın daha parasını vermediği 

zincirlerin kırıldığını görünce Mecnûn’un arkasından feryat eder. Leylâ ise Mecnûn’un bu 

hâline çok üzülür ve yaşlı kadına zincirlerin parasını vererek zararını karşılar.  

 

 Leylâ’nın gittikçe artan güzelliği dillere destan olur ve bunu duyan ileri gelenler, 

onunla evlenebilmek için babasına hediyeler gönderir ve kızını isterler. Talepler karşısında 

sinirlenen İbn-i Selâm, yanındaki adamlardan birkaç kişiyi, hediyelerle beraber nişanlısı 

Leylâ’nın babasına gönderir. Leylâ’nın babası da önceden verdiği söz üzere kızını İbn-i 

Selâm’a nikâh eder ve gelen adamlarla gönderir. İbn-i Selâm’la rızası alınmadan 

evlendirilen Leylâ, şayet kendisine dokunursa canına kıyacağını söyleyerek İbn-i Selâm’ı 

kendisinden uzak tutar. İbn-i Selâm ise zamanla her şeyin düzeleceğine inanır ve Leylâ’nın 

güzelliğini uzaktan seyretmeye razı olur. Bir gün İbn-i Selâm’ın kabilesinden bir Arap bir 

iş için çölden geçerken Mecnûn’un avazını işitir ve yanına gelerek ona Leylâ ile İbn-i 

Selâm’ın evlendiği haberini verir. Bu haberi işiten Mecnûn, çılgına döner ve başını taştan 

taşa vurarak feryat eder. Mecnûn’un hâlini gören adam söylediğine pişman olup sözünü 

çevirmeye çalışsa da Mecnûn kendisini yerden yere vurmaya devam eder.  

 

 Bir gün Mecnûn’un babası tekrar nasihat edip oğlunu kabileye getirmek 

düşüncesiyle yollara düşer. Günlerce arayıp en sonunda bir adamın yardımıyla Mecnûn’un 

bulunduğu mağaraya gelir. Çıplak bir şekilde yerde yatan Mecnûn’a getirdiği elbiseleri 

giydirir ve kucağına alıp başını okşar. Ardından yaşlandığını ve yarın bir gün ölünce 

kabilenin başında kimsenin kalmayacağını söyleyerek nasihat eder ve kabileye dönmesi 

için yalvarır. Mecnûn ilk başta babasının sözlerini mantıklı bulup kabul etme yoluna gitse 

de içindeki aşk ateşi buna müsaade etmez. Babası çaresiz bir şekilde kabilesine geri döner 
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ve günlerce hasta yattıktan sonra ruhunu teslim eder. Bir gün bir avcı, çölde gezerken 

Mecnûn’a rast gelir ve babasının öldüğü haberini verir. Bu haberi alan Mecnûn, çok üzülür 

ve sora sora babasının mezarına gelerek kanlı gözyaşları döker. Birkaç gün babasının 

mezarını bekleyen Mecnûn, kalkar ve tekrar çöllere düşer. Vahşi hayvanlarla dost olan 

Mecnûn, daima onlarla yatıp kalkar ve ziyaretine gelen kişilerin getirdiği yemeği yemeyip 

hayvanlar arasında paylaştırır. 

 

 Leylâ’nın hasretine daha fazla dayanamayan Mecnûn, bir gece Allah’a Leylâ’dan 

haber alabilmek için dualar eder ve gözyaşları dökerek uykuya varır. Sabaha güzel bir 

rüyayla uyanan Mecnûn, karşıdan atlı bir ihtiyarın geldiğini görür. Leylâ’dan bir haber 

getirebileceği ümidiyle ihtiyara kim olduğunu ve nereden gelip nereye gittiğini sorar. 

Leylâ’dan haber getirdiğini söyleyen ihtiyar, koynundan Leylâ’nın mektubunu çıkarıp 

Mecnûn’a verir. Mektubu alıp okuyan Mecnûn, biraz olsun Leylâ’nın hâlinden haberdar 

olduğu için çok mutlu olur ve kendi hâlini anlatan bir mektup yazarak ihtiyarla Leylâ’ya 

gönderir. Mektubu alan Leylâ da çok sevinir ve bu iyiliğinden dolayı ihtiyara dua eder.  

 

 Bir gün Mecnûn’un dayısı Selim-i Âmirî yanına giyecek ve yiyecek alarak 

Mecnûn’un ziyaretine gider. Uzun arayışlar sonunda Mecnûn’u bir dağda vahşi 

hayvanlarla sohbet ederken bulur ve yanına giderek ona giyecek ve yiyecek vermeye 

çalışır fakat Mecnûn kabul etmez. Bir miktar sohbet ettikten sonra Mecnûn, kabilesindeki 

akrabalarının hâl ve hatırını sorar ve ardından annesini çok özlediğini söyleyerek ağlamaya 

başlar. Selim-i Âmirî Mecnûn’un annesine olan özlemine daha fazla dayanamaz ve 

kabileye giderek annesini alıp Mecnûn’un yanına getirir. Mecnûn annesini görünce çok 

sevinir ve bir müddet sohbet ederler. Ardından annesi onu alıp kabileye götürmek ister 

fakat Mecnûn kabul etmez. Annesi, çaresiz bir şekilde kanlı gözyaşları dökerek kabileye 

geri döner ve birkaç gün sonra Mecnûn’un hasretiyle o da ruhunu teslim eder. 

 

 Mecnûn’a olan hasretine daha fazla dayanamayan Leylâ, bir gece herkes 

uykudayken yatağından kalkar ve Mecnûn’u görebilmek ümidiyle obasından ayrılır. Yolda 

bir ihtiyara rastlar ve Mecnûn’un nerde olduğunu sorar. İhtiyarın birkaç gün önce bir dağda 

gördüğünü söylemesi üzerine kulağından inci küpelerini çıkarıp ihtiyara verir ve hasretini 

dindirmek için Mecnûn’u yanına getirmesini ister. İhtiyar, Mecnûn’u bulup Leylâ’nın 

olduğu yere getirir fakat Leylâ, gören olur korkusuyla Mecnûn’a uzaktan bakmakla yetinir 
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ve birkaç beyit okumasını ister. Mecnûn’un aşk ateşiyle söylediği beyitleri duyan Leylâ 

ağlamaya başlar. Leylâ’nın ağladığını gören Mecnûn da feryat etmeye başlar ve 

dayanamayarak dağın yolunu tutar.  

 

 Bir gün Leylâ, arkadaşlarıyla sohbet ederken amcasının kızını sevip kavuşamayan 

ve aşkı yüzünden beyitler okuyan Zeyd’den söz açılır. Zeyd’in söylediği beyitlerden çok 

etkilenen Leylâ, onu çok merak eder ve arkadaşlarından onu bulup getirmelerini ister. 

Arkadaşları Zeyd’i bulup getirir ve Leylâ başından geçen aşk macerasını bir de onun 

ağzından dinler. Hâline çok acıyan Leylâ, Zeyd’i kendisine dost edinir ve Mecnûn’a haber 

götürüp getirmede ondan yardım alır. 

 

 Bir gün İbn-i Selâm hastalanıp ölür. Kabilesinde ne kadar halk varsa hepsi toplanır 

ve İbn-i Selâm için feryat eder. Bu hâli gören Leylâ da ağlayıp matem eder fakat her ne 

kadar İbn-i Selâm için ağlar görünse de feryadı Mecnûn içindir. İbn-i Selâm’ın öldüğünü 

öğrenen Zeyd ise zaman kaybetmeden Mecnûn’a gelip haber verir. Mecnûn ilk başta 

sevinse de herkesin bir gün öleceğini düşünerek yanlış yaptığını anlar ve İbn-i Selâm’ın 

ölümüne üzülür. Zeyd’e haber verdiği için teşekkür eden Mecnûn, Leylâ ile buluşmak 

istediğini söyler ve bu hususta kendisine yardım etmesini ister. Zeyd’den Mecnûn’un 

buluşma isteğini alan Leylâ, İbn-i Selâm’ın ruhu için fakirlere pilav dağıttığı bir gün bunun 

mümkün olabileceğini söyler. Zeyd bu haber üzerine sevinir ve Mecnûn’u alarak Leylâ’nın 

pilav dağıttığı yere getirir. Leylâ herkesin tasına pilav koyarken Mecnûn’a sıra gelince bir 

kepçe ile vurup tasını kırar. Bunu gören Mecnûn herkese gösterdiği muamelenin aynısını 

kendisine göstermediği için çok sevinir ve o sevinçle dağın yolunu tutar. Arapların 

geleneklerine göre kocasının ölümünden sonra iki yıl babasının evine gitmeyip yas tutan 

Leylâ, bu sürenin dolması üzerine eşyalarını toplar ve kabilesine döner. Kabile halkının bir 

iş için farklı bir yere gitmesini fırsat bilen Leylâ, Zeyd ile Mecnûn’a haber gönderir ve onu 

alıp kabileye getirmesini ister. Zeyd zaman kaybetmeden Mecnûn’u alır ve Leylâ’nın 

yanına getirir. Uzun müddet sohbet edip hasret giderdikten sonra Mecnûn, Leylâ’ya veda 

eder ve tekrar dağın yolunu tutar. 

 

 Bir gün Leylâ hastalanır ve yataklara düşer. Kızını bu hâlde gören annesi çok 

üzülür ve Leylâ’yı iyileştirmek için çareler arar. Leylâ ise annesine ölümünün çok yakın 

olduğunu ve Mecnûn’u kendisine emanet ettiğini söyler. Bir müddet sonra da “canan” 
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diyerek ruhunu teslim eder. Leylâ’nın ölümü üzerine bütün kabile halkı bir araya toplanır 

ve günlerce yas tutarlar. Leylâ’nın ölüm haberini alan Zeyd, mezarında gözyaşı döktükten 

sonra ağlayarak Mecnûn’un yanına gelir ve Leylâ’nın öldüğünü haber verir. Zeyd’den bu 

acı haberi işiten Mecnûn, kendinden geçer ve bayılır. Bir müddet sonra kalkar ve Zeyd’le 

beraber Leylâ’nın mezarına gelir. Günlerce Leylâ’nın mezarında ağlayan Mecnûn bir gün 

Allah’tan canını almasını ve kendisini Leylâ’ya kavuşturmasını ister. Duası kabul olunan 

Mecnûn, Leylâ’nın mezarı başında can verir. Mecnûn’u bekleyen vahşi hayvanlardan 

korkan halk, bir yıl boyunca Mecnûn’un cesedine yaklaşmaya cesaret edemez. Mecnûn, bir 

yıl boyunca cansız bedeniyle Leylâ’nın mezarında kalır. Mecnûn’un öldüğünü anlayan 

vahşi hayvanların dağılması üzerine akrabaları gelir ve kemiklerini alarak onu da Leylâ’nın 

yanına defnederler. 

 

 Bir gece Zeyd, rüyasında Leylâ ile Mecnûn’u cennet bahçesinde birbirleriyle sohbet 

edip eğlenirken görür. Bir ihtiyar ise sürekli onlara hizmet etmektedir. Zeyd, bağdaki 

ihtiyardan Leylâ ile Mecnûn’un dünyada iken ömürlerini aşk yolunda harcadıkları hâlde 

neden bu nimete layık görüldüklerini sorar. İhtiyar ise dünyada iken birbirlerine 

kavuşamadıkları için çok zahmet çektiklerini ve Allah’ın da onları bu nimete 

kavuşturduğunu söyler. Bu rüya üzerine uyanan Zeyd, Leylâ ile Mecnûn’un ahirette 

kavuştuklarını anlar ve Allah’a şükreder. 

 

2.2.2. Tahkiye Unsurları 

 

2.2.2.1. Anlatım Teknikleri 

 

Anlatım teknikleri, anlatıma çeşitlilik ve hareketlilik kazandıran önemli 

unsurlardandır. Çünkü bir metinde anlatılacak şey kadar anlatım biçimi de önemlidir. 

Mensûr tercümelerde tahkiyenin karmaşık bir yapıda olmadığı görülmektedir. Bunun 

yanında başta Heft Peyker ve Leylâ vü Mecnûn hikâyeleri olmak üzere tercümelerin 

genelinde hikâye içinde hikâye anlatma tekniği göze çarpmaktadır. Kahramanların çerçeve 

hikâyelerinin içinde yer alan bu hikâyeler, ana hikâyeyi destekleyen ve zenginleştiren 

önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Mensûr tercümelerde farklı anlatım 

tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir. Bu teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz: 
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2.2.2.1.1. Anlatma-Gösterme Tekniği 

 

 Destan, masal, halk hikâyesi, hikâye ve romanda vaka asıl unsurdur, diğerleri 

vakanın etrafında birleşerek eseri vücuda getirirler. Vaka da anlatma vasıtasıyla dikkatlere 

sunulur.
264

 Anlatma yönteminde, genellikle olayların geçmiş zamanda olup bittiği duygusu 

uyandırılır. Diğer yandan olan bitenin ancak bir rehberin kılavuzluğuyla daha anlamlı 

olacağı, okuyucuya bir yol göstericinin, tarif edicinin mutlak gerekliliği düşüncesi ağır 

basar.
265

 Anlatma yönteminde anlatıcının mutlak egemenliği vardır ve anlatım sorunu, 

onun tasarrufuyla çözülür. Bu yöntemin ağırlıklı olarak kullanıldığı metinlerde, okuyucuyu 

eserin dünyasına sokmak kolay değildir. Çünkü söz konusu metinlerde yer alan bilgilerin 

yaşantıya dönüştürülmesi, dolayısıyla beşerî sıcaklığın elde edilmesi pek kolay 

olmamaktadır.
266

 

 

 Mensûr tercümelerde kullanılan anlatma tekniğinde, olaylar anlatıcının ağzından 

nakledilir ve okuyucu bu bilgileri belli bir mesafeden öğrenir. Böylece olayların başından 

sonuna kadar etkisini hissettiren anlatıcı, dikkati kendi üzerine çeker ve hikâye ile okuyucu 

arasında bir kopukluğa neden olur. Bu tekniğin kullanıldığı bölümlerde anlatıcı, hikâyeye 

rahatça müdahale edebilmiş ve olaylar arasında kolayca geçiş yapabilmiştir.  

 

Rāviyān-ı aĥbār bu yüzden rivāyet eylerler ki zamān-ı ķadímde ‘Acem vilāyeti pād-

şāhlarından Yezd-gürd nāmında bir pād-şāh var idi. Ģaķķ’ıñ emri ile bu pād-şāhıñ bir 

evlādı mu‘ammer olmazdı. Günlerde bir gün pād-şāhıñ bir oġlu dünyāya gelip adını 

Behrām ķodu. (T 2b, M 63b) 

 

Anlatma tekniğinin kullanıldığı yukarıdaki bölümde okuyucu ilk etapta Acem 

diyarında hüküm süren Yezd-gürd’ün başından geçen olayların anlatılacağını düşünür. 

Görüldüğü gibi Yezd-gürd hakkında ayrıntıya girilmemiş sadece çocuk özlemiyle yanıp 

tutuştuğu bilgisi verilmiştir. Anlatma tekniğinin bir özelliği olarak Yezd-gürd’ü 

muhayyilesinde canlandırmak ve bazı bölümleri kendi zihninde tamamlamak hep 

okuyucuya bırakılmıştır. Okuyucu Behrâm’ın Arap diyarında büyüyeceğini, geri gelip 
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babasının tahtını Kisrâ’nın elinden alacağını ve yedi köşkte yedi güzelle meclisler kurup 

eğlenceler düzenleyeceğini hep anlatıcıdan öğrenir. 

 

 Gösterme yönteminin tipik uygulamaları, bir romanda yer alan diyalog parçalarıdır. 

Okuyucu, bu parçalarda yer alan olay, duygu ve düşüncelere doğrudan tanık olur. 

Diyaloglar, olayların akışına göre ya sırf diyalog olarak verilir yahut konuşmaların arasına 

birtakım bağlantı cümleleri yerleştirilerek verilir.
267

 Bunda yazar-anlatıcı, olabildiğince 

ortalarda görünmemeye, kendini belli etmemeye ve arka planda kalmaya çalışır. Bu, canlı 

yaşantıları ve hayatı daha gerçekçi bir biçimde sunmada etkili bir yöntemdir. Gösterme 

yöntemi, olup biten her şeyin bütün ayrıntılarıyla olduğu gibi, dışardan en az müdahaleyle 

sergilenmesidir. Anlatıcının açık tavrından çok, anlatılan şeyin kendisi ön plandadır.
268

 

 

 Bu yöntemde gerçekçilik durumu daha belirgindir. Okuyucu, olaylara aracısız 

olarak bizzat tanık oluyormuş duygusuna kapılır. Kişilerin ruhsal durumları ve etkenleri 

okuyucunun gözü önünde ve okuduğu zaman dilimi içinde oluyor havasındadırlar. Bu 

yöntem, olan bitenin “şimdi” zaman diliminde cereyan ettiği duygusunu uyandırır.
269

 

 

Ģerífdir bu ģāli gördükde ģayrān olup behey dívāne! Bunca zamāndan beri ‘aşķıyla 

nālān u ser-gerdān olduġuñ güzeliñ ŝūretini niçin bozduñ dedikde Mecnūn’dur cevāb verip 

ben cānānımla bir olup aramızda senlik benlik ķalķmışdır. Anıñiçin bozdum dedi. Ģerífdir 

ķatı a‘lā šutalım ki cānānla bir olup ortañızdan ikilik ķalķmış ola. Ya Leylā ŝūretini 

bozmaġa borç ne? ‘Aķl yatımı üzere kendi ŝūretiñi maģv edip cānānıñ ŝūretini ģāli üzere 

ķomaķ gerek idi dedikde Mecnūn’dur ģerífe cevāb verip sen bir söz añlamaz ādeme 

beñzersin gibi. Behey yādigār! Ben cānānla bir olup ol benim ķalbime girip göñlümde 

gizlenip benim vücūdum aña ķaftān gibi olmuşdur demek isterim. Yoĥsa ben anıñ ķalbine 

girip ol baña esbāb gibi olacaķ degildir kim sen dedigiñ gibi edem. O benim cānımdır. Bu 

seniñ gördügüñ gerçi ŝūretā Mecnūn’dur ammā ģaķíķatde Leylā’dır. Bu sözü gerçekden 

‘āşıķ olanlar bilir. Seniñ bildigiñ söz degildir deyip çekilip yoluna revāne oldu. (T 152b, M 

149b/150a, TDK 46b/47a) 
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Yukarıdaki örnek metinde kullanılan gösterme tekniği, hikâyede anlatıcının ön 

plana çıkmasını ve okuyucunun anlatıcıya yoğunlaşmasını engellemiştir. Bu teknik 

sayesinde hem okuyucunun dikkati hikâyeye yönlendirilmiş hem de kendisini olayların 

içinde hissetmesi sağlanmıştır. Aynı zamanda okuyucunun hikâyedeki kişilerin 

konuşmalarına şahit olması sağlanarak gerçeklik olgusu arttırılmış ve tercümeye 

hareketlilik kazandırılmıştır. Böylece okuyucu anlatma tekniğindeki geçmiş zaman 

olgusundan kurtulmuş ve olayların şimdiki zamanda gerçekleştiği izlenimine kapılmıştır. 

 

2.2.2.1.2. Tasvir (Betimleme) Tekniği 

 

 Betimleme, bir nesnenin, bir yerin ve bir kişinin görünüşünü, hareketlerini, kişide 

uyandırdığı izlenimleri anlatmayı ve gözlemlenenleri zihinde canlandırmayı amaçlayan bir 

anlatım tarzıdır. Bu tarz anlatıma kısaca sözcüklerle resim yapmak da denilebilir. Yazar dış 

dünyadan duyu organlarıyla edindiği izlenimleri kendi yarattığı evrende canlandırır ve dil 

aracılığıyla okura sunar. Okuyucu görmediği bu evrenin içine girer ve onunla özdeşleşir; 

bu evrenin kendine özgü gerçekliğine katılır.
270

 

 

 Anlatıcı, mensûr tercümelerde anlattığı hikâyelere gerçekçi bir nitelik 

kazandırabilmek için tasvir tekniğini çok sık kullanmış fakat başta şahıs tasvirleri olmak 

üzere genelde abartıya düşmüştür. Buna rağmen tasvir tekniğini yerinde ve zamanında 

kullanması, metne renk ve canlılık kazandırmıştır. Böylece okuyucuda merak duygusunu 

uyanık tutmayı ve okuyucuyu metnin içine çekebilmeyi başarmıştır. 

 

 Mensûr tercümelerde anlatıcının daha çok şahıs, tabiat, mekân ve hayvan 

tasvirlerine yer verdiği görülmektedir. Bunu yaparken öznel tasvir metodunu kullanan 

anlatıcı; teşbih, istiare ve mübalağa sanatına da oldukça sık başvurmuştur. Aynı zamanda 

bu tekniği uygularken tabiat unsurlarından faydalanmış ve kelimeleri titizlikle seçmiştir. 

Anlatıcı, tasvir metodunu uygularken kişi ya da nesneleri çeşitli söz kalıplarıyla mümkün 

olduğunca olumlu ya da olumsuz özellikleriyle ön plana çıkarmıştır. Yani kişiler ya da 

nesneler ya göz kamaştırıcı güzellikleriyle ya da mide bulandırıcı çirkinlikleriyle metinde 

yer alırlar. Aşağıdaki örnekte Leylâ, akranlarından üstün bir kişi olarak ve genellikle klâsik 

edebiyatımızın benzetme unsurları ve mazmunları kullanılarak tasvir edilmiştir:  

                                                 
270

 Şerif Aktaş ve Osman Gündüz, Yazılı ve Sözlü Anlatım, 10. Baskı, Ankara: Akçağ Yay., 2008, s. 204 



111 

Günlerde bir gün Ķays’dır Leylā’yı alır göz ile baķdıķda gördü kim ruĥları gül 

ŝaçları sünbül ķaşı kemer beñi ‘anber ġamzesi ĥançer gözleri ĥūní símín-ten kāfūrí-beden 

bir māh-tābdır ki günden güne ģüsnü ziyāde olup gitmede. (T 137b, M 135a, TDK 29b) 

 

 Metinde kötü karakterli tiplerin tasvirinde de aşırıya kaçıldığı görülmektedir. 

Bunların tasviri için çirkin ve kötü ifadelerin kullanılması, tasvir tekniği bakımından dikkat 

çekici bir unsurdur. Aşağıdaki metin bunu güzel bir şekilde örneklendirmektedir: 

 

Gördü kim ol ŝanem-i símín-ten dedigi bir ‘ifrítdir ki şekl-i murdārını gören ādemiñ 

mi‘desi bulanıp niçe yıllar iştihāsı bozulur. Gözleri ŝanki cehennem ķuyusudur ki içi ķanla 

ve çapaķla šolmuş ve burnunuñ sümükleri ve aġzınıñ ŝalyaları ortalıġı almış. Ŝaçı fetíl fetíl 

olup içinde yılan ve ‘afārít ‘aķrebler yuvalar yapmış. Aġzı maġāra ķadar var. Dişleri 

bōstāna dikilen eşek başına beñzer. Šušaķlarınıñ biri yerde ve biri gökde ‘ālemi yutmaķ 

ister. Arķası bükülmüş ķarnı eski ģarār gibi sökülmüş memeleri ķašrān šulumu eli ayaġı 

arslan pençesi gövdesi ĥod keler derisi. (T 33a/33b, M 98a, A 64b) 

 

 Anlatıcının fizikî tasvirlerdeki başarısı ruhsal tasvirlerde de göze çarpmaktadır. Bu 

anlamda anlatıcı, hikâye kahramanlarının fizikî özellikleri, ruhsal özellikleri ve mekân 

arasında sanatsal bir bağ kurabilmeyi başarmıştır. Aşağıdaki bölüm, Ferhad’ın Şîrîn’e âşık 

olduktan sonraki ruh hâlini güzel bir şekilde tasvir etmektedir:  

 

Çünki Ferhād Şírín’iñ ģużūrundan ķalķıp verdigi cevāhirleri yere ŝaçdı. Nigārıñ 

‘aşķı ķalbine muģkem te’śír edip bir ān bir yerde šurmaġa ŝabr u ķarārı ķalmamışdı. Nā-çār 

yaķasını çāk edip feryād ederek šaġlara düşüp çekilip gitdi. Ģāli períşān olup ne elinden 

derdine bir çāre eylemek gelirdi ve ne hicr-i yāre ŝabredip taģammül edebilirdi. Zírā ‘aşķ 

deryāsı mevce gelip başından aşmışdı ve Şírín’iñ zülfü sevdāsı boynuna ķat ķat šolaşmışdı. 

(T 123a, M 123b/124a, TDK 12b, A 27b) 

 

 Mensûr tercümelerde tabiat önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabiat 

tasvirlerine oldukça sık başvuran anlatıcının detaya girse de başarılı olduğu söylenebilir. 

Şöyle ki tabiat tasvirlerinin yer aldığı cümleleri okuyan okuyucu, betimlenen yeri bir resim 

tablosu gibi gözünde canlandırabilmektedir. Aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere anlatıcı, 

bazen abartıya düşüp betimlediği yeri cennetle karşılaştırabilme rahatlığına varabilmiştir.    
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  Andan ŝoñra ŝaġa ve ŝola baķdım. Cennete beñzer bir bāġ-çe gördüm ki ancılayın 

bāġ-çe ‘ömrümde ne görmüş ve ne işitmiş idim. İçinde dürlü dürlü çiçekler açılmış her biri 

bir rengde ķoķusu dünyāyı šutmuş sünbülleriniñ zülfü büklüm büklüm olup ķaranfillere 

ŝarılmış. Yer yer ‘āşıķlar āyíni gibi servler göklere çıķıp üstüne yāsemenler aŝılmış. Bir 

šarafdan āb-ı ģayāt gibi ŝular ‘aķíķ ve inciye beñzer çaķıllardan çaġlayıp aķar ve bir 

šarafında lašíf ģavżlar içinde gümüşe beñzer balıķlar šopraġı misk ü ‘anber šaşları ŝanki 

gevher ešrāfında zümürrüd gibi šaġlar ve her šarafı šopšolu yemişler aġaçlarında ĥoş ŝadālı 

ķuşlar šurmadan ötmededir. (T 17b, M 77a/77b) 

 

 Anlatıcının tasvir konusundaki başarısı, mekân tasvirlerinde de dikkat çekmektedir. 

Belli ülkeler, şehirler, saraylar ya da köşklerin yanı sıra eğlence meclislerinin tasviri de 

sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu mekânların tasvirinde anlatıcı oldukça canlı ve hareketli 

bir üslûp kullanmıştır. Metinlerde yer alan hikâyelerin sosyal hayat bağlamında önemli bir 

parçası olan bu meclisler ve meclislerde ön plana çıkan sazendeler, hanendeler, sakiler, 

içkiler ve eğlenceler anlatıcı tarafından özenle tasvir edilmiştir:  

 

Ķış vaķtiniñ tamām ortası olmaġla meclis-i şāhíyi tertíb edip ocaķlar sarāyda yanıp 

ortalıġa gümüş manķallar ķonup içine ‘ūd u ‘anberler atılıp peşkünlere šabaķlar çatılıp 

ba‘dehū simāšlar çekilip kiminiñ içi dürlü dürlü yemekler ve kiminiñ de ķışın nev-žuhūr 

bulunan meyvelerden ‘āşıķ ile ma‘şūķ yüzüne beñzer yarısı al ve yarısı ŝarı elmalar ve 

gügercin ķanı gibi bāde ile dolmuş ŝurāĥíler ve yer yer billūr şíşelerle šurfanda içilen źerrín 

ķadeģler ķonulup bir zínet verildi ki ne bāġa ģācet ve ne bōstāna minnet ķaldı. Pes Behrām 

şāhdır gelip nedímleriyle ķarār edicek sím-ten sāķíler elinden cāmlar šolu alınıp boş 

verilmege başlandı. Sāzendeler bir šarafdan faŝıllar edip çengíler de bir ķoldan raķŝa girip 

kelleler germ ve síneler nerm olduķdan ŝoñra biraz da muŝāģabet olunup herkes kendi 

ģālince lašíf nükteli sözler söylemege başladılar. (T 14a, M 73b) 

 

 Mensûr tercümelerde dikkat çeken bir başka tasvir çeşidi ise hayvan tasvirleridir. 

Anlatıcı, hayvan tasvirlerine şahıs ve tabiat tasvirleri kadar sık başvurmamış ve detaya 

inmemiştir. Aşağıdaki metinde Şebdîz için yapılan tasvir bunu örneklendirmektedir: 
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Mehín Bānū’nuñ ģesāba gelmez tuģfelerinden ġayrı bir siyāh atı vardır ki ŝabā 

ayaġı tozu ķopduķda yetişilmek muģāl olup öñüne šaġ gelse ķuş gibi uçar ŝu geldikde ĥod 

anı da bí-pervā geçer. Adına Şeb-díz derler. (T 105b, A 5a) 

 

2.2.2.1.3. Mektup Tekniği 

 

 Mektup, hem bir anlatım biçimidir hem de bir türün adıdır. İlk önceleri bir 

haberleşme aracı olan mektup, daha sonraları yaygın bir yazışma aracı olarak büyük kabul 

görmüş; özel ve genel konuların dile getirilmesinde önemli rol oynamıştır. Mektup, kimi 

zaman ‘diplomatik’ mesajları taşıyarak toplumlar arası ilişkilerin yeni bir boyut 

kazanmasında etkili olmuş; kimi zaman bireysel duyguların sıcaklığını taşımış; kimi zaman 

felsefî, psikilojik ve lirik derinliğiyle sanatın gelişmesine destek vermiştir. Kısacası 

mektup, insanlık tarihinin şekillenmesinde -yerine göre- bir belge değeri taşımış; tarihin, 

kültürün ve edebiyatın oluşumunda rol oynamıştır.
271

 

  

 Mensûr tercümelerin tamamında kullanılan mektup tekniğinde anlatıcı, taraflar 

arasındaki mektuplaşmaları ustaca metne yerleştirmiş ve bu teknikle esere farklı bir 

zenginlik kazandırmıştır. Mektup tekniği, mensûr tercümelerin özellikle aşk konulu 

olanlarında bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira hikâye kahramanlarının 

bulundukları zamanın toplumsal değerleri gereği görüşememesi, anlatıcıyı bu tekniği 

kullanmaya zorlamıştır. Çünkü birbirleri hakkında ikinci ya da üçüncü ağızlardan haber 

alabilen âşıklar, duygularını ancak mektup yoluyla ifade edebilmişlerdir. Mektup aynı 

zamanda birbirlerine olan özlemlerine daha fazla dayanamayan âşıkların sabır ve 

tahammülünü koruyan önemli bir unsur olarak da dikkat çekmektedir. Çünkü âşık, 

sevgilisinden gelen mektubu, sadakatin bir göstergesi olarak görür ve acılarını dindirir. 

 

Hikâyelerde mektubu götüren kişinin beraberinde cevapla döndüğü görülmektedir 

ve mektup metinlerinin genellikle “nâme” kelimesi geçen bölüm başlıklarının ardından 

verildiği dikkat çekmektedir. Aynı zamanda anlatıcı, mektubun alıcı üzerinde bıraktığı 

etkilere yer vermeyi de ihmal etmemiştir. 
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 Mektup tekniği, hikâyelerde gerektiğinde kullanılmıştır. Behrâm’ın Kisrâ ile ve 

kızlarını istemek için yedi iklim hükümdarlarıyla yaptığı mektuplaşmalar; İskender’in 

Dârâ, Keyd-i Hindî ve Çin Hâkân’ı ile yaptığı mektuplaşmalar; Hüsrev ile Şîrîn arasındaki 

mektuplaşmalar; Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hüsrev’i İslâm’a davet için gönderdiği mektup 

ve Leylâ ile Mecnûn arasındaki mektuplaşmalar bu tekniğin kullanıldığı önemli 

yerlerdendir. Aşk konulu tercümelerde birbirinden ayrı kalan âşıklar, okuyucunun merak 

duygusunu arttırmıştır. Okuyucunun, âşıkların bir daha kavuşamayacağını düşündüğü bu 

bölümlerde mektup tekniği devreye girmiş ve bu merakı ortadan kaldırmıştır. Ayrıca 

anlatıcı, bu tekniği kullandığı bölümlerde mümkün mertebe aradan çekilmiş ve 

kahramanların iç dünyalarını ve düşüncelerini aktarmaya çalışmıştır. 

 

İçindeki aşk ateşine daha fazla dayanamayan Leylâ, bir gece vakti obasından kaçar 

ve yaşlı bir adama rast gelir. Yaşlı adamdan Mecnûn hakkında bilgi alan Leylâ, ondan bir 

gün obasına gelerek yazdığı mektubu alıp Mecnûn’a götürmesini ister. Yaşlı adam isteğini 

yerine getirir ve mektubu alıp Mecnûn’a ulaştırır. Mektubu alan Mecnûn, sevinçten ne 

yapacağını şaşırır ve hiç vakit kaybetmeden Leylâ’nın mektubuna aşk dolu cümlelerle 

şöyle karşılık verir: 

 

Nāmeniñ ibtidāsında Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ģamd ü śenādan ŝoñra demiş ki ey 

güzellik bāġınıñ gülü ve muģabbet gül-zārınıñ sünbülü ve ey derdli göñlümüñ dermānı ve 

bu mübtelānıñ cān u cānānı efendim sulšānım! Lüšfuñuzdan bu derd-mendlerini yād ve 

ĥaste göñlünü şād edip nāme göndermişsiz. Gelip vāŝıl oldu. ‘Ömr ü devletiñiz ģüsnüñüz 

gibi ber-ķarār olup Ģaķ Te‘ālā Ģażreti gül cemāliñizi ŝoldurmayıp dā’imā cihān bāġında 

ter ü tāze ede. Eger bu bí-çāreleri aģvālinden su’āl olunursa Ģaķķ’a yüz biñ şükrler ki ģālā 

derd-i ‘aşķıñız yine evvelki gibi ber-ķarār olup günden güne ziyāde olmaķdadır. Ricām 

odur ki ‘aşķıñızdan Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā bir laģža göñlümü ĥālí ķılmasın belki laģža 

laģža ziyāde eylesin. Niçe demdir ki ģasretiñiz āteşi ‘alevlenip dā’imā yüregimi 

dāġlamadadır ve firāķıñız insānla ŝoģbet eylemege taģammül etdirmeyip ķuluñuzu āvāre 

edip šaġlara düşürmüşdür ve başıma cihān ġamlarını üşürmüşdür. Ģālā işim āh ü efġān ve 

ģālim evvelkiden yüz ķat ziyāde períşān olup sulšānımla viŝāl bu cihān bāġında biter yemiş 

olmadıġını bilip başımı šaşdan šaşa çaldım ve ġam u miģnet deryāsına šaldım. Hemān Ģaķ 

Te‘ālā Ģażreti sāyeñizi üstümüzden eksik eylemesin. Šaraf-ı şerífiñizden esen bād-ı 
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ŝabāyla ķanā‘at edip egleniriz ve benim sulšānım ģüsnüñüz bāġınıñ ešrāfını bādlar almışlar. 

Hele Ģaķķ’a çoķ şükrler ki bāġ-bān ‘aşķıñız uġratmayıp šaşrada ķalmışlar. ‘Ömrüñüz 

ziyāde ola deyip sözünü tamām eylemiş. (T 156b, M 153a/153b, TDK 50a/50b) 

 

2.2.2.1.4. Özetleme Tekniği 

 

 Özetleme tekniği, gereksiz ayrıntıyı silen, dolayısıyla esere derli toplu bir görünüm 

kazandıran bir yoldur. Bu yöntemle olaylar ve kişiler, bariz yön ve çizgileriyle tanıtılır, 

anlatılır. Sonuçta sayfalar boyu sürecek -belki de okuyucuya sıkıcı gelecek- tanıtma 

meselesi, birkaç satır veya paragrafla çözümlenmiş olmaktadır.
272

  

 

 Özet anlatı, ayrı bir aktarma yöntemi değil hem anlatma hem de gösterme 

yöntemlerinde kullanılabilen bir tekniktir. Özetleme, roman olaylarını bütün ayrıntılarıyla 

değil; ana hatlarıyla sergileme tarzıdır. Bu teknikte önemli olayların geçmediği zaman 

dilimleri ve gereksiz ayrıntı ve unsurlar atlanır.
273

  

 

 Anlatıcı, mensûr tercümelerde bu teknikten oldukça fazla yararlanmıştır. Özetleme 

tekniğiyle gereksiz olayları içine alan günleri, haftaları hatta yılları sadece birkaç cümleyle 

özetleyebilmiştir. Mesela Hüsrev’in dünyaya gelişinden on beş yaşına kadar olan uzun 

hayat dilimi, bu teknik kullanılarak özetlenmiştir: 

 

  Āĥir Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ kemāl-i kereminden ĥātūnu ģāmile olup ayı günü 

tamām olduķdan ŝoñra bir mübārek vaķtde cihāna bir oġlu gelip pād-şāha müjde eylediler. 

Şād u ĥandān olup şeh-zādeniñ adını Ĥüsrev-i Pervíz ķodu ve bu ni‘metiñ şükrü için 

muģtāclara in‘ām ü iģsānlar eyleyip cümle ĥalķ niçe günler şenlikler ve şād-mānlıķlar 

eylediler. Andan ŝoñra dāyeler şeh-zādeyi nāz u niyāz ile terbiyeye başladılar. Günden 

güne güzellenip ģüsnü güneş gibi żiyālanıp tamām yedi yaşına girdikde her nesneyi bilip 

añlamaġa başladı. Pes üstād ĥˇācelerdir gelip şeh-zādeye ‘ilm ü ma‘rifet ta‘límine meşġūl 

oldular. Az zamānıñ içinde oķuyup yazmaġı tamām eyleyip on yaşına girdikde ata binmek 

ve oķ atmaķ ve gürz ŝallamaķ ve sā’ir dil-āverlere lāzım ne ķadar hüner varsa cümlesini 

birer birer ögrenip ĥançeri bí-emān oķu āfet-i cān olup mızrāġı ķatı šaşa igne ašlasa geçer 
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gibi geçip ķılıç ile çaldıġını iki biçerdi. Pes şeh-zāde bu ģāl üzere on beş yaşına girdikde 

cemí‘ hünerde kāmil olup dā’imā binip inip ešrāfı seyr ü temāşā edip ŝayd u şikār eylemege 

başladı. (T 103b, M 109b/110a, TDK 1b/2a, A 1b/2a) 

 

2.2.2.1.5. Geriye Dönüş Tekniği 

 

 Geriye dönüş tekniği, hem romanın yapısının kuruluşunda hem olayların yüzeysel 

veya ayrıntılı olarak sunulmasında hem de kahramanların çizilip tanıtılmasında önemli rol 

oynayan bir yöntemdir.
274

  

 

Romanda bir kahramanın veya bir olayın geçmişi hemen romanın başında 

anlatılmaz. Aradan bir süre geçtikten, okuyucunun merak duygusu kamçılandıktan sonra, 

bahse konu olan kahraman veya olayla ilgili bilgiler -geçmişe dönülerek- verilir.
275

 

 

 Anlatıcı, mensûr tercümelerde az da olsa olayları anlatırken zamanla oynamıştır. 

Şöyle ki bazı olay ya da kahramanlar hakkında verdiği kısa bilgileri, okuyucunun merak 

duygusunun hat safhaya ulaştığı bölümlerde geriye dönüş tekniğini kullanarak 

genişletmiştir. Böylece olayların iç yüzünü aydınlatmış ve kahramanları geniş bir şekilde 

tanıtmıştır. Bu teknikle anlatıcı, hem geçmiş ile şimdi arasında bir bağ kurmuş hem de 

hikâyelerin hacminde tasarrufa gitmiştir. Anlatıcı bu tekniği bazen de hikâyeye yeni dâhil 

olan kahramanları tanıtmak için kullanmıştır. Bu bilgiler genellikle kahramanın 

karakteristik özellikleri ve toplumdaki yeri hakkındadır. Böylece okuyucuya hikâyeye yeni 

giren bu karakterin ilerleyen bölümlerde nasıl hareket edeceği hakkında işaretler vermiştir.  

 

 Anlatıcı, olayların kronolojik sırasına çok müdahale etmemiş fakat anlattığı 

bölümlere anlam kazandırmak ve okuyucunun merakını gidermek için bazen geçmişe 

dönük bilgiler vermiştir. Heft Peyker’de Hint padişahının kızının anlattığı hikâyede 

devamlı siyah giyen padişah hakkında başta kısa bilgiler verilip daha sonra siyah giyme 

sebebinin açıklanması, Hüsrev ü Şîrîn’de hikâyeye sonradan dâhil olan ve Hüsrev’i 

katleden Şîrûye’nin Hüsrev’in eski karısı Meryem’den olma oğlu olduğunun belirtilmesi 

ve Hüsrev’in, oğlu Şîrûye tarafından öldürülmesine sebep olarak hikâyenin sonunda Hz. 
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Muhamed’in (s.a.v.) İslâmiyet’e davet mektubunu yırtmasının gösterilmesi, Leylâ vü 

Mecnûn’da Leylâ’nın İbn-i Selâm’la evlendiğini öğrenen Mecnûn’un eskiye dönmesi ve 

Leylâ’nın başkasıyla evlenmeyeceği hususunda kendisine verdiği sözleri hatırlatması 

geriye dönüş tekniğinin kullanıldığı önemli bölümlerdendir. 

 

Rivāyet olunur ki Ĥüsrev ile Şírín bir araya geldikden ŝoñra niçe zamān źevķ u 

ŝafāda olup bu köhne cihānda demler sürüp ‘ālemler eylediler. Āĥir-kār ‘ömrleri tamām 

olup her biri bir šaríķla cihāndan göçdüklerini bu yüzden rivāyet eylemişlerdir ki Ĥüsrev’iñ 

Meryem bānūdan bir oġlu olmuş idi ki adına Şírūye derlerdi. Ġāyetle yaramaz bir oġlan 

olmaġla Şírín’e ‘āşıķ olup āh n’olaydı nigār-ı nāzenín bir šaríķla elime gireydi diyü dā’imā 

fikrde idi. Ĥüsrev de Şírūye’yi gördükçe bu oġlandan ĥayr gelmez. Elbette bir gün bizim 

başımıza bunuñ yüzünden bir fesād gelmesi muķarrerdir deyip ne tedbír edecegini 

bilmezdi. (T 134a, M 132a, TDK 25a/25b, A 42a) 

 

 Yukarıdaki örnek metinde görüldüğü üzere hikâyeye sonradan dâhil olan ve babası 

Hüsrev’i katleden Şîrûye’nin, Hüsrev’in eski karısı Meryem’den olma oğlu olduğu, 

okuyucunun çok sonradan öğrendiği bir bilgidir. Anlatıcı bu bilgiyi Hüsrev’in Meryem’le 

olan beraberliğinin anlatıldığı bölümde aktarmamış, hikâyenin ilerleyen bölümlerinde 

vermeyi tercih etmiştir. 

 

2.2.2.1.6. Montaj Tekniği 

 

 Montaj tekniği, bir romancının, genel kültür bağlamında bir değer ifade eden 

anonim, bireysel ve hatta ilahî nitelikli bir metni bir söz veya yazıyı, “kalıp hâlinde” 

eserinin terkibine belirli bir amaçla katması, kullanması demektir. Bu teknik, bir bakıma 

bizim edebiyatımızda köklü bir geleneği bulunan “iktibas” sanatını hatırlatmaktadır.
276

 

 

Zaman zaman montaj tekniğinin kullanıldığı mensûr tercümelerde, montajlanan 

ifadelerin genellikle atasözü olduğu dikkat çekmektedir. Anlatıcı, montaj tekniğini bazen 

de gelenek ve inanışlar hakkında bilgi verirken kullanmıştır. Leylâ’nın, kocası İbn-i Selâm 

öldükten sonra Arap geleneklerine göre iki yıl boyunca anne babasının evine gitmeyip yas 
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tutması buna güzel bir örnektir. Anlatıcı sözlerine bir dayanak olarak kullandığı bu 

teknikle hem anlamı kuvvetlendirmiş hem de metne estetik bir boyut kazandırmıştır. 

 

Nüşabe İskender’iñ buncılayın inkārını görüp bir vechle kendisini ilzām eylemege 

ķādir olmadıķda ey şehr-yārım! Hiç olur mu ki güneşi balçıķ ile ŝıvamaķ istersiz deyip 

ķarşısında šuran cāriyelere emredip varıñ İskender’iñ ŝūretini getiriñ diyü fermān eyledikde 

hemān-dem cāriyelerdir varıp ĥazíneden bir ģarír getirip Nüşabe’ye verdiler. (Güneş 

balçıkla sıvanmaz) (T 66a, M 28b, TDK 85a/85b) 

 

2.2.2.1.7. İç Monolog Tekniği 

 

 Anlatım düzeyinde söz, iki şekilde işlevini yerine getirir: Ya sese dönüşür; dışa 

yansır yahut sese dönüşmeksizin, insanın iç dünyasında görevini yerine getirir. Sonuç 

olarak insanın, ‘iç’ ve ‘dış’ olmak üzere iki konuşma tarzına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Anlatımda, her iki konuşma tarzı da, yerine göre kullanılmaktadır ve yine her ikisi de insan 

için bir ifade etme, meram anlatma yoludur. Çünkü insan, özelliği gereği her zaman sesli 

konuşmayan, bazı sorunları iç dünyasında, bu dünyanın kendine özgü mantığı ve yine 

kendine özgü konuşma tarzıyla çözmeye çalışan bir varlıktır. İnsanın bu özelliğini dikkate 

alan romancılar, onun iç dünyasında şekillenen duygu ve düşünceleri dışa yansıtmak için 

“iç monolog” tekniğini bulmuş ve uygulamışlardır. “İç monolog” (interior monologue) 

okuyucuyu, kahramanın iç dünyasıyla karşı karşıya getiren bir yöntemdir. Yöntemin 

uygulandığı bölümlerde yazarın -daha doğrusu anlatıcının- varlığı ortadan kalkar; 

muhtemel yorum ve açıklamalar, okuyucuya bırakılır.
277

 

 

 İç konuşma yöntemi, kişilerin ruhsal durumlarını, suç, yanlışlık ve günahlarını, 

itiraflarını, beklentilerini, hayal kırıklıklarını, özlemlerini, tasavvur ve tahayyüllerini 

sergilemede oldukça yararlı bir yöntem. İnsan, gündelik hayatta da her şeyi dışa 

vuramayabilir, başkalarına söyleyemediği bazı şeyleri kendi kendine söyler ve iç itiraflarda 

bulunur. İç konuşmada kişi, iç dünyasını aracısız olarak doğrudan doğruya sergiler.
278
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 İç monolog tekniği, mensûr tercümelerde en sık başvurulan tekniklerden biridir. Bu 

teknik sayesinde anlatıcı, hikâye kahramanının iç dünyasında yapmış olduğu konuşmaları, 

metne müdahale etmeksizin okuyucuya aktarmıştır. Özellikle konusu aşk olan hikâyelerde 

karşımıza çıkan bu teknik, anlatıma doğallık kazandırmış ve dolayısıyla kahramanın duygu 

ve düşüncelerini gerçekçi bir yolla yansıtmıştır. Bu sayede okuyucu hem kahramanın iç 

dünyasına girebilmiş hem de onu daha iyi anlama imkânı yakalamıştır. 

  

 Aşk konulu hikâyeler başta olmak üzere iç monologlarda muhatap olarak alınan 

genelde kader ve felektir. Hikâye kahramanı, içinde bulunduğu kötü durumdan kaderi ve 

feleği sorumlu tutar ve ona sitem eder. Mesela Leylâ vü Mecnûn tercümesinde Leylâ ile 

Mecnûn hep gizli haberleşir ve buluşurlar. Durumun ortaya çıkmasıyla Mecnûn’un 

ailesinin, Leylâ’yı babasından istemeleri ve kötü haberle dönmeleri neticesinde Mecnûn’un 

kaderinden dert yanması, Mecnûn’un çöllerde aşkını rahatça haykırabilirken Leylâ’nın İbn-

i Selâm ve etrafındakilerin duymasından korkarak duygu ve düşüncelerini iç dünyasında 

dile getirmesi buna güzel birer örnektir. Aşağıdaki örnek metinde Hüsrev’in, Şîrîn’den 

vazgeçmesi hususunda Ferhâd’ı ikna edememesi ve ardından gönlünü muhatap alarak 

yaptığı iç konuşma verilmiştir: 

 

Āĥir Ĥüsrev gördü kim her ne ŝorarsa altında ķalmayıp geregi gibi cevābını 

vermekde ‘āciz degildir. Bundan ziyāde söyletmegi münāsib görmeyip göñlünden bu gūne 

dedi kim biz buña māl vermekle başa çıķarız ŝanırdıķ olmadı. Bu ķadar altın nažarına çöp 

ķadar görünmeyip aŝlā iltifāt eylemedi. Andan ŝoñra belki sözle ilzām ederiz diyü su’āle 

çekdik aña da cevāb verip hiçbir su’ālimizden ‘āciz ķalmadı. Hemān bunu söyletmeyip bir 

‘ažím işe ŝalmaķ gerekdir. Ola ki bu yüzden śıķletini üstümüzden def‘ edebileydik deyip 

dedi kim ey Ferhād!... (T 124a/124b, M 125a, TDK 14b, A 29b) 

 

2.2.2.1.8. İç Çözümleme Tekniği 

 

 İç çözümleme (interior analysis) yöntemi, en kısa tanımla, anlatıcının araya girerek 

kahramanın duygu ve düşüncelerini okuyucuya aktarması demektir.
279

 Bunda romanı 

aktaran kişi araya girerek roman kişisinin iç dünyasını, ruhsal durumunu, neler duyup neler 

düşündüğünü, tavır, davranış ve hareketlerinin ruhsal ve düşünsel sebeplerinin ne 
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olduğunu, hangi duygu ve düşünceler sonucu birtakım eylemlerde bulunduğunu; yani bir 

bütün olarak onun psikolojisini bize dışardan bir gözlemci olarak aktarır. Biz, roman 

kişisinin ruhsal durumunu anlatıcının gözlemlerine ve aktarmalarına göre biliriz. Roman 

kişilerinin olaylar karşısındaki ruhsal tepkileri, düşünceleri, duyguları, korkuları, 

heyecanları ya da olaylar sonucunda kendi ruhları üzerinde meydana gelen bazı etkiler, 

değişmeler sergilenir. Yani kişinin bir durum, olay ve olgu karşısındaki ilk tepkileri ve 

maruz kaldığı olaylar ve durumlar sonucunda kendisinde, ruhunda, iç dünyasında meydana 

gelen değişimler ve yenilikler, sebep ve sonuçlarıyla verilir. Kişilerin ruhsal durumları, 

bütün boyutlarıyla tasvir edilir.
280

 

 

Aşk konulu hikâyelerin ağırlıklı olarak psikolojik derinlikte olması, anlatıcının 

çoğu yerde bu tekniği uygulamasına zemin hazırlamıştır. Anlatıcı, zaman zaman okuyucu 

ile hikâye kahramanının arasına girmiş ve kahramanın psikolojisini yansıtmaya çalışmıştır 

fakat bu tekniği uygularken kendi yorumlarını metne katmaktan da kaçınmamıştır. 

Mecnûn’un, Leylâ’nın ölüm haberini alması neticesinde oluşan ruh hâli, bu tekniğin 

uygulandığı önemli noktalardan birisidir: 

 

Mecnūn’dur bu mātem ĥaberini işitdigi gibi āh edip bir na‘ra urdu ki ortalıġı 

zelzeleye verip arķası üstüne yıķıldı ve niçe zamān meyyit gibi yatıp ba‘dehū ķalķıp feryād 

ü fiġānlar edip šaşlarla dögünmege başlayıp Zeyd ile Leylā’nıñ mezārına cān atdı. Varıp 

mezārı üstüne düşüp ‘aķlı başından gitdi. Bir zamāndan ŝoñra ķalķıp mātemler eyledi ve 

niçe günler mezārı başında bekleyip yine šaġlara düşdü. Mecnūn’uñ bundan ŝoñra artıķ 

ŝabr u taģammülü ķalmayıp feryād eyledikçe yanında olan ģayvānlar cümle ürküşüp 

ķaçarlardı ve her gün Leylā’nıñ mezārı üstüne gelip feryād ü fiġān eyledikçe āvāzı ‘ālemi 

šutup herkes ģāline merģamet eder oldu. Bir yerde ķarār etmeyip gece gündüz nālelerle 

cihānı šutup firāķ-ı yār ile ģāli diger-gūn ve kendi ġāyet zebūn olmuşidi. Bu ģāl üzere niçe 

zamān geçip āĥir Leylā’nıñ firāķı bí-çāre Mecnūn’a kār edip cānān ġamıyla šāķati šāķ 

olmuşidi. (T 163a, M 160a) 
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2.2.2.1.9. İç Diyalog Tekniği 

 

 “İç diyalog”, bir anlamda “iç monolog”a benzer. Roman kahramanının, doğal 

olarak içinde bulunduğu psikolojik duruma göre, kendi kendisiyle -sanki karşısında birisi 

varmış gibi- konuşması, tartışmasıdır. “İç diyalog”u şekillendiren cümleler, gramer 

kurallarına uygun olarak vücut bulur. Cümlelere, genellikle konuşma havası hâkimdir. 

Cümleler, kişinin o anki psikolojisine göre, telaş ve heyecanına, sevinç ve kederine göre 

şekillenir ve öylece okuyucuya yansır.
281

 Kişi, karşılıklı konuşmaları kendi iç dünyasında 

temsil ettirir. Yani gerçekte karşısında kimse yoktur. Ama o, var kabul eder ya da 

zanneder. İçinden kendi kendine konuşarak gözünün önündeki hayalî kişilerle diyaloga 

geçer.
282

  

 

Pes Mecnūn’dur bu ĥaberi işitdikden ŝoñra dívāneligi daĥı ziyāde olup Leylā’yı 

ĥāšırına getirip ĥayāline der idi ki neydi ol seniñle aralıķda fırŝat düşüp bir yerde 

görüşdükde ben niyāz etdikçe sen nāz edip ben nā-ümmíd olup seniñ zülfüñ ne iģtimāldir 

ki ben períşānıñ eline gire dedikçe baña niçe va‘deler verip dürlü dürlü ‘ahd ü peymānlar 

edip Ģaķ Te‘ālā baña ol günü göstermesin ki senden ġayrı kimse benim ģüsnüm bāġına 

gire. Eger ibrāma uġrarsam kendimi helāk eylerim diyü eyledigiñ ķavl ü ķarārı unudup 

şimdi kendi iĥtiyārıñla varıp bir nā-dānı vaŝlıñ bāġında kām-rān eylediñ. Šutalım ki ben 

āvāreden muģabbetiñ ķalķıp uŝanmışsın. Ya ol eyledigiñ ‘ahd ü peymānlar hep cümle 

yalan yerlere mi idi? Ķanı seniñ ol serv-i ĥırāmānlar gibi ŝalındıķça yoluñda pāy-māl 

olduķlarım? Hep hevāya mı gitdi? Beyt: Ķanı ĥāk-i rehiñ āhımla ber-bād etdigim 

demler/Añılmaz mı ser-i kūyuñda feryād etdigim demler. Şimdi benim maģzūn göñlüme 

bu cins ġam u ġuŝŝa toĥmunu ne yürekle ekdiñ ve elimde olan etegiñ ucunu ķanġı el ile 

çekdiñ ve benim başıma ŝaģrāları dar edip kendiñ varıp aġyārla yār olduñ? Ĥoş hemān sen 

ŝaġ olup cihān bāġında dā’imā güller gibi ter ü tāze ol. Ben de bunda bahār bulutları gibi 

iñleyip aġlayayım ve daġlar gibi cevriñ yüküne bel baġlayayım. Sen bí-vefā olup 

muģabbetiñ bahār çiçekleri gibi birķaç gün içinde períşān olduysa da ben yine saña vefā-

dār olup serv gibi dā’imā ber-ķarārım deyip kendi kendiyle buña beñzer niçe söz söyleyip 

feryādlar eylerdi. (T 150b, M 147a/147b, TDK 44b) 
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 Yukarıdaki metinde Mecnûn, sanki karşısında Leylâ varmış gibi onunla diyaloga 

geçmektedir. Cümlelerde baştan sona kendisini hissettiren karşılıklı konuşma havası 

hâkimdir. Metin aynı zamanda Mecnûn’un psikolojisini yansıtması bakımından iç diyalog 

tekniğinin önemini gözler önüne sermektedir. 

 

2.2.2.2. Bakış Açısı 

 

 Bakış açısı bir roman ya da hikâyede olayların okuyucuya kimin gözünden ve 

ağzından ulaştığı sorusuyla ilgili kavramdır. Her şeyden önce bir anlatım sanatı olan 

roman, anlatılacak bir hikâye ile bunu kendi sözleriyle okuyucuya sunacak bir anlatıcıdan 

oluşur. Bu bakımdan anlatıcı romanın ayrılmaz bir parçasıdır.
283

 Bakış açısı, anlatma 

esasına bağlı metinlerde vaka zincirinin ve bu zincirin meydana gelmesinde kullanılan 

mekân, zaman, şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından görüldüğü, idrak edildiği ve 

kim tarafından, kime nakledilmekte olduğu sorularına verilen cevaptan başka bir şey 

değildir.
284

 

 

 Bir metinde neyin anlatıldığı kadar nasıl ve hangi bakış açılarıyla anlatıldığı da 

önemlidir. Çünkü bir metindeki anlatıcının niteliği, okuyucunun esere bakış açısını 

etkileyen önemli unsurlardandır. Bu durumda belli bir olaya bağlı edebî metinlerde 

anlatılan hikâyenin yanında anlatıcı da önemli bir paya sahiptir diyebiliriz.  

 

Mensûr tercümelerde anlatıcı, monotonluğu kırmak için farklı bakış açıları 

kullanmıştır. Hikâyelerde en çok kullanılan bakış açısı, hâkim bakış açısıdır. Hikâyelerin 

olağanüstü olaylar ve varlıklar içermesi, anlatıcıyı daha çok bu bakış açısını kullanmaya 

zorlamıştır. Dolayısıyla farklı bakış açıları, farklı üslûbu da beraberinde getirmiştir. 

 

2.2.2.2.1. Hâkim Bakış Açısı 

 

 Temel karakteri itibariyle ‘her şeyi bilme’ esasına dayanan bu bakış açısı, yazara 

geniş imkânlar sunmaktadır. Böyle bir imkânla donatılmış (techiz edilmiş) anlatıcı figür, 

adeta ‘Tanrı gibi’, her şeyi bilir, görür, sezer; geçmişten ve gelecekten haberler verir. 
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Kelimenin tam anlamıyla o, her şeyin üstünde ve her şeye hâkimdir. Böyle bir güç ve 

yetenekle donatılmış anlatıcı (the omniscient narrator), aslında gerçek dünyaya ait olan 

yazara, yarattığı kurmaca (gerçeksi) dünyada yer alan kahramanlarının duygu ve 

düşüncelerini sunma/anlatma yönünde geniş imkânlar sağlar. O, Tanrısal konumu 

(olympian position) itibariyle hem anlatıcı dünyasındaki karakterleri hem de anlatının 

dışında kalan okuyucuyu yönlendirebilir. İsterse kahramanların zihinlerine, iç dünyalarına 

girer, gizli kalmış duygu ve düşünceleri dışa vurabilir. Hatta olayları hızlandırıp 

yavaşlatabilir. Bütün bu yetenek ve yönlendirmeler, onun doğal yapısının gereğidir 

kuşkusuz. Bir romancı, isterse, onun söz konusu gücünden en geniş ölçüde 

yararlanabilir.
285

 Burada anlatıcı nakledilmek istenilen itibarî âlem ile ilgili her şeyi bilen 

ve gören bir mevkidedir. Daha değişik bir ifadeyle o, itibarî âleme böyle bir noktadan 

bakmakta ve müşahadelerini nakletmektedir. O, itibarî âlemde sınırsız bir güce sahiptir. 

Vaka ve şahıs kadrosu ile ilgili geçmişe ve geleceğe ait her şeyi en ince teferruatına kadar 

bilmekte, onlar arasından yaptığı bir seçimi dikkatlere sunmaktadır. Bu durumda o, itibarî 

âlemin hâkim mevkindedir. O, anlattıklarını nasıl, nereden, kimden öğrendiğini söylemek 

ve belirtmek mecburiyetinde değildir. Uymak zorunda olduğu kaideleri eser vasıtasıyla 

ifade edilmek istenen mesajda, eserin estetik gayesinde ve okuyucunun muhayyilesinde 

cisimleştirilmek istenilen itibarî âlemde, kısacası eserin kendisinde aramak yerinde olur.
286

  

 

Daha önce de belirtildiği üzere mensûr tercümelerde anlatıcının en sık kullandığı 

bakış açısı, hâkim bakış açısıdır. Anlatıcı, bu bakış açısını kullanarak kahramanların iç 

dünyalarına rahatça girebilmiş ve gizli kalmış duygu ve düşüncelerini ayrıntılı olarak 

okuyucuya aktarma imkânını yakalamıştır. Aşağıda örnek olarak verilen metinde 

görüleceği üzere anlatıcı, Ferhâd’ın Şîrîn’e olan duygularını ve aşkın Ferhâd üzerindeki 

tesirlerini bu bakış açısını kullanarak rahatça ifade edebilmiştir: 

 

Çünki Ferhād Şírín’iñ ģużūrundan ķalķıp verdigi cevāhirleri yere ŝaçdı. Nigārıñ 

‘aşķı ķalbine muģkem te’śír edip bir ān bir yerde šurmaġa ŝabr u ķarārı ķalmamışdı. Nā-çār 

yaķasını çāk edip feryād ederek šaġlara düşüp çekilip gitdi. Ģāli períşān olup ne elinden 

derdine bir çāre eylemek gelirdi ve ne hicr-i yāre ŝabredip taģammül edebilirdi. Zírā ‘aşķ 

deryāsı mevce gelip başından aşmışdı ve Şírín’iñ zülfü sevdāsı boynuna ķat ķat šolaşmışdı. 
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Pes yiyip içmekden kesilip ve insānla ŝoģbet eylemekden çekilip šaġlarda ģayvān gibi ot 

otlayıp Mecnūn gibi vaģşílerle ülfet eylemege başladı. Bu ģāl üzere ģayrān u giryān 

šaġlarda āh der āh işidirdi ve ādem gördükde vaģşí gibi bir šarafa ķaçıp giderdi ve 

gözlerinden aķan ķanlı yaşlardan šaġları lāle-zāra döndürüp āh eyledikçe tütünü göklere 

çıķıp bulutlara dönerdi. Āteş-i ‘aşķla yanmış çenāra dönüp šaġlarda ķalmışdı ve nílūfer gibi 

boġazına dek gözyaşı seyllerine šalmışdı. Hicr-i cānānla ģāli diger-gūn ve derd-i ‘aşķla lāle 

gibi baġrı ĥūn olup tenhālarda ne gözü yaşından ġayrı bir hem-demi var ve ne gölgesinden 

özge bir mūnis ü maģremi var idi. Ne nā-murādıñ ģāl-i zārından kimseniñ ĥaberi var ve ne 

Şírín derd-mendiñ šaġlara düşdügünden ĥaber-dār idi. (T 123a, M 123b/124a, TDK 

12b/13a, A 27b) 

 

2.2.2.2.2. Kahraman Anlatıcının Bakış Açısı 

 

 Anlatma esasına bağlı itibarî metinlerde vaka, şahıs kadrosu ve mekâna ait 

hususiyetler kahramanlardan biri tarafından nakledilir. Bu durumda anlatıcı, söz konusu 

kahramanın müşahade kabiliyeti, tecrübesi ve bilgi seviyesi ile sınırlıdır. Kısacası anlatıcı 

kahramanlardan birisiyle aynîleşir. Böylece metnin yapısı ve üslûbu üzerinde kahraman-

anlatıcının kültür seviyesi, mizacı, dikkati ve içinde bulunduğu sosyolojik ve psikolojik 

şartlar etkili olur. Zira metinde nakledilen her şeyi onun duyu organları ile idrak ettiği ve 

değerlendirdiği tarzda karşımıza çıkar. Yani “kahraman-anlatıcı” itibarî âleme ait her türlü 

görünüşü dışa aksettirmede aracı durumundadır. Onun, yazarın muhayyilesindeki itibarî 

âleme yönelik dikkati dile ait unsurlarla birleşerek metne vücut verir. Dile ait unsurların 

seçimi de, bu itibarî varlığa verilen mizaç ve kültüre göre seçilecektir. Kahraman-anlatıcı 

itibarî âleme ait bir varlıktır. Bunun beşerî bir varlık olan yazardan çok farklı olduğunu bir 

daha belirtelim. Ancak bu farklılık yazar ile “kahraman-anlatıcı” arasında bazı temel 

münasebetlerin kurulmasına mani değildir. Yazarın neden böyle bir itibarî varlık 

yaratmaya ihtiyaç duyduğu sorusu eserin tekevvünü ve gayesi hakkında kanaat sahibi 

olmamıza zemin hazırlar.
287

  

 

Mensûr tercümelerde kahraman-anlatıcı; yaşadığı olayları anlatmada, kendi iç 

dünyasını ifade etmede, karşılıklı konuşmalarda ve mektuplaşmalarda karşımıza 
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çıkmaktadır. Hâkim bakış açısından sonra en çok kullanılan bakış açısı budur. Aşağıda 

Heft Peyker tercümesinin ilk hikâyesinden alınan bölümde görüleceği üzere olay, hikâye 

kahramanı tarafından nakledilir: 

 

Çünki dervíşden bu sözü işitdim. Dervíşiñ bu sözü yüregime ig olup aŝlını bilmege 

bir cins göñlüm düşdü ki deli dívāne olup ‘aķl dā’iresinden çıķayazdım ve gelene geçene ol 

ķadar ŝordum ve bir çāre aradım aŝlā ne görmüş var ve ne işitmiş var. ‘Āķıbet nā-çār olup 

bunu fikr eyledim ki yanıma bir miķdār cevāhir ve altın alıp bir gece kimse görmeden 

atıma binip ol şehre varam ve bu ģikāyeniñ aŝlı nedir arayıp bulam dedim ve bir gece 

cümle sarāy ĥalķı ġāfil yatırlarken dedigim gibi yanıma vāfir cevāhir ve altın aldım ve 

ķıyāfetimi tebdíl edip bir misāfir şekline girip şehriñ bir tenhā ķapısından çıķıp bir miķdār 

yolcularla yoldaş olup Çín vilāyetine vardım. Vilāyet-i Medhūşān diyü ŝora ŝora bulup 

günlerde bir gün ol şehre varıp içine girdim. (T 16a/16b, M 75b/76a) 

 

2.2.2.2.3. Müşahit Anlatıcıya Ait Bakış Açısı 

 

 Anlatma esasına bağlı bazı metinlerde, anlatıcının kahramanlardan daha az 

malumatı olduğu görülür. Bu gruba giren eserlerde ve yazı parçalarında anlatıcı, vaka 

içinde yer alan eserlerde ve yazı parçalarında anlatıcı, vaka içinde yer alan şahıs kadrosunu 

teşkil eden fertleri bir kamera tarafsızlığıyla izler; onların geçmişi, ruh hâlleri hakkında 

bilgi vermeden yaptıklarını gözler önüne serer. Anlatıcı vaka zincirine vücut veren 

unsurları belirli bir mesafeden tespit etmek ve bu husustaki müşahadelerini nakletmek 

durumundadır. O, müşahadelerini kendisine göre değerlendirdiği gibi bazı bilgi 

kaynaklarıyla da zenginleştirebilir.
288

 

 

Aşağıdaki örnek metinde görüleceği üzere anlatıcı, müşahit bakış açısını kullanmış 

ve izlenimlerini tarafsız bir şekilde sunmuştur. Hikâye kahramanı İskender’in ruh hâline ya 

da geçmişine ait bilgilere yer vermemiş ve gördüklerini belirli bir mesafeden nakletmiştir.  

 

Çünki ŝabāģ olup iki ‘askerdir yerlerinden šurup deryālar gibi mevc urmaġa 

başladılar. Bu šarafdan İskender emreyledi kim cümle ‘asker yerli yerinde ķarār edip ŝaf 
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baġlayıp šuralar. Pes bunca pād-şāhlar her biri kendi ‘askeriyle fermān olunan šarafda ķarār 

edip başdan başa gök demire ġarķ olmuş iki yüz fíli ‘askeriñ öñüne dizip ardlarına dil-

āverler durdu ve İskender’iñ taĥtını bir beyāż fíliñ üstüne ķurdular. Çıķıp üstünde ķarār 

eyledi. ‘Acem ‘askeri ŝaġ ķolda durup Hind ve Çín ve Türkistān ĥalķı ŝol šarafa durdular. 

Rus ‘askeri de bölük bölük ŝaf baġlayıp cümle ŝaġ ve ŝolu tertíb edip ser-dārları olan 

Ķıyšal ‘askeriñ orta yerinde ķarār eyledi. Pes İskender’iñ kūs u sūrnāları çalınmaġa 

başlayıp ŝadāsı ortalıġa zelzele verdikde Rus ‘askeriniñ çañları da cūş u ĥurūşa geldi. 

Atlarıñ kişnemesi ve dil-āverleriñ na‘rasından ķıyāmetler ķopup hāy u hūyla ‘ālem 

šolduķda nā-gāh Rus ‘askerinden bir dil-āver meydāna ‘azm eyledi. (T 84b, M 47b, TDK 

109a/109b) 

 

2.2.2.3. Zaman 

 

 Romanda kendisine yer verilen olayların geçtiği, olup bittiği, cereyan ettiği nesnel, 

vak’a ve anlatma zaman dilimlerini karşılayan bir kavramdır. Roman, bir zaman sanatıdır 

ve geniş bir zamana yayılan olay, durum, olgu, yaşantı, duygu, hayal ve düşünce 

unsurlarının sergilenmesidir.
289

 

 

 Kurmaca metinlerde anlatılan olaylar ne olursa olsun, kimin başından geçerse 

geçsin belirli bir zaman ve yerde geçer. Kişiler çevreden ayrı düşünülemez. Onların 

kişiliklerinin oluşumunda çevrenin ve içinde yaşadıkları zamanın büyük etkisi vardır. Bu 

zaman bir an parçası da olabilir, çok uzun bir zaman koridorunu da içine alabilir. Bu 

zamana olay zamanı adını veriyoruz. Bunun dışında bir de öyküleme zamanı vardır. Bu 

zaman saat rakkası gibi işleyen bir zaman yerine zamanı aralayıp betimleme ve 

çözümlemelerle genişletilen, bilinç akımı yöntemiyle dakikalara sığdırılan geniş bir zaman 

dilimidir. Yazar olayı ele alış, anlatış ve yorumlayış tarzına göre zamanı kullanma 

açısından birtakım bireysel kullanımlarda bulunabilir. Söz gelişi olayları başlangıç 

tarihinden itibaren kronolojik olarak anlatacağı gibi zamanda atlamalar ya da sıçramalar 

yaparak anlatabilir ya da vakanın herhangi bir yerinde sonundan, ortasından başlayıp başa 

döner, sonra başlanılan zamanla birleştirebilir. Yani aynı çizgiyi sürdürmeyebilir.
290
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 Anlatma esasına bağlı bir eserde metindeki fiiller vasıtasıyla ifade edilen zamanın 

arkasında vaka veya vaka zincirinin meydana getirdiği bir zaman dilimi ve yerine göre, 

onların anlatıcı rolünü yüklenmiş fiktif kahraman tarafından idrak edildiği bir an 

mevcuttur.
291

 Zaman öğesinin, her halükârda romanda önemli bir işleve sahip olduğunu 

kabul etmek gerekir. Çünkü zaman, eserin kuruluşunda rol oynayan temel elemanlardan 

biridir. Bu sebepten dolayıdır ki anlatı nitelikli her eser, yazılışından itibaren “zamanın 

buyruğu” altındadır ve bu durum bir bakıma romanın varlık nedenidir.
292

 

 

 Mensûr tercümelerin başında yer alan “Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden 

rivāyet ve bu gūne ģikāyet eylerler ki…” ifade grubu, anlatılacak olan hikâyeyi zamana 

bağlayan bir ön deyiştir. Anlatıcı bu ifadeyle olayların önceden vuku bulduğunu ve bunları 

idrak etme döneminden sonra hikâye ettiğini belirtmektedir.  

 

Hikâye edilen olay, anlatıcının dışındadır. Olaylar kesin yani rakamsal bir tarihle 

başlamasa da bir başlama zamanı vardır. Hepsi de tercümeleri yapılan hikâyelerin 

kahramanlarının dünyaya gelmesiyle başlar. Olayların zamanı çoğu kere anlatıcı 

tarafından, “zamān-ı sābıķda, zamān-ı ķadímde, bir mübārek zamānda, fülān zamānda, ol 

zamānda, bir zamānda, geçmiş zamānlarda, az zamānıñ içinde, bir niçe zamān, ol dem, bir 

gün, günlerde bir gün, niçe gün, birķaç gün, bir gece, ol gece, bir yılıñ içinde, niçe yıl, 

birķaç yıldan ŝoñra, bir mübārek sā‘atde…” vb. belirsizlik ifade eden ölçülerle 

gösterilmiştir. Yani anlatıcı, olayları okuyucunun zihnine taşıyabilmek için zamanı bir araç 

olarak kullanmıştır diyebiliriz. Anlatıcı, bazen de olayların kronolojik zamanında farklı 

zaman tünelleri de açarak hikâyeleri zenginleştirmiştir.  

 

Anlatıcı, her ne kadar zamanı belirsiz işaretlerle okuyucuya aktarsa da bazı 

bölümlerde hikâye kahramanlarının tarihî kişilikleri göz önünde bulundurularak zamanı 

saptamak mümkündür. Mesela aşağıdaki metinde anlatıcı tarafından kesin bir tarih 

verilmese de olayların Makedonya kralı İskender ile Acem hükümdarı Dârâ zamanında 

geçtiği tarihî bilgiler ışığında anlaşılabilmektedir. Diğer hikâyeler için de geçerli olan bu 
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durumda zamanı, kahramanların yaşadıkları dönemler göz önünde bulundurarak açığa 

çıkarmak mümkündür. 

 

Rivāyet olunur ki çünki Dārā buncılayın yer götürmez ‘asker cem‘ eyledi. Hemān 

yerinden ķalķıp cihāna zelzele vererek ķandesin Yunan diyü İskender’iñ başına ‘ālemi šar 

edip dünyā ķaç bucaķ idügünü bildirmek ķaŝdıyla ‘azm eyledi. (T 52b, M 13b, TDK 68a) 

 

 Hikâyelerde geçen zaman sadece kronolojik bir süreci ifade etmez. Bazen de 

kahramanların içinde bulundukları ruh hâline göre şekillenir. Mesela Leylâ’nın Mecnûn ile 

görüşebilmek için akşam vaktini beklemesi ve bu kısacık zaman diliminin kendisine 

yıllarca bekleyecekmiş gibi uzun gelmesi bunun güzel bir örneğidir.   

 

 Zamanın değişimini takip etmek okuyucu için oldukça zordur. Bunun nedeni 

anlatıcının, okuyucunun hayal dünyasına sunduğu her olayın merkezine hikâyelerin baş 

kahramanlarını yerleştirmesidir. Olayların hikâye kahramanlarının çevresinde gelişmesi, 

zamanın kahramanlarla ilgisi nispetinde kurguda yer almasına sebep olmuştur. Dolayısıyla 

anlatıcının anlatış hızını belirleyen etmen de budur. Olaylar birbiri ardınca gelişmiş fakat 

her zaman baş kahramanlar çevresinde cereyan etmiştir. Anlatıcının sadece önemli anları 

sunması, zaman aralıklarının okuyucuyu şaşırtacak derecede fazla olmasına neden 

olmuştur. Anlatıcı da bunu engellemek için zaman aralıkları arasında köprü vazifesi gören 

geçişler yapmak zorunda kalmıştır. Hikâyelerde çeşitli başlıklarla ayrılan olayları birbirine 

bağlama görevini de yine anlatıcının kendisi üstlenmiştir. 

 

Hikâye kahramanlarının doğumu ile gençlik yılları arasındaki zaman dilimi oldukça 

kısa tutulmuştur. Şöyle ki hikâye kahramanları kısa sürede büyüyebilir ve bütün ilimleri ve 

hünerleri öğrenebilirler. Bu bölümde anlatıcı, özetleme tekniğini kullanmış ve kısa 

zamanda kahramanların olgunluk çağına ulaşabilmiştir. Aşağıda örnek olarak verilen 

metinde görüleceği üzere Hüsrev’in doğumu ile on beş yaşı arasındaki zaman dilimi sadece 

birkaç cümleyle özetlenmiştir. Burada anlatıcının önem verdiği husus zaman değil 

Hüsrev’in büyümesi ve padişahlara layık ilim ve hünerleri öğrenmesidir: 

 

Āĥir Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ kemāl-i kereminden ĥātūnu ģāmile olup ayı günü 

tamām olduķdan ŝoñra bir mübārek vaķtde cihāna bir oġlu gelip pād-şāha müjde eylediler. 
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Şād u ĥandān olup şeh-zādeniñ adını Ĥüsrev-i Pervíz ķodu ve bu ni‘metiñ şükrü için 

muģtāclara in‘ām ü iģsānlar eyleyip cümle ĥalķ niçe günler şenlikler ve şād-mānlıķlar 

eylediler. Andan ŝoñra dāyeler şeh-zādeyi nāz u niyāz ile terbiyeye başladılar. Günden 

güne güzellenip ģüsnü güneş gibi żiyālanıp tamām yedi yaşına girdikde her nesneyi bilip 

añlamaġa başladı. Pes üstād ĥˇācelerdir gelip şeh-zādeye ‘ilm ü ma‘rifet ta‘límine meşġūl 

oldular. Az zamānıñ içinde oķuyup yazmaġı tamām eyleyip on yaşına girdikde ata binmek 

ve oķ atmaķ ve gürz ŝallamaķ ve sā’ir dil-āverlere lāzım ne ķadar hüner varsa cümlesini 

birer birer ögrenip ĥançeri bí-emān oķu āfet-i cān olup mızrāġı ķatı šaşa igne ašlasa geçer 

gibi geçip ķılıç ile çaldıġını iki biçerdi. Pes şeh-zāde bu ģāl üzere on beş yaşına girdikde 

cemí‘ hünerde kāmil olup dā’imā binip inip ešrāfı seyr ü temāşā edip ŝayd u şikār eylemege 

başladı. (T 103b, M 109b/110a, TDK 1b/2a, A 1b/2a) 

 

 Yukarıdaki durum çoğu yerde karşımıza çıkmaktadır. Mesela anlatıcının, Ferhâd’ın 

Bîsütûn dağını kısa sürede delmesinden ziyade asıl aktarmaya çalıştığı nokta, Şîrîn uğruna 

bunu göze alması ve başaracağına olan inancını okuyucuya yansıtmasıdır. Yani anlatıcı, bu 

tip durumlarda zamanı soyut işaretlerle vermiş ve okuyucuyu zamandan ziyade olay 

üzerine yoğunlaştırmayı başarmıştır.  

 

 Diyalog anlatımıyla verilen bölümlerde ise zaman, geçmiş zaman olmaktan çıkmış 

ve olayın gerçekleştiği zamanla kahramanların konuşma zamanı aynı noktada toplanmıştır 

diyebiliriz. Bu durum anlatılanların gerçeğe uygun olmasını sağlamış ve anlatıcıyla 

kahramanın bütünleşmesini sağlamıştır. 

 

2.2.2.4. Mekân 

 

 Duden sözlüğüne göre mekânın anlamları, 1-Bir yapının duvarlarla çevrili kısmıdır, 

2-Bir amaç uğruna kullanılmak üzere ayrılmış alan veya meydan, 3-coğrafi ve politik alan, 

4-evren anlamlarında kullanılmaktadır. Aslında otuz kadar farklı kullanım alanları söz 

konusu edilmektedir.
293
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 Edebiyatta ise mekân değişik şekillerde ortaya çıkar. Bunlar örneğin soyutlamalar, 

ülkeler veya şehirleri, doğaya ait köşeler, yerler, yollar veya diğer unsurları, alanlar, 

binalar ve parçaları, nesneler, vücud veya organlar olabilirler. Öyle ya da böyle, hele hele 

anlatı sanatına dayalı eserlerde muhakkak niceliği ve niteliği farklı olmak koşuluyla 

mekân/lardan bahsedilir.
294

 

 

 Mekân, romana özgü olay ya da olayların ve roman kişilerinin hareketlerine 

ayrılmış bir sahne olan yerdir.
295

 İtibarî bir eserde mekânın da itibarî olması tabiîdir. Vaka 

zincirini meydana getiren halkaların mahiyeti ve ona iştirak eden şahıs kadrosundaki 

fertlerin içinde bulundukları şartlar bu itibarî mekânın şekillenmesine tesir eden 

faktörlerdendir. Anlatıcının durumu, tanıtılan yere göre, bulunduğu mevki mekânın 

tanıtılmasında ehemmiyetli rol oynar. Bunun için mekân tasviriyle ilgili satırlar ve pasajlar 

üzerinde dururken bu mahallin kim tarafından ne zaman görüldüğünü ve kime anlatılmakta 

olduğunu araştırmak gerekir. Ayrıca mekânla eserde nakledilen vaka zinciri arasındaki 

münasebeti gözden uzak tutamayız. Metinde ifade edilen şartlarda ve belirtilen zaman 

zarfında, eserde anlatılan vaka zincirinin zuhuru için nasıl bir mekâna ihtiyaç vardır suali, 

itibarî âlemin bazı hususiyetlerini anlamamıza yardım ettiği gibi bizi, eserde tatbik edilen 

yapma ve yaratma tarzının eşiğine kadar götürür.
296

 Bütün bu hususiyetleriyle mekân, 

anlatma esasına bağlı eserlerde, metin halkalarının teşekkülünde ehemmiyetli bir unsur 

olarak karşımıza çıkar. Hatta bazı eserlerde, şahıs kadrosunu teşkil eden fertlerden biriyle 

mekân arasında varlığı müşahade edilen çok yönlü alışveriş, mekânı vakanın 

kahramanlarından biri hâline getirir. Denilebilir ki böylece mekân şahıslaşır.
297

 

 

 Metin halkaları arasındaki münasebetler ağı üzerinde dururken bu yazı halkalarını 

birleştiren unsurlar arasında mekâna ait hususiliklerin de bulunduğunu unutmamak, 

mekânla birlikte vaka parçasının değişip değişmediğine dikkat etmek ve mekânda 

merkezîleşmelerin olup olmadığını gözden kaçırmamak gerekir. Öyle ki vaka zincirinin 

yanıbaşında, mekânda bir zincirleme veya kendi içine kapanma hadisesinden dahi söz 

edilebilir. Eserlerde, zaman meselesinde gördüğümüz gibi mekânda da bir seçme işlemiyle 

karşılaşırız. Anlatıcı, naklettiği vaka zincirine, okuyucu üzerinde bırakmak istediği intibaya 
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ve şahıs kadrosunu teşkil eden fertlerin durumuna göre, biraz da devrin edebiyat anlayışına 

ait hususilikleri ya birkaç cümleyle tanıtır, ya yer ismi zikretmekle yetinir veya mekânı 

dolduran varlık kadrosunu renk ve şekilleriyle birlikte tasvir eder. Unutmamak gerekir ki 

sağlam bir itibarî yapıda fazla hiçbir şey yoktur; şayet varsa, kusur olarak 

nitelendirilmelidir.
298

 

 

 Eserin bütünü dikkate alınarak mekânda görülen değişikliklerin değeri üzerinde 

durmak, itibarî yapının hususiyetlerini nakledilen vaka zincirinin gelişmesini ve anlatma 

biçimini daha iyi kavramamıza yardım edebilir. Zira birçok eserde mekânda değişiklik 

metnin ritmine tesir eder. Okuyucuda merak ve heyecan uyandıran pasajlar arasında mekân 

tasvirleri, diğer fonksiyonları yanında, yumuşamayı sağlayan unsur vazifesiyle de 

karşımıza çıkabilirler. Nihayet mekân tasvirleri, itibarî âlemin üzerinde yaşadığımız 

dünyayla alakasını da farklı ölçülerde dikkatlere sunar. İtibarî âleme has unsurlar içinde 

yaşadığımız kâinata ait olanlarla bir bakıma kavranabilir duruma gelir.
299

 

 

Mensûr tercümelerde anlatılan olaylar, ister gerçek olsun ister olağanüstü olsun 

mutlaka soyut ya da somut bir mekâna ihtiyaç duymuştur. Çünkü anlatıcı için önemli olan 

mekânın gerçeğe uygun olup olmadığı değil, olayların şöyle ya da böyle bir yerde 

gerçekleşmesidir. Bu yüzden okuyucunun dikkatini olay üzerinde yoğunlaştıran anlatıcı, 

çevreyi ikinci planda tutmuştur. Yani anlatıcı için mekân, hikâyelerin tamamlayıcı bir 

unsuru değil çerçevesi mahiyetindedir. Anlatıcı, bazı yerlerde de mekânı duyguların 

yansıtılması hususunda bir araç olarak kullanmıştır. Hikâyelerde yer alan bu mekânları 

somut mekânlar ve soyut mekânlar olmak üzere iki başlık altında toplamak mümkündür.  

 

2.2.2.4.1. Somut Mekânlar 

 

 Somut mekân, roman kişilerinin gerçek hayatta olduğu gibi içinde bulundukları, 

yaşayıp hareket ettikleri, gündelik yaşantılarını ve her çeşit faaliyetlerini sürdürdükleri, bu 

evrene ait somut, bildiğimiz mekânlardır.
300
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 Mensûr tercümelerde somut mekânlar; köy, şehir, ülke, deniz, nehir, dağ, çöl 

(sahra), oba, bahçe… gibi geniş mekânlar ve saray, köşk, kümbet, kulübe, çadır, ev, 

mektep, oda, kabir, mağara, zindan… gibi dar mekânlar olmak üzere iki şekilde karşımıza 

çıkmaktadır. Mekân unsuru, anlatıcı tarafından hikâye kahramanlarının psikolojisine ve 

içinde bulundukları duruma göre değişik bakış açılarıyla ifade edilmiştir. Söz gelimi 

İskender ve askerinin ilgili hikâyede geçen mağaraya bakış açısıyla oraya dua ve ibadet 

edip halktan uzak kalma maksadıyla giren şeyhin bakış açısı farklıdır. Aynı şekilde 

kendisine çölleri mesken tutan Mecnûn ile onu bu tercihinden ötürü ayıplayan Zeyd’in çöle 

bakış açısı farklıdır. Buradan hareketle anlatıcı, hikâye kahramanlarının psikolojisini 

yansıtma hususunda mekândan yararlanmıştır diyebiliriz. 

 

Anlatıcı, mekânlardan bahsederken betimleme tekniğinden oldukça fazla 

yararlanmıştır. Şâvur, Hüsrev’e Şîrîn ve Mehîn Banu hakkında bilgi verirken onların 

ilkbaharı Mukan’da, yazı Ermen dağlarında, sonbaharı Abhaz’da ve kışı da Berde’de 

geçirdiklerini söyler fakat bu yerlerden sadece Mukan’ı tasvir eder: 

 

Her yılıñ dört faŝlına münāsib birer yeri kendisine ķarār-gāh edip faŝl-ı bahār ve 

mevsim-i gül-zār olduķda Muķan derler bir yer vardır ki bülbülleri nālān çemenleri dil-ber 

perçeminden períşān gülleri ter šopraġı ‘anber šaşları cevher ŝuyu Kevśer Cennet’den nişān 

verir bir yer olmaġın bahārı anda geçirip hevālar daĥı ziyāde ŝıcaķ olduķda Ermen 

šaġlarına göçüp ĥazān vaķti yaķlaşdıķda Abĥaz’a gelip ķış mevsimi geldikde Berde‘ 

dedikleri şehrde ķarār eyleyip dā’imā źevķ u ŝafāyla ‘ömr sürmekdedir. (T 105b, A 4b) 

  

 Mensûr tercümelerde ayrıca ülke, şehir, deniz, nehir, dağ vs. bağlamında ismi geçen 

somut mekânları şu şekilde sıralayabiliriz: Acem, Arabistan, Rusya, Rûm, Çin, Hindistan, 

Yemen, Irak, Yunanistan, Mısır, Makedonya, Habeşistan, Türkistan, Tataristan, 

Bulgaristan, Hıtâ, Tibet, Harezm, Mağrib, Fireng (Efrenc), Medâyin, Rey, Isfahan, Amul, 

Keşmir, Kudüs-i Şerif, Musul, Babil, Azer-âbâd, Istahr, Merv, Tiflis, Horasan, Gilan, Heri, 

Kannuç, Şam, Bağdat, İskenderiye, İskender-âbâd, Kandehar, Kirman, Şehrizor, Endülüs, 

Kâbe-i Mükerreme, Harem-i Şerîf, Deryâ-yı Muhît, Ceyhun, Necid, Elbürz, Bîsütûn… 

 

 

 



133 

2.2.2.4.2. Soyut Mekânlar 

 

 Mekânın, illâ ki gerçek (bildik, tanıdık) bir yer olması gerekmez; olayların cereyan 

edeceği çevre ‘hayalî’ veya ‘ütopik’ (idealize edilerek tasarlanmış) olabilir. Masallarda 

geçen ‘Kafdağı’ ile “Çîn ü Mâçîn” yörelerinin nerede bulunduğu belli değildir. Aslında, o 

günün anlatı anlayışına göre bu, çok da önemli değildi. Anlatıcı, o zamanın insan 

bilincinde hazır kalıp hâlinde yer alan bu mekânları, kendi beğenisine ve muhayyile 

gücüne göre şekillendirir. Zaten bu bağlamda önemli olan vakanın sergilenmesidir; 

vakanın geçtiği çevre ikinci planda kalmaktadır. Anlatıcıya düşen görev, merak ve ilgiyi 

sürekli kılmaktır. Mekânın, hatta vakanın gerçek olup olmaması, o kadar önemli 

değildir.
301

 

 

 Mensûr tercümelerde hayalde üretilmiş, yeryüzünde olmayan birçok soyut mekân 

örneği vardır. Heft Peyker’de anlatılan ilk hikâyede yer alan Medhûşân şehri, devamlı 

siyah giyen padişahın macerasının anlatıldığı aynı hikâyede geçen ütopik mekânlar, 

Mâhân’ın başından geçen olayların anlatıldığı bölümdeki fantastik mekânlar, hikâyelerde 

tasvirleri yapılan ve çoğu zaman cennetle kıyaslanan ya da cennete teşbih edilen metafizik 

mekânlar, hikâyelerin çoğunda farklı şekillerde zikredilen Kâf Dağı, İskender ve askerinin 

âb-ı hayâtı aramak için gittiği Zulmât ülkesi, bunların önemli örneklerindendir. Aşağıda 

devamlı siyah giyen padişahın başından geçen olayların anlatıldığı hikâyeden alınan 

bölümde detaylı şekilde tasvir edilen mekân, soyut mekân için güzel bir örnektir. 

Medhûşân şehri halkının neden siyah giydiğine vakıf olmak isteyen padişah, şehre gider ve 

bir kasapla tanışır. Kasapla iyi bir dostluk kuran padişah, ondan bu sırrın hikmetini 

öğrenmek ister. Kasap onu bir viraneye götürür ve orada asılı bulunan sepete binmesini 

ister. Sepete binen padişah, yüksek bir dağın tepesine çıkar. Dağ o kadar yüksektir ki dağın 

zirvesinden yeryüzü avuç içi kadar küçük görünmektedir. Padişah korkup pişman olmuştur 

fakat elinden bir şey gelmez. Bir müddet sonra büyük bir kuş gelir ve dağa konar. Kuş tam 

kalkıp havalanmak üzereyken kuşun ayağına yapışır ve kuşla beraber birçok dağ ve tepeler 

aşar. Uçmaktan yorulan kuş alçalmaya başladığı esnada padişah güzelliği tarifsiz bir bahçe 

görür ve ellerini bırakıp aşağı atlar. Bir yeri kırılmadığı için Allah’a şükreden padişah, 

bahçenin güzelliği karşısında hayran kalmıştır:  
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Andan ŝoñra ŝaġa ve ŝola baķdım. Cennete beñzer bir bāġ-çe gördüm ki ancılayın 

bāġ-çe ‘ömrümde ne görmüş ve ne işitmiş idim. İçinde dürlü dürlü çiçekler açılmış her biri 

bir rengde ķoķusu dünyāyı šutmuş sünbülleriniñ zülfü büklüm büklüm olup ķaranfillere 

ŝarılmış. Yer yer ‘āşıķlar āyíni gibi servler göklere çıķıp üstüne yāsemenler aŝılmış. Bir 

šarafdan āb-ı ģayāt gibi ŝular ‘aķíķ ve inciye beñzer çaķıllardan çaġlayıp aķar ve bir šarafında 

lašíf ģavżlar içinde gümüşe beñzer balıķlar šopraġı misk ü ‘anber šaşları ŝanki gevher 

ešrāfında zümürrüd gibi šaġlar ve her šarafı šopšolu yemişler aġaçlarında ĥoş ŝadālı ķuşlar 

šurmadan ötmededir. El-ķıŝŝa çünki bu ķadar derd ü zaģmetden ŝoñra elime böyle bir yer 

girdi. Defíne bulmuş Maġribíye dönüp Ģaķķ’a yüz biñ şükrler edip yüzümü šopraķlara 

sürdüm. Ešrāfını gezinip temāşā eyledim ve şekerden šatlı yemişlerinden yiyip ŝovuķ 

ŝularından içdim ve bir serv dibinde ol gece aĥşamlamaġa ķarār verdim. (T 17b, M 77b) 

 

Hikâyelerde mekân unsurunun somut ya da soyut olması çok önemli değildir. 

Şurası kaçınılmaz bir gerçektir ki mekân, hikâyelerde yer alan olağanüstü olayların 

somutlaştırılmasında önemli bir rol oynamıştır. Okuyucu mekânın devreye sokulmasıyla 

anlatılanları daha iyi ve daha kolay anlamıştır diyebiliriz. Mensûr tercümelerde dikkati 

çeken diğer önemli nokta ise mekâna genellikle anlatıcı gözünden bakılmasıdır. Bunun 

sebebi şüphesiz hikâyelerde çoğunlukla hâkim bakış açısının kullanılmasıdır. Çünkü hâkim 

konumda yer alan anlatıcı her şeyi gören, bilen ve sezen kişidir. Dolayısıyla olayların 

gerçekleşeceği mekânı kendi tasvir yeteneğine göre çizip tanıtacak olan kişi de odur. 

Sonuç olarak hikâyelerin başından sonuna kadar olay zincirine bağlı olarak bir yer 

değiştirme olgusu hâkimdir diyebiliriz. Hikâyelerdeki mekân unsuru aynı zamanda hikâye 

kahramanlarının kişisel ve ruhsal özelliklerine tesir eden önemli bir ayrıntı olarak da dikkat 

çekmektedir. Şöyle ki mekân kavramı nesnel bir gerçekliği yansıtmasının yanında 

kahramanların yaşadıkları psikolojik değişim sürecini de okuyucuya aktaran önemli bir 

işlev üstlenmiştir. 

 

2.2.3. Dinî ve Ahlâkî Unsurlar 

 

Genelde aşk kavramının ön plana çıktığı hikâyelerde yeri geldikçe dinî ve ahlâkî 

unsurlardan oldukça fazla yararlanıldığı görülmektedir. Metinde genel olarak namus, 

nefisle mücadele, adalet, iyilik, cömertlik, merhamet, verilen nimetlere şükür ve 
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karşılaşılan zorluklar karşısında Allah’a dua edip yardım isteme vb. önemli dinî ve ahlâkî 

unsurlar göze çarpmaktadır. Metinde ön plana çıkan bu unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

 Heft Peyker’de Yezd-gürd’ün, İskendernâme’de Feylekos’un, Hüsrev ü Şîrîn’de 

Hürmüz’ün ve Leylâ vü Mecnûn’da da Benî Âmir kabilesi reisinin çocuk sahibi olabilmek 

için Allah’a dua ve ilticâda bulunmaları ve dualarının kabulü neticesinde şükür 

mahiyetinde fakir fukaraya iyilik yapmaları ve kurban kesmeleri. 

 

 Münzir’in babası Numan’ın, dostlarıyla sohbet edip Havernak adlı sarayın 

pencerelerinden etrafı seyrederken yanındakilere, dünyada bundan daha zevk verici bir şey 

var mıdır, diye sorması üzerine vezirinin, Allah’ı bir bilip anlamak senin memleketinde 

olan her şeyden üstündür, eğer Allah’tan haberdar olsaydın dünyanın gelip geçici 

zevklerine aldanmazdın, şeklinde karşılık vermesi. 

 

 Behrâm’ın padişahlık tahtına oturup memleketi düzene sokması neticesinde bolluk 

ve bereketin yaşanması ve halkın bütün bu nimetlere karşı şükrü unutup Allah tarafından 

kıtlıkla cezalandırılmaları. Bunun üzerine halkın içinde bulunduğu sefalete acıyan 

Behrâm’ın, Allah’a yalvarıp af dilemesi ve bolluk ve bereketin tekrar geri gelmesi. 

 

 Behrâm’ın, Çin hükümdarı Hakan’a galip gelmesinin, kendisinin ya da ordusunun 

gücüyle değil ancak Allah’ın yardımıyla mümkün olduğunu söylemesi. 

  

Şîde adlı mimarın Behrâm’a, yedi iklim hükümdarlarının kızlarıyla eğlenmesi için 

yedi köşk yapmayı teklif etmesi üzerine Behrâm’ın, dünyanın gelip geçici zevklerine ve 

nefsin arzularına aldanılmaması gerektiğini söyleyerek başta bu teklifi reddetmesi. 

 

 Hint güzelinin anlattığı hikâyede elindeki nimetin değerini bilmeyen ve nefsinin 

eline düşüp daha fazlasını isteyen padişahın elindeki nimeti kaybetmesi ve pişman olması. 

 

 Rûm güzelinin anlattığı hikâyede Hz. Süleyman aleyhisselam ve Belkıs’ın yalandan 

kaçınıp birbirlerine doğruları söylemeleri üzerine bu davranışlarının karşılığında Hz. 

Allah’ın hasta olan çocuklarını iyileştirmesi. 
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 Harezm güzelinin anlattığı hikâyede Bişr’in bir güzelle karşılaşıp ilk görüşte âşık 

olması üzerine Allah’tan korkup nefsinin vesvesesine aldanmaması ve tövbe için Kudüs-i 

Şerif’e gidip ilim ve ibadetle meşgul olması. Bu davranışı karşılığında da Allah tarafından 

helal bir şekilde kızla evlenme nimetiyle ödüllendirilmesi. Aynı hikâyede Bişr’in yol 

arkadaşı Meliha’nın bütün sorularını Allah’ın hikmeti mucibince açıklaması ve ona, iyilik 

düşünürsen iyilik görürsün, şeklinde nasihat etmesi. 

 

 Sıklâb padişahının kızının anlattığı hikâyede genç bir şehzadenin âşık olduğu 

güzele ulaşabilmek için girdiği zorlu yolda dostlarından helallik isteyip dualarını alması. 

 

 Mağrib padişahının kızının anlattığı hikâyede Mâhân-ı Mısrî’nin kendisini cinlerin 

şerrinden korumak için etrafına daire çizmesi ve dualar okuyarak uyuması. Aynı hikâyede 

Mâhân-ı Mısrî’nin başından geçen korkunç olaylar neticesinde bir daha işlememek üzere 

günahlarından tövbe etmesi ve Hızır aleyhisselamın himmetiyle memleketine dönerek 

hayatının geri kalanını salih bir kul olarak geçirmesi. 

 

 Çin güzelinin anlattığı hikâyede Türkmen adlı bir çobanın kızının, gözlerinden 

yaralı hâlde bulduğu Hayr’ı alıp evine götürmesi ve anne babasının duasını alması. Hayr’ın 

da kendisini tedavi eden Türkmen’e ve kızına dua etmesi ve iyileşip sağlığına kavuştuğu 

için Allah’a şükretmesi. Aynı hikâyede Hayr’a kötülük edip gözlerini çıkaran Şerr’in en 

sonunda cezasını bulması ve Hayr’ın veziri tarafından hançerlenerek öldürülmesi.   

  

 Kisrâ’nın kızının anlattığı hikâyede hiç günaha girmeyen genç bir tüccarın, 

bahçesine giren çengî cariyelerle gönül eğlendirmek istemesi üzerine çeşitli yollarla Allah 

tarafından uyarılması ve tövbe ederek kızla helal yoldan evlenip nefsiyle olan imtihanını 

kazanması. 

 

 İskender’in Zengî askerini mağlup edebilmek için Allah’a dua edip yardım istemesi 

ve galip gelmesi neticesinde bunu Allah’tan bilip şükretmesi. 

 

 İskender’in, Allah’ın yardımıyla Acem hükümdarı Dârâ’yı mağlup etmesi ve 

Mecûsilerin ateşhanelerini harap ederek Hz. İbrahim aleyhisselamın dinini yayması. 
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 İskender’in Kâbe-i Mükerreme’yi ziyaret ederek hac ibadetini yerine getirmesi ve 

bu kutsal mekânda yapılan duaların kabul olacağına inanarak Allah’tan affını talep etmesi. 

 

 İskender’in, savaşların dua ve ilticâ ile değil de güç ve kuvvetle kazanıldığına 

inanan askerine, duanın tesirini kanıtlamak amacıyla kırk gün kırk gece haramîlerle yaptığı 

savaşta galip gelememesi neticesinde mağarada yaşayıp ibadetle meşgul olan bir şeyhten 

dua istemesi ve Allah’ın yardımıyla savaşı kazanarak duanın gücünü göstermesi. 

 

 İskender’in Rey ve Horasan’da isyan çıkaran düşman askerini ortadan kaldırması 

üzerine Allah’a şükür mahiyetinde Heri şehrini bina etmesi. 

 

 İskender’in Hindistan’dan ayrılıp üzerine yürüdüğünden haberdar olan Çin 

hükümdarı Hakan’ın, İskender’e yazdığı mektupta, kısacık dünya hayatında barış ve 

huzurla geçinip gitmeyi talep etmesi ve Allah’tan gelip yine Allah’a döneceğiz 

(Bakara/156) mealindeki ayeti hatırlatan cümleler kullanması. 

 

 İskender’in, Rus askeri üzerine yürürken yolda başı açık bir şekilde gezen Kıfçak 

kadınlarına rast gelmesi ve âdetleri gereği örtünmeyi kabul etmeyen bu kavmi, Belinas’ın 

talebiyle tılsım yaparak Allah yoluna döndürmesi. 

 

 Beraber çıktıkları aramada Hızır ve İlyas aleyhisselamın âb-ı hayâtı bulup içmesiyle 

ölümsüzlüğe kavuşmaları ve Hızır aleyhisselamın İskender’e yerini haber vermek için suya 

işaret koymak istemesi üzerine suyun ortadan kaybolması ve bunun Allah tarafından bir 

işaret olduğunu anlayarak gözden kaybolması. 

 

 Rûm’a dönen İskender’in Yunan, Fars, Hint ve Arapça dillerinde ne kadar kitap 

varsa tercüme ettirip tek bir kitap hâline getirtmesi, zaman zaman odasına kapanıp ilim ve 

ibadetle meşgul olması ve halkı da bu hususta teşvik etmesi. 

 

 Aristo’dan ders okuyan Arşimeşidiş’in ilmindeki başarısından ötürü kendisine 

hediye edilen güzel cariye yüzünden derslere devam etmemesi üzerine Aristo vasıtasıyla 

hatasını anlayıp nefsî arzularına kapıldığından dolayı tövbe etmesi ve derslere gelmesi. 
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 İlmiyle gururlanan Aristo’nun, Eflatun’un icat ettiği meşhur sazı icat etmeye 

çalışması fakat başarılı olamaması üzerine Eflatun’a öğrenci olması ve tövbe ederek bir 

daha ilmiyle gururlanmayacağı hususunda söz vermesi. 

 

 İskender’in bir gece ibadetle meşgul olurken Allah tarafından kendisine vahiy 

gelmesi ve halkı Hak yoluna davet etmesi hususunda peygamberlikle vazifelendirilmesi. 

Bu amaçla çıktığı yolculukta İrem bağlarına gelen İskender’in, Şeddâd’ın mezarını bularak 

mezarın girişinde, dünyanın gelip geçici zevklerine aldanılmaması gerektiği ve herkesin bir 

gün mutlaka bu fani dünyadan göçeceğinin yazılı olduğu levhayı okuyup ibret alması. 

 

 Hüsrev’in babası Hürmüz’ün, halkın hak ve hukukunu gözetme adına, her kim bir 

başkasının bağ ve bahçesini bozar ya da evine girip namahrem hatununu görürse kim 

olursa olsun cezalandırılacaktır, şeklinde tellallarla bütün memlekete haber salması. 

 

 Hüsrev ile Şîrîn’in birbirlerine olan aşkını öğrenen Mehîn Banu’nun, Şîrîn’i yanına 

çağırıp nefsinin gelip geçici arzularına aldanmaması gerektiği hususunda nasihat etmesi ve 

bir zaman sonra eğlence meclisinde eğlenirken Hüsrev’in vuslat talep etmesi üzerine 

Şîrîn’in, aralarında nikâh olmadan bu isteğini yerine getiremeyeceğini söylemesi. 

 

 Hüsrev’in, Şîrîn’e olan aşkından dolayı Ferhâd’ı öldürmek istemesi fakat Allah 

katında günahsız bir insanı öldürmenin büyük vebal olacağını düşünerek vazgeçmesi. 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Hüsrev’in rüyasına girmesi ve ateşe tapmaktan vazgeçip 

İslâmiyet’i kabul etmesi hususunda onu uyarması. Hüsrev’in, rüyasını anlatması üzerine 

Şîrîn’in Hüsrev’e İslâm dinine girmeyi tavsiye etmesi ve böylelikle Acem halkının da 

Müslüman olmasına vesile olacağını söylemesi. 

 

 Hüsrev’in, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından gelen İslâm’a davet mektubunu 

yırtması ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bedduası neticesinde oğlu Şîrûye tarafından 

katledilip Acem devletinin son bulması. 
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 Mecnûn’un babasının, dualarının kabul olacağını ümit ederek oğlunu, bulunduğu 

durumdan kurtarmak için Kâbe-i Mükerreme’ye götürüp dua etmesi. Mecnûn’un ise aksine 

içindeki aşkı ziyadeleştirmesi için Allah’a yalvarması. 

 

 Leylâ’nın kavmi ile Nevfel arasında yapılan savaşta Mecnûn’un, Leylâ’nın 

babasının; Leylâ’nın da Nevfel’in galip gelmesi için Allah’a dua etmeleri. 

 

 Leylâ’nın, yazdığı mektubu Mecnûn’a götüren yaşlı adama dua etmesi ve yaptığı 

bu iyilikle hac ibadeti kadar büyük bir sevap işlediğini söylemesi. 

 

 Mecnûn’la buluşan Leylâ’nın, gören olacağını düşünüp töhmet altında kalmaktan 

korkması ve hâlâ İbn-i Selâm’ın nikahı altında olduğunu söyleyerek Mecnûn’a uzaktan 

bakmakla yetinmesi. 

 

 Leylâ ile Mecnûn’un dünyada birbirlerine kavuşamadan ölmeleri ve dostları 

Zeyd’in, rüyasında ikisini cennette birbirine kavuşmuş hâlde görmesi. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. NİZÂMÎ’NİN MESNEVÎLERİ İLE BU MESNEVÎLERE YAPILAN 

MENSÛR TERCÜMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI 

 

 Nizâmî’nin mesnevîleri ile bu mesnevîlere yapılan mensûr tercümelerin 

karşılaştırıldığı bu bölümde, hikâyeler olay örgüsü bakımından mukayese edilmiş ve 

tercümelerdeki eksiklik, fazlalık ve vaka farklılıkları tespit edilerek ilgili başlık altında 

belirtilmiştir. Nizâmî’nin mesnevîleri, âgâz-ı destân yani asıl konunun işlendiği bölümden 

itibaren tercüme edildiği için karşılaştırmalara bu bölümlerden başlanmıştır ve aynı şekilde 

hâtime bölümleri de mensûr tercümelerde yer almadığı için karşılaştırmaya dâhil 

edilmemiştir. Yapılan karşılaştırma çalışmasında, Nizâmî’nin ilgili mesnevîsinin Türkiye 

Türkçesine çevirisinden yararlanılmıştır. Türkiye Türkçesine çevirisi olmayan 

İskendernâme ise karşılaştırmaya tâbi tutulmamıştır.  

 

3.1. Nizâmî’nin Heft Peyker’i ile Mensûr Heft Peyker Tercümesinin 

Karşılaştırılması 

 

Heft Peyker’in Türkçe çevirisi
302

 için tez çalışmasının bulunduğu Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi’yle 

iletişime geçilmiş fakat bütün girişimlere rağmen kütüphanenin tamiratta olması ve 

kaynakların kolilerden çıkartılamayacağı gerekçesiyle bu çalışma temin edilememiştir. 

Ayrıca tezin yazarı Mesut Yıldız’la da bağlantı kurulmaya çalışılmış ve bu anlamda hizmet 

verdiği son kurumlarla irtibata geçilmiş ancak kendisine ulaşılamamıştır. Dolayısıyla 

Nizâmî’nin Heft Peyker’i ile mensûr Heft Peyker tercümesinin karşılaştırılmasında 

Nizâmî’nin mesnevîsi için Mehmed Emin Yümni’nin Farsçadan çevirip Aytekin Yıldız’ın 

hazırladığı çalışmaya [Genceli Nizamî, Heft Peyker, Yedi Sûret, (Farsçadan Çeviren: 

                                                 
302

 Mesut Yıldız, Nizâmî Gencevî, Heft Peyker Mesnevîsi ve Türkçe Çevirisi, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992 
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Mehmed Emin Yümni, Hazırlayan: Aytekin Yıldız), 1. Baskı, İstanbul: Büyüyenay Yay., 

2013] başvurulmuş ve elde edilen veriler ilgili başlık altında sunulmuştur. 

 

3.1.1. Nizâmî’nin Heft Peyker’inde Olup Mensûr Heft Peyker Tercümesinde 

Olmayan Bölümler 

 

 - Behrâm’ın müneccimlerin ittifakıyla Arabistan’a gönderilme sebebinin 

açıklandığı bölüm. (Müneccimler istişare meclisini kurup: “Şayet bu çocuk burada 

yetişirse pederinin tabiat ve ahlâkı, rehâvet ve saflığı mutlaka ona da sirayet eder. Saltanat 

tahtına geçtiğinde babası gibi saf biri olur, ahâlide vefâsızlığa ve hoşnutsuzluğa yol açar. 

Bunun çaresini şimdiden düşünmeli.” derler ve Behrâm’ın Arabistan hükümdarı Numan’ın 

yanında yetiştirilip terbiye edilmesi hususunda görüş birliğine varırlar.) 

 

 - Behrâm’ın annesinin, oğluyla beraber Arabistan’a gitmek için Yezd-gürd’e 

yalvardığı bölüm. (Behrâm’ın, Arabistan hükümdarı Numan’ın elinde büyütülüp terbiye 

edileceğini öğrenen annesi: “Gözümün nurunu benden ayırırsan ayrılık acısı ve hicran 

zehiriyle öleceğim kesindir. Ey ülkeler fetheden hükümdar! Benim ciğerimi benden 

koparırsan helak olurum. Lütfen zayıf hâlime ve ciğerimin yanmışlığına merhamet et! Ben 

cariyenizi de beraberinde gönder. Evladını kimse anası gibi besleyemez. Bu aciz kulunuza 

izin vermenizi istirham ediyorum.” şeklinde Yezd-gürd’e yalvarıp gözyaşı döker. Bu 

durum karşısında kalbi yumuşayan Yezd-gürd, annesinin de oğlu Behrâm’la Arabistan’a 

gitmesine izin verir.)    

 

 - Behrâm’ın eğlence hayatına dalıp hükümet işlerini ağırdan alması üzerine 

Nizâmî’nin araya girerek bir yöneticide bulunması gereken vasıfları aktardığı bölüm. (Bu 

bölümde Nizâmî devleti yönetenlere seslenerek şöyle nasihat eder: “Bir hükümdarı Cenâb-

ı Hak kendi kullarına yönetici yapıp onların devletle olan işleri ile şahsî işlerini 

düzenlemeye görevlendirdiğinde kesinlikle ahâli ve askerin rahatlarını kendi rahatına 

tercih etmesi gerektiği herkesin malumudur. Böyle olmalı ki hem Allah’ın hem de 

kullarının kendisinden hoşnut olması için uykuyu ve istirahati terk edip daima gerek 

seçkinlerin gerekse sıradan halkın kalplerini kazanmaya gayretle çalışıp çabalamalıdır. Tâ 

ki hem dünyada hükümdarlık gereklerini en güzel şekilde icra etmiş hem de ahiret maaşını 

yani hükümdarlık görevinin ecir ve mükâfatını almış olsun. Maazallah bir hükümdar 
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görevinde rehâvete kapılıp vurdumduymazlık yolunu tutarak Allah’ın kullarının işlerinden 

gaflet edip içip eğlenceye düşerek hükümetin gemini başkalarının eline verirse sonu vahim 

olup dünya ve ahirette kötü namla anılır gider. Halkın kalbi o hükümdara karşı soğuyup 

devlette zayıflık belirir. Diğer devletler o ülkeyi ele geçirmeyi düşünüp fırsat gözetirler.”) 

 

 - Çin Hakan’ının Behrâm’dan gelen mektup üzerine vezirleri ve devlet ileri 

gelenleriyle istişare ettiği bölüm. (Behrâm, bir gün eğlence meclisi düzenlerken aklına 

Havernak’ta suretlerini gördüğü yedi iklim hükümdarının kızları gelir. Bunun üzerine bir 

mektup yazarak Çin Hakan’ına gönderir ve kızıyla beraber yedi senelik vergi ve bir o 

kadar da hazine göndermesini ister. Mektubu alan Çin Hakan’ı biraz düşündükten sonra 

vezirlerini ve devlet erkânını toplayıp bu durumu istişare eder ve fikirlerini söylemelerini 

ister. İş bilen birinci veziri ayağa kalkar ve dua ettikten sonra Behrâm’la savaşmanın bir işe 

yaramayacağını ve isteklerini yerine getirmenin münasip olacağını söyler. Diğer ileri 

gelenlerin de veziri desteklemeleri üzerine Çin Hakan’ı, kızıyla beraber yedi senelik 

vergiyi ve hesapsız hazineyi gelen elçiyle beraber Behrâm’a gönderir.)   

 

 - Hint padişahının kızının anlattığı birinci hikâyede, güzeller şahının siyah giyen 

hükümdara, gönül eğlendirmesi ve vakit geçirmesi için kitap verdiği bölüm. (Hint 

padişahının kızının anlattığı hikâyede siyah giyen hükümdar, uzun zaman sohbet edip 

eğlendikten sonra güzeller şahından vuslat talep eder. Güzeller şahı vuslat için sabretmesi 

gerektiğini ve zamanı gelince onu vuslatıyla ödüllendireceğini söyleyerek her gece ona 

cariyelerinden birini bağışlar. Beş gece güzeller şahının cariyeleriyle gönül eğlendiren 

hükümdarın artık sabrı kalmamıştır. Güzeller şahından tekrar vuslat talep eder fakat şah 

ona yine cariyelerinden birini teklif eder. Bu durumdan sıkılan hükümdar, artık cariye 

istemediğini söyleyince güzeller şahı ona bir kitap verir ve incelemesini ister. Kitabın 

içinde insanın içine ferahlık bahşeden; envai çeşit meyve, ağaç ve çeşmelerin yer aldığı bir 

bahçe ve güzeller şahının görenleri mest eden resimleri vardır. Siyah giyen hükümdar, 

güzeller şahının akla durgunluk veren resimlerini görünce kendinden geçer ve bayılır. Bir 

müddet sonra kendine gelen hükümdar, güzeller şahını, resimdeki elbisesiyle görünce 

şaşkına döner.)  

 

 - Hint padişahının kızının, hikâyesini bitirmesinin ardından Behrâm’a siyah rengin 

fazileti ve esrarıyla alakalı söylediği cümlelerin yer aldığı bölüm. (Behrâm, Hint 
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padişahının kızının anlattığı hikâyeden pek müteessir olup biraz da şaşırarak tefekküre 

dalar. Bunun üzerine kız, edalı ve şirin bir dille Behrâm’a şöyle der: “A benim sevgili 

Behrâm’ım! Ben bu hikâyeyi validemden dinledim. O siyahlara bürünmüş kadın vefat edip 

kefenlenme ve defin işleri bittikten sonra validem de ara sıra siyah elbise giymekten 

hoşlanırdı. Zira o hikâyeyi aklına getirir ve şaşırır kalırdı. Şimdi cariyeniz de bu siyah 

elbiseyi giymiş olduğum için bu hikâye hatırıma geldi. Bu sebeple size anlattım. Siyah 

renk elbise gerçekten de makbul ve arzulanan bir renk, üstelik çok da yakışıyor. Ayrıca 

mübarek ve kıymetlidir. Eğer saygı duyulacak bir renk olmasaydı, âb-ı hayât dedikleri su 

karanlıklar içinde bulunmazdı. Siyah renk sevilen, kabul gören bir renk değilse gençlikte 

saçın ve sakalın siyah olmaması lazım gelirdi. Velhasıl siyahın makbul ve mübarek bir 

renk oluşuna bu saydıklarım yeterli delildir ki dünya ve içindekileri gören gözün bebekleri 

de siyah renkte yaratılmıştır. Bu sebeple siyah renk diğer renkler içinde makbuldür. Gece 

de siyah renkte olduğundan istirahat zamanı, güven veren, içip eğlenme vaktinin 

başlangıcı, mutluluk ve sevincin mayası olmuştur.”) 

 

 - Rûm padişahının kızı Hümâ’nın hikâyesini bitirmesinin ardından Behrâm’a sarı 

rengin hikmetlerinden bahsettiği bölüm. (Hikâyenin sonunda padişahla beraber olan 

cariyenin yüzü sararır ve öleceğinden endişe ederek korkmaya başlar. Padişah hemen 

kendini toparlayarak kızı iyileştirmeye çalışır. Kız yarım saat kadar baygın kaldıktan sonra 

kendine gelip oturur. Sararıp solan benzi gittikçe eski kırmızı halini alır. Kız hayatından 

ümidini kesmişken böyle âdeta yeni bir hayata kavuşmasına çok sevinir ve Allah’a 

şükreder. Ardından Behrâm’a dönerek şöyle der: “Allah’a hamd ve şükrolsun! Cenâb-ı 

Hak cariyenize merhamet edip sülalemizden bize genetik olarak geçen büyük bir beladan 

beni korumuş oldu. Ümit ederim ki doğum zamanı geldiğinde de yine bu beladan 

kurtulurum. Ömür boyu padişah efendimizle neşe ve eğlence içinde vaktimi geçiririm.” 

Rûm padişahının kızı Hümâ, hikâyeyi buraya kadar anlattıktan sonra Behrâm’a sarı renkle 

ilgili şu cümleleri söyler: “Evet padişahım! O sarılık, sararma hali belayı kızdan giderdi. 

Hakikaten sarı renk aziz ve kıymetlidir. Ateşin nuru sarı, meşalelerin ışıkları sarı olduğu 

için kadir ve kıymet bulmuşlardır. Musa aleyhisselamın meşhur öküzü sarı renkte olduğu 

için o kadar paha verdiler. Hem de dünya malının kıymetlisi, onsuz dünyadaki işlerin 

kesintiye uğrayacağı, insanın neşe, sürur ve mutluluk kaynağı, övünme sebebi, hatta 

gözbebeklerinden daha değerli olan altın dediğimiz madenin sarı renkte olması yeterli bir 
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delildir. Sizin gibi yedi iklime sahip, şahlar şahı yüce bir padişah altının sayesinde 

meramınıza nail oldunuz.”) 

 

 - Harezm padişahının kızı Peri’nin hikâyesini tamamladıktan sonra Behrâm’a yeşil 

rengin üstünlüğünden bahsettiği bölüm. (Hikâyenin sonunda Meliha’nın eşi, ölen kocasının 

eşyalarını getiren Bişr’e bu güzel davranışından dolayı izdivaç teklif eder. Zaten 

Meliha’nın davranışlarından bıkmış, âdeta ölümüne sevinmiştir. Bişr, aylardır aşkıyla mest 

olduğu güzelin Meliha’nın eşi olduğunu görünce çok şaşırır ve Allah’ın kendilerini bu 

şekilde kavuşturmalarına hayran kalır. Bişr’in daha önceden de kendisine âşık olması ve 

izdivaç teklifini kabul etmesi üzerine kız: “Sararmış olan taze hayatımın yeniden yeşillik 

ve tazelik bulması özellikle teşekkürü gerektiren bir durumdur.” der. Geciktirmeden hemen 

o gün Bişr, sevinç ve iştiyakla Meliha’nın eşini nikahlar. Böylece ömür boyu gönül 

ferahlığı ve huzur içinde vakitlerini geçirirler ve sararmış olan taze ömürleri tekrar 

tazelenip yeşillik bulur. Harezm padişahının kızı Peri, hikayeyi bu şekilde Behrâm’a 

rivayet ederek naklettikten sonra: “Evet sultanım! İşte anlattığım hikâyeyi bu şekilde 

işitmiştim. Hakikaten de yeşil her renkten makbuldür. Bitkiler taze ve yeşilken güzel ve 

kıymetlidir. Zümrüt de yeşil renk olduğu için pahalıdır. Yeşillik ise insanın gözlerine cila 

verir bir renktir.” diyerek yeşil rengin diğer renklerden üstün olduğunu belirtir.)   

 

 - Sıklab padişahının kızı Nesrin Pûş’un Behrâm’ı kırmızı renkli köşke davet etmek 

için gönderdiği mektup. (Behrâm, yeşil köşkten ayrılınca bir hizmetli gelir ve Nesrin 

Pûş’un mektubunu ona verir. Mektup aynen şöyledir: “Cihanı süsleyen şahlar şahı, şah-ı 

âlempenâh, yedi iklimin sultanı, taç ve tahtın sahibi, yedi güzeli okşayan, yani muhabbet 

nişanı olan zat, içip eğlenme ikizlerinin şahı sevgili Behrâm’ıma, sultanıma haddim 

olmayarak farz olan muhabbetimin ifadesi mektubu takdim etmeye şu şekilde cesaret 

eyledim ki sırf sevgimi göstermek için zat-ı şahanelerini karşılamaya filan sergerdeyi 

yollayıp bir kat elbiseyi de sandığa koyarak gönderdim. Lütf edip kabul buyurmaları 

cariyelerinin dileğidir. O hususta emir, irade ve ferman sevgili Behrâm’ımındır.”)  

 

 - Sıklab padişahının kızı Nesrin Pûş’un anlattığı hikâyede üç şehzadenin, babası 

tarafından imtihanı ve başlarından geçen maceralar nakledilir. Bu şehzadelerden ilk 

ikisinin yani büyük ve ortanca olanın hikâyesi mensûr tercümede yoktur. Hikâye şöyle 

gelişir: Serendib memleketlerinin âlim, idrak ve anlayış sahibi, makamı yüce bir padişahı 
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vardır. İlim ve hünere meraklı olan bu padişahın çok sevdiği ve tahsilleri için teşvik ederek 

sürekli çalışıp çabalamalarını istediği üç oğlu vardır. Nihayet bu üç çocuk, babasının da 

desteğiyle okuyup ilim sahibi olur. Her gün padişah, çocuklarını huzuruna çağırıp ilimler, 

fenler ve hikmetle alakalı bahisler açarak eğlenip geçinirlerdi. Padişah bu şekilde 

çocuklarının fazilet ve olgunluklarına şahit olunca Allah’a şükreder ve onları iki hususta 

imtihan etmeye karar verir. Önce padişahlığı gizlice ayrı ayrı çocuklarına teklif edecek 

şayet kabul ederlerse ham olduklarına kanaat getirip marifet ve hünerlerini tamamlamaları 

ve olgunluğa erişmeleri için kendilerine başka bir yol arayacaktır. Eğer padişahlığı kabul 

etmeyerek kâmil ve bilge olduklarını görürse üçünü de saraydan kovacak, yolculuk 

sıkıntısına dayanıp dayanamadıklarını yoklayacaktır. Padişah bu düşüncesi üzere gizlice üç 

oğluna da ayrı ayrı padişahlığı teklif eder fakat üçü de kendilerini bu vazifeye layık 

görmedikleri için bu teklifi kabul etmezler. Padişah, oğullarının bu cevabına gönülden 

sevinse de sıra ikinci imtihana gelmiştir. Teklifini reddettikleri gerekçesiyle üç oğlunu da 

sarayında görmek istemediğini söyleyerek şehirden kovar. Üç kardeş bir araya gelir ve 

babalarının hem padişahlık teklifinin hem de saraydan kovulmalarının kendileri için bir 

imtihan olduğuna kanaat getirirler. Çaresiz, hazırlıklarını tamamlarlar ve babalarının 

nasihatlerini dinleyip vedalaşarak yola koyulurlar. Birkaç gün süren yolculuğun ardından 

büyük bir şehre gelirler ve burada dinlenip istirahat etmeye karar verirler. Büyük olan 

şehzade, ilim ve hüneriyle şehrin padişahını çok etkiler ve padişahın da ısrarıyla ona vezir 

ve damat olarak orada kalır. Ortanca ve küçük şehzade birkaç gün ağabeylerinin yanında 

kaldıktan sonra tekrar yola koyulurlar. Gece gündüz yollarına devam eden iki kardeşin bir 

gün karşılarına bir yol ayrımı çıkar. Ortanca olan sol yoldan küçük olan ise sağ yoldan 

gitmeye karar verir ve birbirlerine veda ederler. Küçük kardeşinden ayrılarak mahzun ve 

gamlı bir şekilde yoluna devam eden şehzade, büyük bir şehre gelir ve handa bir oda 

kiralar. Şehrin padişahının güzel, alımlı ve emsaline az rastlanır bir kızı vardır. Kim bir 

hafta padişaha misafir olup da bir haftadan sonra padişah o kimseyi öldürmezse kızını ona 

verecektir. Şimdiye kadar gerek bu şehirde gurbette olanlardan gerekse yerlilerden, gerek 

küçük gerek büyüklerden, gerek şehzadelerden gerek fakirzadelerden üç bini aşkın kişi bu 

düşünce, bu hülya ve bu rüya ile padişaha misafir olup bir haftanın sonunda 

katledilmişlerdir. Şehzade: “Elbette bunda bir şey vardır.” diyerek kızı görmeyi arzulayıp 

padişaha misafir olur. Padişah şehzadeyi gördüğünde halindeki asalet ve nezaketine şahit 

olarak bir hayli güzel söz ve iltifattan sonra ikramlarda bulunur ve istirahat edeceği odayı 

gösterir. Şehzade tam uykuya varacağı esnada padişahın kızı içeri girer ve şehzadeyi 
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imtihan amaçlı onunla beraber olmak ister. Meğer padişah elinde kılıçla odanın kapısında 

beklemekte ve içerde olanları dinlemektedir. Şehzade kızın bütün ısrarlarına rağmen 

nefsine galip gelir ve kızla birlikte olmayı reddeder. Padişah şehzadenin bu davranışından 

dolayı onu tebrik eder ve kızıyla evlendirir. Padişahın vadesi tamam olup eceliyle bekâ 

yurduna göçünce şehzade yerine geçip hükümet ve hükümdarlık işleriyle meşgul olarak 

gerek ileri gelenlerin gerekse de avam tabakasının kalplerini kazanmaya başlar. Hikâyenin 

geri kalanı üçüncü şehzadeye aittir ki mensûr tercümedeki dördüncü hikâye de budur. O da 

ilgili bölümde anlatıldığı üzere bir padişahın kızının yaptığı tılsımları çözerek ve dört 

sorusuna gereği gibi cevap vererek kızla evlenir. İkinci ve üçüncü şehzade her ne kadar 

mutlu olsalar da birbirlerinden haberleri olmadığı için üzgündürler. Ağabeylerinin nerede 

olduğunu bildikleri için ikisi de ona mektup yazar ve ikinci şehzade küçüğünden, küçüğü 

de abisinden haberi olup olmadığını sorar. Ağabeyleri kardeşlerinden gelen mektupları 

okuyup iyi olduklarına sevinir ve ikisine de birbirlerinin ne durumda olduklarını anlatan 

birer mektup yazar. Üç kardeş bu şekilde birbirlerinden haberdar olur ve mutlu olduklarına 

sevinirler. Ardından birer mektup da babalarına yazarak mutluluklarını onunla da 

paylaşırlar. Babaları, oğullarından gelen bu mektupları alınca çok sevinir ve ayrılık 

acısından solan yanakları kavuşma haberiyle gül gibi kızarıp evvelkiden daha güzel bir hâl 

alır. Nesrin Pûş, Behrâm’ın hikâyeyi çok beğendiğini anlayınca kırmızı rengi övmek için 

Behrâm’a şöyle der: “Evet a benim muhabbetli şahım! Cariyenizin de bu hikâyeden kastı, 

kırmızı rengi methetmekti. Onun için insan ferahladığı vakit yüzü kızarır. Matem ve keder 

esnasında da sararır. Hakikatte kırmızı renk, pek makbul ve hem de güzel bir renktir. Hatta 

şarap da ahmer yani kırmızı olduğundan insanın ferahlamasını sağlar. Kan da kırmızı 

olduğundan onu can diye tabir ederler. Sarı altına sarı denilmez de kırmızılık şerefiyle 

kırmızı-kızıl altın derler ve yakut dahi kırmızı olduğu için kıymetlidir. İnsan sevinç ve 

ferahlık sebebiyle kırmızı yüzlü, al yanaklı olur. Gül de kırmızı olduğundan her çiçekten 

üstündür.” 

 

 - Mağrib padişahının kızı Âzeryûn’un Behrâm’ı mavi renkli köşke davet etmek için 

gönderdiği mektup. (Behrâm, kırmızı renkli köşkten ayrılıp mavi renkli köşke giderken 

yolda iki yüz kadar mavi elbiseli hizmetçi görür. Hizmetçiler Behrâm yaklaşınca ellerinde 

bulunan birer tabak firuze taşını ayağına saçarlar. Behrâm atından inip yaprakları firuzeden 

yapılmış bir ağacın altındaki tahta oturur. Saf ve leziz bir şerbet getirilerek Behrâm’a 

içirildikten sonra genç bir hizmetçi gelir ve elindeki mavi renkli mektubu Behrâm’a verir. 
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Mektupta yazılanlar şöyledir: “Ey yiğitlik barınağı padişah! Ey âlemi aydınlatan güneş! 

Yani deniz ve karanın sultanı! Taht ve tacın layığı! Adalet ve iktidar sahibi! Yedi güzel ile 

ziynetli, sevgili ve muhabbetli Behrâm Şah’a arz ve ifade olunur ki bugünü neşeye parıltı 

katan bu yeni günü ben dilberinizin harem dairemde geçireceklerini bildiğim için mübarek, 

hükümdarlık özelliklerinin sahibi zatınızı karşılamaya hizmetçileri göndererek gönlümün 

ricasını ifade eden nâmemi takdim etmeye cesaret edildi. Lütfen ve merhametle kabul 

buyurmalarını niyaz ederim. O hususta emir ve ferman sevgili, muhabbetli 

Behrâmcığımındır.”) 

 

 - Mağrib padişahının kızı Âzeryûn’un, hikâyesinin ardından Behrâm’a mavi rengin 

güzelliklerinden bahsettiği bölüm. (Hikâyenin sonunda Mahan, vezirleriyle istişare ederek 

Çin’e saldırmaya karar verir. Çin’e saldırdığı gün tesadüf eseri Çin hükümdarı ölmüş, halk 

ise mavi renkli taziye elbiselerini giyerek cenaze merasimine katılmıştır. Savaşmaya gerek 

kalmadan ülkeyi ele geçiren Mahan, babasını Çin diyarına hükümdar yapar ve hayatının 

geri kalanını neşeyle geçirir. Âzeryûn, hikâyesini tamamladıktan sonra Behrâm’a dönerek: 

“Evet a benim Behrâmcığım! İşte Mahan’ın sergüzeşt-i ahvali böyle idi.” der. Behrâm da 

Âzeryûn’un yanağından öpüp: “Hakikaten pek güzel ve acayip bir hikâye idi. Velâkin ne 

tuhaf tesadüf eylemişti ki Mahan’ın Çin’e vardığı gün Çin şahı vefat etmişti.” karşılığını 

verir. Bunun üzerine Âzeryûn mavi renkle ilgili şu cümleleri söyler: “Evet! Mahan şehre 

yaklaşıp da bütün ahâlinin mavi renkte elbise giydiklerini görünce hemen anladı. O mavi 

renk hoşuna gitti. Hem de hakikaten mavi renk, güzel bir renktir. Göze parlaklık veren bir 

renktir. Gök bile mavi olduğundan yüksek olmuş ve şeref bulmuştur. Firuze taşı mavi 

olduğundan kıymetli ve özellikle mavi gözlü olan güzelleri daha ziyade sevip 

methederler.”) 

 

 - Kisra’nın kızı Dürüstî’nin Behrâm’a sandal ağacının faziletinden ve renginin 

hoşluğundan bahsettiği bölüm. (Hikâyede anlatıldığı üzere Hayr’ı ve evlendiği prensesi 

sandal ağacının yaprakları iyileştirir. Hayr, hikâyenin sonunda padişah olur ve ömür boyu 

saltanat sürer. Üç dört ayda bir av bahanesiyle atına binip beş yüz kadar atlı ile gidip o 

sandal ağaçlarının dibinde inerek gölgesinde dinlenir ve o ağaçlara hitaben: “Ey mübarek 

ağaçlar! Yaşayınız, daimi kalınız! Gözlerimin nuruna kavuşmasına, padişahın kızının iyi 

olmasıyla benim de şahın damadı ve en sonunda da padişah olmama siz vesile oldunuz.” 

derdi. Hayr’ın emriyle o ağaçların etrafında yüksek ve gönle safa veren bir köşk yapılır ve 
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Hayr ekserî vaktini o köşkte geçirirdi. Kisra’nın kızı Dürüstî hikâyesini tamamladıktan 

sonra Behrâm’a şöyle der: “Evet a sevgili, muhabbetli Behrâm’ım! İşte Hayr o sandal 

ağaçlarının vasıtasıyla hem göz buldu hem de padişah oldu. Hakikaten de sandal ağacı pek 

çok dertlere yarar bir ağaçtır. Rengi ise insanın pek hoşuna gider. Hem de gerçekten güzel 

bir renktir. ‘İnanmazsanız bakınız!’ diyerek giydiği nazik, hoş ve sandal ağacının renginde 

olan ince gömleğini göğsünün bir tarafına çekip: ‘Bak, beyaz ile sarıca olan renk birlikte 

ne güzel görünüyor!’ der.) 

 

 - Çin padişahının kızı Leğman’ın Behrâm’a beyaz rengin faziletinden ve 

yüceliğinden bahsettiği bölüm. (Hikâyesini tamamlayan Leğman, Behrâm’a dönerek: 

“Şimdi benim bu hikâyeden maksadım o ki bahtı kara olan insan sabır ve tahammül ederse 

kesinlikle o bahtındaki siyahlık beyazlığa dönüşecek ve geleceğinin parlak güneşi 

ümitsizlik karanlıklarından doğacaktır. Onun için güneş beyaz yaratılmıştır ki saadete 

delildir ve hakikaten beyaz renk pek güzeldir ve gündüz de beyaz olduğundan her iş 

görülür ve yüz aklığı, insanın saadet ve talihini gösterir.” der.) 

 

 - Çin, Hindistan, Harezm, Rûm, Mağrib ve Sıklab hükümdarlarının Behrâm’a 

yazdığı mektup. (Behrâm, Çin padişahının kızı Leğman’la eğlendikten sonra beyaz köşkten 

ayrılır ve hükümet işlerini görmek üzere sarayına döner. Bir müddet sonra bir elçi gelir ve 

elindeki mektubu Behrâm’a uzatır. Behrâm, mektubu vezirine vererek yüksek sesle 

okumasını ister. Mektup şu şekildedir: “Mutlak hikmet sahibi ve tek Hak padişah olan 

Allah Celle Celalühü Hazretleri, her an ve zaman yedi ülkenin şahlarının şahı, yedi güzel 

tacın sahibi, yedi yıldızın bahtına sahip olan güzel yüzlü padişah ve cihanın sahibi yiğit ve 

dilaver oğlumuzu saltanat ve hükümdarlık tahtında aynı halde devamlı kılsın! Amin! Sırf 

çok nurlu yüzlerini ve eşsiz cemalini görmek arzusunda bulunduğumuz için cümlemiz 

ittifakla adalet yayan padişahın huzurlarına yüz sürmek üzere yola çıkarak filan mevkide 

yerleştik. Tac sahibi padişahın emir ve fermanlarını beklemekteyiz.” Behrâm, bu 

mektuptan altı cihan hükümdarının (Kisra vefat etmiş bulunuyordu) kendisini ziyaret 

etmek istediğini anlar ve karşılama töreni için hazırlık yapılmasını emreder. Bütün 

hazırlıklar tamamlanır ve hükümdarların gelmesi beklenir. Behrâm’ın yüce saltanatına 

şahit olan hükümdarlar, ondan kızlarını görmek için izin isterler. Behrâm izin verir ve 

kendisi de Kisra’nın kızı Dürüstî’nin yanına giderek sohbet ederler.)  
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3.1.2. Mensûr Heft Peyker Tercümesinde Olup Nizâmî’nin Heft Peyker’inde 

Olmayan Bölümler 

 

 - Yezd-gürd’ün vezirlerinin ve devlet erkânının Behrâm’ı, babasının ölümünden 

haberdar etmemelerinin ve padişah olmasını istememelerinin sebebinin açıklandığı bölüm. 

(Vezirler ve devlet erkânı, Yezd-gürd’ün ölümü üzerine bir araya gelerek: “Her ne kadar 

Behrâm dilaver bir şehzade ise de Araplar arasında kaldığı için onların huyunu tutup Acem 

memleketinin ahvalini bilmez. Eğer getirip babası yerine padişah edersek devlet 

büyüklerine itaat etmeyip hepimizin malını Arap halkı arasında paylaştırır. Padişah olması 

münasip olmadığı için babasının ölümünden kendisini haberdar etmeyelim.” derler.) 

 

 - Allah’ın nimetlerine şükrü unutmaları sebebiyle Behrâm’ın halkının kıtlıkla 

cezalandırıldığı bölüm. (Behrâm, padişah olup tahta oturduktan sonra halkın işlerini yoluna 

koyarak adalet ve düzeni sağlar. Bolluğa erişen halk, bütün gam ve kederlerini bir kenara 

bırakarak kendilerini eğlence hayatına kaptırır ve Allah’ın nimetlerine şükrü unutur. Bunun 

neticesinde öyle büyük bir kıtlık yaşanır ki adetâ yerde yeşil bir ot bile bitmez. Behrâm, 

halkın açlıktan birbirini yediğini duyunca kendisine mahsus ambarını açtırır ve halka 

dağıtarak dört yıl süren kıtlıkta kimsenin açlıktan ölmesine izin vermez. Bir gün Behrâm, 

bir fakirin açlıktan öldüğünü duyunca çok üzülür ve Allah’tan af diler. Gaipten gelen bir 

sesle dört yıl boyunca halka merhametle muamele ettiği için affedildiğini öğrenir. 

Ardından tekrar bolluk ve bereket yaşanır. Behrâm, fakirlerin ihtiyaçlarını kendi 

hazinesinden karşılar ve halktan haraç ve vergiyi yedi yıla dek kaldırır.)  

 

 - Behrâm’ın, ülkesini işgal eden Çin Hakan’ının hâlinden haberdar olup uygun 

zamanda saldırmak için el altından haberciler ve gözcüler görevlendirdiği bilgisi 

Nizâmî’nin eserinde yoktur. 

 

 - Münzir’in, memleketinin ahvalini görüp gözetmek üzere Arabistan’a dönmek için 

Behrâm’dan izin istediği bölüm. (Münzir, babası Yezd-gürd’ün taç ve tahtını geri almasına 

yardım etmek için Behrâm’la beraber Arabistan’dan İran’a gelmiştir. Çin Hakan’ıyla 

yapılan savaşın zaferle sonuçlanması üzerine Münzir, saltanatının daim olması hususunda 

Behrâm’a dua eder ve memleketine dönmek için ondan izin ister. Behrâm, Münzir’in 

talebine olumlu karşılık verir ve akla hesaba gelmez hazine ile onu memleketine uğurlar.) 
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3.1.3. Nizâmî’nin Heft Peyker’i ile Mensûr Heft Peyker Tercümesi Arasındaki 

Vaka Farklılıkları 

 

 - Behrâm, bir gün Havernak Sarayı’nı gezerken kapısı kilitli bir oda görür. Daha 

önce hiç girmediği bu odanın anahtarını hizmetliden ister ve içine girer. Odanın içinde yedi 

iklim padişahının yedi kızı, suretleriyle beraber tasvir edilmiştir. Çok etkilenen Behrâm, 

suretlerin üzerinden gözlerini alamaz. Baştan ayağa kadar hayran hayran özlemle bakarken 

her birinin başı ucunda yazılı birer levha olduğunu fark eder. Mensûr tercümede Çin 

Hakan’ının kızı bu levhada Yağmâ olarak tanıtılırken Nizâmî’nin eserinde bu kızın ismi 

Lesman/Leğman’dır. Behrâm, yedi kızın suretini temaşa ettikten sonra odayı kilitler. 

Mensûr tercümede anahtarı hizmetliye verip kimseyi odaya sokmaması hususunda onu 

uyarırken Nizâmî’nin eserinde ise anahtarı kendi cebine koyar. 

 

 - Behrâm’ın, babasının ölümünden haberdar olması iki eserde farklı şekilde 

gerçekleşir: Mensûr tercümede Behrâm Yemen’de avlanıp gününü gün ederken Acem 

tarafından gelen bir haberle babasının öldüğünü öğrenir. Nizâmî’nin eserinde ise Behrâm, 

Münzir ile sohbet ederken uzun zamandır babasından haber alamadığını ve babasının 

kendisini unuttuğundan endişe ettiğini söyler. Münzir her ne kadar aksini iddia edip 

meşgul olduğundan kaynaklanabileceğini söylese de bu teselli Behrâm’ı tatmin etmez ve 

derhal İran’a bir ulak gönderir. Az zamanda İran’a gidip dönen ulağın Behrâm’a 

naklettikleri şöyledir: “İran’a gittiğimde şehre girmeden önce bir çiftçiye rastladım. Şehrin 

ahvalini sorduğumda yabancı olduğumu anladı ve şehre girersem yakalanıp öldürüleceğimi 

söyleyerek beni uyardı. Her ne kadar sebebini sormama rağmen söylememesi üzerine daha 

da şüphelenip gece gizlice şehre girdim. Sabah, halktan biriymiş gibi dikkat çekmeden 

orada yaşayan evli bir arkadaşımın evine gittim. Durumu kendisinden sormam üzerine 

arkadaşım, Yezd-gürd’ün beş yıl önce vefat ettiğini, hasta yatağında yatarken vezirlerine, 

mektup gönderip oğlum Behrâm’ı çağırın, demelerine rağmen onu sevmedikleri için 

oyaladıklarını ve sonunda padişahın vefat ettiğini söyledi.” der.  

 

 - Çin Hakan’ı, Behrâm’ın eğlence hayatına dalıp devlet işlerini bir kenara 

bıraktığını duyunca askerini toplayıp Acem memleketine yürür. Halkın savaşmak için 

gönülsüz olması üzerine Behrâm üç yüz dilaverini yanına alarak kayıplara karışır. 

Behrâm’ın kaçtığını zanneden vezirler ve devlet erkânı el altından Çin Hakan’ına mektup 
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gönderip kulluk arz ederler. Bir zaman sonra ani bir gece baskınıyla Behrâm, Çin 

Hakan’ını  bozguna uğratır. Tekrar saltanat tahtına oturan Behrâm, mensûr tercümede 

devlet ileri gelenlerini hainliklerine rağmen affederken Nizâmî’nin eserinde ise birkaçını 

çarşı ve sokaklarda gezdirip şehrin ortasında dâr ağacına astırır, bazılarını sürgün edip 

memleketinden uzaklaştırır, bazılarını da azarlayarak hapse attırır. 

 

 - Behrâm’ın, Rûm Kayser’inin ve Hint padişahının kızlarını alması iki eserde farklı 

şekilde gerçekleşir. Mensûr tercümede Behrâm, Rûm Kayser’ine mektup göndererek kızını 

ister. Mektuba olumlu karşılık veren Kayser, kızıyla beraber çeyizini de göndererek 

Behrâm’a kulluk arz eder. Nizâmî’nin eserinde ise Kayser, Behrâm’ın mektubunu 

reddederek savaşmaya karar verir. Kayser’in bu tavrına sinirlenen Behrâm, yanına bir 

miktar asker alıp Rûm’un yolunu tutar ve daha ilk karşılaşmada Kayser’in askerini helak 

eder. Behrâm, kendisinden aman dileyen Kayser’i affeder, adaletli bir yönetim 

sergileyeceğine söz vermesi karşılığında tekrar Rûm diyarını ona teslim eder ve kızını 

alarak İran’a geri döner. Behrâm, mensûr tercümede Hint padişahının kızını da mektup 

göndererek babasından ister ve herhangi bir zorlukla karşılaşmaz. Nizâmî’nin eserinde ise 

Behrâm, Hint padişahının kızını kolay alamayacağının bilincindedir. Zira Hindistan’daki 

kadar yiğit, pehlivan ve cesur adam hiçbir ülkede bulunmaz. Bu yüzden kıyafetini 

değiştirerek elçi kılığına girer ve bir mektupla beraber Hindistan’ın yolunu tutar. İran şahı 

tarafından elçi geldiğini duyan Hint padişahı, Behrâm’ın methini daha önce işitse de 

mübalağa zannederek söylenenlere inanmaz ve Behrâm adını duydukça sıkılırdı. Behrâm, 

saraya varınca birkaç hizmetli onu karşılar ve dinlenmesi için ziynetli bir odaya götürerek 

ikramda bulunur. Ertesi gün Behrâm, Hint padişahının huzuruna çıkar ve elindeki mektubu 

ona verir. Padişah da mektubu vezirine uzatarak yüksek sesle okumasını ister. İçinde 

yazılanları duyan Hint padişahı, gazaba gelir ve hiç kimsenin Hindistan memleketinden 

değil vergi bir çöp bile istemeye cesaret edemeyeceğini söyler. Bunun üzerine Behrâm, 

İran padişahının kendisine sözlü olarak şunları ilettiğini söyler: “Hint padişahı benim 

nâmemden canı sıkılıp kızarsa benim tarafımdan kendisine de ki; kızmak para etmez, 

darılmak beyhude. Her şeyi akıl ve anlayışla görsün. Maslahat olan, yararlı şeylerden 

ayrılmasın. Şayet benim gerek piyade gerekse atlı yiğitliğimden habersizse onu aydınlat ve 

şöylece haber ver ki; işte beni elçilik vazifesiyle göndermiş bulunuyor. Bir meydanda 

kendi nam yapmış ve yiğit pehlivanlarından yüz adamını ayırıp tek başına bu elçimle 

savaştır. Eğer sizinkiler elçime galip gelirlerse benim de sizinle muharebe etmemem 
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gerekir. Yok bizim elçimiz sizin yüz adamınızı mağlup ederse o zaman nurlu görüşlerinize 

gizli olmaya ki bütün Hindistan’ı harap ederim.” Hint padişahı, her ne kadar elçi zannettiği 

Behrâm’ın sözlerine inanmayıp mübalağa olduğuna kanaat getirse de bu teklifi kabul eder. 

Ertesi gün Behrâm meydana çıkar ve çarpışmak için önüne kim gelirse yerle bir eder. Bu 

durum karşısında Hint padişahı, birkaç veziriyle durumu istişare eder ve elçinin Behrâm ya 

da kardeşi olduğundan şüpheye düştüğünü söyler. Vezirler şüphesinin yersiz olduğunu ve 

Behrâm’ın Hindistan’a gelmeye tenezzül etmeyeceğini söylerler. Bunun üzerine Hint 

padişahı, elçiyi çok sevdiğini ve tekrar Behrâm’a dönmemesi için onu kendisine veliaht 

yapmaya karar verdiğini açıklar. Hâlâ elçinin Behrâm ya da kardeşi olduğu hususunda 

şüpheye düşse de kızını ona vermeye karar verir ve her hâlükârda doğru iş yapacağını 

düşünür. Bunun üzerine veziriyle Behrâm’a haber gönderir ve İran’a dönmemek şartıyla 

kızını ona vereceğini söyler. Behrâm kızla evlenmeyi kabul eder fakat İran’a dönmek 

zorunda olduğunu söyler. Hint padişahı çaresiz, kızını Behrâm’a verir ve ertesi gün eğlence 

ve şenlikler düzenlenir. Zifaf gecesi Behrâm, kızın odasına girip vakar içinde, kızın yüzüne 

bakmaksızın odada kurulmuş olan tahtın üzerine oturur. Bir taraftan kıza kavuştuğu için 

mutlu olsa da diğer taraftan İran’a nasıl döneceğini düşünmektedir. Behrâm’ın sessiz bir 

şekilde oturup yüzüne bakmadığını gören kız, kendisini beğenmediğini düşünerek 

ağlamaya başlar. Behrâm, kıza neden ağladığını sorar, kız ise: “A benim sultanım, nasıl 

ağlamayayım? Gözlerimdeki yaşı niçin çağlamayayım. Feleğin bunca zulüm ve 

kötülüğünden nasıl ah edip inlemeyeyim? Önce muhabbet bâdesi içirmez, zehir sıkıntısı 

çektirir. Senin muhabbetini, aşkını dağ gibi benim kalbime yüklemiş de senin kalbini dağ 

gibi dayanıklı kılmış, hüzünlü kalbime meylettirmez. Seni bana sevdirdiğinin zerresi kadar 

da beni sana sevdireydi ne olurdu?” şeklinde karşılık verir. Behrâm, Hint padişahının 

kızının ağlamasına dayanamayıp: “Ey âfet-i devran, ağlama!” diyerek kucağına alıp 

gözlerini siler ve yüzünden öptükten sonra: “Ey benim derdimin dermanı! Ey benim 

sitemkâr güzelim, ağlama! Ben seni sevmez değilim. Senin içindir bu tahtı, saltanatı terk 

edişim. Bu içine girdiğim kınanacak durumlar ve gaflette oluşum senin için. Ben seni 

sevmez değilim lâkin kendi hâlimi düşünürüm.” der. Kız, Behrâm’ın kendisi için bu kadar 

güzel sözlerle iltifat ettiğini görünce hemen boynuna sarılır ve: “Sen neyi, niçin 

düşünüyorsun?” diye sorar. Behrâm: “İnsan kendi sırrını herkese söyler mi ki ben de 

sırrımı şimdi sana söyleyeyim.” karşılığını verir. Kız: “Evet, kimse sırrını kimseye 

söyleyemez lâkin sadık dostuna vefâkar eşine söylemek zannederim kötü bir şey değildir.” 

der. Behrâm: “Peki senin sadık bir dost, vefâlı bir eş olduğunu nasıl bileyim ki sırrımı sana 
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açıklayayım?” der demez kız ayağa kalkıp tebessüm ederek: “A benim sevgili Behrâm’ım! 

A benim sevgili sultanım! Sana benim sevgimi ve benim namımı, nişanımı veren Allah 

senin muhabbet ve namını, nişanını, ilerde nasıl buraya gelip beni alacağını da bana ihsan 

eylemiştir.” der. Behrâm, kızın kendisini tanıdığını görünce kendisinin Behrâm olduğunu 

nerden anladığını sorar. Kız: “Filan vakitte Behrâm’ın tebdil-i kıyafetle buraya geleceğini, 

tıpkı yaşadığımız şekilde beni alacağını rüyamda gördüm. Şimdi de sanki o rüyayı görüyor 

gibiyim. O vakitten beri senin yakışıklılığına ve yüz güzelliğine âşık olup bu vakti 

beklerdim. Allah’a şükürler olsun ki size kavuşma nimetine nail oldum.” der. Behrâm, 

bunun üzerine sırrını kıza açıklayıp olan biteni anlatır ve Hindistan’dan çıkıp İran’a nasıl 

gideceklerini sorar. Kız: “Bir hafta kadar sabretmeliyiz. Zira filan büyük bayramımız 

Dertli Günü şehirde kimse kalmaz, şehirden çıkıp buradan dört saatlik uzak bir yere 

giderler. Onlar giderken biz bir bahaneyle burada kalırız. Gittiklerinde de birer ata binip 

kaçarız.” der. Behrâm her ne kadar firar etmeyi şânına yakıştırmasa da başka çareleri 

yoktur. Bayram günü herkesin şehir dışına çıkmasını fırsat bilerek atlara binerler ve İran 

yolunu tutarlar. Hint padişahı ve beraberindekiler döndüklerinde Behrâm’ı ve kızı sarayda 

bulamayınca kaçtıklarını anlar ve bir miktar askerle peşlerine düşerler. Nihayet sabahın 

erken saatlerinde onların bulunduğu yere yaklaşırlar. Behrâm uzakta toz toprağı görünce 

peşlerine düştüklerini anlar. Süratle giyinip kuşanarak atına biner ve kızı dağın üst tarafına 

götürerek muharebe konusundaki hüner ve marifetlerini seyretmesini ister. Kız ise 

kurtulmaları için dua etmektedir. Hint padişahı, Behrâm’ı görünce: “Ey nankör! Akılsız 

sefih! İyiliğin mükâfatı bu muydu? Kabahat sende değil, bende! Senin gibi divaneyi 

imtihan etmeden kendime damat eyledim. Şimdi sen de belanı bulursun.” der. Behrâm da 

yüksek sesle karşılık vererek: “Hayır hayır padişahım, nankör de değilim, akılsız sefih, ya 

da divane de değilim. Kendi işini bilir adamlardanım. Size damat oldum ise iftihar 

etmelisin zira bilmiş ol ki; Behrâm diye işittiğin kişi benim. Benden başkasının cesaret 

edip tebdil-i kıyafetle elçi olarak Hindistan’a gelmesi kolay değildir. Hem de demeyiniz ki 

Behrâm kızı alıp kaçtı. Kaçmak niyetinde olsaydım, bu gece burada sizi beklemek için 

oturmayıp gece de yoluma devam ederdim. Sadece sizi beklemek için burada kaldım. 

Şimdi de benimle savaşmaya niyetiniz varsa işte meydan! Cesaret eden varsa buyursun, 

nasıl savaşacağını görsün.” der. Hint padişahı, bu sözleri duyunca sinirlense de bir müddet 

düşünür ve anlaşmaktan başka çaresinin olmadığını anlar. Atından iner ve cesaretinden 

dolayı Behrâm’ı kucaklayıp alnından öper. Kız da dağdan inip babasının elini öper ve 

rüyasını anlatır. Hint padişahı bu rüyadan etkilenerek Behrâm’a: “Artık Cenâb-ı Hak 
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kızımı sana kısmet eylemiş, buna ben karışamam.” der. Şehre dönmelerini rica etse de 

Behrâm kabul etmez ve bir miktar askerle İran’a dönerler. 

 

 - Behrâm, bir gün meclis kurup eğlenirken Havernak Sarayı’nın mimarı 

Sinimmar’ın talebesi Şîde gelir ve yedi iklim hükümdarının kızları için birer köşk yapmayı 

teklif eder. Mensûr tercümede Behrâm, ilk etapta dünyanın fani olup gelip geçici 

zevklerine aldanılmaması gerektiğini ve bütün bunların nefsin arzusu olduğunu söyleyerek 

bu teklifi reddeder. Ardından Şîde’ye: “Allah’a ibadet edecek köşkü nerede yapalım?” der. 

Behrâm, Şîde’ye bu karşılığı verse de Havernak Sarayı’ndaki odada yazılanlar aklına gelir 

ve bir hafta sonra mimarı yanına çağırarak köşkleri yapmasını ister. Nizâmî’nin eserinde 

ise Behrâm, bu tekliften çok memnun kalır ve derhal hazine kapısını açarak bir an evvel 

köşklerin bitirilmesini emreder.   

 

 - Rûm padişahının kızı Hümâ’nın anlattığı ikinci hikâyede Iraklı padişahın, 

cariyeleriyle arasını bozan kocakarıya verdiği ceza iki eserde farklılık gösterir. Mensûr 

tercümede kocakarı saraydan kovulurken Nizâmî’nin eserinde bir odaya hapsedilir. Aynı 

kocakarı mensûr tercümede yeşil elbiseler giyerek duası alınacak ihtiyar bir kadın kılığına 

girer ve padişaha, cariyesiyle beraber olma yolunu gösterir. Nizâmî’nin eserinde ise 

hapisten çıkarılan kocakarı padişahla bozuk olan arasını düzeltir ve padişaha, cariyeyi 

kendisiyle beraber olmak için nasıl ikna edebileceğini söyler. Padişahın bu fikri 

kocakarıdan aldığını öğrenen cariye, mensûr tercümede padişahla beraber olmak için bir 

şart ileri sürmezken Nizâmî’nin eserinde kocakarının uzak bir yere -ki burası 

Hindistan’dır- sürgün edilmesiyle buna razı olacağını belirtir. 

 

 - Mağrib padişahının kızı Âzeryûn’un anlattığı Mısırlı tüccar Mahan’ın hikâyesi iki 

eserde farklı şekilde sonlanır. Mensûr tecümede Mahan, başından geçen korkunç olaylar 

neticesinde bir daha işlememek üzere günahlarından tövbe eder ve Hızır aleyhisselamın 

himmetiyle memleketine dönerek hayatının geri kalanını salih bir kul olarak geçirir. 

Nizâmî’nin eserinde ise Mahan, yaşadığı korkunç olaylar sebebiyle aklını yitirir. Bir gün 

ava çıkan bir padişah, Mahan’a rastlar ve onu alıp sarayına getirir. Mahan bir yolunu bulup 

saraydan kaçsa da padişah arkasından bir asker gönderip onu geri getirmesini ister. 

Arkasından giden asker, açlıktan kendini kaybeden Mahan’ın bir ot yiyip bayılmasını fırsat 

bilerek ellerini bağlar ve onu tekrar saraya getirir. Gözlerini açan Mahan, yediği ot 
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vesilesiyle divanelikten kurtulup kendine gelmiştir. Padişah, Mahan’ın aklının başına 

geldiğini görünce çok şaşırır ve yediği otun onu iyileştirdiğini anlar. Aynı ottan kendisinin 

de divane olan kızına yedirir ve kızı da iyileşir. Allah’a şükreden padişah, buna Mahan’ın 

vesile olduğunu düşünür ve onu kızıyla evlendirip veziri yapar. Bir zaman sonra padişah 

vefat eder ve Mahan yerine geçip tahta oturur. Devleti günden güne güçlenir ve büyümeye 

başlar. Bir gün Çin’den bir elçi gelir ve Çin hükümdarının haraç istediğini söyler. Mahan 

durumu vezirleriyle istişare eder ve Çin’e saldırmaya karar verir. Meğer Çin’e 

saldıracakları gün Çin hükümdarının cenaze merasimi düzenlenmektedir. Savaşmaya gerek 

kalmadan ülkeyi ele geçirir ve babasını o memlekete hükümdar yapar. Kendisi de 

hayatının geri kalanını neşe ve mutluluk içerisinde geçirir. 

 

 - Mensûr tercümede altıncı hikâyeyi yani Hayr ile Şerr’in macerasını Çin 

padişahının kızı Leğman anlatırken Nizâmî’nin eserinde Kisra’nın kızı Dürüstî anlatır. Bu 

hikâye iki eserde küçük farklılıklar arz eder. Mensûr tercümede Hayr, gözlerini iyileştiren 

ve kendisini kızıyla evlendiren çobanın ölümünden sonra şehre giderken Nizâmî’nin 

eserinde ise çobanın ailesiyle beraber şehre taşınır. Mensûr tercümede Hayr, padişahın sara 

hastası kızını ve vezirinin kör kızını iyileştirerek ikisiyle evlenir. Nizâmî’nin eserinde ise 

sadece padişahın hem sağır hem de kör kızını iyileştirir ve onunla evlenir. Yine mensûr 

tercümede Şerr’i öldüren Hayr’ın adamlarından biriyken Nizâmî’nin eserinde çobandır. 

 

 - Yedinci ve son hikâyeyi yani bir bâzergân (tüccar) ile çengî kızların macerasını 

mensûr tercümede Kisrâ’nın kızı Dürüstî anlatırken Nizâmî’nin eserinde ise Çin 

padişahının kızı Leğman anlatmaktadır. Genç tüccarla çengi kızın bir türlü vuslat zevkini 

tadamamaları iki eserde farklı sebeplerden kaynaklanır. Mensûr tercümede sırasıyla; genç 

tüccarın iri cüssesi sebebiyle eski ve dayanıksız olan köşkün çökmesi, bir kuşu avlamak 

için ağaca çıkan siyah bir kedinin genç tüccarla kızın üstüne düşmesi, sırığa dizilen su 

kabaklarının iplerinin fareler tarafından kemirilip düşürülerek genç tüccarla çengî kıza 

korku vermesi ve bir kurdun avlamak için peşine düştüğü tilkileri genç tüccarla çengî kızın 

üstüne salması iki âşığın vuslatına mani olur. Nizâmî’nin eserinde ise sırasıyla; köşkün 

çatısına konan kargaların tuğlaları düşürerek genç tüccarla çengî kızı korkutması, selvi 

ağaçlarına sarılıp asılan kabakların saplarının kemirgenler tarafından ısırılıp yere 

düşürülerek ses çıkarması, bir kurdun avlamak için bahçe içinde kovaladığı tilkileri genç 

tüccarla kızın üzerine salması ve çengî kızın tekrar genç tüccarla buluşmak için köşke 
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gitmesi üzerine karaltı halinde gördüğü üç dört kişiden korkması iki sevgilinin 

kavuşmasını engeller. Aynı hikâyede çengî kızlar, eğlencelerine almayı vaat ederek 

bahçıvanı kandırır ve bahçeye girerler. Nizâmî’nin eserinde ise bahçeye giren kızlar, kapıyı 

kilitler ve bahçıvanı dışarıda bırakırlar. Bahçıvan, o sinirle kapıyı ne kadar çalsa da kapı 

açılmaz ve geri döner. Mensûr tercümede çengî kızla bir türlü vuslata eremeyen genç 

tüccar, daha önce böyle bir günaha bulaşmadığı için yaşadıklarının Allah tarafından bir 

işaret olduğunu anlar ve çengî kıza nikah kıyarak onunla helal yoldan beraber olur. 

Hikâyenin devamı Nizâmî’nin eserinde şöyle şekillenir: Bahçeye alınmayan bahçıvan, 

durumu haber vermek üzere genç tüccarın evine gider fakat onu evde bulamayınca dönüp 

bahçenin kapısında uyuyakalır. Meğer o gece padişah kılık değiştirip birkaç vezir ve 

askeriyle şehri dolaşmaktadır. Bahçenin önünde bir adamın uyuduğunu görünce uyandırıp 

kim olduğunu sorar. Bahçıvan kim olduğunu söyler ve yaşadığı macerayı başından sonuna 

kadar anlatır. Padişah üç veziri ve iki askeriyle su yolundan bahçeye girer ve gözcülük 

yapan dadıyla köşkte çengî kızı bekleyen genç tüccarı bağlar. Bir müddet çengî kızların 

havuz başındaki eğlencelerini seyreder fakat bir şey yapmadan dadıyı ve genç tüccarı 

alarak sarayına döner ve bir odaya hapseder. Sabah olup ortalık aydınlanınca bütün kızlar 

köşke gidip genç tüccarı arar fakat su yolunda gözcülük yapan dadıyla ikisi ortalarda 

yoktur. Çaresiz evlerine döner ve meselenin kokusunun çıkmasını beklerler. Padişah, genç 

tüccarı hapsettiği odadan çıkarır ve sorguya çeker. Genç tüccar, padişahın affına sığınarak 

başından geçen macerayı olduğu gibi anlatır. Anlatılanlardan çok etkilenen padişah, genç 

tüccarın harama bulaşmaması için Allah’ın inayetiyle bu engellerle karşılaştığını anlar ve 

bütün masrafları hazineden karşılayarak çengî kızla ikisini evlendirir. Kızın babasını 

üçüncü vezirlikten birinci vezirliğe yükseltir, genç tüccarı ise ikinci veziri yapar. 

 

 - Behrâm’ın hikâyesi iki eserde farklı şekilde noktalanır. Mensûr tercümede her gün 

farklı bir köşkte gününü gün eden Behrâm’ın şöhreti bütün cihana yayılmıştır. Bir gün 

Allah’ın emriyle ömrü son bulur ve ahirete göç eder. Nizâmî’nin eserinde ise hükümet 

işlerini veziri Râst Rûşen’e teslim eden Behrâm, yirmi beş yıl boyunca usanmadan haftanın 

her günü farklı bir köşke gider ve yedi iklim hükümdarının yedi kızıyla gönül eğlendirir. 

Yedi kızdan sadece Kisra’nın kızı Dürüstî hamile olup bir erkek çocuk doğurur. Behrâm, 

çok mutlu olur ve oğluna babasının ismini verir. Behrâm’ın veziri Râst Rûşen, pek hain ve 

gaddar bir adam olduğu için vekaleti alır almaz akıbetini düşünmeyerekten haddini aşmaya 

başlar ve halka zulmeder. Behrâm’ın vezirlerinin kimini zindana attırır, kimini azleder, 
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kimini sürgüne gönderir hatta kimini katleder. Devletin hazinesinden de elinden geldiği 

kadar alıp harcar. Artık benden başkası yoktur, diyerek istediğini alır, yapar, yakar, yıkar. 

Önceden her bir evden içip eğlenme, saz ve tanbur sesi gelirken artık her bir evde değil her 

bir köşe bucakta ağlama ve inleme sesleri göğe çıkar. Herkesi soyup mallarını ve eşyalarını 

yağma etmeye başlar. O yirmi beş sene zarfında memlekette tek bir zengin adam kalmaz. 

Sonunda dayanamayıp bütün halk ve asker dağılarak her biri bir tarafa kaçar. Diğer 

taraftan Behrâm, içip eğlenmekle meşguldür. Her gün bir köşke gidip eğleniyor, benim 

vezirim iş görüyor, zannederek gönlünü ferah tutuyordu. Râst Rûşen bununla da kalmaz 

Çin padişahına şu muhtevada bir mektup yazar: “Behrâm’ın işi bitti. Zira gece gündüz içip 

eğlenmekle meşguldür. Hükümeti bırakmıştır. Ne askeri kalmış ne de ahalisi. Ne hazinesi 

kaldı ne de adaleti. Şimdi fırsattır ve buranın ele geçirilmesi pek kolaydır. Gelirsen ben 

sizin memlekete girmenizi sağlayarak size uyarım.” Çin padişahı ise zaten evvelden beri 

Behrâm’la aralarında soğukluk olduğundan bu fırsatı kaçırmayarak sayısız askerle Çin’den 

kalkıp İran tarafına yola koyulur. Beri taraftan Râst Rûşen, Çin padişahının geleceğini 

duyunca Behrâm’a şöyle haber gönderir: “Artık hep içip eğlenmekten vazgeçesin. Zira 

memleketin elinden gitti. Çin şahı antlaşmasını ve ahdini bozarak bu tarafa gelmektedir.” 

Behrâm, bu haberi işitince son derece öfkelenip köşkten çıkar ve hükümet sarayına gelir. 

Yirmi beş sene önce mamur olarak gördüğü şehir artık harabedir. Hazinede para kalmamış, 

askerlerden ve vezirlerden bir nefer yoktur. Behrâm, bütün bunların sebebini sorsa da Râst 

Rûşen hepsine bir kılıf uydurup kendisini haklı çıkarır. Ne yapacağını şaşıran Behrâm, 

tedbirsiz kalır. Ertesi gün can sıkıntısından atına binip yapayalnız ava çıkar. Av esnasında 

su ararken köpeğini ağaca asmış bir çobana rast gelir. Behrâm, ağaçta asılı köpeği görünce 

çobandan sebebini sorar. Çobanın anlattıkları çok dikkat çekicidir: “Oğlum bu köpeğin 

kabahati pek çoktur. Şöyle ki bu köpek, benim emin ve sadık bir hayvanım idi ve benim 

koyunlarımı kurtlardan son derece korurdu. Hatta bazı gündüzleri koyunlarımı götürüp 

otlamaya bırakırdım. Akşam olunca bu benim nazlı, güzel sadığım koyunları önüne katıp 

mekânıma getirirdi. Bundan bir ay evvel bir gün baktım ki koyunlarımdan yedi tane 

eksiktir. Bu duruma ziyadesiyle hayret ettim. Tekrar tekrar sayıyordum yine eksik 

geliyordu. Bir hafta geçtikten sonra tekrar saydığımda yedi tane daha eksik geldi. Benim 

de şaşkınlığım ve hayretim artıp, bunda bir iş vardır, diye dikkatle muhafaza etmeye 

başladım. Geçen gün koyunlarımı otlatmaya götürüp kendim de orada kaldım fakat uykuya 

dalmış gibiyim. Arası çok geçmeden uzaktan koca bir kurt görünüp geldi. Bizim nazlı 

köpek ise kurdu görünce karşıladı. Kurt dişi, bizim köpek de erkek olduğundan 
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birbirleriyle uyuşmuşlar da haberim yokmuş. Gidip kurda yanaşıp işini gördükten sonra 

gelerek kendisi uyumuş gibi yaptı ve kurt susma hakkı olarak koyunların en semizini alıp 

ayak hakkı olarak götürdü. Ben buna şahit olduğumda artık gel de dayan yahut sabret! 

Hemen kalkıp köpeği tutarak bu ağaca astım ve öldürmek istedimse de, bari azapla 

öldüreyim, diye her gün ekmek ve su vermediğim gibi yüz de kamçı vururum. Dün de 

kurdun pususunda oturup onu da öldürdüm.” Behrâm, çobandan bu sözleri işitince: “Bu 

bana pek büyük bir nasihat ve ibret oldu. İşte şimdi bir çobandan hükümeti öğrendim.” der 

ve gazapla şehre döner. Vezirlerini dinleyip olan biteni anlayınca vekil olarak tayin ettiği 

Râst Rûşen’i ve bütün adamlarını şehrin meydanında astırır. Behrâm’ın gaflet uykusundan 

uyanıp vezirini astığını öğrenen Çin padişahı ise korkup geri döner ve Behrâm’a bir özür 

mektubu yazar. Behrâm, elli yaşında tekrar hükümet işleriyle meşgul olur ve altmış üç 

yaşına kadar ülkesini adaletle yönetir. Yedi köşkü yıktırır ve yedi güzeli sarayına getirip 

haremine koyar. Bir gün can sıkıntısından birkaç veziriyle ava çıkıp avcılıkla meşgul 

olurken gördüğü güzel bir ceylanın arkasından koşturur ve bir mağarada kaybolur. Vezirler 

ne kadar ararsa da Behrâm’ı bulamazlar ve hatiften gelen bir sesle asıl mekânına gittiğini 

öğrenirler. Yedi güzel ise memleketlerine döner ve hayatlarının geri kalanını Behrâm’ın 

hasretiyle geçirirler. Behrâm’ın yerine de oğlu Yezd-gürd geçer.     

 

3.2. Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i ile Mensûr Hüsrev ü Şîrîn Tercümesinin 

Karşılaştırılması 

 

Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i ile mensûr Hüsrev ü Şîrîn tercümesinin 

karşılaştırılmasında, Nizâmî’nin mesnevîsi için Sabri Sevsevil’in çalışması [Nizâmî, 

Hüsrev ve Şîrîn, (Çev. Sabri Sevsevil), İstanbul: Maarif Basımevi, 1955] esas alınmış ve 

elde edilen veriler ilgili başlık altında sunulmuştur. 

 

3.2.1. Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’inde Olup Mensûr Hüsrev ü Şîrîn 

Tercümesinde Olmayan Bölümler 

 

- Büzürg Ümmîd’in vasfına dair olan bölüm. (Bu bölümde Nizâmî, Büzürg 

Ümmîd’i kendisinden akıl ve zeka bakımından çok şeyler beklenen, yeryüzünü adım adım 

gezmiş, fikri ile gökleri karış karış ölçmüş, gizli sırları öğrenmiş ve gök hazinelerinin 
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anahtarını elde etmiş önde gelen bir âlim olarak tavsif etmiş ve Hüsrev’in ondan birçok 

alanda ilim ve hikmet öğrendiğini belirtmiştir.) 

 

- Adaletinden ötürü Hürmüz’ün övüldüğü bölüm. (Bu bölümde Nizâmî, avlandıktan 

sonra yaptıkları hatalardan dolayı oğlu olmasına rağmen Hüsrev’i ve beraberindeki 

hizmetçileri cezalandıran Hürmüz’ü övmüş ve cihana adalet dağıtan ateşperest bir 

hükümdardan görülen bu davranış karşısında Müslümanların çok daha fazlasını yapmaları 

gerektiğini vurgulamıştır.) 

 

 - Şebdîz’in soyuyla ilgili bilgilerin aktarıldığı bölüm. (Nizâmî’nin eserinde verdiği 

bilgilere göre Şâvur, Şebdîz’in soyuyla ilgili bilgileri, dinlenmek için girdiği kilisedeki bir 

rahipten öğrenmiştir. Rahibin verdiği bilgilere göre kilisenin eteğinde bir mağara ve 

mağaranın içinde de siyah bir taş vardır. Her asırda bir kısrak, döl almak için yüz fersah 

yol katederek mağaraya gelir ve kendisini şehvetle o siyah taşa sürterek Allah’ın emriyle 

gebe kalırdı. Onun tohumundan hasıl olan her tayın devrandan ve rüzgârdan daha süratli 

olduğunu söyleyen rahip, Şebdîz’in de o taşın soyundan geldiğini nakletmiştir.) 

 

 - Şîrîn’in gölde yıkanırken Hüsrev’le göz göze geldiği esnada kalbinden geçen 

duyguların aktarıldığı bölüm. (Nizâmî’nin eserine göre Şîrîn, yol tozundan kirlenen 

vücudunu yıkarken kendisini izlemekte olan Hüsrev’i fark eder fakat düşman korkusundan 

dolayı elbiselerini değiştiren Hüsrev’i tanımaz. Onu ilk görüşte gönlünü kaptıran Şîrîn, 

kendi kendine: “Eğer bu benim âşık olduğum şehzade değilse gönlümü nasıl aldı götürdü?” 

der. Bu esnada gönül arzusu Şîrîn’in aklını çeler ve ona: “Dalda asılı gördüğün bir suret 

idi, bu ise parlayan bir candır; o bir haber idi, bu ise hakikatdir.” diyerek kendi gülüyle 

şekeri karıştırmasını ister. Ardından yine kendi kendine: “Bu fikirden vazgeç, iki mihraba 

namaz kılınmaz, sakinin bir dolaşmasıyla iki şarap içilmez, iki Tanrı’ya birden tapılmaz, 

eğer bu genç nazlı padişahsa burası ona böyle bir şey sormak yeri değildir, benim için 

münasip olan onun beni perde arkasında görmesidir çünkü perdesizler lekelenirler, zaten 

bu iş henüz meydana çıkmamıştır, nasıl olur da bu hayasızlığı yaparım.” diyerek hızla 

üzerini giyer ve oradan uzaklaşır.) 

 



160 

 - Şâvur’un Şîrîn’le Medâyin’e gidememe sebebini Hüsrev’e açıkladığı bölüm. 

(Nizâmî’nin, eserinde belirttiğine göre Şâvur’un Şîrîn’le Medâyin’e gidememe sebebi, bir 

müddet rahatsızlanmasıdır.) 

 

 - Hüsrev’in, Mehîn Banu ile düzenlediği eğlence meclisinde yapılan Bersem 

Ayini’nin anlatıldığı bölüm. (Nizâmî’nin, eserinde verdiği bilgilere göre Hüsrev, yemek 

vakti gelince Mubid’den Bersem Ayini’nin yapılmasını ister. Hüsrev’in sofraya her 

oturuşunda yapılmasına çok özen gösterdiği bu ayin, dua okunmasından ve yemeklerin 

tadına bakılmasından ibarettir. Ayine göre Mubid, elinde bir tutam bersem otu olduğu 

hâlde yemekleri muayene eder ve sonra verdiği işaretle yemeğe başlanırdı.) 

 

 - İçki meclisinde Hüsrev’in arslan öldürdüğü bölüm. (Bir gün Hüsrev ile Şîrîn, 

etrafı gezerken yeşil çimenlerle kaplı güzel bir yere gelirler. Cenneti andıran bu mesîrede 

münasip bir yer bulurlar ve padişahın otağını oraya kurarlar. Sakinin elinden şaraplar 

içildiği esnada ormanda yetişmiş iri bir arslan ortaya çıkar ve kükreyerek eğlence meclisini 

birbirine katar. Arslan, meclis ehlinin kaçışması üzerine bütün azgınlığıyla Hüsrev’e 

saldırır. Hüsrev, sarhoşluk hâliyle zırhsız ve kılıçsız sadece bir gömlekle arslana hamle 

eder ve yumruğunu kulak memelerine kadar bir yay gibi çekerek arslana öyle bir vurur ki 

hayvan baygın bir şekilde yere düşer. Ardından arslanın başını kesmelerini ve postunu 

soymalarını emreder. Bu olaydan sonra artık içki meclislerinde padişahların ellerinde kılıç 

bulundurmaları âdet olur. Şîrîn, Hüsrev’in arslanı yere vurmasını bahane ederek elini öper. 

Hüsrev ise: “Şeker ele değil ağza yakışır.” diyerek Şîrîn’in dudaklarına bir buse kondurur.) 

 

 - Hüsrev’in, Şîrîn’in, Şâvur’un ve on kızın efsane söylediği bölüm. (Gündüzden 

daha parlak bir geceydi. Hayat verici bir rüzgâr, kandili söndürmeyecek derecede hafif 

hafif esiyor, yeryüzü ve hava misk gibi kokuyordu. Hüsrev, Feridun’un tahtına oturmuş, 

gönlü Şîrîn’in güzel yüzünü kıble yapmıştı. Şîrîn’in parlak yüzü onu, çerâğdan ve mumdan 

müstağni etmişti. Birkaç güzel yüzlü köle tahtın etrafında ayakta durmuş, Şâvur da tahtın 

önünde Hüsrev’e olan saygısını göstermek ve hizmette kusur etmemek için dikkat 

kesilmişti. Hüsrev, her güzelin sırayla birer efsane söylemelerini emretti. 

Frengis’in Efsanesi: Feridun toprağı kazdı ve Baht’ın yer altında saklamış olduğu 

hazineyi çıkardı. 
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Süheyl’in Efsanesi: Bir şahin ansızın gece misafiri olarak geldi ve bir selvinin 

dibinde oynayan sülünü avladı. 

Acebnûş’un Efsanesi: Bahçeye bir cennet kuşu geldi ve bahçede açmış olan amber 

kokulu gülü gagası ile kaptı. 

Feleknâz’ın Efsanesi: Bizim cihana açılan tek bir gözümüze bir göz daha aşina oldu 

ki iki göz, aydınlığı bir gözden daha iyi görür.  

Hemîlâ’nın Efsanesi: Yoldan susamış, genç bir arslan çıktı ve gül bahçesinin 

çimenleri arasından akan berrak sudan içti. 

Hümâyûn’un Efsanesi: Bir padişahın bahtı, yağmacıların gözünden kaçan kıymetli 

bir lâli kapmaya geldi ve o güzel taşı alarak tâcının bir köşesine koydu. 

Sementürk’ün Efsanesi: Bir gün felek, sadefinden ayrı düşen parlak bir inciyi 

padişahlık dizisine bağladı ve onu başka bir yakuta eş yaptı. 

Perîzâd’ın Efsanesi: Gökten bir güneş ansızın, bir av sahasında oynamakta olan bir 

ayın önüne geldi ve onu kendi çemberine çekti. 

Hutenhatun’un Efsanesi: Latif bir selvi ağacı ansızın, yalnız başına olan güzel bir 

şimşir ağacının yanına vardı. Zira selvi ile şimşirin bir arada bulunması hoş olur. 

Gevherimülk’ün Efsanesi: Saadet, ikbale kollarını açtı ve Müşterî ile bir müddet 

yalnız kalan Zühre’yi bir burçta birleştirdi. 

Şâvur’un Efsanesi: Şîrîn, bir kadeh içinde bal idi. Sonunda o balın yağı padişah 

oldu. Ben o hünerli sanatkârım ki neticede onların helvasını zafran aldım. Şâvur bu 

efsanenin ardından Hüsrev ile Şîrîn’i tebrik eder ve birbirlerinden ayrılmamalarını ve 

birbirlerini gücendirmemelerini söyler. 

Şîrîn’in Efsanesi: Gönlümün aşksız olduğu bir zamanda Şâvur işin çaresine 

bakmaya geldi ve hediye olarak getirdiği aşkla gönlümü parça parça etti. Aşkın başa 

gelmesi her ne kadar bir alın yazısı ise de bana bu alın yazısını Şâvur yazmıştır. O güzel 

yüzün aşkı kalbime tesir etmeye başlayınca yüzüm nakışlı, al bir kumaş gibi renklendi. 

Bana şarap ve meze sunan Hüsrev, öyle bir cihangirdir ki onun katında padişahlar padişahı 

köledir. Başım onun gölgesinde tâca kavuşsun. Baht ona nedim ve devlet ona rehber olsun. 

Hüsrev’in Efsanesi: Bir çayırlıkta siyah bir arslan vardı. Bir gün bir geyik, 

kükreyen bu arslanın yoluna çıkar ve boynuna kement atarak onu yakalar. Ben o arslanım 

ki Şîrîn beni avlamak için boynuma zülfünden bir zincir takmıştır. Eğer Şîrîn benim 

elimden tutmazsa bir mum gibi ufak bir esintiyle söner giderim fakat kükremiş bir arslan 

benimle savaşa gelse Şîrîn benim tarafımda olunca onu bir anda yere sererim. 
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 Hüsrev’in efsanesini dinledikten sonra Şîrîn’in ruhu tekrar aşk ateşiyle yanar ve 

gönlü Hüsrev’e karşı yumuşar. İki âşık sabaha kadar eğlenirler ve güneşin doğuşuyla 

sahradan şehir tarafına göç ederler.)  

 

 - Hüsrev’in Şîrîn’e küsüp Rûm Kayser’inin yanına giderken bir kiliseye uğraması 

ve kilisedeki rahiplerden öğrendiği bazı hususların anlatıldığı bölüm. (Hüsrev, Rûm’a 

doğru at sürerken adını önceden işittiği bir kiliseye uğramaya karar verir. Kiliseye varınca 

bir hakîm rahip ona gaybı bilen padişah adını verir. Hüsrev kilisedeki rahiplerden 

yıldızların seyrine dair bazı şeyler ve birçok hikmetler öğrenir. Rahiplerden öğrendiği 

fikirlerle de devletini saadete kavuşturur.) 

 

 - Mehîn Banu’nun ölümünün ardından okuyucuya nasihat edilen bölüm. (Nizâmî 

bu bölümde feleğin düzenbazlığından, fani dünyanın gelip geçici nimetlerine ve nefsin 

kötü arzularına aldanılmaması gerektiğinden, gurur ve kibrin fenalığından, kanaatin 

yüceliğinden ve herkesin muhakkak bir gün ölümü tadacağından vs. bahseder.) 

 

 - Behrâm-ı Çûbîn’in ölüm haberini alan Hüsrev’in yas tuttuğu bölüm. (Behrâm-ı 

Çûbîn’in ölümünü günlerin zulmüne bir misal olarak kabul eden Hüsrev, yanındakilere; 

gururun, kibrin, zulüm ve haksızlığın fenalığı; başkasının aybını örtmenin, güzel ahlâkın ve 

her şeyde ölçülü olmanın fazileti vb. hususlarda hakîmâne sözlerle dolu bir konuşma yapar 

ve gözlerinden kanlı yaşlar dökerek müteessir bir şekilde tahtından iner. Behrâm-ı Çûbîn 

için üç gün yas tutan Hüsrev, ne saltanatla alâkadâr olur ne de bir kadeh şarap içer.) 

 

 - Hüsrev’in düzenlediği eğlence meclisinde Bârbed’in çaldığı otuz makamın ismi 

ve hususiyetleri hakkında bilgilerin verildiği bölüm. (Şîrîn’in aşkıyla kendinden geçen 

Hüsrev, Bârbed’in derdine derman olacağını düşünür ve meclisine getirilmesini emreder. 

Elinde sazıyla sarhoş bir bülbül gibi içeri giren Bârbed, çaldığı yüz makamdan otuzunu 

seçer ve dinleyenleri mest eder. Birinci makam “genc-i bâd-âverd”den okumaya 

başlayınca, her nefeste dudağı biz hazine saçardı; ikinci makam “genc-i gâv”dan terennüm 

edince, yeryüzü hem öküzünü hem hazinelerini bahşederdi; üçüncü makam “genc-i 

sûhte”den makam tutturunca, çıkarılan her âh, yüz hazineyi yakardı; dördüncü makam 

“şâdrevâni mürvârid”den okuyunca, sanırsın ki dudakları inci saçardı; beşinci makam 

“taht-ı takdîsî”den çalınca, cennet bahçelerinden kapı açardı; altıncı ve yedinci makamlar 
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“nakûsî ve evrengî”den mızrabı vurunca, taht yükselen nağmelerin tesiriyle bir çan gibi ses 

verirdi; sekizinci makam “hokka-yı kâvus”tan şeker gibi tatlı nağmeler verince, şeker onun 

tatlı ahengine meftun olur ve buse kondururdu; dokuzuncu makam “mâh berkûhan”dan 

okuyunca, ayı dalların üstüne indirirdi; onuncu makam “müşkdâne”den perde tutunca, 

meclis misk kokusundan Huten şehrine dönerdi; on birinci makam “ârâyiş-i hûrşîd”den 

makam alınca güneş, tam bir ay kendini süslerdi; on ikinci makam “nîmrûz”dan okuyunca, 

akıl öğleye kadar kendinde olmazdı; on üçüncü makam “sebz-der-sebz”den ses verince, 

kuru bahçeden çimen biterdi; on dördüncü makam “kufl-i Rûmî”yi ahenge getirince, Rûm 

ve Zenbar’ın hazinelerini açardı; on beşinci makam “servistân” bestesine geçince, sabah 

rüzgârı bir yıl selvilikten geçmezdi; on altıncı makam “serv-i sehî”den çalınca, fidan 

boylular ona candan köle olurdu; on yedinci makam “nûşîn-bâde”yi perdeye bağlarsa, tatlı 

şarabın humarını dağıtırdı; on sekizinci makam “râmiş-i cân”ı terennüm ederse, felek 

neşeden canını feda ederdi; on dokuzuncu makam “nâz-ı nevrûz yahut sâz-ı nevrûz”u 

perdeye çekince, baht o gün bayram yapardı; yirminci makam “miskûye”yi çalınca, birden 

bire bütün sarayın içi misk ile dolardı; yirmi birinci makam “mihr-i ganî”den nağmeyi 

yenileyince, dinleyenler hayranlığından kendinden geçerdi; yirmi ikinci makam “mürvâyî 

nîk”e makamı düşürünce, o yılın falı hep uğurlu olurdu; yirmi üçüncü makam “şebdîz”i 

geceleyin tutturunca, artık bütün âfâk uyumazdı; yirmi dördüncü makam “şeb-i Ferruh”a 

besteyi çekerse, o geceden daha mesut bir geceyi kimse görmezdi; yirmi beşinci makam 

“ferruh-rûz”u çalarsa, ki Hüsrev’in en sevdiği makamdır, dünya saadet içinde kalırdı; 

yirmi altıncı makam “gonce-i kebk-i derî”den nağmeyi yükseltince, keklik yürüyüşlü 

dilberin naz ve işvesine kimse bakmaz olurdu; yirmi yedinci makam “nacirgâh”tan ahenge 

başlayınca, ne kadar müstesna güzel varsa kendisine müsahhar ederdi; yirmi sekizinci 

makam “kîn-i Siyâvüş”ten mızrabı vurunca, kulaklar dinlemeye can atardı; yirmi 

dokuzuncu makam “kîn-i İreç”e başlayınca, cihanın İreç’e olan kini yeniden tazelenirdi; 

otuzuncu makam “bâğ-ı şîrîn”i tatlı tatlı çalınca, acı ağacın meyvesi tatlılanırdı. Bârbed, bu 

şekilde her nağmeyi çalışında Hüsrev ona aferin der ve her aferin deyişte de ayrı bir hazine 

ihsan ederdi. Nizâmî, verdiği bu bilgilerin ardından yazdığı hiçbir eser karşısında 

hükümdarlardan bir ihsan beklemediğini ve yoksulluğuyla beraber daima hakikati 

söylediğini belirtir.)   

 

 - Hüsrev’in, Meryem’in yanına giderek Şîrîn’i saraya getirmeyi teklif etmesi 

üzerine Meryem’in Hüsrev’i intiharla tehdit ettiği bölüm. (Hüsrev’in, Şîrîn’i saraya 
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getirme teklifine çok sinirlenen Meryem, babası Kayser’in ve Hüsrev’in tahtına ve yüce 

Allah’a yemin ederek Hüsrev’e şu sözleri söyler: “Eğer Şîrîn bu memlekete ayak basarsa, 

siyah ipi boynuma takar ve yaptığın bu zulümden ötürü kendimi asarım.”) 

 

 - Hüsrev’in Ferhâd’a tuzak kurarak onu hile ile öldürmesinin ardından okuyucuya 

nasihat edilen bölüm. (Nizâmî bu bölümde okuyucuya, hile ile bir yere 

varılamayacağından, hile yapanın muhakkak bir gün cezasını çekeceğinden ve insanın hile 

yaparak mertebesini düşürmemesi gerektiğinden bahsederek öğüt verir.) 

 

 - Ferhâd’ın, gözlerinden kanlı yaşlar dökerek Bîsütûn dağına dert yandığı bölüm. 

(Ferhâd bu bölümde Bîsütûn dağına seslenir ve şöyle yalvarır: “Ey dağ! Gerçi taşın sert ise 

de cömertlik göster ve parça parça ol. Hâlime acı da benim için biraz olsun yüzünü 

yumuşat ve ağır darbelerimin altında gevşe. Yoksa sevgilimin başı için söylüyorum bu can 

bu bedende bulundukça senin cefandan kaçmam ve seninle çarpışmak için icap ederse 

canımı bile feda ederim.”) 

 

 - Hüsrev’in kurnazlıkla Şîrîn hakkında malumat aldığına dair bilgilerin aktarıldığı 

bölüm. (Hüsrev’in binden fazla adamı vardı ki her biri Şîrîn’den haber alma hususunda bir 

başka vazifeyle görevlendirilmişti. Eğer Şîrîn parmağını burnuna dokundursa hemen 

Hüsrev’e haber yetiştirirler ve onu bilgilendirirlerdi.) 

 

 - Ferhâd’ın ölümünün ardından okuyucuya nasihat edilen bölüm. (Nizâmî bu 

bölümde iyi huylu ve güzel ahlâklı olmanın erdeminden, dünyanın gelip geçici nimetlerine 

aldanılmaması gerektiğinden, kibir ve gururun fenalığından ve herkesin bir gün muhakkak 

ölümle hemhâl olacağından vs. bahsederek okuyucuya öğüt verir.) 

 

 - Hüsrev’in adaleti ve cömertliğiyle ilgili hususların aktarıldığı bölüm. (Hüsrev’in 

şan ve şöhreti göklere kadar yükselir ve o zamana kadar kimseye nasip olmayan bir 

saltanata kavuşur. Bütün halkıyla görüşmeye karar verdiği bir günde beş sınıf insanı 

huzuruna toplar. Huzurunda ilk safı zenginler; ikinci safı muhtaçlar ve fakirler; üçüncü safı 

takatsiz kalmış, mezarın kenarından bir kıl ile kurtulmuş hastalar; dördüncü safı 

ayaklarındaki zincirler gönüllerine bir çivi gibi batan esirler ile mahpuslar ve beşinci safı 

ise katiller oluşturur ki bu safta kimse birbirine nasılsın diye soramazdı ve önlerine af 
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ümidine düşmeleri için de bir kurtuluş çizgisi çekilmişti. Bu saflardaki zenginler, fakirleri 

görünce kendi hâllerine şükreder, fakirlerin gözü hastalara ilişince sağlıklarından ötürü 

hamd ü senada bulunur, hasta olanlar ayakları zincirli olanlara bakınca serbest oluşlarından 

dolayı hâllerinden memnun kalır, ayakları zincirli olanların gözü katillere değince 

dudakları Allah’a şükür için kımıldar ve katiller de kurtuluş ümidini görünce onların da 

gözleri ümit ışığı ile parlardı. Hüsrev’in sarayı, her sene bu merasimi düzenler ve halk, âdil 

bir idare sayesinde mesut ve müreffeh bir şekilde yaşardı.) 

 

 - Hüsrev’in şarap içmek için taht-ı takdîsîye oturduğu bölüm. (Hüsrev bir gün 

bahtına minnettarlık için taht üzerinde şarap sofrası kurdurur. Dört tarafı hükümdarların 

bûsegâhı olan taht-ı takdîsînin üzerinde sabit ve seyyar olan bütün yıldızlar, en küçük 

mesafeler hesaplanarak resmedilmişti. Şöyle ki Hüsrev’in tahtına bakan bir kimse 

Keyhüsrev’in câm-ı cihannümâsı gibi âlemin esrarını öğrenirdi. Burada Nizâmî araya 

girerek cömertliğin faziletinden, paylaşmanın güzelliğinden ve dünya hazinesinin çekilen 

zahmete değmediğinden bahsederek okuyucuya öğüt verir ve bu öğütlere istinaden 

Hüsrev’in hazine saçmakta güneşi bile geçtiğini söyler. Şöyle ki Hüsrev, gözünde bir 

toprak kadar değeri olmayan hazineleri gülerek dağıtırdı. Günde iki defa boyları uzun 

sofralar kurdurur, yemeği sahan dolusu, şarabı kâse ile verirdi. Sofrasında her çeşit nimet 

olduğu için misafirler hangisinden yiyeceğini şaşırırdı. Meclisini nefis kokularla donatan 

Hüsrev, sabah kahvaltılarında üzerine parlak inciler ekilen taze kebap yerdi. Bu kebap, 

gümüşten yapılmış ve içinde mis gibi ödağacı yakılan bir fırında pişerdi. Altın bir sofra 

üzerine konan ve bin yedi yüz miskal ağırlığında olan bu kebaptan Hüsrev, küçücük bir 

parça alır ve gerisini altın sofra ve fırınla beraber sarayda toplanan muhtaçlardan birine 

bağışlardı. Ertesi gün ortalık aydınlanınca yeniden fırın ve sofra yaptırır ve yine o âdetini 

tekrarlardı. Bütün hayatı boyunca bu tarzda yaşamayı tercih eden Hüsrev, zamanı gelince 

saltanatın elden gideceğini ve haşmet ve debdebenin bir işe yaramayacağını bilirdi.) 

 

 - Hüsrev’in Şeker’i görmek için gittiği Isfahan şehrinin ve yerlilerinin tavsif 

edildiği bölüm. (Hüsrev’in izlenimlerine göre Isfahan şehri Rûm’dan daha kalabalıktır ve 

karşılaştığı insanların hepsi güzel yüzlü, neşeli ve şendir.) 

 

 - Hüsrev’in, Şeker zannederek saray cariyelerinden biriyle eğlenirken tavsif edildiği 

bölüm. (Hüsrev, güzellikte harika sözleriyle gönülleri büyülerdi. Boyca herkesten uzun, 
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başı ve gerdanı ise daima göze çarpardı. Taze bir badem içinden daha latif bir vücuda sahip 

olan Hüsrev, endamındaki tenasüple boy atmış bir fidana benzerdi. Arzu atının topal 

olduğu bir gecede bile en az otuz fersah yol alır yani en isteksiz olduğu gecede bile otuz 

kere vuslat zevkini tadardı. En az içtiği gün kırk batman şarap içerdi.) 

 

 - Şîrîn’in yalnız kalıp ağladığı ve seher vaktinin övüldüğü bölüm. (Hüsrev, Şîrîn’in 

en iyi dert ortağının Şâvur olduğunu anlayınca, Şîrîn’in yalnız kalıp kendisinden başka bir 

şey düşünmemesini sağlamak için Şâvur’u yanına çağırır ve ona sarayında hususî bir 

makam verir. Böylece yalnız kalan Şîrîn, gece gündüz gözyaşı döker ve acılarını 

paylaşacak bir dostunun olmamasından dert yanar. Yine sabah olmak bilmeyen bir gece 

Şîrîn, o kadar sıkılır ki gece ona bir yıl kadar uzun gelir. Seher vaktine kadar ağlayıp inler 

ve Allah’a dua ve ilticâda bulunur. Burada Nizâmî araya girer ve seher vaktinin sırlarını 

okuyucuyla paylaşır. Şöyle ki: “Her ne istersen seher vaktinde bulursun. Hazinenin 

bulunduğu kaleye yol bulan insan, o hazineyi seher vaktinin anahtarı ile açmıştır, çünkü 

murat kalelerini orada fethederler, anahtar oradadır, işleri orada açarlar. Ruhların hayat 

bulduğu o mübarek zamanda dillerde tesbih gülü biter ve her bahtiyar yaradılışlının dili o 

zaman Halık’ı zikr ile meşgul olur. ‘Dil kuşu tesbih ile tahmid ediyorsa dilsiz olan nasıl 

tesbih edebilir’, deme zira tesbih ve takdislerin gönderildiği o İlahî dergahta dilsizlerin de 

dilini bilirler.”) 

 

 - Hüsrev ile Şîrîn’in gerdeğe girdiği bölüm. (Aralarında kıyılan nikahın ardından 

Hüsrev, Şîrîn’i hareme gönderir. Bir zaman sonra Şîrîn, nazik bir dille Hüsrev’i hareme 

davet eder. Davete icabet eden Hüsrev, o kadar eğlenir ve o kadar şarap içer ki hizmetliler 

onu Şîrîn’in odasına omuzlar üstünde götürürler. Şîrîn, Hüsrev’in sarhoşluk yüzünden 

yanına gelemediğini anlayınca, ona bir latife yapmaya karar verir. Hüsrev’in 

sarhoşluğunun derecesini anlamak için anne dediği, ailesinden kalma çirkin bir kocakarıyı 

süsler ve gelin gibi yanına gönderir. Hüsrev, durumu fark eder gibi olsa da sarhoşluk 

kâbusu onu o derece şaşırtmıştır ki kocakarıyı sevgilisi Şîrîn zanneder ve ona sarılır. 

Hüsrev’in çirkin bir kocakarıyı tanıyamayacak kadar sarhoş olduğunu anlayan Şîrîn, bütün 

haşmet ve cazibesiyle hareminden çıkar ve güzelliğiyle Hüsrev’i mest eder. Genç 

sevgilisinin cilvelerini gören Hüsrev, çılgına döner ve o şaşkınlık ve sarhoşlukla 

uyuyakalır. Âdeti üzere seher vakti uyanır ve gözü olgun bir hurma gibi duran Şîrîn’e ilişir. 

Bütün bir gece ve gündüz uyumayan Hüsrev ve Şîrîn, vuslat âleminde zevk sürerler ve 
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ertesi gün baygın bir hâlde uyuyakalırlar. Tatlı uykularından uyanan iki âşık, temizlenerek 

ibadetle meşgul olur. Hüsrev bir gün hususi odasına geçer ve güzellikleriyle göz 

kamaştıran Hümâyûn, Hemîlâ, Sementürk ve Hutenhatun’u yanına çağırır. Bunlardan 

Hümâyûn’u Şâvur’a, Hemîlâ’yı Nekîsâ’ya, Sementürk’ü Bârbed’e ve Hutenhatun’u da 

Büzürg Ümmîd’e bahşeder ve ardından Mehîn Banu’nun bütün mülkünü Şâvur’a verir. 

Bundan sonra hayatını hep zevk ve eğlenceyle geçiren Hüsrev’in, saçına beyaz bir kıl 

haberci gibi düşünce aklı başına gelir ve yaptığı keyfî hareketlerden utanarak nefsî 

arzularından uzaklaşır. Siyah saçlarındaki ak vesilesiyle evvelce gördüğü rüya aklına gelir 

ve mamur gönlü harap oluverir. Çünkü dünyada her şeyin mamur olduktan sonra haraba 

yüz tutacağını anlamıştır. Burada Nizâmî araya girer ve gençliğin elbette bir gün elden 

gideceğinden ve dünya hayatının son bulacağından bahsederek okuyucuya öğüt verir.) 

 

 - Şîrîn’in, Hüsrev’e adalet ve ilme dair öğüt verdiği bölüm. (Bir gün Hüsrev ile 

Şîrîn eğlenmek için bir mesîreye giderler ve adalet ve ilim hakkında sohbet etmeye 

başlarlar. Bir an fırsatını düşüren Şîrîn, Hüsrev’e döner ve zevk u safâyı bırakıp ilimle 

meşgul olunması gerektiğinden, ibadet ehli kulların bedduasının şiddetinden, padişahların 

halkın gönlünü hoş tutmak için ellerinden geleni yapmalarının zorunluluğundan, 

saltanattan dolayı gururlanmamanın ehemmiyetinden, bu dünyadan muhakkak bir gün 

göçüleceğini düşünerek ahiret için hazırlık yapılmasının öneminden ve ölen padişahların 

bu dünyadan amellerinden başka bir şey götüremediklerinden bahsederek nasihat eder.) 

 

 - Hüsrev ile Büzürg Ümmîd arasında geçen soru-cevap diyaloğunun aktarıldığı 

bölüm. (Şîrîn’in öğütlerinden ziyade etkilenen Hüsrev, bir gün Büzürg Ümmîd’i yanına 

çağırır ve himmetiyle kendisini büyük bir ümide kavuşturmasını ister. Ardından Hüsrev ile 

Büzürg Ümmîd arasında şu yolda bir soru-cevap diyaloğu başlar: 

 İlk Kımıldanış: Hüsrev, ârifler katında da çok kıymetli bir bilgi olduğunu 

söyleyerek Büzürg Ümmîd’den ilk yaratılan şeyi haber vermesini ister. Büzürg Ümmîd ise 

kulların, esrar perdesinin dışında kalan acizler oldukları için hakikatleri bilmekten mahrum 

bırakıldıklarını ve evveli evvelden başkasının bilemeyeceğini söyler. 

 Feleğin Ne Olduğu: Hüsrev, kendisini de çok düşündüren felek meselesi için 

Büzürg Ümmîd’e içinde canlı olan bu âlemin dışında kim olduğunu sorar ve ondan felek 

hususunu açıklamasını ister. Hikmetle konuşan Büzürg Ümmîd, feleğin nasıl olduğunu 

Allah’tan başkasının bilemeyeceğini, toprak âleminde gelip giden her şeyden 
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bahsedilebileceğini fakat aşinası olunmayan bir konuda pervâsızca konuşmanın doğru 

olmadığı için sırları gizli konuşan yüksek fikirlilerin feleğe dair olan bahisleri de kapalı 

tuttuğunu söyler. 

 Yıldızlar Âlemi: Hüsrev, yıldızların hangi bineğe bindiklerini bilmediğini fakat her 

yıldızın bir cihan ve her birinin bir yeri göğü olduğunu işittiğini söyler. Bunun üzerine 

Büzürg Ümmîd, bunu kendisinin de duyduğunu fakat iddiayı ispat eden bir delil 

göremediğini ve bu hakikatlerin sırrına erişmek istediyse de felekî ilimlerin bunun 

imkânsız olduğunu gösterdiğini aktarır. 

 Mebde ve Meâd: Hüsrev’in dünyaya nereden geldiklerini, niçin geldiklerini ve 

nereye gideceklerini sorması üzerine Büzürg Ümmîd, bulunduğumuz yerden yol çok 

uzaktır, yolu görmeden menzili nasıl gösterebiliriz diyerek bu sırrın perdeden dışarı 

çıkamayacağını ve bir defa bu tuzaktan kurtulursan ne olduğunu ve nereden geldiğini o 

zaman anlayacağını söyler. 

 Cihandan Geçmek: Hüsrev, ebedî uykuya yatan dostlarının gördükleri rüyayı 

kimseye söylemedikleri için hayrette kaldığını, hepsinin de: “Bizim gibi toprağa gel.” 

dediği hâlde hiçbirinin: “Ben böyle gittim, sen şöyle gel.” demediğini söyler. Bunun 

üzerine Büzürg Ümmîd, ahiret âleminin bedelinin bu dünya olduğunu, o âlemin 

terennümünün bu âlemin sazına sığamayacağını, bu yüzden çıkarılacak her sesin ahenksiz 

düşeceğini ve ateşe üflenirse alevlenip su dökülürse söneceğini söyler. 

 Ruhun Bekâsı: Hüsrev tekrar Büzürg Ümmîd’e döner ve şöyle sorar: “Eğer cihan 

vücut gibi ruhu da yiyecekse neden bizimle rüyada cenkleşiyor? Yok eğer bedenden 

ayrılan ruh bâkî ise bu kadar insanın ruhu nereye gitti?” Büzürg Ümmîd de cesetsiz ruh 

görmenin imkânsız olduğunu, ne cesetsiz ruhtan sual sorulabileceğini ne de pergel 

olmadan kalemin hareket edebileceğini, dolayısıyla ruh, ten pergelinden alâkasını kesince 

feleğin pergelinin harekete geçeceğini söyler. 

 Uykuda Kalıpların Nasıl Göründüğüne Dair: Hüsrev bu cevabın ardından sorularına 

şöyle devam eder: “Eğer ruhun bekâsı varsa vücutların yaratılması manasız değil midir? 

Uykuda gördüğüm bu nakışlar ve bu nakışları koruyan kimdir?” Büzürg Ümmîd bu soruya 

şöyle karşılık verir: “Bu kadar şahit ile sabittir ki senin ölmüş hayallere bir alışkanlığın 

vardır. Fikir uykuya yatınca o alışkanlık eseri olan nakışlar ve suretler zâhir olur.” 

 Öldükten Sonraki Dirilme Devresini Hatırlamaya Dair: Hüsrev’in öldükten sonra 

bu cihanın olaylarını hatırlayıp hatırlayamayacağını sorması üzerine Büzürg Ümmîd, geçen 
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gecenin konuşmasını hatırlayamayan bir kimsenin bu geceyi de unutabileceğini dolayısıyla 

bir gün bu dünyadan göçünce buradan da bir şey hatırlayamayacağını söyler. 

 Yeryüzünün ve Havanın Nasıl Olduğuna Dair: Hüsrev, Büzürg Ümmîd’den hızlı 

feleğin dönüşüne, yeryüzüne ve havaya dair açıklamalar yapmasını isteyince Büzürg 

Ümmîd, havanın bir rüzgâr olup başka bir rüzgârdan dalgalandığını, yeryüzünün bir toprak 

olup zerre kadar kıymeti olmadığını ve cihanda ilk yaratılanın yeryüzü, yeryüzünün son 

yaratılanının da insan olduğunu söyler. 

 İtidal Yoluyla Sıhhati Korumaya Dair: Hüsrev’in, bir doktordan ister gibi birkaç 

tavsiye istemesi üzerine Büzürg Ümmîd: “Ne aç kalacak kadar az ne de zarar verecek 

kadar çok ye.” diyerek öğüt verir. 

 Canın Vücuttan Nasıl Çıktığına Dair: Hüsrev’in: “Canlar yuvalarından nasıl 

uçarlar?” sorusu üzerine Büzürg Ümmîd, görülmemiş bir şeyden bahsedilemeyeceğini 

ancak işitilenlerden konuşulabileceğini söyler ve bu konuyla ilgili canları bir zincir gibi 

birbirine bağlı olan dört Mubid’in söylediklerini aktarır: 

 Birinci Mubid’in Misal Getirmesi: Canın vücuttan çıkması bir kimsenin rüyada 

kendisini denizin derinliklerine atmasına benzer. Kurtulmak için ne kadar çabalasa da 

fayda etmez. Kan ter içinde uykudan uyanınca, rüyada gördüğü bir korkudan ibaret kalır. 

 İkinci Mubid’in Misal Getirmesi: Canın vücuttan çıkması, Allah’ın göklere kadar 

yükselttiği bir köşke benzer ki ağır vücutlu biri oradan aşağı düşerken can korkusuyla elini 

köşkün saçağına atar, orada öyle kalsa kol kuvveti kesilecek, aşağı düşse felaket büyük 

olacak. O ıstıraplı tutuş, her ne kadar onun elini gevşetirse de yine saçağı sıkı sıkı tutar 

fakat sonunda güçsüz kalınca hem kendisi hem saçak yere düşer. 

 Üçüncü Mubid’in Misal Getirmesi: Canın vücuttan çıkması öyle bir şeydir ki bir 

çoban, sürüsünü güderken bir kurt gelir ve bir koyun kapar, çoban kurtla savaşmaya başlar. 

Bir taraftan kurt gücü yettiği kadar çeker, diğer taraftan da çoban koyunu kurtarmaya 

çalışır. Kuvvette kurt üstün gelince de çobana feryat edip yaka yırtmak düşer. 

 Dördüncü Mubid’in Misal Getirmesi: Canın vücuttan çıkması öyle bir sırdır ki naz 

haclesinde oturan bir adama benzer. Adamın yanında ise ay parçası gibi bir gelin vardır 

fakat birden kendisine delilik ârız olan bu gelinin ne güzelliğini hatırdan çıkarmak ne de 

deliliğinden ötürü onunla birleşmek mümkündür. Sonunda delilik artınca adam bir âhunun 

aslandan kaçışı gibi ondan kaçar. 

 Hz. Muhammed’in Peygamberliğine Dair: Söz peygamberlere intikal edince 

Hüsrev, Büzürg Ümmîd’e Arabistan’da peygamberlik davasında bulunan şahsın kim 
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olduğunu sorar ve kendi diniyle onun dini arasındaki farkı açıklamasını ister. Büzürg 

Ümmîd, Hüsrev’in bu sorusuna şöyle karşılık verir: “O İlahî bahis bizim mevzumuzun 

içine girmez. Bu insanlar ancak bu kubbenin altındaki hadiselerden bahsedebilirler. O zatın 

sesi ise bu kubbenin dışındadır. O ne yıldızlardan ne de yüksek feleklerden söz açar çünkü 

bu ikisi suret, o ise hakiki musavvirin şakirdidir. O, bu dokuz feleğin üstünde uçar, ben o 

makamlara aşina bir insan değilim ki bu sırdan bahsedebileyim. Ey padişah! Arapların dini 

ile oynama! Zira o hak bir dindir, hak ile oynanmaz.” Bu sözün tesirinden Hüsrev’in 

vücudu ateşler içinde yansa da talihi olmadığı için Hz. Muhammed’in (s.a.v.) dini ona 

nasip olmaz. Şîrîn, Büzürg Ümmîd’in söz hazinesinin kapısını Hüsrev’e açtığını görünce 

kendisine de Kelile ve Dimne’den birkaç hikmet söylemesini ister: 

 Kelile ve Dimne’den Kırk Fıkra ile Kırk Hikmet: Bir gül gibi açılan Büzürg 

Ümmîd, kırk fıkra ile kırk hikmet söyler. 

 Öküz ile Aslan: Öküzün o hilekâr aslandan kendisini koruduğu gibi sen de kendini 

nefsinden koru. 

 Maymunun Dülgerliği: Maymunun elinden dülgerlik gelemeyeceği gibi nefisten de 

yararlılık gelmez. Bu yüzden nefsine uyma. 

 Tilki ile Davul: Riyâ ve hile ile hayattan ancak tilkinin o patlak davuldan ettiği 

istifade kadar istifade edebilirsin. 

 Hırkasını Hırsıza Çaldıran Cimri Zahit: Hırkasını hırsıza kaptıran zahit gibi cimri 

olma ki üzüntüler sana el uzatmasın. 

 Karga ile Yengeç: Karganın yılana yaptığının, başına gelmesini istemiyorsan 

kimsenin evinde dostluk terbiyesini bozma. 

 Balıkçıl ile Yengeç: Hile yaparsan cezan, balıkçılın yengeçten gördüğü olur. 

 Tavşan ile Aslan: Tavşanın faiz yiyen aslana yaptığından ibret al ve faizcilik yapma 

 Üç Balık ve Birinin Oltadan Kurtuluşu: Tıpkı tecrübeli balığın oltaya düşmekten 

kurtulduğu gibi bu toprak zindandan kurtulmak da ancak nefsini öldürmekle mümkündür.  

 Çakal, Kurt ve Karganın Deveyi Öldürmek için Birleşmeleri: Çakal, kurt ve karga 

tecrübeli balığın yaptığını yaptılar ve devenin ölümüne sebep oldular. 

Alaca Karabatak ile Deniz Dalgası: Tıpkı alaca karabatağın deniz dalgasından 

kurtulduğu gibi düşmanlarından kurtulman da ancak tedbirle mümkündür. 

Kaz ile Kaplumbağa: Birçok baş, dil yüzünden toprağın altına girmiştir. 

Kaplumbağa ile kazlar kıssası da buna bir örnektir. 
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 Kuş, Maymun ve Yıldız Böceği: Bu dünya zindanından ehliyetsiz olan insanlardan, 

daima ahmak kuşun o birkaç maymundan gördüğünü görürsün. 

 Bilgili Tacir ile Bilgisiz Tacir: Bilgili tacirin, bilgisiz tacirin malını yiyemediği gibi 

hile ile bir kimsenin malı yenmez. 

 Kurbağa, Yılan ve Gelincik: Eğer bilgili bir adama hile kapısını açarsan yılanı 

öldüren kurbağa gibi sen de başını verirsin. 

 Demir Yiyen Fare ile Çocuk Kapan Doğan: Hileyi bırak ve hilekâr adamın sözlerini 

dinleme! Farenin demir yemesi hile ile olduğu gibi doğanın çocuğu uçurması da hile iledir. 

 Kadın ile Çadır Yakan Nakkaş: Hile yaparsan o çadır yakan nakkaşa benzersin. 

 İlaç ile Zehiri Karıştıran Hekîm: Âlimin elinden içilen ilaçla vücut sıhhat bulur, 

cahilin elinden içilen ilaç ise zehir olur. 

 Boynu Halkalı Güvercin ile Güvercinlerin Tuzaktan Kurtuluşları: Tıpkı o süslü 

kuşun o tuzaktan kurtuluşu gibi hayatın hadiselerinden de ancak bilgi sayesinde kurtulmak 

mümkündür. 

 Karga, Fare, Âhu ve Kaplumbağanın Muahede Yapması: Havai olma! Tuzaktaki 

fareden ve ağzını kapayan kargadan vefâ dersi al!  

 Fare ile Zahit ve Altın Bulma: Zulümle kimsenin tarlasından bir arpa tanesi bile 

alma. Çünkü fare, zahitten bir parça tanesi aldı ve yerine altın verdi. 

 Yayın Kirişini Yediği için Can Veren Kurt: Yay tutan kurt gibi mağrur olma. Zira 

felek ansızın kalbine ok saplar. 

 Karga ile Baykuş: Hırsı bırak! Zira hırs yükünü taşıyan bir adam, karganın 

baykuşla uyuşamadığı gibi akıl ile uyuşamaz.  

 Tavşanın Filleri Çeşme Başından Kovalaması: Gurur yüzünden düşmanını 

küçümseme, bak ki tavşan, filleri nasıl iki paralık etti. 

 Oruç Tutan Kedi ile Turaç ve Tavşan: Hırstan ve riyâdan yüz çevirmek lâzımdır. 

Bak, kedi oruç sayesinde nasıl bir rızık buldu. 

 Hırsızın Köpek Yerine Zahidin Koyununu Kapması: Kimin tabiatında hilekârlık 

olursa koyununa köpek damgası vurulur. 

 Zevc, Zevce ve Hırsız: Kadının hırsız korkusundan kocasına sarıldığı gibi sen de 

fitneden kaç ve vefâya sarıl. 

 Dev, Hırsız ve Zahit: Eğer düşmanların birbirlerine düşerlerse, zahidin devden ve 

hırsızdan kurtulduğu gibi sen de kurtulursun. 
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 Kadın, Dülger ve Kaynana: Uyanık ol! Karısının fendi ile kalp gözü kör olan dülger 

gibi olma. 

 Fare Soyundan Olan Bir Kızın Fareyi Seçmesi: Eğer kötü değilsen kötü ile arkadaş 

olma! O insan yiyen fare soyundan gelen kız gibi… 

 Maymun ile Kaplumbağa: Dünyadan kurtulmak, başını ondan başka tarafa 

çevirmekle mümkündür. Zira maymun da kaplumbağadan bu tedbirle kurtuldu. 

 Tilkinin Eşeği Aldatması ve Onu Aslana Teslim Etmesi: Hayatta eşek gibi gafil 

olmamak lâzımdır. Zira gaflet yüzünden eşeğin ciğerini tilki yedi. 

 Veresiyeyi Düşünen Zahit ile Yağ ve Bal Küpü: Alınması şüpheli olan alacakları 

düşünme. O derviş adamın hazır helvayı düşündüğü gibi hazıra bak. 

 Zahidin, Suçsuz Olan Gelinciği Öldürmesi: Riyâkâr olan zahide arka çevir; böylesi 

kişiler o zahide benzer ki masum olan bir gelinciği öldürmüştür. 

 Erkek Güvercinin Dişi Güvercini Öldürmesi: Erkek güvercinin dişi güvercini 

öldürmesi gibi, bir şeyin esasını anlamadan kimseye kötü zanda bulunma. 

 Farenin, Kedinin Tuzağını Kemirerek Kesmesi: Farenin o kediyi işkenceden 

kurtardığı gibi bu zindana benzeyen dünyadan kendini akıl sayesinde kurtar. 

 Padişah ve Şehzade ile Turfay Kuşu: Turfayın kafesten uçtuğu gibi bu kafesten 

dışarı uç ki orada kalmayasın. 

 Zahit Çakal ile Canavarların Aslan Önünde Kovuculuk Etmeleri: Zahit çakalın o 

aslanın hışmından emniyette kaldığı gibi sen de kılıçtan ancak doğruluk sayesinde 

emniyette kalabilirsin. 

 Seyyah, Kuyumcu ve Yılan: Sen iyilik yap ve zalim düşmandan korkma. Seyyah, 

yaptığı iyilik sayesinde canını o yılandan kurtardı. 

 Tacirin, Çiftçinin, Şehzadenin ve Zenginin Dört Çocuğu: Tacirin çocuğundan 

şehzadenin çocuğuna kadar herkesin rızkı, küpüne göre konulmuştur. 

 Aslanın Ava Gitmesi ve Yavrularının Av Olması: Kan dökmek için diş bileme. Zira 

o kan dökücü aslanın yavruları, bu yüzden telef olmuştur. 

 Büzürg Ümmîd’in anlattığı bu hikmetli hikâyelerden çok etkilenen Hüsrev, yaptığı 

haksızlıklardan dolayı pişmanlık duyar ve adalet sarayını yeniden kurar.) 

 

 - Hakîm Nizâmî’nin nasihat ve hikmet söylediği bölüm. (Bu bölümde Nizâmî 

gönlüne seslenir, takdire layık sözleriyle kendisini Büzürg Ümmîd’le karşılaştırır ve yüz 

tane Büzürg Ümmîd’e hikmet dersi verebileceğini söyleyerek ilmini över. Ardından 
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kâinatın sırlarını, hadiselerin iç yüzlerini ve değişmelerini bildiğini, bütün felek zayicesini 

cetvel cetvel hikmet usturlabıyla hallettiğini ve eğer dilerse bu eski âlemi baştan ayağa 

kadar açıklayabileceğini söyler. Sözlerine Allah’ın zatını överek devam eden Nizâmî, onun 

vücudunun evveli ve âhirinin olmadığını ve insanın ancak mânâ yoluyla kendini bilirse 

Allah’ı da bilebileceğini belirtir.) 

 

 - Hüsrev’in Şîrûye tarafından öldürtülmesi üzerine Nizâmî’nin benzetme yaptığı 

bölüm. (Bu bölümde Nizâmî, Hüsrev’i güneş gibi açılan ve letâfetiyle cihana ümit veren 

bir gül fidanına benzetir. Ansızın korkunç ve sarhoş bir bulut, elinde kılıçla güllerin kanını 

dökmeye gelir; öyle müthiş bir dolu yağdırır ki o gül fidanından ne bir dal kalır ne de bir 

yaprak. Uykusundan uyanan bahçıvan, bahçede ne gül görür ne de gül fidanı. Gülün 

derdinden gül suyu gibi kanlı gözyaşı döker.) 

 

 - Hüsrev’in cenaze töreninde Şîrîn’in, Bârbed’in ve Büzürg Ümmîd’in tavsif 

edildiği ve Şîrîn üzerinden bütün kadınların övüldüğü bölüm. (Hüsrev’in öldürülmesi 

cariye ve köleler dahil herkesi çok üzmüştür. Bârbed, elinden mızrabı atmış, bir kalem gibi 

parmaklarını kesmiştir. Büzürg Ümmîd’in ümidi kırılmış, bir söğüt yaprağı gibi titremekte 

ve bitkin bir sesle feryat etmektedir. Şîrîn ise cevher küpelerini kulağına takmış, saçlarını 

halka halka omzuna atmış, mahmur gözlerine sürme çekmiş ve bir gelin gibi parmaklarına 

kına yakmıştır. Bu güzelliğiyle Hüsrev’in tabutu arkasından sarhoş bir hâlde gidiyordu. 

Öyle ki o âfeti gören kendini kaybediyordu. Herkes Hüsrev’in ölümünden müteessir 

olmadığına hükmetmişti. Hatta Şîrûye bile Şîrîn’in kendisini sevdiği zannına kapılmıştı. 

Bu bilgilerin ardından Nizâmî: “Şîrîn’e ne mutlu, onun tatlı ölümü ne mutlu bir ölümdür, 

onun can alış ve can verişi ne mutludur, âşıklara aşk yolunda böyle ölmek yakışır, canan 

için işte böyle can verilir.” diyerek her kadın olanın nâmert olmayacağı ve kadınların ruh 

itibariyle vefâlı ve sadık oldukları üzerinden kadınları över. Ayrıca Nizâmî’nin eserine 

göre Hüsrev ile Şîrîn’in mezarı başında şu sözlerin yazıldığı bir levha vardır: “Katı 

toprakta yatan Şîrîn’den başka hiçbir kimse, kendisini başkası için öldürmemiştir.”) 

 

 - Cihanın yerildiği ve Nizâmî’nin, oğlu Mehmed’e (Muhammed’e) nasihat ettiği 

bölüm. (Nizâmî bu bölümde Hüsrev ile Şîrîn’in ölümü üzerine kimseye vefâ göstermeyen 

cihana gönül bağlanmaması gerektiğini, kim olursa olsun herkesin muhakkak bir gün 

ölümü tadacağını, insana yol göstermek için kemale ermiş, mürşitlerin mürşidi olmuş 
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aklının yeteceğini, dünyanın insanı aldatan gelip geçici zevklerle dopdolu olduğunu ve 

yapılan bütün iyilik veya kötülüklerin karşılığının ahirette alınacağını söyleyerek 

okuyucuya nasihat eder ve Derbent hükümdarının kendisine bağışladığı Âfâk’ı, genç yaşta 

dünyadan göç etmesi vesilesiyle Şîrîn’le karşılaştırarak över. Ardından yedi yaşındaki oğlu 

Muhammed’e “gözümün bebeği” şeklinde hitap eder ve boş ve manasız şeylerden uzak 

durmasını, İlâhî bir ilim öğrenmek için gayret etmesini ve öğrendiği ilimle meclislerde 

hikmet ve irfan ışıkları saçmasını öğütler.) 

 

 - Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mucizelerinden birkaçının aktarıldığı bölüm. 

(Hüsrev’in, Şîrîn’in İslâm dinini kabul etme teklifini geri çevirmesinin ardından Nizâmî 

araya girer ve Hz. Peygamberin bazen ayı ikiye bölüp bazen de onu gökten indirip 

hırkasında saklaması, bazen bir kayaya sır söyleyip bazen de bir taşın ona cevap vermesi, 

kudret ve ulviyyeti ile dağı yerinden oynatması, heybetiyle toprağı yel gibi uçurması, 

ihsanıyla hazineleri değersiz bırakması, rüzgârının kalplere hayat vermesi vb. 

mucizelerinden bahsederek ne kadar büyük bir peygamber olduğunu gösterir.) 

 

 - Hüsrev’in, kendisine gönderilen İslâm’a davet mektubunu yırtması sonucu Hz. 

Peygamberin bedduasıyla gerçekleşen mucizelerin aktarıldığı bölüm. (Hüsrev’in, Hz. 

Peygamber tarafından mektupla gelen elçiyi hakaretle geri göndermesi üzerine sarayı yerle 

bir olur, Dicle üzerine kurulu olan demir köprü sel tarafından yıkılır, ateş saçan bir samyeli 

rüzgârı Şebdîz ve Gülgûn’u alıp götürür, askeri Zikar savaşında mahvolup gider ve kara 

kuşu bir güvercin tarafından parçalanır. Nizâmî, bu bilgilerin ardından bu mucizeleri 

gördükleri hâlde hâlâ İslâmiyet’i kabul etmeyen taş yüreklilerin olduğundan, Hz. 

Peygamberin şeriatının, haşmet ve heybetinin büyüklüğünden ve onun saltanatının 

kıyamete kadar devam edeceğinden bahsederek okuyucuya nasihat eder.) 

 

3.2.2. Mensûr Hüsrev ü Şîrîn Tercümesinde Olup Nizâmî’nin Hüsrev ü 

Şîrîn’inde Olmayan Bölümler 

 

 - Behrâm-ı Çûbîn’in tavsif edildiği bölüm. (Mensûr tercümede verilen bilgilere 

göre Behrâm-ı Çûbîn, Hürmüz’ün ordusunun kumandanı olup yine padişahlar neslinden 

gelmektedir. Gayet dilaver ve yiğit bir kumandan olan Behrâm-ı Çûbîn, ne zaman bir 



175 

tarafa asker göndermek gerekirse Hürmüz tarafından görevlendirilir ve gönderildiği yerden 

zafer ve yüz aklığı ile dönerdi.) 

 

 - Hüsrev’in bir gece sarayında eğlence meclisi tertip edip Şîrîn’i davet eylemeden 

önce kalbinden geçen duyguların aktarıldığı bölüm. (Hüsrev, bir gece sarayında eğlence 

meclisi hazırlatır ve ola ki bir sebepten Şîrîn’in cariyeleri meclisi tenhalar da fırsatını bulup 

sevdiğimin mühürlü hazinesine vasıl olurum düşüncesiyle Şîrîn’i sarayına davet eder.) 

 

 - Hüsrev’in, Ferhâd’ı Bîsütûn dağını kazmaya gönderdikten sonra, her gün işinde 

ne kadar ilerlediğinden haberdar olabilmek için ardınca gözcüler görevlendirdiği bilgisi, 

Nizâmî’nin eserinde yoktur. 

 

 - Ferhâd’ın ölümüyle ilgili ikinci bir rivayetin anlatıldığı bölüm. (Rivayete göre 

Ferhâd, Azrak isimli büyücü kadından Şîrîn’in ölüm haberini alınca, elinde olan külüngünü 

havaya atar ve külüng yere düşerken başını altına tutarak intihar eder.) 

 

3.2.3. Nizâmî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i ile Mensûr Hüsrev ü Şîrîn Tercümesi 

Arasındaki Vaka Farklılıkları 

 

 - Hüsrev’in doğumundan gençlik çağına kadar olan dönemdeki yaş kesitleri iki 

eserde farklı verilmiştir. Yani mensûr tercümede Hüsrev’in yedi, on ve on beş yaşlarındaki 

maharetlerine değinilirken Nizâmî’nin eserinde bu yaş aralıkları beş, altı, dokuz, on ve on 

dörttür. Şöyle ki mensûr tercümede Hüsrev’in yedi yaşında her nesneyi bilip anladığı, üstat 

hocalardan ilim öğrenip az zamanda okuma yazmayı öğrendiği; on yaşında ata binmeyi, ok 

atmayı, gürz sallamayı ve bir dilavere lâzım ne kadar hüner varsa hepsini öğrendiği; on beş 

yaşına girdiğinde ise etrafı gezip avlandığı belirtilirken Nizâmî’nin eserinde beş yaşında 

acayip şeylere bakıp ibret aldığı; altı yaşında bir fidan gibi boy atıp etrafında gördüklerinin 

sebebini ve hikmetini sormaya başladığı; dokuz yaşından sonra mektebi bırakıp aslan ve 

ejderhalarla boy ölçüşmeye başladığı; on yaşına girdiğinde otuz yaşındakileri yere serdiği, 

kuvvette aslanlarla pençeleştiği, direği kılıcı ile bir vuruşta ikiye böldüğü, ok ile kıldaki 

düğümü çözdüğü, mızrakla zırhın halkasını kopardığı, yayını hedefe çekince muhakkak 

isabet ettirdiği, on yayı bir anda çekebilen bir adamın onun yayını zorlukla çektiği, bir 

kement atışla on kişiyi kaptığı, bir ok atışla dokuz kılıcın kabzasını birden vurduğu, 
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düşmanlarının onun kılıcı karşısında söğüt yaprağı gibi titrediği, mızrağını taşa şimşek gibi 

sapladığı, süngüsünü mermerin içine işletebildiği; on dört yaşına basınca ise artık gözünün 

gizli şeyleri araştırdığı ve hayatın iyi ve kötü taraflarını hesapladığı aktarılmaktadır. 

 

 - Hüsrev’in düşmanlarından birkaçı bir araya gelir ve Hüsrev ile babası Hürmüz’ün 

arasını bozmak için Hüsrev’in adıyla bir miktar akçeyi sikkeleyip memlekete yayarlar. 

Hüsrev’in adıyla sikkelenmiş akçeleri gören Hürmüz, gazaba gelir ve Hüsrev’in yakalanıp 

öldürülmesini emreder. Bu durumdan Hüsrev’i gizlice haberdar eden ve kaçması 

gerektiğini söyleyenler iki eserde farklı kişilerdir. Mensûr tercümede bunlar, şehzadenin 

taraftarı birkaç kişi olarak belirtilirken Nizâmî’nin eserinde Hüsrev’i kaçması hususunda 

uyaran kişi Büzürg Ümmîd’dir. 

 

 - Cariyelerden kendisi için köşk yaptırmalarını isteyen Şîrîn’in bu isteği iki eserde 

mimara farklı şekilde arz edilir. Mensûr tercümede cariyeler, mimarı kapıya çağırıp gizlice 

Babil şehri cadılarından aralarına bir sihirbaz geldiğini, her gün gözünü gördükçe 

bağırlarını kan eylediğini ve kendileriyle aynı sarayda kalmak istemeyip başka bir yerde 

köşk istediğini söylerler. Nizâmî’nin eserinde ise cariyeler, mimarı bir köşeye alırlar ve 

aralarında Babil’den gelen tecrübe görmüş bir cadı olduğunu, eğer zemine: “Ey zemin 

kalk!” dese onun parça parça havada görülebileceğini ve eğer feleğe: “Dur!” dese feleğin 

kıyamete kadar bir ayak üzerinde kalacağını belirterek kendilerinden havası çok sıcak bir 

yerde köşk yaptırmalarını istediğini ve bundan maksadının da insanların oraya az gidip 

cadılıklarını anlamasınlar diye olduğunu söylerler.  

 

 - Hürmüz’ün tahtının boş kalma sebebi iki eserde farklılık gösterir. Tahtın boş 

kalma sebebi mensûr tercümede Hürmüz’ün gözlerine mîl çekilip kör edilmesi iken 

Nizâmî’nin eserinde gözlerine mîl çekilip öldürülmesidir. 

 

 - Hüsrev’in Şîrîn’e küsüp Rûm Kayser’inin yanına gitme sebebi iki eserde farklı 

şekilde nakledilmiştir. Bu durum, mensûr tercümede Şîrîn’in, Hüsrev’in vuslat talebine 

olumsuz karşılık vermesi neticesinde gerçekleşirken Nizâmî’nin eserinde ise şöyledir: 

Gece düzenlenen eğlence meclisinin etkisiyle sarhoş uyanan Hüsrev, tekrar Şîrîn’den 

vuslat talep eder. Şîrîn, Hüsrev’in vuslat talebini reddetmekle kalmaz: “Sen saltanatı elde 

etmeye bak, ben işte buradayım; sen onu ele geçir ki ben nasıl olsa eldeyim; ben saltanatsız 
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murat sürmek istemem; ben ve saltanat beraber olmalıyız; sen padişahlık mülkünü ele 

geçir, padişahlık olursa ben nasıl olsa senin olurum; eğer benimle düşüp kalkmaktan zevk 

alırsan korkarım ki padişahlıktan olursun; eğer padişahlığa tekrar kavuşmak istiyorsan beni 

bu yolda kaybetsen de ne çıkar; cihan sana soyundan kalmış eski bir mülktür, başkalarının 

eline geçmesi büyük ayıp olur; cihanı, gayret edip koşturan kazanır; gençsin, arslansın, 

padişahsın, büyüksün ve bu yüzden taç sahibisin; fitnenin ayağını memleketten kes, 

kudretini göster ve tâcını, tahtını çalan Behrâm-ı Çûbîn’in vücudunu kılıçla parça parça 

et!” diyerek onur kırıcı sözlerle önce babasının tahtını geri almasını söyler. 

 

 - Hüsrev’in Şîrîn’e küsüp Rûm Kayser’inin yanına gidişi mensûr tercümede Mehîn 

Banu ve Şîrîn’in haberi olmadan, gizli bir şekilde gerçekleşirken Nizâmî’nin eserinde 

Şîrîn, Hüsrev’in gidişine bizzat şahittir. Şîrîn’in ateşli sözleriyle gazaba gelen Hüsrev, 

hışmından Şebdîz’in üstüne atlar ve sert bir dille Şîrîn’e aşağıdaki sözleri söyleyerek 

Rûm’un yolunu tutar: “Ben gidiyorum gecen hayırlı olsun. Önüme ister derya çıksın ister 

ateş, beni yolumdan döndüremez. Bundan sonra beni uyuyacak sanma, artık sadece 

kükremiş bir arslan gibi savaşmakla meşgul olacağım. Bana akıl mı öğretiyorsun? Ben ki 

yakan bir ateşim, bana yanmayı mı tarif ediyorsun? Bazen murada eremezsin diye 

korkutup bazen de mertlik mi öğretiyorsun? Beni senin aşkın taçtan etti. Eğer senin sevdan 

başta olmasaydı dertli başım taçsız kalmazdı. Felek gibi başıma kement atıp aşkına esir 

ettin sonra da benden yüz çevirdin. Önce bana şarap verip sarhoş ettin ve sarhoşlukla 

ayaklarımı bağladın sonra da kalk, uyan düşmanlarına saldır diyorsun. Çekilip gitmeye ve 

kendi işimin peşinden koşmaya karar verdim. Bundan sonra senin nasihatini hatırlayıp 

çalışmaktan geri kalmam. Beni kendi hâlimden haberdar ettin, iyi kötü her şeyi kısaca 

bildirdin. Benim önceden tâcım da tahtım da vardı. Beni bedbaht ve çaresiz bırakan sensin. 

Eğer senin gamın benim eteğimi tutmasaydı hangi rüzgâr beni bu toprağa düşürürdü? 

Gitmeyi hatırlamıyor değildim. Hem öyle saygısız misafir de değilimdir. Önüme sofra 

koyduğun müddetçe oturdum fakat mademki ekmeğimi torbama koydun artık gidebilirim.” 

  

 - Hüsrev ile Behrâm-ı Çûbîn’in yaptıkları savaşta, Hüsrev’in yanında olan ve 

saldırmak için usturlaba bakarak kuvvetli talii gözetenler mensûr tercümede hükemâ olarak 

tanıtılırken Nizâmî’nin eserinde bu kişi Büzürg Ümmîd’dir. 
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 - Şîrîn, sütün daha kolay gelebilmesi için köşkü ile koyunların otladığı yer arasına 

bir yol yapan Ferhâd’a kıymetli inciler ve cevherler bahşeder. Mensûr tercümede Ferhâd, 

bu cevherleri alıp yere saçarken Nizâmî’nin eserinde ise Şîrîn’in ayakları altına serper. 

 

 - Hüsrev, Ferhâd ile münazarada aciz kalması neticesinde düşüncelerini (“Biz buna 

mal vermekle başa çıkarız sandık, bu kadar altın gözüne çöp kadar görünmeyip asla iltifat 

etmedi. Belki sözle yola getiririz diye suale çektik her sorumuza gereği gibi cevap verip 

hiçbirinin altında kalmadı. Bunu daha fazla konuşturmayıp büyük bir işe salmak gerekir. 

Belki bu vesileyle bundan kurtuluruz.”) mensûr tercümede kendi kendine dile getirirken 

Nizâmî’nin eserinde ise yanındaki ileri gelenlere dönerek söyler. 

 

 - Hüsrev, Ferhâd’ı altın ve cevherle kandıramayacağını anlayınca, ona Bîsütûn 

dağını ortadan kaldırması karşılığında Şîrîn’den vazgeçeceğini söyler. Teklifi kabul eden 

Ferhâd’a Bîsütûn dağını göstermek için dağa kadar kılavuzluk eden mensûr tercümede bir 

hizmetli iken Nizâmî’nin eserinde bu kişi bizzat Hüsrev’in kendisidir.  

 

 - Bîsütûn dağına giderek kazmaya başlayan Ferhâd, mensûr tercümede sadece 

Hüsrev ile Şîrîn’in suretlerini dağa nakşederken Nizâmî’nin eserinde suretleri dağa 

nakşedilenler Hüsrev, Şîrîn ve Şebdîz’dir. 

 

 - Bir gün Şîrîn, Bîsütûn’u kazan Ferhâd’ı ziyaret etmek ister fakat yolculuk için 

Gülgûn’un haricinde bir atın eyerlenmesini ister. Bunun sebebi mensûr tercümede yolda 

rast geldiği kişilerin Gülgûn’dan kendisini tanımalarını engellemek içinken -ki bu yüzden 

kıyafetini de değiştirmiştir- Nizâmî’nin eserinde ise Gülgûn’un yerinde olmayışıdır. 

 

 - Şîrîn’in öldüğü yolundaki yalan haberi Ferhâd’a ileten kişi, mensûr tercümede 

Şîrîn’in komşusu olarak kendini tanıtan Azrak isimli büyücü bir kocakarı iken Nizâmî’nin 

eserinde ise asık suratlı, çatık kaşlı, gaddarlığından kasap gibi kan dökücü bir adamdır. 

 

 - Ferhâd’ın ölümü üzerine Hüsrev’den gelen taziye mektubunu alan Şîrîn, mensûr 

tercümede herhangi bir tepki göstermezken Nizâmî’nin eserinde sevinçten yüzü ay gibi 

parlar ve mektubu üç defa öptükten sonra mührünü kaldırarak açar. 
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 - Meryem’in ölümü iki eserde farklı sebepler neticesinde gerçekleşir: Mensûr 

tercümede hastalanıp yataklara düşen Meryem, verilen bütün ilaçlara rağmen ruhunu 

teslim eder. Nizâmî’nin eserinde ise Meryem’in ölümü şairin de belirttiği gibi biri zayıf 

ihtimal olmak üzere iki rivayet üzerine kuruludur. Zayıf ihtimale göre Şîrîn, Hüsrev ile 

aralarına girdiği için Meryem’i zehirleyerek öldürür. Bu rivayetin ardından Nizâmî söze 

şöyle devam eder: “Sen işin doğrusunu istersen bil ki Şîrîn, maddî bir zehirle değil 

teveccüh kuvvetinin ve ruh himmetinin zehirli tesiriyle Meryem’i dünyadan göndermiştir. 

Bu kuvvet ve himmet sayesinde Hint fakirleri kuru daldan taze meyve düşürürler. Aydan 

ufak ufak yuvarlaklar yapan efsuncular, himmet oyunlarıyla türlü harikalar gösterirler. 

Meryem ölünce gebe kadınların Çengi Meryem denilen ot sayesinde doğum güçlüğünden 

kurtuldukları söylenir.” 

 

 - Hüsrev, Şeker’in güzelliğinden bahsedilmesi üzerine onu görme arzusuna düşer 

ve Isfahan’a gitmeye karar verir. Mensûr tercümede Hüsrev’i Isfahan hükümdarı karşılayıp 

bir hafta sarayında misafir ederken Nizâmî’nin eserinde ise Hüsrev şehre varınca bağ ve 

bahçeli güzel bir yer bulur ve otağını oraya kurdurur. 

 

 - Mensûr tercümede Şeker, Hüsrev’in ağız kokusu için ona bir yıl boyunca süt 

içmesini tavsiye ederken Nizâmî’nin eserinde ise sûsen (susam) ve sarımsak yiyerek bu 

durumdan kurtulabileceğini söyler.   

 

 - Av bahanesiyle Şîrîn’in köşkü tarafına giden Hüsrev’in mensûr tercümede 

ayaklarının altına halılar serilir, üzerine altın ve cevherler saçılır ve Şîrîn koluna girerek 

onu köşküne çıkarır. Yüzünü örterek cariyeler gibi hizmet eden Şîrîn, leziz yemekler ve 

şaraplarla Hüsrev’e ziyafet verir. Nizâmî’nin eserinde ise olaylar farklı şekilde gelişir: 

Şîrîn, köşküne yaklaşan Hüsrev’i görünce hizmetçilerine köşkün kapısını kilitlemelerini ve 

kapıda nöbet tutmalarını emreder. Cariyelerin ellerine etrafa saçmak için altın dolu tepsiler 

verir, yolun geçilecek kısmına halı ve kilimler döşetir ve yollara çekidüzen verdirerek gül 

suyu serptirir. Şîrîn, elinde bir demet nergisle sarhoş bir vaziyette köşkün kapısına gelen 

Hüsrev’i görünce yere düşer ve kendini kaybeder. Aklını başına toplayınca ne yapacağını 

şaşıran Şîrîn, kendi kendine: “Eğer onu köşke almazsam sonra hicranına dayanamam, 

ciddiyetimi kaybedersem de cümle âleme rezil olurum, yanlış bir şey yapmamaya 

çalışacağım.” der. Hüsrev ise köşkün kilitli kapısıyla karşılaşınca çok üzülür, ne dönüp 
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gidebilir ne de kilidi koparıp atabilir. Cariyelerden birini yanına çağırır ve Şîrîn’in yanına 

gidip kapıyı açmasını, ondan özür dilemeye geldiğini ve bir kez olsun onu görmek 

istediğini söylemesini ister. Yukarıdan Hüsrev’in acıklı konuşmalarını duyan Şîrîn, âh 

çeker ve işbilir bir cariyesine atlas, büyük çadırı dışarı çıkarmasını ve köşkün tam karşısına 

kurmasını emreder. Cariye çadırı dışarı çıkarır, içini silip süpürür, önüne altı ayaklı altın 

tahtı kurar ve Şîrîn’in: “Eğer misafirimizsen naz göstermeyip seni nereye oturtursak oraya 

otur, ben seni görmek için köşkün kenarına gelir, şanına ve kudretine hürmeten yer öperim, 

konuşulması gereken şeyleri konuşur ve konuştuklarımızı da zamanı gelince tatbik ederiz.” 

dediğini söyler. Ardından cariyeleriyle Hüsrev’e gül şerbeti gönderir, kendisi de süslenerek 

köşkün duvarına yaklaşır, köleler gibi Hüsrev için yer öper ve Şebdîz’in ayaklarına ve 

Hüsrev’in başına inciler saçar. Şîrîn’le konuşan Hüsrev, mensûr tercümede yüzünün örtülü 

olmasından dert yanarken Nizâmî’nin eserinde ise hem köşkünün kapısını yüzüne 

kapamasına hem de yüzünün örtülü olmasına sitem eder. Şîrîn’in her iki eserde de 

Hüsrev’in sitemlerine verdiği karşılık, namusunu korumak ve halkın dedikodusundan emin 

olmak şeklinde aynıdır. 

 

 - Şâvur, Şîrîn’in köşkünden eli boş dönen Hüsrev’in, o gece gördüğü güzel rüya 

üzerine eğlence meclisi düzenlemeyi teklif eder. Av yerinde tertip edilen eğlence 

meclisinde Hüsrev ve Şîrîn’in duygularına tercüman olan sâzendelerin isimleri mensûr 

tercümede söylenmemiş ve bu bölüm birkaç cümleyle özetlenmiştir. Nizâmî’nin eserinde 

ise Şîrîn’in duygularına tercüman olan Nekîsâ’nın ve Hüsrev’in duygularına tercüman olan 

Bârbed’in dillerinden karşılıklı dörder nağme verilmiştir. Bu gazeller ve nağmeler 

vasıtasıyla Hüsrev yaptıklarından ötürü özürler dilemiş ve gönlünü yakan hasret ateşinden 

bahsetmiş, Şîrîn ise Hüsrev’e olan sadakatini ve vuslat arzusunun içini nasıl kemirdiğini 

anlatmış, böylece iki âşık duygularını açık bir şekilde dile getirmiştir.  

 

 - Şîrîn’in, Hüsrev’in mezarında can vermesi, iki eserde küçük farklılıklar arz eder. 

Mensûr tercümede Şîrîn, türbeye girdiğinde içerdekileri: “İşim var!” diyerek dışarı 

gönderir. Belinden bir hançer çıkarıp göğsüne saplar ve can verir. Bir zamandan sonra içeri 

giren halk, Şîrîn’in cansız bedeniyle karşılaşır. Nizâmî’nin eserinde ise Şîrîn türbeyi silip 

süpürmek bahanesiyle içerdekileri dışarı çıkarır, elindeki hançerle tabutun yanına gider, 

Hüsrev’in göğsünü açar ve yarasını bulur. Ciğerinin üzerinde açılan o yarayı öper ve 

Hüsrev o yarayı nerden yedi ise hançeri kendi ciğerinin o noktasına saplayıverir. Ardından 
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Hüsrev’i kucağına alır, dudağını dudağına, omzunu omzuna koyar ve bütün kuvvetiyle 

bağırır. O kadar ki dışarıdakiler bu sesi duyar ve içeri girerler. 

  

3.3. Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile Mensûr Leylâ vü Mecnûn 

Tercümesinin Karşılaştırılması 

 

Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile mensûr Leylâ vü Mecnûn tercümesinin 

karşılaştırılmasında, Nizâmî’nin mesnevîsi için Ali Nihat Tarlan’ın çalışması [Nizâmî, 

Leylâ ile Mecnûn, (Çev. Ali Nihat Tarlan), 2. Baskı, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, 1989] 

esas alınmış ve elde edilen veriler ilgili başlık altında sunulmuştur. 

 

3.3.1. Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’unda Olup Mensûr Leylâ vü Mecnûn 

Tercümesinde Olmayan Bölümler 

 

 - Benî Âmir kabilesinin reisi hakkında bilgi verildikten sonra okuyucuya nasihat 

edilen bölüm. (Bu bölümde Nizâmî, sürekli evlat hasretiyle yanıp tutuşan Benî Âmir 

kabilesinin reisi üzerinden okuyucuya seslenir ve şöyle öğüt verir: “İsteklerin zamanında 

eline geçmezse bil ki onda bir hikmet vardır. Kendi düşüncene göre iyi veya kötü saydığın 

şeyler, iyice dikkat edersen daima iyidir, dileklerini elde edip bahtiyar olanlar görürsün 

fakat dikkatle bakarsan farkına varırsın ki onlar bu şekilde bahtiyar olmasalardı daha iyi 

olacaktı. Birçok isteğin ele geçmemesi insan için daha hayırlıdır. Herkes dileği peşinde 

hararetle koşuyor; fakat kendisi için hayırlı olan nedir bilmiyor. Gaybın ne olduğunu kimse 

anlamıyor ve kilit sandığın birçok şey, anahtar çıkıveriyor.”) 

 

- Mecnûn’un babasının, oğlunu Kâbe-i Mükerreme’ye götürürken yolda çöl halkına 

kum gibi altın ve inci saçtığı ve Mecnûn’un kutsal topraklarda aşk belasından kurtulmak 

yerine aşkının ziyadeleşmesi için dua ettiğini dönüşte kabile halkıyla paylaştığı bölüm 

mensûr tercümede yer almaz. 

 

 - Keklik ile karınca hikâyesinin anlatıldığı bölüm. (Babasının kabileye dönmesi için 

ikna etmeye çalıştığı Mecnûn, babasına dönerek şöyle der: “Ben şimşek gibiyim, gülersem 

muhakkak yanarım, onun için gülmüyorum. Bana, niye gülmüyorsun diyorlar. Dertliliğin 

nişanı ağlamaktır. Korkuyorum neşeden gülersem, içimin yanışı ağzımdan kaçıp gider.” 
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Ardından keklik ile karınca arasındaki macerayı misâl getirir ki hikâye şöyledir: Bir keklik 

ağzına bir karınca almış, zavallı hayvana eziyet ederken karınca aniden kahkahalarla 

gülmeye başlar ve kekliğe: “Sen kahkahalarla gülmeyi bilmezsin.” der. Keklik gülmeye 

başlar ve: “Bu benim işimdir, senin işin değildir.” der. Keklik gülmek için ağzını açar 

açmaz karınca o kıskaçtan kurtulur ve yoluna devam eder. Mecnûn hikâyenin ardından 

sözlerini şöyle sürdürür: “Böyle gülen insanda ağırbaşlılık kalmaz ve yerinde olmayan 

gülüş, ağlamaya bedeldir. Nasıl ki yük taşıyan eşek, ömrü oldukça çalışacaktır ve ancak 

ölünce kurtulacaktır, ben de mihnet için yaratıldığım için rahatlık istemem yanlış olur. 

Âşık, kılıçtan ve canının yağma edilmesinden korkmaz. Benim ay gibi güzel sevgilim 

bulutla örtüldükten sonra bana yaşamak haramdır. Bu ateş içinde yanan canımdan ben 

memnunum. Böyle heder olmuş bir canım var, bırak bu canımdan ne istersin?”) 

 

 - Nevfel’in tatlı sözlerle Mecnûn’u teselli etmeye çalıştığı bölüm. (Nevfel’in 

mağlup olup barış yaptığını öğrenen Mecnûn, acı sözlerle ona sitem eder. Nevfel, biraz 

olsun Mecnûn’u sakinleştirebilmek için ona şöyle teselli verir: “Kimse yardıma 

gelmiyordu, askerim azdı. Onun için bir harp hilesi düşünerek barış yaptım ve yurduma 

döndüm. Barış yaptığıma bakarak savaşmaktan vazgeçtiğimi sanma, kabilelerden daha 

fazla asker toplayıp muradını yerine getireceğim.”) 

 

 - Leylâ’nın babasının Nevfel’i, Leylâ’yı öldürmekle tehdit ettiği bölüm. (Leylâ’nın 

babası, savaşı kaybetmesinin ardından kızını Mecnûn’la evlendirmemesi hususunda 

Nevfel’i ikna etmeye çalışır ve ardından ona şöyle der: “Eğer benim ıstırabımı anlar ve 

beni bu mecburiyetten kurtarırsan sen de vicdanî mesuliyetten kurtulmuş olursun. Yoksa 

Allah’a yemin olsun ki şimdi gider kızımı öldürürüm. Senin nazından da sana niyaz 

etmekten de kurtulurum. O ay gibi gelinin başını keser, bu yolda köpeklere atarım; böylece 

onun yüzünden çektiğim şerefsizlik ve onun yüzünden çıkan savaşlar da barışlar da sona 

ermiş olur. Evladımı böyle arzusu hilâfına ifrit gibi bir insan yiyeceğine bir köpek yesin 

daha iyidir. İnsan ağzının açtığı yara binlerce merhemle dâhi onarılmaz.”) 

 

 - Mecnûn’un, avcının elinden kurtardığı sığın geyiği ile Leylâ’ya haber gönderdiği 

bölüm. (Mecnûn, avcının elinden kurtardığı geyiğe bir baba şefkatiyle yaklaşır; onu okşar, 

sever, tepeden tırnağa kadar tımar eder ve incinmiş yerlerini ovar. Ardından geyiğe dua 

eder ve sevgilisi Leylâ’nın diyarında otladığı zaman ona şu haberi iletmesini ister: “Ben 
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düşmanlarımın benim için temenni ettikleri hâle düştüm. Yani senin istediğin hâldeyim. 

Sen benden uzak, ben senden uzak. Ben hasta, sen hasta. Araya girip bizi birleştirecek bir 

ihtiyar yok. Ortada hedefe isabet edecek bir ok yok. Senden bir koku getirmeyen rüzgârın 

adını bile anmam. Senden bir iz taşımayan bir hatıra, hatırımdan geçmez.”) 

 

 - Mecnûn’un sohbet edip içini döktüğü kargadan, hâlini Leylâ’ya arz etmesini 

istediği bölüm. (Bu bölümde Mecnûn, kargayla dertleştikten sonra ondan şu cümlelerle 

hâlini sevgilisine anlatmasını ister: “Sevgilim, sensiz kendime malik değilim. Eğer sen 

imdadıma yetişmezsen ben mahvolurum. Bana: ‘Korkma, ben sana yardımcıyım.’ 

demiştin. Bu ümitle öleceğimden korkuyorum. Bir gün gelirsin fakat ben ölmüş, senin 

sevgini kendimle beraber mezara götürmüş olurum. Göz kör olunca tutiyâ ona fayda 

vermez. Kurt, kuzuyu kaptıktan sonra çoban istediği kadar feryat etsin. Sel bir evin 

temelini yıktıktan sonra duvarı ister kerpiçten ister çelikten olsun. Ekin kuraklık yüzünden 

meyvesiz kaldıktan sonra ister ona su ver ister verme.”)  

 

 - Mecnûn’un babasının ölümü üzerine okuyucuya nasihat edilen bölüm. (Nizâmî bu 

bölümde dünyadayken ahiret âlemi için hazırlık yapanların ölünce huzur ve saadete 

kavuşacağından, üç beş günlük dünya hayatında rahatlığın hakiki müminlere haram 

olduğundan, dolayısıyla ruhun dünya alâkalarından temizlenmesi gerektiğinden, herkesin 

muhakkak bir gün ölümü tadacağından, bu yüzden dünyaya dört elle sarılmanın yanlış 

olduğundan ve iyilik edip kötülükten kaçınılmasının öneminden zirâ iyilik veya kötülük 

edenin mutlaka karşılığını alacağından bahsederek okuyucuya öğüt verir.) 

 

 - Mecnûn’un Zühre ve Müşterî yıldızına yalvardığı bölüm. (Nizâmî bu bölümde 

seyyâreleri, burçları ve menzilleri çeşitli özellikleriyle tasvir ettikten sonra Mecnûn’un 

ağzından Zühre ve Müşterî’ye hitâben şöyle yalvarır: “Ey talih yıldızı, ey sevinç ve saadet 

arayanların meşalesi, ey şairlerin hâmisi, ey geceleri aydınlatan ve ey insana devlet ve 

saadet getiren parlak Zühre! Her arzunun anahtarı senin elindedir. Senin cür’anda her 

kadehin şarabı ve taç sahiplerinin yüzüğünde de senin adın vardır. Murat alma sarayının 

kraliçesi ve zevk sahibi insanların gönlünü açan sensin. Senin güzel huyun, güzel kokular 

satanların amberidir. Latifsin, bana bir lütufta bulun ve ümit kapısını aç. Cana ilaç olan o 

sevgilimden bana bir koku getir zirâ zamanıdır.” Ardından Müşterî yıldızı ufuktan kendini 

gösterince ona da şöyle ilticâda bulunur: “Ey her vaadini yerine getiren saadet yıldızı! Sen 



184 

bakanların canına can katarsın ve senin paranda cihan fatihliği yazılmıştır. Fetih ve zafer 

üzerine hâkim olan sensin ve âlemin karar ve nizâmı seninle kâimdir. Benim talihim de 

seninle yükselecektir. Gönlüm bütün kuvvetini senden alıyor. Bana lütuf ve sevgi ile bak 

ve elinden gelirse derdime bir çare bul.”)  

 

 - Mecnûn’un annesinin ölümü üzerine vefâsız dünyanın tenkit edildiği ve 

okuyucuya öğüt verildiği bölüm. (Nizâmî bu bölümde Mecnûn’un annesinin ölümü üzerine 

dünyayı şu sözlerle eleştirir ve ardından okuyucuya şöyle nasihat eder: “Bu ahdinde vefâ 

etmeyen dünya, tohum eken çiftçiye benzer. Bir iki tohum atar, yetişti mi biçer. Her gece 

bir mum yakar, canına dumandan dâğ vurur; sabah olunca üfler, kendi yaktığını kendi 

söndürür. Dünya insana daima hasret dâğı vurur. Demiri güneşte kızdırır, herkese ölüm ve 

mahrumiyet dâğı yapıştırır. O, işte böyle bir taraftan var ettiğini bir taraftan yok eder. 

Ayağın bu felek düğümüne bağlı kaldıkça nereye gitsen bu düğüm ayağındadır. Bu 

düğümden ancak bu dört attan (dört unsur) inip yaya kaldığın zaman (öldüğün zaman) 

kurtulursun. Can ipi gibi düğümünden kurtul. Sıtma bağı gibi düğüm düğüm olma. 

Ödağacı yanarken dumanları kıvrım kıvrımdır. Sen öyle olma, göbek miski gibi insana 

ferah vermeye çalış.”) 

 

 - Mecnûn’un, annesinin ölümünden haberdar olduğu bölüm. (Mecnûn, annesinin 

ölümünden habersiz, yalnız başına şiirler okuyarak dağlarda dolaşırken dayısı Selim-i 

Âmirî gelir ve mâtem gözyaşları dökerek annesinin hayata gözlerini yumduğunu söyler. Bu 

acı haber üzerine Mecnûn, ağlayarak anne babasının türbesine koşar ve yüzünü 

mezarlarının toprağına sürer. Mecnûn’un feryadını işiten akrabaları, birer birer koşup gelir 

ve onu sakinleştirerek kabilesine götürmek isterler fakat Mecnûn derin bir âh çekerek 

tekrar çölün yolunu tutar. Gönlünde gam, ciğerinde kan, arkasında birkaç vahşi hayvan, 

kimsesiz bir şekilde dolaşmaya başlar. Zerre kadar hayır bulamadığı bu âlemden kaçıp 

kurtulmak yani ölmek ister. Nizâmî, Mecnûn’un ahvalini bu şekilde naklettikten sonra 

okuyucuya seslenir ve ölümün en büyük hakikat olduğundan ve herkesin muhakkak bir 

gün ölümü tadacağından, ahiret hayatı için azık hazırlamanın gerekliliğinden, kısacık 

dünya hayatında gurur ve kibrin fenalığından, alçakgönüllü olmanın erdeminden ve rızık 

kaygısıyla Allah’tan başkasına köle olmanın yanlışlığından bahsederek öğüt verir.) 
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 - Mecnûn’un, Selâm-ı Bağdâdî ile dost olduğu bölüm. (Selâm-ı Bağdâdî, Bağdat’ın 

zenginlerinden âşık bir delikanlıdır. Mecnûn’un Bağdat’a kadar ün salan şiirlerini duyunca 

şiire hevesli olduğu için onu görme arzusuna düşer. Bir gün devesine biner ve çöllerde 

mesafeler kat ederek Mecnûn’u bulur. Birbiriyle uzun müddet sohbet ettikten sonra 

Mecnûn’un, nereden ve niçin geldiğini sorması üzerine Selâm-ı Bağdâdî: “Garibâne 

şiirlerini duyup seni görmeye geldim, bu yüzden çöllerde avare avare dolaşıyorum, bundan 

sonra yanında kalıp emrinden dışarı çıkmayacağım, okuduğun şiirleri ezberleyip kalbimi 

onlarla dolduracağım, benim küstahlığımı affedip beni kendine dost edin ve şiirlerini 

dinlememe müsade et, farzet ki ben de şu yırtıcı hayvanlardan biriyim, benim gibi bir 

gencin kölen olması sana zarar vermez, ben de aşkın taşı altında ezilmişim, ben de âşık 

olup sefâlete düşmüşüm.” şeklinde karşılık verir. Mecnûn, Selâm-ı Bağdâdî’nin talebine 

gülerek şöyle cevap verir: “Ey güzel, nazlı ve zengin genç! Yol tehlikelerle doludur, geri 

dön. Sen benimle arkadaşlık edemezsin zira benim çektiğimin yüzde birini çekemezsin. 

Ben seninle değil ancak vahşi hayvanlarla arkadaşlık edebilirim. Kendime bile mukayyet 

olamazken seninle nasıl uyuşuruz? Şeytan bile benden bucak bucak kaçarken benim 

arkadaşlığım sana fayda vermez. Ben vahşiyim sen ise dostluk arıyorsun, o yüzden kendin 

gibi birini ara bul. Demir gibi metin olsan benim feryadıma tahammül edemezsin, cana can 

katan bir su olsan benim ateşimi söndüremezsin. Bir post içine ikimiz sığmayız zira ben 

kendimi öldürmek isterim. Benim için bu kadar yollar aşıp gelmişsin. Yoluna köle olayım 

aziz dostum, hakikaten meşakkat çektin. Mademki aradığın o kimsesiz ve bedbaht zavallıyı 

buldun, biraz konuşur, ‘Allah yardımcın olsun.’ der, geçer gidersin. Korkarım ki şimdi 

iyilikle beni terk etmezsen sonunda meşakkatime dayanamayıp kaçmaya mecbur 

olacaksın.” Selâm-ı Bağdâdî, Mecnûn’a o derece müştaktır ki bu nasihatler asla kulağına 

girmez ve Mecnûn’un yanında kalmak için ısrarını sürdürür. Mecnûn dayanamaz ve 

Selâm-ı Bağdâdî’nin yanında kalmasına izin verir. Ardından Selâm-ı Bağdâdî yanında 

getirdiği azığı çıkarır ve güzel bir sofra kurar. Mecnûn’a yemesi konusunda ısrar eder fakat 

Mecnûn kabul etmez. Selâm-ı Bağdâdî, Mecnûn’un bir lokma bile yemediğini görünce ona 

teselli vermek ister ve aşk belasına sabretmesi gerektiğini, elbet bir gün muradına 

ereceğini, dünyanın her zaman böyle kalmayıp muhakkak bir gün murat kapısını açacağını, 

kendisinin de yaralı bir âşık olduğunu ve Allah’ın lütfuyla bu beladan kurtulduğunu ve 

gençlik ateşiyle kanının kaynadığını dolayısıyla ihtiyarlayınca bu ateşin söneceğini söyler. 

Bu sözler Mecnûn’u hayli kızdırır ve şöyle karşılık verir: “Sen beni sarhoş ve hevâperest 

bir mecnûn mu zannediyorsun! Ben büyük bir aşk padişahıyım ve vicdanım huzurunda 
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utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bu fani şehvetlerden temizlenerek tamamen masum bir 

hâle geldim, nefsin her türlü pisliklerinden kurtuldum, heva ve hevesimi yendim. Aşk bir 

ateş ve ben onun içinde yanan bir ödağacıyım. Aşk gelip varlığımın evinde oturunca ben 

pılımı pırtımı toplayıp orayı terk ettim. Eğer bende bir varlık görüyorsan o benim değil 

sevgilimin varlığıdır. Eğer gökyüzündeki yıldızlar eksilirse benim de çektiğim ıstırap 

aşkımı eksiltebilir. Nasıl ki yerdeki kumları sayamıyorsun, işte benim de gönlümdeki aşkı 

çıkarıp atamazsın. Benimle arkadaşlık etmek istiyorsan haddini bil ve böyle münasebetsiz 

şeyler söyleme.” Mecnûn’un bu sert çıkışının ardından Nizâmî söze girer ve okuyucuya 

şöyle nasihat eder: “Kimseye karşı küstahlık etme zira arkasından özür dilemeye mecbur 

olursun. Yay sert olsun gevşek olsun pervasızca alıp çekmeye kalkışmak hatadır. Eğer 

gevşek ise bir işe yaramaz, sert ise çekemezsin mahcup olursun.” Mecnûn ile Selâm-ı 

Bağdâdî bir müddet beraber yaşarlar. Mecnûn’un, misafirine yegane hediyesi gazelleridir. 

Mecnûn’un her söylediği beyti dinleyip ezberine alan Selâm-ı Bağdâdî; yemek, içmek ve 

uyumak zaruretinde olduğu için yemeği tükenince Mecnûn’a veda etmek zorunda kalır. 

Mecnûn onu vahşi hayvanların arasından geçirir ve yolcu eder. Selâm-ı Bağdâdî, 

Mecnûn’dan dinlediği şiirler ezberinde Bağdat’ın yolunu tutar. Nerede yeni bir kaside 

okusa duyanlar hayran olur.)  

 

 - Leylâ’nın kocası İbn-i Selâm’ın ölümü üzerine okuyucuya nasihat edilen bölüm. 

(Nizâmî bu bölümde hiçbir hadisenin sebepsiz ve maksatsız olmadığından; tedbirin kuldan, 

takdirin Allah’tan olduğundan; insanın çok istediği bir şeyin hayırsız, hiç istemediği bir 

şeyin de hayırlı olabileceğinden ve cihan alacaklısının verdiği borcu mutlaka bir gün 

alacağından yani herkesin muhakkak bir gün canını teslim edip bu dünyadan göç 

edeceğinden bahsederek okuyucuya öğüt verir.) 

 

 - Mecnûn’un ölümü üzerine okuyucuya öğüt verilen bölüm. (Bu bölümde Nizâmî, 

herkesin bir gün mutlaka ölüm geçidinden geçeceğinden, ölmeden önce dünya ile alâkayı 

kesmenin öneminden yani ölmeden önce ölünmesinin gerekliliğinden, dünya nimetlerine 

bağlanmanın yanlışlığından ve ebedî âlemde yüce makamlar elde etmek için dünya 

imtihanını kazanmanın ehemmiyetinden bahsederek okuyucuya ders verir.)  
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3.3.2. Mensûr Leylâ vü Mecnûn Tercümesinde Olup Nizâmî’nin Leylâ vü 

Mecnûn’unda Olmayan Bölümler 

 

 - Mecnûn’un güvercinlere imrendiği bölüm. (Vuslat ateşiyle yanıp tutuşan Mecnûn, 

Leylâ’nın kabilesi tarafından obaya yaklaştırılmadığı için uzaktan da olsa Leylâ’yı 

görebilmek ümidiyle bulunduğu dağdan hasret gözüyle Leylâ’nın obasına bakar. Leylâ’nın 

aşkı gönlünde o derece yer etmiştir ki yanından havalanıp Leylâ’nın obasına konan 

güvercinlere bile imrenir hâle gelmiştir. Bir gün yine bu güvercinlere bakarak: “Keşke 

benim de sizin gibi kanatlarım olsaydı da uçup cananıma varabilseydim.” der ve ağlaya 

ağlaya kabilesinin yolunu tutar.) 

 

 - Leylâ’nın, güzel bir bahar günü düzenlenen eğlence meclisinden kalkıp bir ağaç 

dibinde ağlamasının sebebini soran kabile kızlarına, başının ağrıdığı bahanesini söylediği 

ve Leylâ’yı Mecnûn’a olan aşkından dolayı annesine şikayet eden kızdan, Leylâ’nın 

annesinin bu sırrı saklamasını istediği bölüm, Nizâmî’nin eserinde yer almaz. 

 

 - Leylâ’nın, kendisini İbn-i Selâm’a vereceklerinden haberdar olduğu bölüm. (İbn-i 

Selâm’a nikah olunacağını öğrenen Leylâ’nın yüreğinde yara üstüne yara açılır, gam ve 

kederi arttıkça artar ve ağlayıp inlediği için gül yüzü günden güne sararıp solmaya başlar.) 

 

 - Nevfel’in askerinin Mecnûn’a serzenişte bulunduğu bölüm. (Nevfel, ikinci kez 

asker toplayıp Leylâ’nın kabilesiyle savaşmaya giderken çölde Mecnûn’la karşılaşır ve 

ikna ederek onu da yanına alır. Mecnûn, savaş esnasında her zamanki âdeti üzere Leylâ’nın 

kabilesinin galip gelmesi için dua eder ve Nevfel’in askerini savaştan men etmek için 

onları taşa tutar. Mecnûn’un arzusunu yerine getirmek için savaşan askerler, onun bu 

hâline şaşırırlar ve bu zahmete kendisi için katlandıklarını söyleyerek bu hareketinden 

dolayı ona serzenişte bulunurlar.) 

 

- Nevfel’in devlet büyükleri tarafından teselli edildiği bölüm. (Nevfel, askerinin 

mağlup olmaya başladığını görünce Arap kabileleri arasında şanının yerle bir olacağını 

düşünerek barış yapmaya karar verir. Leylâ’nın kabilesinin barış teklifini kabul etmesi 

üzerine ordusunu alarak karargâhına geri döner. Barış yapması gücüne gitmiş ve gururuna 

dokunmuştur. Devlet ileri gelenleri; galip ve mağlup olmanın Allah’ın elinde olduğu için 
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elem çekmemesi gerektiğini, askerlerinin sayı bakımından karşı tarafa göre az olduğundan 

yenilmesinin gayet doğal olduğunu ve yapılacak başka bir savaşta kolaylıkla galip 

gelebileceğini söyleyerek Nevfel’i teselli ederler.) 

 

 - Leylâ’nın kabilesi ile Nevfel arasındaki savaşta Leylâ’nın ruh hâlinin tasvir 

edildiği bölüm. (Nevfel’in, Mecnûn için asker toplayıp kabilesi üzerine yürüdüğünü 

öğrenen Leylâ, çok sevinir ve babasının Nevfel ile başa çıkamayacağını düşünerek vuslata 

olan inancı artar. Savaş esnasında Leylâ, Nevfel’in ordusunun galip gelmesi için dua ve 

ilticâda bulunur fakat ilk savaşta Mecnûn’un duası kabul olur ve Nevfel yenilir. Bu duruma 

çok üzülen Leylâ, Nevfel’in ikinci kez asker toplayıp gelmesiyle teselli bulur fakat her ne 

kadar Nevfel bu sefer galip gelse de Leylâ’yı zorla alıp Arap halkı arasında kötülükle 

anılmaktan korkar ve Leylâ’nın babasını affeder. Leylâ, Nevfel’in tekrar barış yaptığını 

duyunca dünya başına yıkılır ve vuslata olan inancı yerle bir olur.) 

 

 - Yaşlı kadının, zincirlerini kırarak dağın yolunu tutan Mecnûn’un ardından feryat 

ettiği bölüm. (Mecnûn, hâlini Leylâ’ya arz ettikten sonra kendini tutamaz ve zincirlerini 

kırarak dağa doğru yol alır. Bunu gören yaşlı kadın, zinciri daha yeni yaptırdığını, parasını 

bile vermediğini ve kendisiyle daha bir akçe bile kazanamadıklarını söyleyerek Mecnûn’un 

arkasından feryat koparır. Leylâ ağlayarak yaşlı kadını sakinleştirmeye çalışır ve zincirin 

parasını vererek onu sevindirir. Yaşlı kadın da Leylâ’ya dualar ederek oradan ayrılır.) 

 

 - Leylâ ile İbn-i Selâm’ın düğününde Leylâ’nın, kendisini tebrik eden kabile 

kadınlarını gönlünden: “Ağzınız kurusun!” şeklinde beddua ettiği; İbn-i Selâm’ın, 

Leylâ’nın çeyizleriyle beraber babasının evinden getirildiğini haber alması üzerine 

müjdecilere cevherler saçtığı ve İbn-i Selâm’ın gerdek odasında Leylâ’nın güzelliğini 

görerek bayılması üzerine gülsuyu ile ayıltıldığı bölüm Nizâmî’nin eserinde yoktur. 

 

 - Leylâ’nın Mecnûn’a olan aşkının duyulması üzerine İbn-i Selâm’ın, dostları 

tarafından ayıplandığı bölüm. (İbn-i Selâm’la evlendikten sonra Leylâ’nın aşkı günden 

güne ziyadeleşir ve gece gündüz Mecnûn tarafından esen rüzgârla konuşarak gönlüne 

teselli vermeye çalışır. Leylâ’nın bu hâlini gören İbn-i Selâm’ın, içindeki aşk ateşinden 

dolayı elinden bir şey gelmez ve sabretmekten başka bir çaresinin olmadığını anlar. 

Leylâ’nın aşkı kabile halkı arasında duyulunca dostları İbn-i Selâm’ı: “Bu kadar zahmetle 
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elde ettiğin güzele niçin sahip olmuyorsun, senin yüzüne karşı yabancı bir herifin aşkı için 

feryat eden bir kadını melek bile olsa babasının evine gönder!” şeklinde ayıplarlar fakat 

İbn-i Selâm’ın kalbindeki aşkın büyüklüğü buna müsaade etmez.) 

 

 - Leylâ ve Mecnûn’un Zeyd ile dost olduğu bölüm. (Amcasının kızına âşık olan 

Zeyd, bütün çabalarına ve araya adamlar sokmasına rağmen fakir olduğu için sevdiğine 

kavuşamaz. İçindeki aşk ateşiyle günden güne perişan olan Zeyd, sevdiği kızın zengin bir 

adama verildiğini duyunca kendini tamamen kaybeder ve Mecnûn gibi hâline münasip 

beyitler söylemeye başlar. Bir gün Leylâ, kabile kadınlarıyla bir araya gelip sohbet 

ederlerken söz dönüp dolanıp Zeyd’e gelir ve gazellerinden birkaç beyit okurlar. Beyitler 

Leylâ’nın çok hoşuna gider ve yanındakilerden Zeyd’in hikâyesini sorup öğrenir. Zeyd ile 

tanışmak isteyen Leylâ, güvendiği bir adamıyla ona haber gönderir ve yanına davet eder. 

Zeyd ile buluşan Leylâ, hikâyesini bir de Zeyd’in ağzından dinler ve onu kendisine dost 

edinir. Bu şekilde sık sık bir araya gelip sohbet ederler ve Mecnûn’a bir haber göndermek 

gerektiğinde Leylâ, Zeyd’den yardım alır. Bir gün Zeyd, Mecnûn’un ziyaretine gidip 

sohbet ederlerken ona şöyle der: “Eğer amacın aşk cevherine sahip olmaksa kendine 

çekidüzen verip uslu edepli olsan maksadına daha kolay erişmez miydin? Böyle vahşi 

hayvanlar gibi insanlardan uzaklaşıp çöllerde dolaşmanın ne anlamı var? Allah’a hamd 

olsun ben de âşığım fakat ne insanlardan kaçıyorum ne de yeme içmeden kesiliyorum ve 

içimdeki aşkın eksildiğini de görmedim. Sen nasıl bir sevdaya düştün ki ömrünü böyle 

yerlerde heba ediyorsun?” Mecnûn, Zeyd’in kendisini bu şekilde ayıplamasına şöyle 

karşılık verir: “Ey Zeyd! Sen bana bu sözleri söyleyecek adam değilsin. Eğer bana 

sevgilimden haber getirdiysen başım üstünde yerin var fakat beni böyle ayıplamaya 

geldiysen güle güle. Beni kendi hâlime bırak, bu senin anlayacağın mesele değildir. Yeme 

içme kaydında olan kimse, aşkın tadını almamıştır ve âşık olmayı ancak nefsinin bir 

gereksinimi sanmıştır. Aşk öyle bir hümâdır ki gölgesi kimin başına düşerse onu padişah 

yapar ve o kişi ne yeme içme ne de giyinme derdine düşer. Öyle bir şarap içer ki kıyamete 

kadar sarhoş olup ayılmaz ve açlık nedir bilmez. Sen bunun gibi aşkı rüyanda bile 

göremezsin ve bu sırra vakıf olamazsın. Sana bundan bahsetmek bile haramdır, edebinle 

ol.” Zeyd, Mecnûn’un bu sözlerinden çok etkilenir, özür diler ve Leylâ’nın yanına giderek 

Mecnûn’dan duyduklarını bir bir anlatır.) 
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 - Zeyd’in, İbn-i Selâm’ın ölüm haberini Mecnûn’a ilettiği ve Leylâ ile Mecnûn’un 

Zeyd vasıtasıyla iki kere buluştuğu bölüm. (Zeyd, İbn-i Selâm’ın ölüm haberini alır almaz 

sevineceğini umarak Mecnûn’un yanına koşar. Mecnûn, Zeyd’in verdiği müjdeli habere ilk 

başta çok sevinir fakat herkesin muhakkak bir gün öleceğini düşünerek yanlış yaptığını 

anlar ve İbn-i Selâm’ın ölümünden dolayı ağlayıp sızlamaya başlar. Bir müddet sohbet 

ettikten sonra Mecnûn, Leylâ ile görüşmek istediğini söyler ve Zeyd’den yardım ister. 

Leylâ, Mecnûn’dan görüşme talebiyle gelen Zeyd’e, ancak İbn-i Selâm’ın ruhu için 

fakirlere yemek dağıttığı bir günde görüşebileceklerini söyler. Zeyd, bu güzel haberi alır 

almaz Mecnûn’a gelir, tanınmaması için onu bir dilenci kıyafetine sokup eline de kırık bir 

çanak verir ve Leylâ’nın yemek dağıttığı mahallin yolunu tutarlar. Mecnûn, fakirlerin 

arasına girer ve sabırla sıranın kendisine gelmesini bekler. Nihayet sıra Mecnûn’a gelir 

fakat Leylâ pilav koymak yerine bir kepçe vurarak Mecnûn’un çanağını kırar. Mecnûn 

sevgilisinin, kendisine farklı bir ihsanda bulunduğunu görünce çok sevinir ve Allah’a 

şükrederek tekrar çölün yolunu tutar. Arapların âdeti üzere İbn-i Selâm’ın ölümünün 

ardından iki yıl daha kocasının evinde kalan Leylâ, eşyalarını toplar ve anne babasının 

evine doğru yol alır. Yolda Mecnûn’a rastlar ve müsait bir zamanda tekrar görüşmek üzere 

sözleşirler. Kabilesine gelen Leylâ, anne babasıyla hasret giderir ve hâl hatırlarını sorarak 

sohbet ederler. Mecnûn ise sevgilisiyle tekrar buluşabilmek için Allah’a yalvarmaktadır. 

Bir gece sabaha kadar dua ve ilticâda bulunan Mecnûn, güneşin doğuşuyla Zeyd’den 

müjdeli haberi alır. Kabile halkı zaruret için bir yere gitmiş, kabile tenha kalmıştır. Zeyd, 

Mecnûn’u alıp Leylâ’nın yanına getirir ve iki âşığı tekrar birbirine kavuşturur. Leylâ ile 

Mecnûn, hayli zaman sohbet ettikten sonra ayrılık vakti gelir ve gözyaşı dökerek 

birbirlerine veda ederler.) 

 

 - Zeyd’in Leylâ ile Mecnûn’u rüyasında gördüğü bölüm. (Bir gün Zeyd, dünyada 

vuslata eremeyen Leylâ ile Mecnûn’un ahiretteki âkıbetini merak eder ve bu düşünceyle 

uykuya dalar. Rüyasında iki âşığı cennet bahçesinde sohbet ederken görür. Bir ihtiyar da 

durmadan onlara hizmet etmektedir. Zeyd dayanamayıp ihtiyara sorar: “Bu taht üzerindeki 

iki âşık, dünyada ömürlerini aşk yolunda hebâ etmelerine rağmen nasıl bu makama lâyık 

görüldüler?” İhtiyar, onların dünyadayken muratlarına eremeyip hiçbir gün rahat yüzü 

göremediklerini ve bu yüzden ahirette Allah’ın bu lütfuyla ödüllendirildiklerini söyler. Bu 

hâlde rüyasından uyanan Zeyd, dünyada kavuşamayan iki âşığın ahirette vuslata nâil 

olduklarını anlar ve Allah’a şükreder.)  
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3.3.3. Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile Mensûr Leylâ vü Mecnûn Tercümesi 

Arasındaki Vaka Farklılıkları 

 

 - Mensûr tercümede, dünyaya yeni gelen Mecnûn’un büyütülüp terbiye edilmesiyle 

anne babası ilgilenirken Nizâmî’nin eserinde ise Mecnûn, bir sütnineye teslim edilir. 

 

- Mecnûn’un doğumundan okul çağına kadar olan dönemdeki yaş kesitleri iki 

eserde farklı verilmiştir. Yani mensûr tercümede Mecnûn’un üç ve yedi yaşlarındaki 

maharetlerine değinilirken Nizâmî’nin eserinde bu yaş aralıkları bir, yedi ve ondur. Şöyle 

ki mensûr tercümede Mecnûn’un üç yaşına girdiğinde tatlı sözlerle anne babasını meftun 

edip bütün gün bülbül gibi şakıdığı ve yedi yaşına geldiğinde her nesneyi bilip anladığı 

belirtilirken Nizâmî’nin eserinde ise bir yaşına girdiğinde güzelliğinin arttığı, aşkın iki 

eliyle ona su verdiği ve kendisinde aşk cevherinin parladığı, yedi yaşına gelince lâle gibi 

yanağının etrafında menekşe renginde tüy belirdiği ve yüzünü uzaktan görenlerin onu 

okuyup üflediği ve on yaşına vardığında güzelliğinin halk arasında masal hâline geldiği ve 

babasının onu görünce sevincinden ne yapacağını bilemediği aktarılmaktadır. Yani 

Mecnûn’un okula verilme yaşı mensûr tercümede yedi iken Nizâmî’nin eserinde ondur. 

 

 - Mecnûn’un, arkadaşlarını da yanına alarak Leylâ’yı görmeye gittiği gün 

yaşananlar iki eserde farklılıklar arz eder. Mensûr tercümede ümitle Leylâ’nın obasına 

doğru bakan Mecnûn, obanın ineklerinin açıldığını, Leylâ’nın da ayın on dördü gibi avluda 

oturup hasret gözüyle etrafa baktığını görür. Obanın etrafında kimsenin olmadığını fırsat 

bilen Mecnûn, hemen Leylâ’nın yanına gelir ve aşk ateşiyle kendinden geçerek figân 

koparmaya başlar. Mecnûn’un arkadaşları kabile halkının duyup gelmesinden korkarlar ve 

Mecnûn’u alarak evlerine dönerler. Nizâmî’nin eserinde ise arkadaşlarını yanına alan 

Mecnûn, şiirler okuyarak Leylâ’nın kabilesine gelir ve çadırına girer. Birbirini uzaktan 

gören iki âşık, kendilerinden geçer ve hasret ateşiyle âh çekmeye başlarlar. Bir zaman bu 

şekilde birbirlerine hâllerini arz ettikten sonra kabilenin duymasından korkar ve ayrılırlar. 

 

 - Mecnûn’un babasının, Leylâ’yı kabilesinden istediği bölüm iki eserde farklılık 

göstermektedir. Mensûr tercümede Leylâ’nın babası, ilk olarak kızının yaşının küçük 

olduğunu ve çeyizini daha hazırlamadıklarını bahane ederek Leylâ’yı vermek istemez. 

Bunun üzerine Mecnûn’un babası, çeyiz istemediklerini söyler ve nikahı şimdi kıyıp kızı 
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daha sonra vermelerini teklif eder. Mecnûn’un babasının ısrarı üzerine çaresiz gerçeği 

söylemek zorunda kalan Leylâ’nın babası, Mecnûn’un delilik alâmeti gösterdiğini ileri 

sürerek kızını vermez. Nizâmî’nin eserinde ise Leylâ’nın babası, kızının yaşını ve çeyizini 

bahane etmeden adıyla bir mecnûna kız veremeyeceğini ve Arap kavmi arasında rezil 

olmaktan korktuğunu söyleyerek gelenleri geri çevirir.  

 

 - Mensûr tercümede Nevfel, iki âşığı birbirine güzellikle kavuşturmak ve kan 

dökmemek için savaşa başlamadan önce Leylâ’nın kabilesine bir kere elçi gönderir. 

Nizâmî’nin eserinde ise elçinin Leylâ’nın kabilesine gönderilme sayısı ikidir. 

 

 - Mensûr tercümede Mecnûn, çölde karşılaştığı avcıya, yakaladığı üç ceylanı azat 

etmesi karşılığında üzerindeki elbiseleri verir. Nizâmî’nin eserinde Mecnûn’un, yakaladığı 

iki ceylanı serbest bırakması karşılığında avcıya verdiği şey ise ceylan gibi koşan atıdır. 

Birkaç gün sonra Mecnûn, bu sefer sığın geyiği avlayan başka bir avcıya rastlar. Mensûr 

tercümede geyiği salıvermesi için avcıyı, canından başka verecek bir şeyi olmadığını 

söyleyerek ikna eden Mecnûn, Nizâmî’nin eserinde ise birkaç eşya ve silahını vererek razı 

eder. 

 

 - İbn-i Selâm’ın gerdek gecesi Leylâ’ya sahip olmak istemesi üzerine Leylâ’nın 

tokat atarak söylediği sözler iki eserde küçük farklılıklar arz eder. Mensûr tercümede 

Leylâ: “Benim vuslatım arzusunda olma, sana asla boyun eğmem, hiçbir şeye gücüm 

yetmese bile kendimi zehirleyip intihar ederim.” diyerek yeminler ederken Nizâmî’nin 

eserinde: “Eğer bir daha böyle bir harekete cesaret edersen kendine de bana da büyük 

felaket hazırlamış olursun. Beni sanatı ile süsleyen ve yaratan Allah’a yemin ederim ki 

kılıcınla kanımı döksen bile benim visalime nâil olamayacaksın.” şeklinde karşılık verir. 

 

 - Mecnûn’un babası, yaşlanıp ölümünün yakın olduğunu anlayınca kabilesinin 

başıboş kalacağından ve malının mülkünün yağma edileceğinden korkar. Bu yüzden tekrar 

oğlunu arayıp bulup kabileye getirmek için ikna etmeye karar verir. Mensûr tercümede 

Mecnûn’un babası, oğlunu aramaya tek başına giderken Nizâmî’nin eserinde ise yanında 

kabile halkından bir iki genç vardır. 
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 - Mecnûn’un vahşi hayvanlarla dostluk kurduğu bölüm, hikâye içinde hikâye 

anlatma tekniğinin kullanıldığı önemli yerlerdendir. Mecnûn’un vahşi hayvanlarla kurduğu 

dostluğa misâl olarak anlatılan hikâyede bir padişah öfkelendiği kişileri, parçalatıp 

öldürtmek için vahşi hayvanların önüne yem olarak attırır. Mensûr tercümede padişahın 

gazabına sebep olan kişiler vahşi aslanların önüne atılırken Nizâmî’nin eserinde ise azgın 

ve yırtıcı köpeklere yem edilir. 

 

 - Mecnûn’un hasretinden deliye dönen Leylâ, bir gece kimse duymadan obadan 

dışarı çıkar ve hayli yol gittikten sonra bir kenarda oturur. Amacı yolda rastladığı bir 

kişiden Mecnûn’un ahvalini sormak ve buluşmaları için yardım talep etmektir. Ümitsiz bir 

hâlde yolun kenarında beklerken aniden bir ihtiyar çıkagelir ve Leylâ’nın derdine derman 

olur. Mensûr tercümede Leylâ ile Mecnûn’u birbirlerine kavuşturan bu kişi, ihtiyar bir 

kimse olarak tanıtılırken Nizâmî’nin eserinde ise Leylâ ile Mecnûn’un mektuplarını 

birbirlerine getirip götüren yaşlı adamdır. 

 

 - Mensûr tercümede, Leylâ’nın ölümünden haberdâr olan Zeyd, kanlı gözyaşları 

dökerek mezarına gider ve hayli zaman feryat ettikten sonra çölün yolunu tutup dostu 

Mecnûn’un yanına gelir. Zeyd’in perişan hâlini gören Mecnûn, şaşkına döner ve neden 

matem elbisesi giydiğini sorar. Ağlamaktan konuşmaya dermanı kalmayan Zeyd, bir süre 

sonra kendini toplar ve gözyaşları içerisinde Leylâ’nın bu âlemden göçtüğünü söyler. 

Nizâmî’nin eserinde, Mecnûn’un bu acı haberi kimden aldığı belli değildir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4. NİZÂMÎ’NİN DÖRT MESNEVÎSİNE YAPILAN MENSÛR 

TERCÜMENİN METNİ 

 

4.1. Mensûr Tercümenin Nüshalarının Tavsifi 

 

4.1.1. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Nüshası 

 

Başı : Bu Kitāb Heft Peyker’iñ İbtidāsı Behrām-ı Gūr Dünyāya Geldikde Babası 

Yezd-gürd Şāh Tertíb İçin ‘Arab Begi Olan Nu‘mān’a Verdigidir. Rāviyān-ı aĥbār bu 

yüzden rivāyet eyler ki zamān-ı ķadímde ‘Acem vilāyeti pād-şāhlarından Yezd-gürd 

nāmında bir pād-şāh var idi. 

 

Sonu : Zeyd’dir uyķudan uyanıp hele bí-çāre Mecnūn ile Leylā dünyāda biri birine 

vāŝıl olamadılar ise ģālā bu ni‘mete erip ŝafāda imişler deyip Ģaķ Te‘ālā Ģażretine şükrler 

olsun ki bunları bu ģālde gördüm diyü şükrler eyledi. Bu maģalde Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden 

Leylā vü Mecnūn tercümesi de tamām oldu. Ķad temme fí ġurre-i Ŝaferü’l-ĥayr. 1197 

 

Arşiv Numarası : H. 1115 

Yazar Adı  : -  

Müstensih Adı : -  

Dili   : Türkçe 

Telif Tarihi  : -  

İstinsah Tarihi : H. 1197/M. 1782 

İstinsah Yeri  : -  

Bulunduğu Yer : İstanbul  

Koleksiyon  : Topkapı Sarayı Müzesi Türkçe Yazmaları 

DVD Numarası : -  

Boyut (Dış-İç) : 310–210 mm. 
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Yaprak Sayısı : 163  

Satır Sayısı  : 29 

Yazı Türü  : Talik 

Mürekkep Rengi : Kırmızı ve siyah  

Kâğıt Türü  : Aharlı ince  

 

Cilt Özellikleri: Eserde Osmanlı üslûbunda işlenmiş, etkileyici ve anlatılan 

hikâyeyi güzel bir şekilde yansıtan 63 minyatür vardır. Serlevhaları ve cetvelleri müzehhep 

olan eserin miklepli, kahverengi deri sıvama ve kabartma yaldızlı bir cildi vardır. 

 

Fiziksel Durumu: Eserin fiziksel durumunda herhangi bir bozukluk yoktur. 

 

Eser; Nizâmî’nin Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîlerine yapılan mensûr tercüme olup eserin mütercimi belli değildir. Eserin 1b-41a 

varakları arasında Heft Peyker, 42b-102b varakları arasında İskendernâme, 103b-135b 

varakları arasında Hüsrev ü Şîrîn ve 136b-163b varakları arasında da Leylâ vü Mecnûn 

tercümesi yer almaktadır. 

 

4.1.2. Ankara Milli Kütüphane Nüshası 

 

Başı : Tercüme-i İskendernāme. Bu Dāstān İskender’iñ Dünyāya Geldigini Beyān 

Eyler. Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden rivāyet ve bu gūne ģikāyet eylerler ki 

Rūm vilāyeti pād-şāhlarından Ģażret-i İsģaķ ‘aleyhi’s-selām silsilesinden bir pād-şāh-ı 

nām-dār var idi ki adına Feyleķos derler idi. 

 

Sonu : Zeyd’dir uyķusundan uyanıp Mecnūn’la Leylā dünyāda biri birine vāŝıl 

olamadılar ise ģālā bu ni‘mete erip ŝafāda imişler deyip Ģaķ Te‘ālā ģażretine çoķ şükrler 

ve mecíd ģamd ü śenālar eyledi deyip bu maģalde Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden Leylā vü 

Mecnūn tercümesi tamām oldu.         

 

Arşiv Numarası : 06 Mil Yz A 1859 

Yazar Adı  : - 

Müstensih Adı : - 
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Dili   : Türkçe 

Telif Tarihi  : - 

İstinsah Tarihi : H. 1115/M. 1703 

İstinsah Yeri  : -  

Bulunduğu Yer : Milli Kütüphane-Ankara 

Koleksiyon  : Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu 

DVD Numarası : 95 

Boyut (Dış-İç) : 260X150-195X85 mm. 

Yaprak Sayısı : 160 

Satır Sayısı  : 25 

Yazı Türü  : Talik 

Mürekkep Rengi : Siyah ve kırmızı 

Kâğıt Türü  : Suyolu filigranlı 

 

Cilt Özellikleri: Eserin; kenar cetvelleri yaldızlı, salbek şemseli, zencirekli, 

miklebli ve kahverengi meşin kaplı mukavva bir cildi vardır. Konu başları ve keşideler de 

kırmızıdır. 

 

Fiziksel Durumu: Şirazesi dağınık ve muhtelif yerlerindeki varakları eksik olan 

eserin bazı sayfalarında da mürekkep dağılmıştır. 

 

Eser; Nizâmî’nin İskendernâme, Heft Peyker, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîlerine yapılan mensûr tercüme olup eserin mütercimi belli değildir. Eserin 1b-60b 

varakları arasında İskendernâme, 61b-106b varakları arasında Heft Peyker, 107b-130b 

varakları arasında Hüsrev ü Şîrîn ve 131b-158a varakları arasında da Leylâ vü Mecnûn 

tercümesi yer almaktadır.  

 

4.1.3. Ankara Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Nüshası 

 

Başı : Tercüme-i Ĥüsrev ü Şírín. Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden 

rivāyet ve bu gūne ģikāyet ederler kim ‘Acem diyārı pād-şāhlarından Nūşirevān derler bir 

şehr-yār-ı nām-dār var idi. 
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Sonu : Pes İskender’dir Arisšo’yu ve sā’ir ģükemāya niçe vaŝiyyetler edip Rūm’da 

vālidesine bir nāme gönderip cānını Ģaķ Te‘alā Ģażretiniñ emrine teslím eyledi. Cümle 

a‘yān-ı devlet mātemler edip aġlaşdılar ve kefeni ‘ūd u ‘anber ile mu‘aššar edip altın tābūta 

ķoyup meyyitini ol maģalden ķaldırıp Mıŝır’a götürüp İskenderiye’de defneylediler. Bu 

maģalde İskendernāme daĥı şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden tamām olup ķıŝŝası āĥir oldu. Fí 

ġurre-i şehr-i Zi’l-ģicce 1244. Sūdehu’l-faķír ilā raģmeti rabbihi’l-ķadír Ĥalíl eş-Şükrü be-

ķıŝŝa-i Gürün ģarremellāhü ceddehū ‘ale’n-nāri ve raģmetullāhi ve berekātühū li-ebeveyhi 

ve li-esātíźihí bi-ģürmeti Muģammedin nebiyyi’l-muĥtār. 

 

Arşiv Numarası : Yz. A 147 

Yazar Adı  : -  

Müstensih Adı : Halil Şükrü  

Dili   : Türkçe 

Telif Tarihi  : -  

İstinsah Tarihi : H. 1244/M. 1828  

İstinsah Yeri  : Gürün 

Bulunduğu Yer : Türk Dil Kurumu-Ankara 

Koleksiyon  : Türk Dil Kurumu Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 

DVD Numarası : 955 

Boyut (Dış-İç) : 270X140-200X85 mm.  

Yaprak Sayısı : 136  

Satır Sayısı  : 25  

Yazı Türü  : Nestalik  

Mürekkep Rengi : Siyah ve kırmızı  

Kâğıt Türü  : Üç kap filigranlı  

 

Cilt Özellikleri: Söz başları ve cetvelleri kırmızı mürekkepli olan eserin sırtı ve 

kenarları kahverengi meşin ve satıhları ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt içerisindedir. 

 

Fiziksel Durumu: Eserin fiziksel durumunda herhangi bir bozukluk yoktur. 

 

Eserin 1b-27a varakları arasında Hüsrev ü Şîrîn, 28b-54b varakları arasında Leylâ 

vü Mecnûn ve 55b-134a varakları arasında da İskendernâme tercümesi yer almaktadır.  
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4.1.4. Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Nüshası 

 

Başı : Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden rivāyet ve bu gūne ģikāyet 

eylerler ki ‘Acem diyārı pād-şāhlarından Nūşirevān derler bir şehr-yār-ı nām-dār var idi. 

  

Sonu : Ĥātimetü’l-Kitāb: Bu ģāl üzere Behrām şāh her gün bir köşke gidip aĥşama 

dek sāzende vü çengílerle ‘íş ü ‘işretler edip aĥşam olduķda uyķusu gelince biraz ģikāye 

diñleyip źevķ u ŝafālar eylerdi ve şevketi yedi iķlím dört gūşeye yayılıp cihān şāhları 

emrine rām olup dā’imā ĥarāc u ĥazíne gönderirlerdi ve eger bir šarafdan biri nev‘an 

muĥālefet ŝūreti gösterse hemān-dem üstüne varıp geregi gibi gūşmāller verirlerdi ve ĥalķa 

‘adl ü dād edip niçe zamān pād-şāhlıķ edip cihān ĥalķı sāyesinde rāģat oldular. ‘Āķıbet bir 

gün bu cihān-ı fāníden göçüp āĥirete gitdi. Bu maģalde Şeyĥ Nizāmí ĥamsesinden Heft 

Peyker adlı kitāb āĥire erip tamām oldu. 

 

Arşiv Numarası : 06 Hk 4941 

Yazar Adı  : - 

Müstensih Adı : - 

Dili   : Türkçe 

Telif Tarihi  : - 

İstinsah Tarihi : - 

İstinsah Yeri  : - 

Bulunduğu Yer : Milli Kütüphane-Ankara 

Koleksiyon  : Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 

DVD Numarası : 1468 

Boyut (Dış-İç) : 248X154-184X98 mm. 

Yaprak Sayısı : 78 

Satır Sayısı  : 21 

Yazı Türü  : Nesih 

Mürekkep Rengi : Siyah ve kırmızı 

Kâğıt Türü  : Saykallı cedid yerli 

 

Cilt Özellikleri: Serlevhası ile cetvelleri yaldızlı ve süslemeleri renkli olan eser, 

kahverengi meşin karton bir cilt içerisindedir. Söz başları kırmızı ve duracaklar yaldızlıdır. 
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Fiziksel Durumu: Kurt yenikli ve dağınık olan eserin şirazesi bozuk, kenarları 

yıpranmış, bazı yaprakları ise tamir görmüş ve lekelidir.  

             

Eserin 1b-45b varakları arasında Hüsrev ü Şîrîn, 46a-77b varakları arasında ise Heft 

Peyker tercümesi yer almaktadır. Heft Peyker tercümesinin baş tarafı (Rûm padişahının 

kızının anlattığı hikâyede yer alan Hz. Süleyman ve Belkıs arasındaki hadiseye kadar olan 

kısım) eksiktir. 

 

 4.2. Mütercim Hakkında 

 

Yukarıda verilen bilgilere göre sadece Ankara Türk Dil Kurumu Kütüphanesi’nde 

yer alan nüshanın müstensihi bellidir. Tavsifi yapılan bu dört nüshadan başka sadece Leylâ 

vü Mecnûn tercümesinin yer aldığı iki nüsha daha mevcuttur. Bunlardan İstanbul 

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Tercüman Gazetesi Kütüphanesi Türkçe 

Yazmaları Koleksiyonunda Y-184 arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüshanın temmet kaydı: 

“Bu maģalde Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinde Leylā vü Mecnūn tercümesi tamām oldu. Sene biñ 

iki yüz yigirmi ikide Aģmed Aġa yazdı. Şevvāl sene 1222. ‘Aššār Aģmed Aġa-zāde Seyyíd 

Dervíş Hamza. Bi-medíneti Rusçuk. Sene 1227 19 Zi’l-ķa‘de.” şeklindedir. Hicrî 1222, 

miladî 1807 yılında Ahmed Ağa’nın yazdığı ve hicrî 1227, miladî 1812 yılında Attar 

Ahmed Ağazade Seyyid Derviş Hamza’nın istinsah ettiği tahmin edilen bu nüsha yüksek 

lisans tezi olarak çalışılmaktadır.
303

 Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde 19 H.K. 

3142/1 arşiv numarasıyla kayıtlı olan nüshanın temmet kaydı ise: “Bu maģalde Leylā ile 

Mecnūn’uñ ģikāyeti tamām oldu. Ruģları’çün fātiģa ŝalevāt. Temmetü’l-kitāb fí sene 

śemān ve sittín ve mi’eteyn ba‘de’l-elf fí Muģarrem yevm-i penc-şenbe.” şeklindedir. Hicrî 

1268, miladî 1851 yılında istinsah edildiği anlaşılan ve müstensihi belli olmayan bu nüsha, 

çeviri yazı alfabesiyle basılmıştır.
304

 Verilen bilgilere göre en erken istinsah edilen nüsha 

06 Mil Yz A 1859 arşiv numaralı Ankara Milli Kütüphane nüshasıdır. (H. 1115/M. 1703) 

Bu bilgiden hareketle ismi geçen Halil Şükrü, Ahmed Ağa ve Attar Ahmed Ağazade 

                                                 
303

 Nesibe Yazgan, Rusçuklu Ahmed Ağa’nın Hikâye-i Leylâ ile Mecnûn’u, Devam Etmekte Olan Yüksek 

Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
304

 Beyhan Kesik ve Şermin Baka, Leylâ ile Mecnûn Hikâyesi, İnceleme-Sadeleştirme-Metin-Tıpkıbasım, 

İstanbul: Büyüyenay Yay., 2015 
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Seyyid Derviş Hamza’nın müstensih olduğu kanaatine varılabilir. Yapılan kapsamlı 

araştırma neticesinde zikredilen bu müstensihlerle ilgili herhangi bir bilgiye 

ulaşılamamıştır. Süleymaniye ve Çorum nüshaları da edisyon kritikli metinde 

karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir. 

 

4.3. Metnin Hazırlanmasında İzlenen Yol 

 

Metnin çeviri yazısında, eski Türk edebiyatı incelemelerinde yararlanılan 

transkripsiyon harfleri kullanılmıştır. Transkripsiyon harfleri, “Metinde Kullanılan Çeviri 

Yazı Alfabesi” başlığı altında verilmiştir.  

 

Nizâmî’nin Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn 

mesnevîlerine yapılan mensûr tercümede nüshalar incelenmiş ve ismi geçen hikâyeler teker 

teker kıyaslandığında sağlam olan ve bütün tercümelerin yer aldığı ayrıca minyatürlerle de 

zenginleştirilmiş Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nüshası esas alınmıştır. Bunun 

yanında sağlam bir metin ortaya koyabilmek için bütün nüshalar karşılaştırılmış, 

farklılıklar tespit edilerek dipnotla gösterilmiş ve aslına en uygun ifade tercih edilerek 

edisyon kritikli bir metin oluşturulmuştur. Karşılaştırılan bu nüshalardan İstanbul Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi nüshası “T”, Ankara Milli Kütüphane nüshası “M”, Ankara 

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi nüshası “TDK” ve Ankara Adnan Ötüken İl Halk 

Kütüphanesi nüshası ise “A” şeklinde adlandırılmıştır. 

 

Çeviri yazılı metinle el yazması metinler arasında rahatlıkla bağlantı kurabilmek ve 

metnin takibini kolaylaştırmak amacıyla varak numaraları köşeli parantez “[ ]” işaretiyle 

gösterilmiştir. “[T 3a], [M 63b], [A 52a], [TDK 72b]” gibi. 

 

Çeviri yazı sırasında “pād-şāh-pādişāh, āsmān-āsumān, āf-tāb-āfitāb, şükr-şükür, 

‘íş-‘ıyş” vb. gibi iki biçimde de okunması mümkün olan kelimelerin yazılışında “pād-şāh, 

āsmān, āf-tāb, şükr ve ‘íş” gibi kelimelerin Arapça veya Farsça orijinal şekilleri alınarak 

yazımda birlik sağlanmıştır. 
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“Serāy, ġonce” vb. kelimeler “sarāy, ġonca” şekliyle yazılarak böyle kelimelerde 

hem kalınlık-incelik uyumuna dikkat edilmiş hem de yazımda birlik sağlanmıştır. 

 

Arapça ve Farsça edatlar ve ön ekler, eklendikleri kelimelerden kısa çizgi ile ayrı 

yazılmışlardır: “ser-efrāz, nā-gehān, mā-‘adā” gibi. 

 

Yapım eki işlevi taşıyan Farsça ekler, sonuna geldikleri kelimelerden kısa çizgi ile 

ayrı yazılmışlardır: “bār-gāh, gül-zār” gibi. 

 

Birleşik sıfat ve birleşik isimler, kelimelerin arasına kısa çizgi konularak ayrı 

yazılmışlardır: “dil-āver, dil-nevāz, şeh-zāde, şehr-yār” gibi. 

 

Birleşik sıfatlarla kurulan tamlamalarda sıfatla isim arasına kısa çizgi konulmuştur: 

“šūší-i ĥoş-güftār, dil-ber-i şírín-reftār, āf-tāb-ı ‘ālem-tāb” gibi. 

 

Arapça ve Farsça kelimelerde, araya bazı ek veya edatlar getirilerek iki kelimenin 

tekrarlanmasıyla oluşturulan kelime gruplarında bu kelime ve ekler kısa çizgiyle 

birbirlerinden ayrı yazılmışlardır: “māl-ā-māl, reng-ā-reng” gibi.  

 

Atıf vâvları duruma göre “u, ü, vü, ve” biçiminde yazılmış ve vâv-ı maʻdûleler de 

“ˇ” işaretiyle gösterilmiştir: “‘íş u nūş, ceng ü cidāl, nāle vü efġān, ĥˇāb”  gibi. 

 

Kalın ünlü ile başlayan kelimelerde “d” sesi genellikle “ط” ile gösterilmektedir. “ط” 

harfinin çeviri yazıda “Š/š” simgesiyle gösterilmesinden dolayı bu kelime, metne bağlı 

kalınarak “Š/š” işaretiyle yazılmıştır: “šoġurmaķ, šurmayıp, šoķunup, šaġ” gibi. 

 

Türkçenin gramer yapısı gereği ünsüz sertleşmesi ses olayının gerçekleşmesi 

gereken yerlerde metne bağlı kalınmıştır: “gerekdir, ögretdiler, olduķda, gitdi, etdi” gibi. 
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“ile, için” edatlarıyla “-idi, -imiş, -ise” gibi “i-” fiil çekimleri, metnin asıl 

imlasında elif ile yazılmışlarsa kendisinden önceki kelimeden ayrı; elifsiz yazılmışlarsa 

kendisinden önceki kelimeye bitişik olarak okunmuşlardır: “şeh-zāde ile, devlet için, 

sözlerle, anıñçin, var idi, defíne imiş,  her ne ise, gelirse” gibi.  

 

Özel isimler büyük harfle başlatılmış ve bu isimlere gelen ekler kesme işaretiyle (’) 

ayrılmıştır: “Behrām’ı, İskender’i, Ĥüsrev’e, Şírín’i, Leylā’nıñ, Mecnūn’dan” gibi. 

 

 18 ve 19. yüzyıllarda Türkçenin fonetik bakımdan bugünkü şeklini aldığı 

düşünüldüğünden metnin çeviri yazısında seslerin modern şekilleri tercih edilmiştir: “oldu, 

dedi, verdi, etdi, sordu, uçdu, gördü, buldu” gibi. 

 

4.4. Metinde Kullanılan Çeviri Yazı Alfabesi 

 

 ş ش ’ ,a, e ء أ

 ŝ ص ā, a آ

 ē, ż ض b, p ب

 š ط p پ

 ž ظ t ت

 ‘ ع ś ث

 ġ غ c ج

 f ف ç چ

 ķ ق ģ ح

 g, k, ñ ك ĥ خ

 l ل d د

 m م ź ذ

 n ن r ر

 o, ō, ö, u, ū, ü, v و z ز

 a, e, h ه ھ j ژ

 ı, i, í, y ي s س
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4.5. Metin 

 

4.5.1. Tercüme-i Heft Peyker
305

 

 

[M 63b] Bİ-İSMİHÌ TE‘ĀLĀ SÜBĢĀNEHŪ
306

 

[T 2b] BU KİTĀB HEFT PEYKER’İÑ İBTİDĀSI BEHRĀM-I GŪR’UÑ
307

 DÜNYĀYA 

GELDİKDE BABASI YEZD-GÜRD ŞĀH TERBİYET
308

 İÇİN ‘ARAB BEGİ OLAN 

NU‘MĀN’A VERDİGİDİR 

 

Rāviyān-ı aĥbār bu yüzden rivāyet eylerler
309

 ki zamān-ı ķadímde ‘Acem vilāyeti 

pād-şāhlarından Yezd-gürd nāmında bir pād-şāh var idi. Ģaķķ’ıñ emri ile bu pād-şāhıñ 

bir
310

 evlādı mu‘ammer olmazdı.
311

 Günlerde bir gün pād-şāhıñ bir oġlu dünyāya gelip 

adını Behrām ķodu ve
312

 ģükemāsını ģużūruna da‘vet edip bunlara dedi kim evlādım 

yaşamadıġından ĥāšırım melūl ü períşāndır. Ģālā vücūda gelen oġlumuñ šāli‘ini görüñ. 

‘Acebā ŝaġ olup taĥta lāyıķ olur mu dedikde ģükemā daĥı şeh-zādeniñ šāli‘ini yoķlayıp 

cümlesi ittifāķ eylediler ki dünyāya gelen şeh-zādeyi ‘Arabistān vilāyetine gönderip ol 

šarafda terbiye olunursa
313

 ġāyet dil-āver ü bahādır olup adı cihānda meşhūr olur 

dediklerinde Yezd-gürd şāh
314

 ģükemānıñ sözüne rāżí olup ‘Arabistān vilāyetine 

göndermege ķā’il oldu. Pes diyār-ı ‘Arab ģākimi olan Nu‘mān’a ādem gönderip ģużūruna 

da‘vet eyledi. Günlerde bir gün Nu‘mān gelip pād-şāha buluşduķda Yezd-gürd şāh 

Nu‘mān’a buyurdu kim oġlum Behrām’ı
315

 diyār-ı ‘Arab’a götürüp terbiye eyle ve
316

 pād-

                                                 
305

 Ankara Türk Dil Kurumu Kütüphanesi nüshasında Heft Peyker tercümesi bulunmadığı için edisyon 

kritikli metinde karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir. / Bu kısımdan (305. dipnot) yani mensûr tercümenin 

başından 1148. dipnota kadar olan kısım kopuk varaklar nedeniyle A nüshasında yoktur. 
306

 Bi-ismihí Te‘ālā Sübģānehū: T’de yok 
307

 Gūr’uñ: Gūr T 
308

 terbiyet: tertíb T 
309

 eylerler: eyler T 
310

 bir: M’de yok 
311

 olmazdı: olmaz idi T 
312

 ve: T’de yok 
313

 olunursa: olunur ise T 
314

 şāh: T’de yok 
315

 Behrām’ı: Behrām M 
316

 götürüp terbiye eyle ve: gönderip terbiye eyle T 
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şāhlar ādābını ta‘lím eyle diyü muģkem tenbíh edip şeh-zādeyi Nu‘mān’a verdi. Nu‘mān 

daĥı pād-şāhıñ fermānı baş üzere deyip ciger-gūşe-i şāh-ı ‘Acem olan Behrām’ı alıp diyār-ı 

‘Arab’da terbiyesine başladı. Bu ģāl üzere dört yıl geçdikde bir gün Nu‘mān oġlu Münźir’e 

dedi ki bu vilāyetiñ hevāsı ziyāde
317

 ıŝıcaķdır. Şeh-zāde-i [M 64a] ‘Acem ise bir tāze 

ġoncadır. Ķorķarım bu vilāyetiñ hevāsına šāķat getiremeye. İmdi benim oġlum var ešrāfı 

araşdır. Ola ki bir hevāsı güzel lašíf yer bulaydıñ ki şeh-zāde için anda
318

 bir sarāy binā 

edelim dedikde Münźir babasınıñ emri
319

 ile ešrāfı gezerken yeri yüksek hevāsı ĥūb ve 

dürlü dürlü aġaçları var cennete beñzer bir yer bulup Ĥudā’ya ģamd edip babası Nu‘mān’a 

gelip emrleri olan yeri buldum dedikde Nu‘mān da
320

 varıp gördükde oġluna taģsín ü 

āferínler edip şeh-zāde için ol maģalde bir sarāy yapdırmaġa üstād dülgerler araşdırmaġa 

başladı. 

 

BU MAĢAL NU‘MĀN RŪM’DAN SİNİMMĀR ADLI BİR
321

 ÜSTĀD GETİRİP 

ĤAVERNAĶ DEDİKLERİ BİNĀYI YAPDIRDIĠI BEYĀN OLUNUR
322

 

 

Çünki Nu‘mān bir üstād šaleb eyledi kim ol yerde bir sarāy binā ede. Her ne ķadar 

aradılar ise bulamadıķlarından
323

 ba‘żılar Nu‘mān’a dediler ki
324

 Rūm vilāyetinde eli tíz 

hünerli bir
325

 üstād vardır. Sām neslinden adına Sinimmār derler. Cihānda ādem ķādir 

olmadıġı niçe binālar yapmışdır kim insān temāşāsında ģayrān ķalır
326

 ve hem üstād 

naķķāşdır. Gözler görmedik naķşlar eyler. Murād olunan sarāyı binā eylerse ol eyler 

dediklerinde Nu‘mān’dır Sinimmār’a ādem gönderip vāfir māl ü menāl va‘d edip ģużūruna 

da‘vet eyledi. Günlerde bir gün Sinimmār gelip Nu‘mān’a buluşduķda Nu‘mān ol 

bulduķları [T 3a] yerde bināsını murād eyledigi sarāyı
327

 Sinimmār’a dedikde Sinimmār’dır 

                                                 
317

 ziyāde: T’de yok 
318

 anda: M’de yok 
319

 emri: emr M 
320

 Nu‘mān da: Nu‘mān’dır M 
321

 bir: M’de yok 
322

 olunur: eyler M 
323

 bulamadıķlarından: bulamadıķlarında T 
324

 dediler ki: dedi kim M 
325

 hünerli bir: bir hünerli T 
326

 ķalır: olur T 
327

 bināsını murād eyledigi sarāyı: bināsın murād eyledigi T 
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başım üzere deyip sarāy bināsına başladı ve tamām beş yılda altın ve lāciverd ile münaķķaş 

ošalarla ve zíbā köşkler ve şādırvānlarla gözler görmedik ve ķulaķlar işitmedik bir sarāy 

yapdı kim ‘aķl anıñ temāşāsında ģayrān ķalırdı
328

 ve dívārlarını āyíne gibi berrāķ u mücellā 

etmegin her vaķtde bir dürlü görünürdü.
329

 Meśelā güneş šoġup ‘ālem rūşen olduķda 

dívārları
330

 altın ģall ile ŝıvanmış gibi görünüp hevā bulutlu olduķda buludí görünüp
331

 

gecelerde yıldızlarıñ ‘aksi dívāra doķunduķda altın yaldızlı pūllar míĥlanmış žann [M 64b] 

olunurdu. El-ķıŝŝa çünki
332

 Sinimmār sarāyı bu vech üzere tamām eyledi. Nu‘mān 

temāşāsına varıp üstāda ŝad hezār taģsín ü āferínler edip ol ķadar altın ve cevāhir iģsān 

eyledi kim üstādıñ ĥāšırına o mertebe iģsānıñ yarısı bile gelmezdi. Pes Sinimmār 

Nu‘mān’dan bu iģsānı
333

 gördükde yer öpüp pād-şāhım eger
334

 ben ķuluña bu ķadar iģsān 

edecegini
335

 bileydim sarāyı bundan yüz ķat daĥı a‘lā binā eylerdim dedi. Nu‘mān bu sözü 

işitdikde ĥāšırına aġır gelip dedi kim çünki bundan güzel sarāy yapmaġa ķādir idiñ niçin 

yapmadıñ? Biz saña iģsānda ķuŝūr mu ederdik diyü ġāyet ġażaba geldi ve fikr eyledi kim 

cā’iz ki bu üstād ġayrı pād-şāh yanına varıp māl sevdāsıyla bundan daĥı zíbā bir
336

 sarāy 

yapa da bizim
337

 sarāyımızıñ ķadri ķalmaya. Pes yanında olanlara emreyledi kim 

Sinimmār’ı
338

 šutup sarāyıñ dāmından aşaġı atalar. Ĥidmet-kārlar fermān üzere Sinimmār’ı 

šutup sarāyıñ dāmından aşaġı
339

 [T 3b] atdılar. Aşaġı
340

 düşüp ĥurd oldu ve cihānda 

Nu‘mān’ıñ adı Ĥavernaķ yapdıran Nu‘mān diyü ķıyāmete dek ķaldı.
341

 

 

 

                                                 
328

 ķalırdı: olurdu M 
329

 görünürdü: görünür idi T 
330

 dívārları: dívārlar T 
331

 hevā bulutlu olduķda buludí görünüp: T’de yok 
332

 çünki: M’de yok 
333

 Nu‘mān’dan bu iģsānı: Nu‘mān’ıñ bu iģsānını T 
334

 eger: M’de yok 
335

 edecegini: edecegiñ M 
336

 sevdāsıyla bundan daĥı zíbā bir: sevdāsı ile bundan zíbā bir daĥı M 
337

 bizim: bir T 
338

 Sinimmār’ı: Sinimmār M 
339

 atalar. Ĥidmet-kārlar fermān üzere Sinimmār’ı šutup sarāyıñ dāmından aşaġı: T’de yok 
340

 aşaġı: M’de yok 
341

 ve cihānda Nu‘mān’ıñ adı Ĥavernaķ yapdıran Nu‘mān diyü ķıyāmete dek ķaldı: T’de yok 
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BU MAĢAL ĤAVERNAĶ DEDİKLERİ SARĀYIÑ VAŜFINI VE NU‘MĀN’IÑ 

‘ĀLEMDEN ĠĀ’İB OLDUĠUNU BEYĀN EYLER 

 

Çünki Ĥavernaķ tamām olup nāmı
342

 cihānda meşhūr oldu. Her šarafdan bölük 

bölük ĥalķ temāşāsına gelip gördüklerinde üstādına ŝad hezār āferín derler idi. Nu‘mān ol 

sarāyı zíbā döşemeler
343

 ile döşeyip Behrām şāhı ol sarāya götürdü. Şeh-zādedir sarāya
344

 

gelip ķarār edicek gördü kim āsmāna ser çekmiş bir zíbā sarāydır ki ‘aķl temāşāsında 

ģayrān olur. Pencerelerinden dünyā görünüp bir šarafında aķarŝular ve bir šarafında
345

 

dürlü dürlü yemişli aġaçlar üzerinde güzel ŝadālı ķuşlar ve bir šarafı yeşil ibrişim teli
346

 

gibi çemenler arasında la‘l reng lāle-i nu‘māní vü şaķāyıķlar ve sā’ir yerleri daĥı dürlü 

dürlü çiçeklerle
347

 šopšolu keklikler ve süñülünler ŝalınmada her šarafından
348

 yel esdikçe 

dimāġı misk ü ‘anber rāyiģası ile
349

 mu‘aššar eyler. Pes oturup źevķ u ŝafāya meşġūl oldu. 

[M 65a] Günlerde bir gün Nu‘mān
350

 Behrām şāh ve sā’ir nedímleriyle
351

 Ĥavernaķ’da 

oturup pencerelerinden ešrāfı seyrederken yanında olanlara dünyāda bundan a‘lā
352

 źevķ u 

ŝafālı ne olsa gerekdir? Ādem böyle yerde dā’imā şād olmaķ gerekdir dedikde Ģażret-i ‘Ìsā 

‘aleyhi’s-selām díninde Nu‘mān’ıñ bir ‘āķil vezíri var idi ki ol maģalde ģāżır idi. Dedi kim 

ey pād-şāh! Ģażret-i Ģaķ Te‘ālā’yı bir
353

 bilip añlamaķ seniñ vilāyetiñde olan cemí‘ 

eşyādan hezār mertebe yegdir. Eger Cenāb-ı Ģaķ’dan ĥaber-dār olaydıñ bu dünyā-yı 

fāníniñ bāġ u bāġ-çesinden ve źevķ u temāşāsından göñlü ķaldırıp hemān Ģażret-i Ģaķķ’a 

baġlardıñ
354

 dedikde bu āteşli sözden Nu‘mān’ıñ demir gibi pek olan ķalbi
355

 mūm gibi 

                                                 
342

 nāmı: T’de yok 
343

 döşemeler: döşeme M 
344

 sarāya: M’de yok 
345

 šarafında aķarŝular ve bir šarafında: šarafdan aķarŝular ve bir šarafdan T 
346

 teli: tel T 
347

 çiçeklerle: çiçekler ile T 
348

 šarafından: šarafdan T 
349

 ile: M’de yok 
350

 Nu‘mān: Nu‘mān ve: T 
351

 nedímleriyle: nedímlerle T 
352

 a‘lā: M’de yok 
353

 bir: T’de yok 
354

 baġlardıñ: baġlar idiñ M 
355

 demir gibi pek olan ķalbi: teymür gibi pek olan göñlü T 
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eriyip hemān-dem ķaŝrdan indi ve ŝaģrā yolunu
356

 šutup māl ü menāl ve evlād ü şāhlıġını 

terk edip perí gibi gözden ġā’ib oldu ve kimse bilmedi ki nice oldu ve
357

 nereye gitdi. Oġlu 

Münźir ešrāfı çoķ araşdırdı ve
358

 çāre olup bulamayıcaķ żarūrí dönüp geldi ve niçe günler 

babasınıñ mātemini edip siyāh libāslar giydi. Āĥir gördü ki tāc u
359

 taĥtdan ferāġat güç
360

 

mātem libāslarını çıķarıp babası Nu‘mān yerine pād-şāh oldu. Vilāyet-i ‘Acem’de pād-şāh 

olan
361

 Yezd-gürd şāh šarafından kendisine ĥıl‘atler ve muķarrer-nāmeler gelip
362

 ĥalķa 

ģükūmet ü ‘adl ü dād etmege başladı ve Behrām şāhı cānı gibi ‘azíz šutup babasından 

ziyāde terbiyesine meşġūl oldu
363

 ve bu Münźir’iñ bir oġlu var idi ki anıñ da
364

 adı
365

 

Nu‘mān idi. Şeh-zāde Behrām ile süd ķardaş
366

 idiler. İkisi biri birinden aŝlā bir ān ve bir 

zamān ayrılmayıp bile oķuyup bile gezerler idi. El-ķıŝŝa Behrām’a
367

 niçe yıl sarāy-ı 

Ĥavernaķ’da üstād ĥˇāceler ‘Arabí ve Fārisí ve Yunaní dilleri ta‘lím edip ve yazı
368

 

yazmaķ ve sā’ir ‘ulūmu ögretmekde idiler. Münźir şāh ise nücūm u uŝšurlāb ‘ilminde üstād 

olmaġın şeh-zādeye felek ‘ilmini ve sā’ir riyāżiyyāt
369

 ‘ilmlerini kendisi ögretmegin şeh-

zāde her ‘ilmde [M 65b] māhir ü üstād olmuşidi. Bundan ŝoñra şeh-zāde şeh-süvārlara ve 

dil-āverlere
370

 lāzım olan ata binmek ve çevgān ile šop oynamaķ ve oķ atmaķ gibi hünerleri 

birer birer ögrenmekde idi. Hiçbir hüner ķalmamışdı
371

 ki Behrām şāh anı ögrenmeye. 

Cümlesinde şöyle māhir ü üstād
372

 olmuşidi ki bir ķatı pek šaşa oķ atsaydı
373

 ķumāşdan 

                                                 
356

 ŝaģrā yolunu: ŝaģrāyı M 
357

 ve: M’de yok 
358

 ešrāfı çoķ araşdırdı ve: çoķ araşdırdı M 
359

 tāc u: tāc M 
360

 güç: ve T 
361

 olan: T’de yok 
362

 ĥıl‘atler ve muķarrer-nāmeler gelip: ĥıl‘at ü muķarrer-nāmeler geldi M 
363

 oldu: T’de yok 
364

 da: daĥı T 
365

 adı: nāmı M 
366

 ķardaş: ķarındaşı M 
367

 Behrām’a: Behrām T 
368

 yazı: yaz M 
369

 riyāżiyyāt: riyāżāt T 
370

 şeh-süvārlara ve dil-āverlere: şeh-süvār ü dil-āvere T 
371

 ķalmamışdı: ķalmamış idi T 
372

 māhir ü üstād: üstād ü māhir M 
373

 atsaydı: atsa idi T 
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igne geçer gibi geçip giderdi
374

 ve mızrāġınıñ öñünde darı dānesi olsa ĥalķa gibi ķapardı. 

‘Arab ĥalķı şeh-zādeniñ bu dil-āverligini gördükde du‘ālar edip zūr-ı bāzūsuna ŝad hezār 

taģsín ü āferínler eyler idi.  

 

[T 4a] BU MAĢAL BEHRĀM ŞĀHIÑ ŞİKĀRA GİTMEGE BAŞLAYIP GŪR AVINA 

MĀ’İL OLDUĠUNU BEYĀN EDER
375

 GŪR YABAN EŞEGİ DEMEKDİR BEHRĀM 

ŞĀH GŪR AVINA MĀ’İL OLDUĠUNDAN ADINA BEHRĀM-I GŪR DEDİLER 

NİTEKİM BEYĀN OLUNUR
376

 

 

Çünki Behrām şāh cümle hünerleri ögrenip binip inmege başladı. Ŝayd u şikāra 

mā’il olup dā’imā süd ķardaşı
377

 Nu‘mān ve babası Münźir ile ŝaģrā vü beyābānı geşt ü 

güźār etmekden
378

 ĥālí olmayıp ŝabā-reftār bir aşķar atı var idi ki
379

 aña binip şikār 

eylerdi
380

 ve dā’imā gūr avına mā’il olup yabanda gezen gūrlarıñ kimini oķ ile urup ve 

kimini daĥı
381

 kemend ile diri avlardı
382

 ve degme gūr aşķarıñ öñünden ķaçıp ĥalāŝ olmaķ 

muģāl idi. Bu šarz üzere gūrlarıñ ķanları ile ŝaģrāyı lāle-zār etmekde idi ve ‘ādeti bu idi ki 

dört yaşına varmadıķ
383

 küçük gūruñ avını kendiye ģarām edip öldürmezdi lākin kemend 

ile šutup kendi adını oyluġuna dāġ urup ŝalıverirdi. Ŝaģrā vü beyābānda şeh-zādeniñ dāġlı 

niçe biñ gūru sürü sürü gezerlerdi.
384

 Şeh-zādeniñ nişānlı gūrlarından biri avcılarıñ dāmına 

düşdükde avcılar şeh-zādeniñ dāġını gördükde öpüp yine ŝaģrāya ŝalıverip incitmezlerdi.
385

 

  

                                                 
374

 giderdi: gider idi T 
375

 eder: eyler M 
376

 Gūr Yaban Eşegi Demekdir Behrām Şāh Gūr Avına Mā’il Olduġundan Adına Behrām-ı Gūr Dediler 

Nitekim Beyān Olunur: Başlığın bu bölümü T nüshasında “Gūr yaban eşegi demekdir. Behrām şāh ise gūr 

avına mā’il olduġundan adına Behrām-ı Gūr dediler. Nitekim beyān olunur” şeklinde olup başlıktan ayrı 

olarak metin bölümünde yer almaktadır. 
377

 ķardaşı: ķarındaşı M 
378

 güźār etmekden: güźārdan M 
379

 ki: M’de yok 
380

 eylerdi: eyler idi T 
381

 daĥı: M’de yok 
382

 avlardı: avlar idi T 
383

 ķanları ile ŝaģrāyı lāle-zār etmekde idi ve ‘ādeti bu idi ki dört yaşına varmadıķ: M’de yok 
384

 şeh-zādeniñ dāġlı niçe biñ gūru sürü sürü gezerlerdi: T’de yok 
385

 incitmezlerdi: incitmezler idi T 
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BU ĶIŜŜA BEHRĀM’IÑ ŞİKĀRDA BİR GŪR İLE ARSLANI OĶ İLE URDUĠUDUR
386

 

 

Günlerde bir gün Behrām şāh Münźir ve Nu‘mān ve niçe dil-āverler Yemen şikār-

gāhına ‘azm eylemiş idi.
387

 Av yerine varılıp her šarafdan avlar göründükçe kimi kemend 

ile ve kimi
388

 oķ ile urulup [T 4b] avlanırken nā-gāh bir šarafdan bir šoz belirdi. Hemān-

dem şeh-zāde aşķarı
389

 ķoparıp ol cānibe aķarŝu eser yel gibi revān
390

 olup yetişdikde 

anı
391

 gördü kim bir arslan bir gūr šutup yere urmuş ve üstüne çıķıp yırtmaķ ister. Behrām 

anı gördükde bir tír-i ser-tíz çıķarıp gezleyip arslanla gūra atdıķda oķ arslanı ve gūru geçip 

gezine varınca yere ġarķ oldu. İkisini de bir demde helāk eyledi. Münźir ve Nu‘mān ve 

sā’ir ‘Arab dil-āveri şeh-zāde-i ‘Acem’iñ bu zūr-ı bāzūsunu gördükde yüz biñ āferínler 

edip andan ŝoñra şeh-zādeniñ laķabı şír-i zūr Behrām-ı Gūr ķodular. Ol gün şikārdan 

dönülüp yine Ĥavernaķ’a geldikde Münźir şāh buyurdu kim üstād naķķāşlar gelip köşküñ 

bir dívārına gūru ve gūruñ üstünde arslanı ve şeh-zādeniñ oķu ikisini bile gezine varınca 

yere ġarķ olduġunu naķş edeler. Gelip bu ŝūretleri dívāra bir dürlü naķş eylediler kim 

görenler Behrām’ıñ zūr-ı ķuvvetine āferínler edip taģsín eylediler. 

 

BU MAĢAL BEHRĀM ŞĀH ŞİKĀRA GİTMEGE BAŞLAYIP BİR DİŞİ GŪR 

BEHRĀM’IÑ ÖÑÜNDEN ĶAÇIP ARDINA DÜŞDÜKDE BİR EJDERİÑ ÜSTÜNE 

GELİP EJDERİ HELĀK EDİP DEFÌNE BULDUĠU BEYĀN OLUNUR 

 

Bir gün Behrām kendi nedímleri ile Ĥavernaķ’da şikār için binip avlanır iken nā-

gāh öñüne bir dişi gūr çıķagelip arķasından ķuyruġuna varınca benek benek alaca bir güzel 

ŝūretli ģayvān olmaġın şeh-zādedir gördügü gibi bí-iĥtiyār mā’il olup avlamaķ ister. Gūr 

da şeh-zādeye göründügü gibi yine eser yel gibi ķaçıp gider. Behrām şāhdır at boynuna 

düşüp gūr ardına düşer. Şeh-zāde ķovar gūr ķaçar. Bu ģāl üzere tā ŝabāģdan öyle vaķtine 

dek Behrām şāh at segirdip gūru ķova ķova ‘askerinden cüdā olur. Öyle maģalli olduķda 

                                                 
386

 Bu başlık T nüshasında yoktur. 
387

 Günlerde bir gün Behrām şāh Münźir ve Nu‘mān ve niçe dil-āverler Yemen şikār-gāhına ‘azm eylemiş 

idi: M’de yok 
388

 kimi kemend ile ve kimi: kimini kemend ile ve kimini M 
389

 aşķarı: aşķar M 
390

 eser yel gibi revān: gibi revāne M 
391

 Bu kısımdan (391. dipnot) 392. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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gūrdur ķaçaraķ ādem ayaġı baŝmamış bir maġāra öñüne geldikde Behrām şāh da gūruñ 

ardınca gelip görür kim maġāra ķapısında ķara šaġa beñzer bir ejder büklüm büklüm olup 

yatmış. Aġzı bir maġāra ķapısı ķadar var. Nefes alıp verdikçe burnundan çıķan tütün 

göklere direk direk olup çıķar. Gūruñ yavrusunu yiyip šurma uyķuya varmış. Behrām şāh 

bu ģāli gördükde elini oyluġuna ķoyup bir zamān ta‘accübde ķaldı ve taķdír kendiyi 

ķorķulu avıñ üzerine getirdigine ģayrān olup ġālibā gūruñ bu mel‘ūn yavrusunu yiyip 

cānına āteş bıraķmışdır ki bizim öñümüzce ķaçıp bizi bu yere getirmekden maķŝūdu ģāl 

dili ile bu žālimden dādımı alıver demek ister. Eger bu ejderden ķorķup dönersem yarın 

ķıyāmet günü ģużūr-ı Ģaķ’da ne cevāb vereyim? Herçi bād ābād deyip Tengri’ye ŝıġınıp 

terkeşinden bir çatal demrenli oķ çıķarıp gezleyip ejderiñ gözleri budur deyip atdıķda 

hemān-dem oķ ejderiñ iki gözlerine rāst gelip yelegine dek ķafasına gömülür. Ejder 

Behrām elinden bu zaģmı yiyicek dünyā başına šar olup cān ģevliyle bir sehm-nāk na‘ra 

urup ortalıġı zelzeleye verdikde şeh-zāde hemān-dem aşķardan
392

 [M 66a] ŝıyrılıp inip
393

 

ejderiñ başına bir ķılıç çalıp işini tamām eyler.
394

 Ejderdir yıķılıp cān verdikde Behrām şāh 

Ģaķķ’a çoķ
395

 şükrler edip ĥançer ile ķarnını yardıķda ķarnından gūruñ yavrusu daĥı 

ermemiş
396

 çıķdıķda gūr kendiyi bu maġāraya dād almaķ için getirdigi Behrām yanında 

şübhesiz ma‘lūm
397

 olur. Bundan ŝoñra ķaŝd eder kim tekrār aşķara binip gūru šuta. Meger 

gūr ol maģalde Behrām şāh ile ejderiñ cengine uzaķdan baķıp ķaçmamış idi. Ol dem şeh-

zādeyi süvār olup yine
398

 kendi üstüne geldigini göricek ķandesin maġāra deyip maġāranıñ 

içine ķaçar. Şeh-zāde daĥı gūruñ ardınca maġāraya girip anı görür ki niçe ĥüsrevāní küpler 

aġızlarına deķ
399

 šopšolu altın bir defíne imiş. [T 5a] Gūr çünki şeh-zādeyi
400

 maġāranıñ 

içine ķor. Kendisi iz azıdıp
401

 gözden ġā’ib olur. Behrām şāh gūru ġā’ib edince maġāradan 

šaşra çıķar. Şeh-zādeniñ ĥidmet-kārları şeh-zādeyi av ardı ŝıra ġā’ib edip ha şunda ha 

                                                 
392

 391. dipnottan buraya (392. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
393

 inip: M’de yok 
394

 eyler: eyledi M 
395

 çoķ: M’de yok 
396

 ķarnından gūruñ yavrusu daĥı ermemiş: ķarnında daĥı gūruñ yavrusu M 
397

 ma‘lūm: T’de yok 
398

 şeh-zādeyi süvār olup yine: şeh-zāde görüp süvār olup T 
399

 deķ: degin T 
400

 şeh-zādeyi: şeh-zāde T 
401

 iz azıdıp: endār urup T 
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bunda diyü ešrāfı araşdırırlarken
402

 ol yere çıķagelirler. Şeh-zādeniñ bu ciger-dārlıġını 

görüp biñ taģsínler edip her biri du‘ālar eyler.
403

 Andan ŝoñra şeh-zāde emreder
404

 ĥazíneyi 

maġāradan šaşra çıķarıp ĥırmen ĥırmen yıġarlar ve şehrden develer
405

 getirip üç yüz at 

genç ķuvvetli ve iri develere
406

 yükledip Ĥavernaķ’a ‘azímet ederler. Sarāya geldikde on 

deve yükünü ‘Acem taĥtında pād-şāh olan babası Yezd-gürd şāha armaġan gönderip ve on 

deve yükünü Münźir ile oġlu
407

 Nu‘mān’a verip ġayrısını sā’ir ĥavāŝŝ ü nüdemāya
408

 ve 

şehr ĥalķına baĥş eyler. Cümlesi şeh-zādeye du‘ālar eylerler. 

 

BU DĀSTĀN BEHRĀM-I GŪR ĤAVERNAĶ’DA BİR ĶAPALI OŠANIÑ İÇİNDE YEDİ 

İĶLÌM PĀD-ŞĀHLARI ĶIZLARINIÑ ŜŪRETLERİNİ
409

 GÖRÜP CĀN U GÖÑÜLLER 

İLE ‘ĀŞIĶ OLDUĠUDUR Kİ BEYĀN OLUNUR
410

 

 

Behrām şāh bir gün Ĥavernaķ’da oturup kendi źevķ u ŝafāsında iken göñlü sarāyıñ 

içini
411

 gezmek
412

 isteyip oša oša gezerken ķapısı [M 66b] ķapanıķ bir ošanıñ öñüne gelir ki 

bundan evvel
413

 Behrām ol ošanıñ içine girmemiş idi. Pes ol dem Behrām ol ošanıñ 

anaĥtarını
414

 isteyicek bir ĥādim ileri gelip anaĥtarı Behrām şāhıñ eline
415

 ŝundu. Behrām 

şāh ošayı açıp içine girdikde [T 5b] görür kim gözler görmedik bir güzel oša. Ešrāfı dürlü 

dürlü naķşlar ile naķş olunmuş şöyle ki baķan ādemiñ gözü ĥıyrelenir. Ešrāfı
416

 

seyrederken bir dívārında görür kim bir
417

 üstād yedi dāne ayıñ on dördüne beñzer nāzenín 

                                                 
402

 av ardı ŝıra ġā’ib edip ha şunda ha bunda diyü ešrāfı araşdırırlarken: ol ķadar aradılar. Ŝoñra ġā’ib edip 

ešrāfı araşdırırlar iken T 
403

 eyler: eylediler M 
404

 emreder: emredip M 
405

 develer: deve M 
406

 at genç ķuvvetli ve iri develere: genç iri develeri T 
407

 oġlu: M’de yok 
408

 nüdemāya: nüdemā T 
409

 ŝūretlerini: ŝūretlerin T 
410

 Görüp Cān u Göñüller ile ‘Āşıķ Olduġudur ki Beyān Olunur: Görüp ‘Āşıķ Olduġudur M 
411

 içini: içinde T 
412

 gezmek: M’de yok 
413

 bundan evvel: ol günden beri M 
414

 anaĥtarını: anaĥtarın T 
415

 anaĥtarı Behrām şāhıñ eline: anaĥtarın Behrām şāha T 
416

 ešrāfı: ešrāfını T 
417

 bir: T’de yok 
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yañaġı gül ŝaçı sünbül ġamzesi cādū beñleri hindū ķızlar
418

 ŝūreti taŝvír eylemiş.
419

 

Evvelkisi Hind pād-şāhınıñ ķızıdır adı Fūrek Bānū’dur
420

 diyü yazılmış. İkincisi
421

 Çín 

pād-şāhınıñ ķızıdır nāmı Yaġmā’dır. Üçüncüsü Ĥˇarezm pād-şāhınıñ ķızıdır ismi Nāz-

perí’dir.
422

 Dördüncüsü Sıķlāb şāhınıñ ķızıdır
423

 ismi
424

 Nesrín-pūş’dur. Beşincisi Maġrib 

pād-şāhınıñ ķızıdır ismi
425

 Āźeryūn’dur.
426

 Altıncısı Kisrā’nıñ ķızı Dürüstí’dir. Yedincisi 

Ķayŝer-i Rūm’uñ
427

 ķızı Hümā’dır diyü her biri aŝl u nesli
428

 ile beyān olunmuş ve
429

 

bunlarıñ ortasında naķķāş pür-hüner
430

 bir güzel erkek ŝūreti daĥı taŝvír eylemiş ki
431

 

henüz tāze ŝaķalı yetişir
432

 bir tāze dil-āver cüvān ki üstüne Behrām şāhıñ ŝūretidir diyü 

yazmış
433

 ve şöyle taŝvír eylemiş ki bu ķızlar
434

 şeh-zādeyi ortaya
435

 almışlar. ‘Aşķla
436

 

ģayrān şeh-zāde ise bunlarıñ ģüsnüne baķıp temāşāsıyla ĥandān ve o üstād
437

 naķķāş bu 

meclisiñ üstüne yazmış ki ben bu ŝūretleri bu maģalde
438

 bí-ma‘nā yere yazmadım. Belki 

ģükm-i nücūm ile şöyle bildim ki
439

 Ģaķķ’ıñ emri ile bu ķızlar Behrām şāha çift olsalar 

gerekdir
440

 diyü ĥatm-i kelām eylemiş. Behrām şāh çünki bu sözü oķudu. Ol ķızlarıñ 

                                                 
418

 ķızlar: ķızlarıñ M 
419

 eylemiş: eylemiş ve M 
420

 Fūrek Bānū’dur: Fūrek’dir T 
421

 ikincisi: ikinci T 
422

 Üçüncüsü Ĥˇarezm pād-şāhınıñ ķızıdır ismi Nāz-perí’dir: Üçüncü Ĥˇarezm şāhınıñ ķızıdır ismi Nāz-

perver’dir T 
423

 ķızıdır: ķızı T 
424

 ismi: M’de yok 
425

 ismi: M’de yok 
426

 Āźeryūn’dur: Āźeryūn T 
427

 Yedincisi Ķayŝer-i Rūm’uñ: Yedinci Rūm’uñ T 
428

 biri aŝl u nesli: birini aŝlı ve nesli T 
429

 ve: T’de yok 
430

 pür-hüner: M’de yok 
431

 ki: T’de yok 
432

 yetişir: yetişip M 
433

 yazmış: yazılmış T 
434

 bu ķızlar: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
435

 ortaya: orta M 
436

 ‘aşķla: ‘aşķile M 
437

 üstād: M’de yok 
438

 bu maģalde: bunda M 
439

 Belki ģükm-i nücūm ile şöyle bildim ki: M’de yok 
440

 gerekdir: gerek M 
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muģabbeti göñlüne girip
441

 her birine biñ cānla ‘āşıķ oldu. Bundan ŝoñra ošadan šaşra 

çıķıp
442

 ķapısını yine kilídleyip anaĥtarını
443

 ĥādime verip benden ġayrı kimse bu ošaya 

girmesin diyü muģkem tenbíhler eyledi. Gāh gāh Behrām şāh ol ošaya tenhāca varıp 

ķızlarıñ temāşāsıyla göñlünü eglendirip ĥayāliyle uyķuya varırdı.
444

  

 

[M 67a] BU MAĢAL BEHRĀM ŞĀHA BABASINIÑ MEVTİ ĤABERİ GELDİGİDİR 

 

Behrām şāh ‘Arab vilāyetinde Münźir ve
445

 oġlu Nu‘mān ile gāh Yemen şikār-

gāhlarında geşt ü güźār edip
446

 gāh Ĥavernaķ’da ‘íş u nūş edip źevķ u ŝafāda iken günlerde 

bir gün ‘Acem šarafından ĥaber geldi kim babası Yezd-gürd şāhıñ ‘ömrü āĥir olup 

dünyādan āĥirete gitmiş.
447

 Belli başlılar bir yere gelip müşāvere eylerler ki şāhımızıñ taĥtı 

ĥālí ķaldı. Yerine bir pād-şāh lāzımdır. Gerçi oġlu Behrām şāh bir dil-āver şeh-bāzdır
448

 

lākin ‘Arab arasında durmaġla anlarıñ ĥūyunu šutup bu vilāyet aģvālini bilmediginden şāh 

olması münāsib degildir. Eger getirip babası yerine pād-şāh eylersek vilāyet devletlilerine 

ri‘āyet etmeyip belki niçesiniñ māl ü
449

 cānına ķaŝd eyler ve ĥazíne mālını ‘Arab ĥalķına 

üleşdirip manŝıblarımızı hep kendi yanında olanlara verir. Pes münāsib oldur ki babasınıñ 

öldügünü kendisine bildirmeyip bir ‘āķil ü iĥtiyār
450

 kimseyi bunda şāh edelim diyü ķavl ü 

ķarār edip Kisrā nāmında bir ‘āķil ü ‘ālim kimse var idi ki ol vilāyetde her ne ķadar müşkil 

iş olsa aña danışırlardı. Getirip şāhlıķ tācını başına ve kemerini beline ķuşadıp ‘Acem 

vilāyetine [T 6a] şāh eylediler ve
451

 cümlesi emrine boyun verip ķulluġuna
452

 bel 

baġladılar. Çünki bu ĥaberi Behrām şāh işitdi. Cihān gözüne siyāh görünüp niçe günler yas 

ve mātem eyledi ve niyyet eyledi ki varıp dünyāyı babasınıñ ‘askeri başına šar ede. Yine 

                                                 
441

 girip: girdi M 
442

 çıķıp: çıķıp ve M 
443

 anaĥtarını: anaĥtarın yine T 
444

 varırdı: vardı T 
445

 ve: M’de yok 
446

 edip: edip ve M 
447

 gitmiş: gidip T 
448

 şeh-bāzdır: şāh-bāzdır M 
449

 māl ü: māl M 
450

 ‘āķil ü iĥtiyār: ‘āķil M 
451

 ve: T’de yok 
452

 ķulluġuna: ķulluġa T 
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dönüp fikr eyledi ki
453

 ġażab ile ģareket olunmayıp eger anlar ĥašā eyledilerse baña lāyıķ 

olan
454

 anlarıñ ĥašāsına baķmayıp ‘afv ü keremle mu‘āmele eylemekdir ve eger anlar 

benim ģaķķımda taķŝírāt
455

 edip beni babam tāc u taĥtına lāyıķ görmedilerse baña münāsib 

olan oldur ki kerem edip ķuŝūrlarını ‘afv edip cürmlerini
456

 baġışlamaķdır. Her kim ki bed-

‘ahd olup yaramazlıķ eylerse yine kendisi utanır diyü ŝabreyledi.  

 

BU DĀSTĀN BEHRĀM ŞĀHIÑ ‘ASKER CEM‘ EDİP ‘ACEM MEMLEKETİNE 

GİTDİGİNİ
457

 BEYĀN EDER 

 

Çünki Behrām şāh babası tāc u taĥtını [M 67b] šaleb eylemek murād eyledi. Münźir 

ve oġlu Nu‘mān şeh-zādeye yardım edip ĥazíne vü cebe-ĥāne açdılar. ‘Askere ģesābsız 

māl ü
458

 silāģ verip pür-silāģ mükemmel yarar ve
459

 maŝlaģat-güźār ‘asker ile bir mübārek 

zamānda ķalķıp kūslar ve zūrnālar ŝadāsı göklere ġulġule ve yerlere
460

 zelzele vererek 

ķandesin [T 6b] diyār-ı ‘Acem diyü revāne oldular. Behrām şāhıñ böyle ejder gibi aġız açıp 

babası tāc u taĥtını almaķ niyyetiyle yola çıķdıġını ‘Acem vilāyetinde olanlar işitdikde
461

 

‘ālimler ve belli başlılar pād-şāh yanına cem‘ olup müşāvere eylediler ve sözü bir yere 

getirip Behrām şāha bir nāme yazıp birķaç iĥtiyār ādemleri elçilikle
462

 gönderdiler. Behrām 

şāh da yaķın gelmişidi. Çünki nāme ile gidenler Behrām şāhıñ ordusuna erişdiler. Bār-gāh 

ķapısına varıp ķapıcılara kendilerini ‘Acem şāhından geldiklerini
463

 deyip şāha buluşmaġa 

iźn istediler. Ķapıcılar da Behrām şāha nāme ile ādemler geldigini
464

 i‘lām edip Behrām
465

 

şāh da gelsinler diyü destūr vericek yüz dürlü ķorķuyla
466

 bār-gāha girip yer öpdüler ve 

                                                 
453

 ki: T’de yok 
454

 olan: T’de yok 
455

 taķŝírāt: taķŝír T 
456

 cürmlerini: cürmlerin M 
457

 ‘Asker Cem‘ Edip ‘Acem Memleketine Gitdigini: ‘Askeri ‘Acem Memleketine Gitdigin T 
458

 māl ü: māl M 
459

 ve: M’de yok 
460

 ve yerlere: verdi ve ešrāf-ı ‘āleme T 
461

 olanlar işitdikde: olanlara ĥaber vāŝıl olup işitdiklerinde T 
462

 elçilikle: elçilik ile T 
463

 ‘Acem şāhından geldiklerini: T’de yok 
464

 nāme ile ādemler geldigini: ādemleriñ nāme ile geldiklerini T 
465

 Behrām: T’de yok 
466

 ķorķuyla: ķorķu ile T 



215 

nāmeyi öpüp
467

 Behrām şāha ŝundular. Behrām da nāmeniñ mührünü giderip yanında olan 

kātiblere verip oķuyuñ
468

 diyü emreyledi.  

 

BU MAĢAL KİSRĀ’NIÑ NĀMESİDİR 

 

Nāmeniñ evvelinde Ģaķ Te‘ālā Ģażretlerini
469

 yād edip ba‘dehū Behrām şāha ve 

Münźir’e
470

 ve oġlu Nu‘mān’a selāmdan ŝoñra demiş ki
471

 ben ki aŝlında Kisrā adlı bir 

hüner-ver
472

 ‘āķil ve cihān görmüş ‘ālim kimse idim. Ģattā hünerim ve ‘aķlım
473

 beni tāc u 

taĥta lāyıķ gördü. Cemí‘ ĥalķa imām olup müşkilleri olduķda gelip benden su’āl ederler 

idi.
474

 Her birine cevāb-ı bā-ŝavāb verdigimden
475

 ĥalķ baña ikrām ü ta‘žím eyleyip başları 

üzere šutarlar idi
476

 ve bende pād-şāhlıķ sevdāsı olmayıp ferāġat gūşesinde oturmuşidim. 

Zírā pād-şāhlıġıñ niçe dürlü źevķ u ŝafāsı varsa
477

 ŝafāsından ziyāde ġam u ġuŝŝası 

olduġunu bilip añlamış idim lākin babañ
478

 öldükde vilāyet ĥalķı başıma üşüp beni kendi 

ģālime ķomayıp ģālā aramızda senden ‘āķil [M 68a] ü iĥtiyār kimse yoķdur elbette. Gel 

pād-şāhımız olup ‘aķl u tedbíriñle içimizde ģükūmet edip vilāyetimizi żabš u rabš eyle 

dediklerinde nā-çār sözlerini ķabūl edip pād-şāhları
479

 oldum. Zírā pād-şāh vilāyetiñ cānı 

gibidir. Eger pād-şāh olmasa ĥalķıñ işleri müşkil olup biri birine cevr u žulm eylemekle 

‘ālem ĥarāb olup cihānıñ nižām u intižāmı bozulurdu. Sen ise bu mes’elelerden
480

 ĥaberiñ 

yoķ kendi ‘ālemiñde ŝaģrāda gūr avlayıp aķarŝular
481

 kenārında kebāb u şarāb ile źevķ u 

ŝafāda olup geceler olduķda yüksek köşklerde yatıp ĥalķıñ ġam u ġuŝŝası fikrinde degilsin. 

                                                 
467

 öpüp: M’de yok 
468

 oķuyuñ: oķuñ M 
469

 Ģażretlerini: Ģażretini T 
470

 Münźir’e: Münźir T 
471

 demiş ki: M’de yok 
472

 bir hüner-ver: pür-hüner M 
473

 hünerim ve ‘aķlım: hüner ü ‘aķlım M 
474

 ederler idi: edip M 
475

 verdigimden: vermekden T 
476

 šutarlar idi: šutdulardı T 
477

 varsa: var ise T 
478

 añlamış idim lākin babañ: añlamışidim lākin T 
479

 pād-şāhları: pād-şāh T 
480

 mes’elelerden: mes’eleden T 
481

 aķarŝular: aķarŝu M 
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Ben ise gāh dostlar ġamını çekip gāh düşmenler fikrinde olup bir ān rāģatım yoķdur. Pek 

az ġamım budur ki tāc u taĥt için seniñ gibi pād-şāha ķılıç çekem ve saña demem ki tāc u 

taĥta lāyıķ degilsin. Belki pād-şāh oġlu pād-şāh-zādesin ve tāc u
482

 taĥt seniñ atañ mírāśıdır 

lākin babañ žālim olup re‘āyā vü ĥalķıñ feryādını diñlemediginden vilāyet ĥalķı cümle 

andan bí-zār olmuşlar idi ve şimdi anıñ neslinden kimse pād-şāh olduġunu istemezler.
483

 

Çünki ĥalķ seniñ pād-şāh olmaña rāżí degildir.
484

 Saña da lāyıķ olan budur ki bu sevdādan 

ferāġat edesin ve
485

 istedigiñ yerde saña mülk verip ģaķķıñda genc ü
486

 ĥazíne diríġ 

etmeyip māl ü firāvān vereyim ve
487

 göñlüñ nice isterse öyle edeyim diyü ĥatm-i kelām 

eylemiş. Çünki kātib nāmeyi evvelinden āĥirine dek oķuyup tamām eyledi. Behrām şāh 

ġażaba gelip derūnu āteş ile šoldu lākin kendisini
488

 żabš edip [T 7a] bir miķdār fikr eyledi. 

Ba‘dehū gelen ādemlere dönüp
489

 bu yüzden cevāb verdi kim: 

 

CEVĀB-I BEHRĀM ŞĀHDIR
490

 

 

Nāmede yazılan cümle evvelinden āĥirine dek ma‘lūmumuz oldu. Cümleniñ ittifāķı 

ile olan sözüñ güzel lākin bize ĥazíne vü māl verelim demişler. Ma‘lūmları olsun ki bizim 

yanımızda altın ve gümüş šopraġla berāberdir. Bizim
491

 istedigimiz [M 68b] babamız 

taĥtıdır altın ve ĥazíne degildir ve eger babam žālim olup vilāyet ĥalķına yaramazlıķ ve 

žulm eylediyse biz anıñ yerine iyilik ederiz. Bir kimseniñ babası kem olsa oġlu da kem 

olmaķ lāzım gelmez. Görmez misiz ki ŝabāģ geceden doġar ve la‘l ü cevāhir šaş ve 

šopraķdan çıķar ve babamıñ kemligi ve yaramazlıġı benden ŝorulmaz. Ĥalķ andan žulm 

gördülerse bizden ‘adl görürler ve
492

 babam ölüp āĥirete gitmişdir. Ölmüş kimseyi kemlik 

                                                 
482

 tāc u: tāc M 
483

 istemezler: kimse istemez T 
484

 degildir: degillerdir M 
485

 ve: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
486

 genc ü: genc M 
487

 vereyim ve: verelim T 
488

 kendisini: kendisin T 
489

 dönüp: T’de yok 
490

 şāhdır: şāh T 
491

 bizim: T’de yok 
492

 ve: T’de yok 
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ile yād eylemek pād-şāhlara
493

 ve ‘āķillere düşer iş degildir. Ol sözlerden ferāġat edip ġayrı 

bir ma‘ķūl sözüñüz var ise anı görelim ve biz eger bundan evvel kendi ‘ālemimizde olup 

źevķ u ŝafāya meşġūl olduķsa ol zamānda
494

 işimiz olmadıġından kendi hevāmızda
495

 ve 

seyr ü ŝafāmızda idik lākin şimdiki pād-şāhlıķ taĥtında biz anları bıraġıp ĥalķıñ işine 

taķayyüd ederiz. Aģmaķ olanlar ‘āķilleri kendiler gibi mest ü ĥarāb ve
496

 ĥˇāb-ı ferāġatde 

maŝlaģatdan ĥaberleri
497

 yoķdur ŝanırlar. Andan ĥaberleri yoķdur ki ĥˇābları
498

 ĥˇāb-ı 

ĥargūş olup azacıķ bir şey olsa hemān uyanıp o
499

 iş her ne ise ‘ilācını görürler. Biz de 

bundan ŝoñra źevķımızı bıraġıp siziñ umūruñuzu görüp mecrūģlarıñıza merhem urup 

evvelden olan cürm ü günāhıñıza baķmayıp kimseniñ māl ü mülküne ve cānına
500

 ķaŝd 

eylemeziz ve biz mālı kendi ķılıcımızla
501

 düşmenden alırız ve niçeleriñize manŝıb verip 

ģürmetler eyleriz ve siziñ yerleriñize bí-gāneler
502

 ķomayıp her biriñizi
503

 mümkin olduġu 

ķadar kendimizden ĥoşnūd ederiz diyü sözün tamām eyledi. Çünki elçilikle
504

 gelenler bu 

sözleri diñlediler. Başları
505

 olan
506

 iĥtiyār ķalķıp Behrām şāha du‘ā edip dedi ki pād-şāhım 

buyurduġuñuz
507

 sözleriñ
508

 cümlesi ŝavābdır ve tāc u taĥt siziñ ģaķķıñız olduġunda şübhe 

yoķdur. Zírā devr-i Ādem’den bu zamāna
509

 gelince pād-şāh oġlu pād-şāhsız lākin babañız 

öldükde biz cümle iĥtiyārlar ile ģālā şāh olan Kisrā ile ‘ahd ü peymān
510

 eylemişizdir ki [M 

69a] mādām bizler ŝaġ olduķça kendisinden yüz çevirmeyip dostuna dost düşmenine 

                                                 
493

 pād-şāhlara: pād-şāhlar M 
494

 źevķ u ŝafāya meşġūl olduķsa ol zamānda: źevķ u ŝafāda olduķsa T 
495

 hevāmızda: hevāmıza M 
496

 ve: M’de yok 
497

 ĥˇāb-ı ferāġatde maŝlaģatdan ĥaberleri: ĥˇāb ü ferāġatde maŝlaģatdan ĥaberi T 
498

 ĥˇābları: ĥˇāblar M 
499

 o: ol T 
500

 māl ü mülküne ve cānına: mālına mülküne cānına M 
501

 ķılıcımızla: ķılıcımız ile M 
502

 bí-gāneler: bi-gāne T 
503

 biriñizi: biriñize M 
504

 elçilikle: elçilik ile T 
505

 başları: başlar T 
506

 olan: M’de yok 
507

 buyurduġuñuz: buyurduġuñ M 
508

 sözleriñ: sözleriñiz T 
509

 zamāna: āna T 
510

 ‘ahd ü peymān: ‘ahd M 
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düşmen olayız. Şimdi ol ‘ahdi bozmaġa cümlemize bir ģüccet gerekdir
511

 yoĥsa eger ‘ahd 

ķorķusu olmasa
512

 cümle söz ŝāģibi iĥtiyārlar size išā‘at edip emriñize rām olurlardı
513

 

dedikde Behrām şāh bunlara cevāb verip dedi ki ģaķíķat pād-şāhıñızdan yüz çevirmek 

lāyıķ degildir. ‘Āķil ol kimsedir ki vefā-dār olup efendisine ĥıyānet eylemeye lākin siziñ 

pād-şāhıñız olan iĥtiyārıñ başından tācı öyle alayım ki bir ķılını bile incitmeyeyim
514

 ve 

baña pād-şāh olmaġa müdārā vü ‘öźr beyān eylemek lāzım degildir. Ben tā Cemşíd’e 

varınca şāh oġlu şāhım. Taĥt benim bunca yıldan beri eski mírāśım iken benim taĥtımda 

ġayrı
515

 kimseler pād-şāh olsun da ben āĥir diyār pād-şāhları yanında olup gāh ĥarçlıġım 

Münźir ĥazínesinden ve gāh yiyecegim
516

 Nu‘mān mašbaĥından ola. Bunu azacıķ ġayreti 

olan kimse bile ķabūl [T 7b] eylemez ve pād-şāhlar
517

 yerine lāyıķ olan yine pād-şāhlar
518

 

neslinden gerekdir ki ‘asker peydā edip düşmen ile ceng ü cidāle ķādir olup ķal‘alar fetģ 

ede.
519

 Cihān-dārlıķ resmini olur olmaz cihān görmüş çoķ yaşamış ķocalar bilmez lākin 

size ben kendi zūr u ķuvvetimi
520

 gösterip ceng ü cidāl ile
521

 ķahr u ġalebe eylemeyem. 

Ĥāšırıñız için şarš u ‘ahd üzere re’yiñize muvāfıķ bir ķavl edelim. Çünki söz ŝāģibi
522

 

iĥtiyārlar ‘ahdimizi gidermege bir ģüccet gerekdir demişler. Ģüccet oldur ki yarın ŝabāģ 

olduķda taĥtı meydāna ķurup tācı üstüne ķosunlar ve cümle ‘asker ešrāfına cem‘ olup iki 

dāne vaģşí ādem görmedik arslana yemek vermeyip aç taĥtıñ iki šarafına baġlasınlar.
523

 

Her kim arslanlardan ķorķmayıp varıp tācı başına giyip
524

 taĥta oturursa ol
525

 pād-şāh 

olsun dedi. Bu ķavl üzere ķarār verilip
526

 nāme yazılıp elçilikle gelen ādemlerle
527

 Kisrā’ya 
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513
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516
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524
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525
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526
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527

 ādemlerle: ādemler ile M 
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gönderdiler. Bunlar çünki Behrām şāhıñ kendilerine olan muģabbetli sözlerini işitdiler. 

Cān u dilden mā’il olup her biri
528

 tāc u taĥta lāyıķ Behrām şāhdır [M 69b] diyü yāl ü bāl
529

 

ve şecā‘at ü ciger-dārlıġını söyleşip bunuñ gibi ejderiñ öñüne kimse šuramaz diyü medģ 

ü
530

 śenā ederek Kisrā ģużūruna gelip Behrām şāhıñ nāmesin verdiler ve aġızdan da 

Behrām şāhıñ
531

 cümle söyledigi sözleri
532

 bi’t-tamām söylediler. Kisrā bu cevābı işidicek 

tāc taĥt üzere
533

 bıraġıp aşaġı indi ve istemem ol tāc u taĥtı ki
534

 ādem anıñ için cānını 

arslana bir loķma ede. Hiç ‘āķil olan
535

 bunu iĥtiyār eyler mi ki taĥt sevdāsıyla
536

 kendisini 

iki aç arslanıñ ortasına
537

 bıraġa dedi. Taĥt Behrām şāha mübārek olup gelip otursun.
538

 

Ben de sāye-i devletinde ġayrılar gibi geçinirim dedikde
539

 yanında olanlar dediler ki ey 

bizim
540

 tāc u taĥta lāyıķ olan
541

 pād-şāhımız! Siz aŝlında tāc u taĥt istemez iken bizim 

ibrāmımızla
542

 ķabūl eylediñiz ve yine ferāġat eylemeli olıcaķ bizim ittifāķımız ile ferāġat 

buyurursuz. Behrām’ıñ şaršı üzere ŝabāģ taĥtı meydāna ķurup iki šarafına iki aç arslanı
543

 

baġlayalım ve muķaddem kendisine teklíf edelim.
544

 Eger ķorķup varmazsa taĥt yine
545

 

siziñdir ve eger varıp arslanlar arasında helāk olursa yine
546

 güzel ve eger arslanı öldürüp 

tācı alırsa ol vaķt pād-şāh olsun lākin ķatı uzaķdır diyü sözlerini
547

 tamām eylediler ve 

ŝabāģa baķıp šurdular. 
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544
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BU MAĢAL BEHRĀM ŞĀHIÑ MEYDĀNDA İKİ ARSLAN ORTASINDAN TĀCINI
548

 

ĶAPDIĠIDIR 

 

Çünki āf-tāb-ı ‘ālem-tāb ķulle-i Ķāf’dan baş ķaldırıp cihān nūruyla
549

 münevver 

olduķda taĥtdır meydāna
550

 ķurulup tāc-ı şāhíyi üstüne ķodular. Hemān-dem ķaranlıķ yerde 

yatmış ādem görmemiş iki dāne aç
551

 arslanı biñ zaģmetle getirip taĥtıñ iki šarafına 

baġladılar. Ba‘dehū ‘Arab ve ‘Acem ‘askeri süvār olup bölük bölük temāşāya çıķıp 

uzaķdan taĥtı orta yere ķodular.
552

 Bir zamāndan ŝoñra Behrām şāh ve Kisrā da gelip 

iĥtiyārlarıñ ķavl ü ķarārı üzere ve cümleniñ ittifāķı
553

 bunuñ üzerine oldu ki evvel Behrām 

şāh vara. Pes Behrām şāh hemān-dem dāmen-der-meyān edip bí-pervā taĥt cānibine 

revān
554

 oldu. Çünki taĥta yaķlaşdı. [T 8a] Hemān-dem
555

 bir kerre na‘ra urup
556

 

arslanlardır bu heybetli ŝadāyı işidicek ürkdükleri gibi Behrām şāh dilír-āne ŝıçrayıp 

ortalarından tācı ķapıp alır. Aç arslanlar ortalarından çünki bir ādem görürler. Hemān-dem 

bendlerin ķırıp bir uġurdan pehlevānlar gibi Behrām şāhıñ üzerine ģamle eylerler tā ki 

cihānı başına šar edip pāre pāre eyleyeler. Hemān-dem Behrām şāh dilír-āne emān zamān 

vermeyip bir bir gürz ile ikisiniñ kellelerini ĥurd-ı ĥām edip şerlerinden emín olıcaķ 

temāşāya šuran ĥalķ taģsín ü āferínler eylerler. Çünki Behrām şāh arslanları helāk eyledi. 

Tācı başına giyip çıķıp pād-şāhlıķ taĥtına ķarār eyledi. İbtidā Kisrā [T 8b] ve ardınca 

‘ālimler ve söz ŝāģibi iĥtiyārlar birer birer Behrām şāhıñ etegiñ öpüp bí‘at eylediler ve sā’ir 

ĥalķ daĥı bölük bölük gelip ķulluķ ‘arż eylediler. Cümle iki ‘asker bir olup Behrām şāha 

bende oldular. Şāh da bunlara ģālli ģālince iltifātlar edip buyurdu ki Cenāb-ı Ģaķķ bizi bu 

maķāma lāyıķ görüp kemāl-i kereminden elimizde şunuñ gibi ģayvānları zebūn eyledi. 

Bundan ŝoñra biz de cümleñizi bir ĥoşça görüp kimseyi rencíde eylemeziz. Meger uġru ola 

yāĥūd ādem öldürüp fesād eden kimseleri ki anlarıñ ģaķķından gelmek lāzımdır ve size 
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 ortasından tācını: ortasında tācı M 
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552
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‘adl ü inŝāf ķapısını açıp biriñizi incitmeyeyiz deyip ululara ĥıl‘atler giydirip sā’ir ĥalķa 

in‘āmlar eyledi. Anlar da şāha du‘ālar edip yerli yerine gitdiler. 

 

BU MAĢAL BEHRĀM ŞĀH TAĤTA OTURUP İBTİDĀ ĢÜKŪMETE BAŞLADIĠIDIR 

 

 Çünki Behrām şāha pād-şāhlıķ muķarrer oldu. Bir mübārek vaķtde pād-şāhlıķ 

taĥtına oturup cümle ‘ālimler ve belli başlılar ve sā’ir ĥalķ ķapısına cem‘ oldular. Ķānūn-ı 

memleket ve umūr-ı devlet görülmege başlanıp yeñiden āyín ü ķānūnlar ķurup altın ve 

aķçeyi nāmı ile sikkelediler ve šaraf šaraf ĥaberler gidip ķal‘a begleri ve vilāyet żābıšları 

ĥazíneler getirip her birine ĥıl‘atler verilip yine kendi maķāmlarına giderlerdi ve sā’ir 

‘asker ĥalķınıñ ‘ulūfeleri ve ĥidmetleri yeñilenip rūz-nāmeye ķaydolunurdu ve gelen ĥalķıñ 

da‘vāları görülüp ĥalķı rencíde edeniñ ģaķķından gelinmege başlanıp cihāna tāze revnaķ 

verdiler. Bu üslūb üzere ĥalķ rāģatda olup pād-şāha du‘ālar edip her šarafda yiyip içip źevķ 

u ŝafāya başladılar. Çünki bolluġa erişdiler. Miģnet ü ġam ĥāšırlarından gidip ni‘met ü 

māla ve ucuzluġa i‘timād edip maġrūr oldular ve Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ kendilere in‘ām 

eyledigi ni‘metiñ ķadrini bilmeyip geregi gibi şükrünü eylemediler.
557

 [M 70a] Pes Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleri bunlarıñ üzerinden ni‘meti giderip bunlara
558

 ķaģš gönderdi. 

 

BU MAĢAL ĶITLIĶ YILINI BEYĀN EDER 

 

Ģaķ Te‘ālā ŝaķlasın bir cins ķıtlıķ oldu ki yerde
559

 aŝlā bir yeşil ot bitmeyip bir 

dāne [T 9a] bulunmadı. Ĥalķ açlıķdan biri birini yemege başladı.
560

 Bu ģāli Behrām şāha 

i‘lām edip pād-şāhım ķıtlıķdan ĥalķıñ ģāli ĥarāb olup ādem ādemi yemege başladı dediler. 

Pes Behrām şāh buyurdu ki kendisi için maĥŝūŝ olan anbarı
561

 açıp ĥalķa üleşdireler ve 

şehrden şehre emínlere fermānlar yazılıp źaĥíreler getirddiler
562

 ve narĥ ile ŝatılıp aķçesi 

olanlar bahāsı ile alıp
563

 fuķarāya ķarnı šoyacaķ ķadar müft verirlerdi.
564

 Şöyle ki ol 
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ķıtlıķda
565

 kimse acından ölmedi ve bir miķdārın ŝaģrālarda gezen ķuşlara nafaķa olsun 

diyü dökerlerdi.
566

 Bu ģāl üzere tamām dört yıl ķıtlıķ olup fuķarānıñ ve vaģşí cān-āverleriñ 

rızķları pād-şāh ĥazínesinden olup kimse acından helāk olup günāhı üstüme ķalmasın diyü 

Behrām şāh šaraf šaraf ādemler
567

 ķoyup sa‘ylar eyler idi. Günlerde bir gün bir faķír ādem 

bir yerde açlıġından helāk olduġunu gelip Behrām şāha ĥaber verdiklerinde Behrām 

şāhdır
568

 ziyāde períşān olup eyledigi taķŝíriñ ‘öźrünü eylemek için Cenāb-ı Ģaķ Celle 

Celālühū Ģażretlerine
569

 niyāz edip dedi ki ey cümle mevcūdātı yoķdan var eden ve 

cümlesiniñ
570

 rızķlarını veren Cenāb-ı müte‘āl! Ķullarıña seniñ gibi rızķ vermek senden 

ġayrı kimseniñ elinden gelmez. Ben ķuluñ ne mertebe sa‘y eylesem ķādir degilim ki
571

 

ŝaģrāda gezen bir ģayvāna rızķ verem. Sen ol Ķādir Ķayyūm’sun ki her gün maĥlūķātıña 

yeñi yeñi rızķlar iģsān edersin. Eger bu ķıtlıķdan ba‘żı cānlılar
572

 helāk olursa anlarda
573

 

benim taķŝírim yoķdur. Günāhlarını üstüme yazma diyü tażarru‘ u niyāzda iken ġaybdan 

bir āvāz
574

 geldi ki Cenāb-ı [M 70b] Ģaķ Te‘ālā seniñ re’yiñ güzel olup ĥalķa merģamet 

üzere olduġuñdan bu ķıtlıġı giderdi.
575

 Çünki sen bu dört yıl içinde ķıtlıķdan bir faķíriñ bile 

açlıġından helāk olmasına rāżí olmayıp her ģālde şükr üzere olup ŝabreylediñ. Cenāb-ı Ģaķ 

da
576

 dört yıla dek bu vilāyetlerden ölümü ķaldırıp kimseyi öldürmese gerekdir dedi. Çünki 

Behrām şāh bu āvāzı işitdi. Dört yanına baķıp kimseyi
577

 görmeyicek bildi ki Ģaķ 

šarafındandır. Ģaķķ’a çoķ şükrler eyledi ve
578

 bundan ŝoñra yine
579

 bolluķ olup ‘ālem 

günden güne güzellenmege başladı. Aŝģāb-ı rivāyet şöyle naķl eylemişler
580

 ki dört 
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seneniñ içinde aŝlā bir ādem āĥirete gitmedi ve ‘ālem bir vechle ma‘mūr oldu ki ŝaģrālar 

ve šaġlar ‘imāret ile šolup Rey dedikleri vilāyetden Iŝfahān dedikleri
581

 vilāyete varınca ev 

ev üstüne idi. El-‘ahdetü ‘ale’r-rāví. Pes bu ģāl üzere ĥalķ yine
582

 źevķ u ŝafāya meşġūl 

olup sürūr ile aķarŝular kenārında ve yeşil çemenli mesírelerde yiyip içip sāz u söze 

başladılar ve
583

 māl-dār olan devletliler kendi aķçeleriyle ŝafālarında olup fuķarānıñ 

ĥarçlıġını pād-şāh ĥazínesinden verirlerdi
584

 ve Behrām şāh buyurdu ki ĥalķ günlerini iki 

bölük edip ŝabāģdan öyleye dek kār ü kesb edip öyleden aĥşama dek şenlik ile ‘íş u
585

 

nūşda olalar ve re‘āyānıñ üzerinden yedi yıla dek ĥarāc u
586

 teklífi ķaldırıp
587

 anları da şād 

edip her biri kendi ‘āleminde oldu. Pes ‘asker šā’ifesi de cebe vü cevşeni ĥāšırlarından 

giderip ceng ü cidāl yerine źevķ u ŝafāya başladılar ve Behrām şāh buyurdu ki ešrāf ü 

eknāfdan kendileri için sāzendeler ve güzel āvāzlı oyuncu çengíler cem‘ edeler. Pes altı biñ 

‘aded
588

 dürlü dürlü sāzende vü çengíler cem‘ olunup her gün bir yerde gāh söz ü sāz
589

 ve 

gāh ŝayd u şikār edip
590

 kendi ‘ālemlerinde oldular.
591

  

 

BU DĀSTĀN BEHRĀM ŞĀHIÑ ÇENGÌ CĀRİYELER İLE ŞİKĀRA GİTDİGİ 

ĢİKĀYEDİR 

 

 [T 9b] Behrām şāh bir gün şikār ķaŝdı ile aşķara süvār olup ŝaģrāya gitmişlerdi. Bir 

sürü gūra rāst gelip her biri birer ŝan‘atla şikār eylemege başladılar [T 10a] ve ol gün kendi 

ĥāŝŝ çengí cāriyelerinden Fitne derler bir cāriyesi var idi ki ġamzesi ĥançer ve ķaşları 

ķamer yañaġı gül-i ter ve beñleri ‘anber ve dudaķları şeker sözleri gevher símín-ten nāzik-

beden bir āfet-i cān ve fitne-i devrān idi ki gören ādemiñ ‘aķlı çāk olup mecnūn olurdu ve 

güzelliginden ġayrı āvāzı ĥoş raķķāŝ çengí idi. Çengini ele alıp ırladıķda gökde uçan 
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ķuşları indirip çaġlayıp aķan ırmaķları diñdirirdi. Behrām şāh ziyāde aña meftūn 

olduġundan ekśer yanından ayırmayıp her ne šarafa gitse bile gidip bir ān ve bir zamān 

ansız olmazdı. Şikārlarda şāha çeng çalıverip dürlü dürlü fitneler eyler idi. Ol gün pād-şāh 

ava muķayyed iken şāha şíve vü ‘işveler edip pād-şāhım bir miķdār ārām ediñ diyü çengi 

ele alıp siģr-i efsūnla tesģíre başladı. Pād-şāhdır bir miķdār sāzı diñleyip dururken uzaķdan 

bir gūr görünüp Behrām şāh şu gūru saña nice avlayıvereyim dedikde fitne-i zamān da pād-

şāhım ayaġını başıyla míĥlayıveriñ der. Behrām şāh bu güç teklífi gördükde hemān-dem at 

ķoparıp gūra yaķlaşdıķda zenberek yayına bir küçücük šaş ķoyup gūruñ ķulaġı tozuna atar. 

Gūruñ başı sersem olup ayaġıyla başını ķaşıyıp aġrıyı gidermek istedikde hemān-dem 

Behrām şāh başını ķaşıtmayıp bir oķile ayaġını başıyla míĥlayıķor. Andan ŝoñra Behrām 

şāh dönüp çengíniñ yanına gelip nicesin işte gūru dedigiñ gibi urdum dedikde çengí pād-

şāhım siz böyle işi çoķ eylemişsizdir. Eyleye eyleye idmān yetişdirmeden olur. Yoĥsa zūr-ı 

bāzūdan degildir diyicek Behrām şāh taģsín ü āferín yerine bu sözü işitdikde ĥāšırına güç 

gelip cāriyeye ġażab eyler ve ġażabını def‘ edemeyip fikr eyler ki buña ne eylesem eger 

urup öldürürsem
592

 [M 71a] zen ķısmını öldürmek dil-āverlere lāyıķ degildir deyip
593

 

yanında ol dem aŝil-zāde arslan gibi dil-āver
594

 bir ķapıcı var idi. Yanına çaġırıp al bu 

cāriyeyi götür ve
595

 işini tamām eyle diyü emreyledikde
596

 hemān-dem ķapıcı
597

 fermān 

üzere gelip çengíyi alıp evine götürür ve
598

 ķaŝd eyler ki başını teninden cüdā edip pād-

şāhıñ fermānını yerine getire. Çengídir gözlerinden ķanlı yaşlar döküp ķapıcıya 

yalvarmaġa başlar ki benim nā-ģaķ yere ķanımı döküp günāhımı boynuña
599

 alma ki ben 

pād-şāhıñ eglencesi ve
600

 her demde mūnis-i ĥāŝŝ ĥidmet-kārı idim. Bir vechle ki
601

 

sarāyda ve seyr ü şikārda
602

 bir ān bensiz olmazdı. Şeyšāna uyup fikr eylemeden aġzımdan 

                                                 
592

 591. dipnottan buraya (592. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
593

 deyip: diyü M 
594

 dil-āver: T’de yok 
595

 ve: M’de yok 
596

 emreyledikde: emreyledi M 
597

 ķapıcı: ķapıcıdır T 
598

 alıp evine götürür ve: evine götürüp M 
599

 boynuña: T’de yok 
600

 ve: T’de yok 
601

 ki: M’de yok 
602

 sarāyda ve seyr ü şikārda: seyr-i şikārda T 
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bir söz
603

 çıķdı. Pād-şāh da
604

 baña
605

 ġażab edip siyāset için saña verdi. Pes ‘acele ile beni 

öldürmeyip birķaç gün ŝabreyle ve pād-şāh yanına varıp yalan yere emriñiz üzere cāriyeyi 

öldürdüm de. Eger pād-şāh şād olup mesrūr olursa ol vaķtde gel beni öldür. Ķanım saña 

ģelāl olsun ve eger maģzūn olup elem çekerse ķorķma ki bundan saña da baña da żarar 

olmayıp ŝoñu selāmetdir dedi.
606

 Bu sözleri tamām edip ķoynundan bir kíse çıķarıp 

içinden
607

 yedi dāne gözler görmedik la‘l pāre çıķardı kim her biri bir iķlím ĥarācı degerdi 

ve ķapıcınıñ öñüne ķan bahāsı ķodu. Ķapıcı çünki bu sözleri [T 10b] diñledi ve cevāhirleri 

gördü. Bu ķavle rāżí olup öldürmekden ferāġat eyledi ve cāriyeye olmaya ki seni bunda 

kimse duya. Ŝaķın kimseye ben pād-şāhıñ cāriyesi idim demeyip ŝoranlara şehrde bir 

kimseniñ cāriyesi idim beni ŝatdı de
608

 ve
609

 kendiñi muģkem ŝaķla diyü tenbíhler eyledi 

ve bir haftadan ŝoñra Behrām şāhıñ
610

 ģużūruna vardı. Şāh ķapıcıyı gördükde saña 

verdigimizi n’eyleyip nice eylediñ diyü ŝordu. Ķapıcı da pād-şāha du‘ālar
611

 edip işini 

tamām eyledim emriñiz
612

 üzere helāk eyledim dedikde pād-şāh eyledigine nādim olup iki 

gözlerinden yaşlar revān oldu. Ķapıcı bunu gördükde göñlü şād olup cāriyeniñ re’yine 

āferínler eyledi. Rivāyet [M 71b] olunur ki ķapıcınıñ bir ma‘mūr köyü var idi ki kendiniñ 

cümle ĥānedānı ol köyde olurdu ve eviniñ içinde gögüñ bir
613

 ķatına çıķmış bir
614

 yüksek 

köşkü var idi ki tamām altmış ayaķ nerdübān ile çıķılırdı. Çengí cāriyeyi ol köşke ķoyup 

kimse görmesin diyü ŝaķlayıp taķayyüdler eylerdi. Ol günlerde evde
615

 bir dişi ŝu ŝıġırı 

vardı.
616

 Bir güzel yavru šoġurdu ki cāriye sevindi.
617

 Pes cāriye
618

 buzaġıyı oĥşayıp
619

 

                                                 
603

 söz: sözdür T 
604

 da: T’de yok 
605

 baña: M’de yok 
606

 dedi: dedi ve M 
607

 içinden: içinde M 
608

 de: T’de yok 
609

 ve: M’de yok 
610

 şāhıñ: şāh M 
611

 ķapıcı da pād-şāha du‘ālar: ķapıcı pād-şāha du‘ā M 
612

 eyledim emriñiz: edip emrleri M 
613

 bir: birķaç T 
614

 bir: M’de yok 
615

 evde: odada M 
616

 vardı: var idi ki T 
617

 ki cāriye sevindi: M’de yok 
618

 cāriye: T’de yok 
619

 buzaġıyı oĥşayıp: buzaġını oġşayıp M 
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ķucaġına alıp köşküñ nerdübānından yuķarı çıķarıp indirmege başladı.
620

 Bütün gün bunu 

kendisine iş güç edip her ān ve her zamān yuķarı
621

 götürüp aşaġı indirmekden bir ān tek 

šurmazdı. Gide gide buzaġı iri ŝu ŝıġırı olup
622

 üç yaşına girmişdi.
623

 Yine bu
624

 cāriye 

evvelki gibi zaģmetsiz köşke çıķarıp indirirdi. Ŝu ŝıġırı
625

 büyüdükçe cāriyeniñ de 

idmāndan gücü ķuvveti
626

 ziyāde olmaķda idi. Günlerde bir gün cāriye ile ķapıcı
627

 köşkde 

oturmuşlardı. Ol dem cāriye ķulaġından cevāhir küpesini
628

 çıķarıp ķapıcınıñ öñüne ķodu. 

Dedi ki bu küpeyi götürüp bāzārda ŝat ve bahāsıyla pād-şāh meclisine lāzım olan eşyāyı 

ģāżırlayıp köşke zínet ver. Bir gün pād-şāh bu šarafa şikāra çıķdıķlarını
629

 gözedip
630

 var 

üzengisine ŝarılıp köşke
631

 da‘vet eyle. Seniñ ibrāmıñı gördükde alçaķ göñüllüdür köşküñe 

be-her-ģāl gelse gerekdir. Ol zamān seniñ de bizim de işimiz biter dedikde ķapıcı baş 

üstüne deyip küpeleri
632

 alıp varır çārşūda deger bahāsıyla
633

 ŝatıp pād-şāha münāsib ne 

ķadar meclis esbābı varsa cümlesini birer birer ģāżırlayıp müheyyā eyler
634

 ve köşkünü 

dürlü dürlü döşemelerle döşeyip pād-şāhıñ ol šarafa şikāra
635

 çıķmasına baķar.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
620

 başladı: başladı. Bir ān tek šurmazdı. Gide gide buzaġı bir iri ŝu ŝıġırı olup T 
621

 her ān ve her zamān yuķarı: her ān her zamān yuķarıya T 
622

 indirmekden bir ān tek šurmazdı. Gide gide buzaġı iri ŝu ŝıġırı olup: indirirdi ve buzaġı T 
623

 girmişdi: girmişidi M 
624

 bu: M’de yok 
625

 ŝu ŝıġırı: ŝıġır M 
626

 idmāndan gücü ķuvveti: idmānında gücü ve ķuvveti T 
627

 ile ķapıcı: ķapıcı ile T 
628

 cevāhir küpesini: küpesin T 
629

 çıķdıķlarını: çıķdıķların T 
630

 gözedip: görüp M 
631

 ŝarılıp köşke: ŝarıl köşke çaġır T 
632

 küpeleri: küpeler M 
633

 bahāsıyla: bahāsı ile M 
634

varsa cümlesini birer birer ģāżırlayıp müheyyā eyler: var ise cümlesin müheyyā edip birer birer ģāżırladı T 
635

 şikāra: şikar M 
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BU DĀSTĀN BEHRĀM ŞĀHIÑ ĶAPICINIÑ KÖŞKÜNE VARIP VE ÇENGÌ
636

 

CĀRİYENİÑ ŜU ŜIĠIRINI KÖŞKE ÇIĶARDIĠI ĢİKĀYETDİR
637

 

 

Günlerde bir gün Behrām şāh şikāra binip ešrāfı gezinip
638

 avlanırken yolu ol köye 

uġrar. Ešrāfı çayır çemen bir göñül eglendirecek yer gördükde bu köy kimiñdir diyü ŝorar 

ve
639

 ol demde ķapıcı pād-şāhıñ yanına yaķın olmaġın
640

 ileri gelip yer öper. Pād-şāhıñ bu 

ķullarına olan ģesābsız iģsānlarınıñ biri budur ki ķuluñuz gelip bunda zíbā köşkler ve 

bāġlar ve bāġ-çeler peydā etmişimdir ki her biri bir cennetden nişān verir. Bir miķdār teşríf 

buyursañız ģažž olunurdu ve hem bu ķuluñuzu ĥākden ķaldırıp başını göklere erişdirirdiñiz 

diyü niyāz eyledikde pād-şāh da gördü ki [T 11a] bir güzel ‘işret eyleyecek yerdir. Olsun 

şikārdan döndükde varalım dedikde ķapıcı tekrār yer öpüp dönüp pād-şāhıñ şikārdan 

dönmesine baķdı ve gelip köşkü Rūmí ve Çíní döşemelerle döşeyip ‘ūd u ‘anber yaķıp 

dürlü dürlü zínetlerle tezyín eyledi. Bir zamāndan ŝoñra pād-şāh şikārdan dönüp köşke at 

ayaġı altına rengín ķumāşlar döşeyip cevāhirler ŝaçdı. Pād-şāhdır atdan inip ayaķ ayaķ 

nerdübāndan köşke çıķdıķda gördü kim cümle mermerlerle yapılmış bütün ‘ālem 

seyrolunur bir güzel köşkdür. Geçip ŝadrında ķarār eyledikde ibtidā buĥūr u gülāb u 

şerbetler gelip ba‘dehū simātlar çekildi. Yemek yendikden ŝoñra sāķíler gelip şarāblar 

šolup içilmege başlandı. Bundan ŝoñra pād-şāh ķapıcıya ĥišāb edip dedi ki ne güzel yaldızlı 

münaķķaş yüksek köşküñ vardır lākin bir cins yüksek ki gögüñ birķaç ķatına çıķmış 

gitmişsin. Bu altmış yaşıñdan ŝoñra ķocalıġıñla bu altmış ayaķ nerdübānı nice inip çıķarsın 

dedikde pād-şāh için du‘ālar edip hele dedikde pād-şāhım ben inip çıķsam ol ķadar ‘aceb 

degildir ammā bir ġaríbdir ki ay pāresine beñzer bir ķız vardır. Daġ ķadar bir büyük 

cāmūsu ķucaġına alıp bu altmış ayaķ nerdübānı çıķarıp yine aşaġı indirir dedi. Pād-şāh 

ķapıcıdan bu ģikāyeyi işitdikde parmaġın ıŝırıp hey kişi bu ne olmaz işdir. Meger var ise 

efsūndur. Ben bu efsāneye i‘timād etmem tā ki getirip gözüm ķarşısında çıķarmayınca 

dedi. Cāriye ise bu aralıķda ŝu ŝıġırını ģāżırlayıp müheyyā eylemişlerdi. Ķapıcı pād-şāhdan 

bu sözü işidip aşaġı indi. Cāriyeye dedi ki işte murādıñ ģāŝıl olmaġa çoķ ķalmadı. Hemān 

                                                 
636

 ve çengí: M’de yok 
637

 Çıķardıġı Ģikāyetdir: Çıķardıġıdır T 
638

 ešrāfı gezinip: M’de yok 
639

 ŝorar ve: ŝordu M 
640

 Bu kısımdan (640. dipnot) 641. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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durma díbā vü zíbālarıñı giyip cādū gözleriñe sürmeler çekip siģrler ta‘lím eyle ve sünbül 

zülfüñe ĥoş ķoķulu yaġlar sürüp her birin bir yedi başlı ejder eyle ve muraŝŝa‘ ŝaç bāġlarıñı 

ŝalıverip yüzüñe kāfūrí niķāb šutup ŝıġırı arslana göster dedikde hemān-dem ‘ayyāre-i 

zamān daĥı yüz biñ efsūnla kendisini ārāste edip ve ŝıġırı yerden ķapıp ayaķ ayaķ tā pād-

şāhıñ öñüne dek çıķardı. Behrām şāh bunu görüp ta‘accübe vardı. Ķız çünki ŝıġırı pād-şāh 

öñüne
641

 [M 72a] ķodu. Yüz biñ ‘işve vü nāz ile pād-şāha du‘ālar
642

 eyledikden ŝoñra dedi 

ki ben yapyalñız ģużūruñuza çıķardıġım tuģfeyi cihānda kimdir ki zūr-ı bāzū ile bu
643

 

köşkden aşaġı indire? Pād-şāh cevāb verip dedi
644

 ki ey ģūrí ŝūretli nāzenín! Ģaķ Te‘ālā 

seni yavuz nažarlardan ŝaķlasın ki ķuvvet ü ģüsnüñden ġayrı sözüñ de şekerden šatlı bí-

bedelsin lākin bu ķuvvet saña neden gelmişdir diyeyim. Bu ŝıġır henüz šoġduķda
645

 tā bu 

vaķte gelince her zamān bu köşke çıķara çıķara
646

 idmān eylemişsindir tā kim şimdi de bí-

pervā çıķardıñ. Bunda seniñ zūruñuñ daĥli yoķdur. Ta‘lím ile olmuşdur dedikde ķız 

hemān-dem yer öpüp pād-şāhım bu söz inŝāfdan dūrdur. Ben faķíreñiz
647

 şöyle büyük 

ŝıġırı buraya çıķardıķda anıñ adını ta‘lím ķoyup idmāndır dersiz ya niçin siz
648

 bir 

küçücük
649

 gūru urduķda kimse ta‘límdir demege ķādir degildir [T 11b] dedikde pād-şāh 

ķıŝŝayı bilip çengí Fitne olduġunu añlayıcaķ yerinden ŝıçrayıp yüzünden niķābı
650

 

ķaldırdıķda bir
651

 māh-pāre žāhir olup biri birine ŝarıldılar ve
652

 köşkü tenhālayıp firāķ 

günleriñ
653

 muģāsebesine başlayıp pād-şāh dönüp dedi ki biz eger saña bu yeri başıña bir 

zamān zindān eyledikse biñ ķat ‘öźrünü ederiz. Ne çāre taķdír böyle imiş. Gerçi ġażab ile 

saña bir sitem eyledik lākin ģaķíķatde biz cānımızı
654

 ķıydıķ. O zamān bu zamāndır durup 

                                                 
641

 640. dipnottan buraya (641. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
642

 du‘ālar: du‘ā T 
643

 zūr-ı bāzū ile bu: zūr ile M 
644

 verip dedi: verdi T 
645

 šoġduķda: T’de yok 
646

 çıķara: M’de yok 
647

 ben faķíreñiz: faķíriñiz T 
648

 siz: T’de yok 
649

 küçücük: küçük M 
650

 ŝıçrayıp yüzünden niķābı: ŝıçrayacaķ yüzünden niķābın T 
651

 bir: gördügü T / M nüshasında tekrarlanmıştır. 
652

 ve: M’de yok 
653

 günleriñ: günleri M 
654

 biz cānımızı: M’de yok 
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oturduķça seniñ ġamıñla
655

 yüregim yanar deyip Fitne de ‘öźr beyān eylemege
656

 başlayıp 

dedi ki sa‘ādetli
657

 pād-şāhım! Ol zamānki devletle bir gūruñ ayaġını başıyla míĥladıñız.
658

 

Yerler degil gökler bile
659

 pād-şāhımıñ ol dil-āverligine ŝad hezār taģsín ü āferín eyledi.
660

 

Ben cāriyeñiz egerçi küstāĥlıķla ol sözü söyleyip
661

 ŝūretā begenmedim demek idi
662

 lākin 

murādım devletli pād-şāhıma göz degmesin diyü yaramaz nažarları kār etmesin maŝlaģatı 

için idi.
663

 Yoĥsa ben ne bí-çāreyim ki taģsín ü āferín demeyip
664

 pād-şāhımıñ zūr-ı 

bāzūsuna
665

 bahāne bulup begenmemege ķādir
666

 olam dedikde pād-şāh da
667

 Fitne’den bu 

sözü işidip
668

 gerçekleyip
669

 [M 72b] seniñ vefā-dār olduġuña şāhidler çoķdur dedi ve 

Fitne’niñ bu sözü pād-şāhıñ göñlüne ĥoş gelip
670

 Fitne’ye muģabbeti bir iken biñ
671

 oldu. 

Pes
672

 andan ŝoñra pād-şāh ķapıcıyı çaġırıp āferínler
673

 edip göñlünü şād eyledi ve eger sen 

ŝaķlamasañ
674

 bu bizim eglencemiz żāyi‘ olurdu deyip hezār dürlü iģsānlar eyledi ve 

çengíyi bile alıp sarāyına revāne oldu. Çünki sarāya geldiler. ‘Ulemāsını yanına da‘vet edip 

cāriyeyi kendiye nikāģ edip źevķ u ŝafāya başladılar ve eski ġamları ferāmūş edip bir niçe 

rūzgār bu dünyā-yı
675

 nā-pāy-dārda murād alıp
676

 murād verdiler.  

                                                 
655

 ġamıñla: fikriñden M 
656

 ‘öźr beyān eylemege: ‘öźre T 
657

 sa‘ādetli: M’de yok 
658

 başıyla míĥladıñız: başına míĥlayıķoduñuz M 
659

 bile: daĥı T 
660

 dil-āverligine ŝad hezār taģsín ü āferín eyledi: dil-āverliklerine taģsín ü āferínler eylediler M 
661

 cāriyeñiz egerçi küstāĥlıķla ol sözü söyleyip: cāriyeyiñ egerçi küstāĥlıġla o edip M 
662

 demek idi: M’de yok 
663

 pād-şāhıma göz degmesin diyü yaramaz nažarları kār etmesin maŝlaģatı için idi: pād-şāhımıñ ġam u 

kederini gidermek idi M 
664

 taģsín ü āferín demeyip: T’de yok 
665

 pād-şāhımıñ zūr-ı bāzūsuna: M’de yok 
666

 ķādir: ne ķādir T 
667

 da: M’de yok 
668

 Fitne’den bu sözü işidip: T’de yok 
669

 gerçekleyip: M’de yok 
670

 gelip: geldi M 
671

 biñ: iki biñ T 
672

 pes: M’de yok 
673

 āferínler: āferín M 
674

 ŝaķlamasañ: ŝanıp ŝaķlamasañ M 
675

 bu dünyā-yı: T’de yok 
676

 murād alıp: M’de yok 
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BU DĀSTĀN ÇÌN PĀD-ŞĀHI ĤĀĶĀN ‘ASKER İLE GELİP VE
677

 BEHRĀM ŞĀH 

TAĤTINI BIRAĠIP GİTDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki çünki Behrām şāh şarāba döşenip dā’imā kendi ŝafāsında olmaġla 

cemí‘ vilāyet ĥalķı da yiyip içip źevķ u ŝafāya dalıp bugünümüz
678

 yarına ķalsın demediler. 

Bu ĥaberdir vilāyet vilāyet yayılıp her šarafda Behrām şāh mest-i müdām olup
679

 ķılıcını 

ķadeģe degişdi derlerdi. Pes memleketi etrāfında olan pād-şāhlarıñ her biri Behrām şāhıñ 

taĥtına diş bilemege başladılar. Behrām şāh ise bu işden ĥaberi
680

 yoķ kendi ‘āleminde idi. 

Günlerde bir gün Çín vilāyetiniñ pād-şāhı ki Ĥāķān derlerdi üç yüz biñ gök demire ġarķ 

olmuş ‘asker ile seyller gibi aķıp geldigini Behrām şāha dediklerinde Behrām şāhdır bu 

ĥaberi işitdikde mestlik uyķusundan uyanır lākin ne fā’ide ki ‘asker šā’ifesiniñ eli silāģ 

šutmaġı bile unudup her biri źevķ u ŝafāya daldıġından Behrām şāh ‘askere
681

 i‘timād 

etmeyip ve vilāyet uluları māl ü mülkleri ġāret olmaķ
682

 ķorķusuyla
683

 hep Çín pād-şāhına 

el altından ķulluķlar ‘arż edip mektūblar göndermişler ve her biri ĥā’in olup kendi pād-

şāhlarından yüz çevirmişler.
684

 Behrām şāh bu ģāli görünce ‘askerinden ümmídini kesip bu 

cins ‘askerle
685

 böyle işe ķarşı šurmaķ ‘āķil işi degildir diyü
686

 kendiye maĥŝūŝ bir miķdār 

ādem ile şehrden çıķıp
687

 uzaķ yerlere gider. Çünki bu ĥaber yayılıp herkes Behrām şāh tāc 

u taĥtını ceng ü cidālsiz bıraġıp ķaçdı diyü söyleşmege başladılar. Ĥāķān’a müjdeler varır 

ki baĥtıñız ķutlu imiş. [T 12a] Geldiñizi işitdigi Behrām şāh ķorķusundan ķaçıp nā-bedíd 

oldu. Buyuruñ tāc u taĥt siziñdir dediklerinde Ĥāķān’dır bu müjdeyi işidicek bí-pervā ceng 

ü cidālsiz gelip Behrām şāhıñ taĥtına oturdu ve aŝlā Behrām şāh nere gitdi nice oldu anı 

bulmayınca bize rāģat yoķdur demeyip ‘íş u nūşa meşġūl olup bu vechle mest-i lā-ya‘ķıl 

                                                 
677

 ve: T’de yok 
678

 źevķ u ŝafāya dalıp bugünümüz: dalıp bugünüm M 
679

 mest-i müdām olup: mest ü müdām olup Behrām şāh M 
680

 işden ĥaberi: işlerden ĥaber M 
681

 ‘askere: ‘asker T 
682

 mülkleri ġāret olmaķ: mülkü M 
683

 ķorķusuyla: ķorķuları ile T 
684

 çevirmişler: döndürmüşler M 
685

 ‘askerle: ‘asker ile T 
686

 diyü: bu M 
687

 çıķıp: gidip T / Bu kısımdan (687. dipnot) 688. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M 

nüshasında yoktur. 
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oldu ki evvel kendisi Behrām şāha ša‘n ederken andan yüz mertebe ziyāde şarāba döşendi. 

Pes Behrām şāhdır uzaķ yerlerde şikār ile eglenip dā’imā el altından ulaķlar gelip 

Ĥāķān’dan ĥaberin almaķdan ġāfil olmazdı. Bir gün Ĥāķān’ıñ bí-pervā ‘íş u nūşa boşanıp 

ve üç yüz biñ ‘askeri düşmenden emín olup şehriñ öñünde döşenip her biri felege kelek 

símurġa siñek demeyip Behrām ķılıcımız ķorķusundan ķaçdı ortalıķ bize ķaldı diyü ġurūr 

ile mest olduķların i‘lām eylediler. Ol vaķtde Behrām şāhıñ yanında ‘askerinden ancaķ üç 

yüz atlı var idi lākin her biri kār-díde vü ceng-āzmūde bir dil-āver olup niçe kerre cenge 

girip rūzgār görmüş dil-āverler idi. Şöyle ki maģallinde her biri biñ ādem yerine šururdu ve 

Behrām şāh ĥaŝmını böyle ġāfil gördükde diledi ki bir gece varıp ‘ālemi bunlarıñ başına 

teng ede. Yanında olan dil-āverlere bu aģvāli bildirip bunlar daĥı ģāżır u āmāde olup 

šurdular. Bir ķaranlıķ gecede ki ‘ālem bir siyāh ķuzġuna dönmüşidi. Leşker ġāfil ve mest ü 

lā-ya‘ķıl iken dün yarısında hemān-dem Behrām şāh yanında olan üç yüz dil-āverler ile 

belā-yı nā-gehān gibi çābük geldikde bir bir na‘ralar urup ģamleler eylediler. Çünki ol ġāfil 

ü mest yatan ‘asker dün yarısında šatlı uyķuda iken gök gürüldüsü gibi na‘raları işidicek ve 

şimşek gibi ķılıçlarıñ yalabımasını ve yaġmur yerine ķızıl ķan yaġmasını gördüler. Hemān-

dem ürküşüp yerlerinden šurup atlarına binince niçeleri helāk olup nā-gehān başlarına bir 

ķıyāmet ķopdu ki hiç nereden geldigini bilmeyip ķaranlıķ gece biri birine bir ķılıç 

oynadılar ki dillerle ta‘bír olunmaz. Bu šarafdan Behrām şāh ise ķılıç ile çaldıġını beline 

varınca ĥıyār gibi iki şaķķ edip ve yanında olan dil-āverler de gāh oķ gāh ķılıç gāh mızrāķ 

ile ‘ālemi fenāya verdiler. El-ķıŝŝa ol gecede Behrām şāhıñ amānsız oķu her kime doķundu 

ise zamān vermeyip ķumāşdan igne geçer gibi ādemlerden geçerdi ve bir šarafdan girip beş 

on kişiniñ öbür šarafından çıķıp giderdi. Ķılıç ĥod başlarına ölüm āteşi yaġardı ve ĥalķ 

öñünden [T 12b] bölük bölük ne belā-yı siyāhdır diyü ķaçardı. El ayaķ ise dülger yonġası 

dökülmede idi ve bunuñ taŝvíri budur ki üstād naķş eyler. Bu ģāl üzere çünki ŝabāģ oldu. 

Güneş bir legen šolu ķan gibi žāhir oldu.
688

 [M 73a] Behrām şāh ve yanında olan dil-

āverler düşmen ķanıyla
689

 arķalarındaki olan zırhlar ĥūna
690

 boyanıp evvel bahārda 

yetişen
691

 erġuvān dallarına dönmüş. Her biri yedi başlı bir
692

 ādem ejderhāsı olmuş. 

                                                 
688

 687. dipnottan buraya (688. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
689

 ķanıyla: ķanı ile M 
690

 zırhlar ĥūna: zırhları T 
691

 evvel bahārda yetişen: M’de yok 
692

 yedi başlı bir: bir yedi başlı M 
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Düşmen ‘askeri zebūn olup ķaçmaġa yüz dutmuş
693

 bir bahāne isterlerdi.
694

 Behrām şāh [T 

13a] bu ģāli
695

 gördükde hemān-dem kendi
696

 ‘askerine na‘ra urup cümlesi yanına cem‘ 

olup üç yüz dil-āver kendiye ķafā-dār olduġu gibi der demez ŝaġı ve ŝolu
697

 yerinden 

ķoparıp şāhları üstüne bıraġıp ‘askeri birbirine
698

 ķatdı. Hemān-dem düşmen ‘askeriniñ 

ķalbine ģamle edip yürüyünce Ĥāķān
699

 gördü kim Behrām’ıñ ķarşısında
700

 šurulmaz bir 

belā-yı siyāhdır.
701

 Hemān at boynuna düşüp
702

 ķandesin Çín diyü ķaçdı. ‘Askerdir bu ģāli 

gördükleri gibi yüz dutup biri birin baŝaraķ
703

 Ĥāķān’ıñ ardı ŝıra ķaçmaġa başladılar. 

Behrām şāh ve yanında olan dil-āverler bir miķdār ardlarından ķovup andan ŝoñra döndüler 

ve
704

 gelip Ĥāķān’ıñ çadırlarına ķondular. Çünki Behrām şāh Ĥāķān’ı bozduķdan ŝoñra 

gelip bār-gāhına ķarār eyledi. Re‘āyā vü ĥalķ Behrām şāha du‘ālar edip
705

 dügün bayram 

eylediler ve
706

 Behrām şāh Ĥāķān’ıñ šaġlar gibi yıġılmış duran
707

 ĥazínesin żabš edip 

kendiyle
708

 bile olan dil-āverlere ve sā’ir fuķarāya baĥş eyledi.
709

 Andan ŝoñra dívān edip 

cümle ehl-i dívān yanına cem‘ oldular. Behrām şāh aġız açıp bunlara ‘itāb ü ĥišāb
710

 edip 

cümle ehl-i dívāna
711

 dedi ki ey begler ve ulular! Pād-şāhlar ‘askeri anıñ için besleyip 

‘ulūfe verirler ki bir šarafdan bir düşmen žuhūr eyledikde cümlesi yolunda cān ve başın
712

 

                                                 
693

 yüz dutmuş: T’de yok 
694

 isterlerdi: isterler M 
695

 ģāli: ģāl M 
696

 kendi: T’de yok 
697

 ŝaġı ve ŝolu: ŝaġa ve ŝola T 
698

 birbirine: biri birine T 
699

 yürüyünce Ĥāķān: yürüdünce Ĥāķān’dır M 
700

 ķarşısında: ķarşısına M 
701

 bir belā-yı siyāhdır: T’de yok 
702

 hemān at boynuna düşüp: hemān-dem at başın çevirip T 
703

 ‘Askerdir bu ģāli gördükleri gibi yüz dutup biri birin baŝaraķ: ‘Asker bu bir belā-yı siyāhdır diyü 

gördükleri gibi biri birini baŝıp T 
704

 ve: M’de yok 
705

 edip: edip ve M 
706

 ve: M’de yok 
707

 duran: T’de yok 
708

 kendiyle: kendi ile T 
709

 baĥş eyledi: üleşdirdi T 
710

 ‘itāb ü ĥišāb: ĥišāb ü ‘itāb M 
711

 cümle ehl-i dívāna: M’de yok 
712

 ve başın: M’de yok 
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verip geregi
713

 gibi çalışıp merdānelik göstereler.
714

 Sizden kim Ĥāķān ‘askerini bozmaķda 

bize yardım eyledi ve ben sizi ķanġı cengde ŝaf bozduġuñuzu gördüm veya sizden kim 

varıp bir ķal‘a aldı?
715

 Yine böyle iken söze gelseñiz kimiñiz Rüstem neslinden geçinip
716

 

kimiñiz Keyĥüsrev aŝlına yapışırsız ve kimiñiziñ adı arslan ve kimiñiziñ laķabı
717

 

ķaplandır lākin bir iş başa geldiginde biriñizden
718

 bir erlik [M 73b] görmedik diyü vāfir 

‘itāb eyledikde
719

 cümlesi kendi cānlarından ümmídi kesip
720

 žāhir şimdi hep bizi birer 

birer
721

 öldürür diyü ģayret üzere iken Behrām şāh tekrār
722

 bunlarıñ cürmlerini
723

 

baġışlayıp dedi ki
724

 egerçi siz benim yolumda cān ve baş ile çalışmadıñız ise ve el 

altından Ĥāķān’a ‘ubūdiyyet nāmesi gönderip ķulluķlar
725

 ‘arż eylediñiz ise de
726

 yine baña 

düşen lüšf u keremdir deyip cümle cürmlerin baġışladı.
727

 Baĥtımız bize yār olup Cenāb-ı 

Ģaķķ’ıñ ‘avnıyla
728

 üç yüz ādem ile Ĥāķān’ı bozup ķaçırdıķ. Bu ni‘metiñ şükrü için siziñ 

de cümle ŝuçlarıñızı baġışladıķ. Ķorķusuz varıñ ŝafāñızda oluñ dedikde cümle begler ve 

ulular yeñiden ģayāt bulup henüz dünyāya gelmişe dönüp bir uġurdan pād-şāha du‘ālar 

edip alķışlar eylediler. Bundan ŝoñra ‘Arabistān begi olan Münźir Behrām şāh ‘asker çekip 

babasınıñ tāc u taĥtını šaleb eylemege geldikde bile gelip
729

 ol zamāndan beri bir ān pād-

şāhdan ayrılmayıp dā’imā bile idi. Yerinden ķalķıp Behrām şāha du‘ālar edip dedi ki 

Cenāb-ı Ģaķķ Te‘ālā devletli pād-şāhıma tāc u taĥtını mübārek eylesin ve dā’imā 

düşmenlerini ĥor u ģaķír eylesin. Bu ķulları ki bu ķapınıñ iģsānıyla perverde olmuşdur ve 

‘izzet ü devleti sāye-i sa‘ādetiñizde bulmuşdur. Ĥidmetlerine lāyıķ gördüklerinden ĥayli 

                                                 
713

 geregi: gerek T 
714

 göstereler: eyleyeler M 
715

 aldı: aldıñız dedi M 
716

 geçinip: geçinip ve T 
717

 laķabı: daĥı M 
718

 başa geldiginde biriñizden: göründükde biriñizde de M 
719

 görmedik diyü vāfir ‘itāb eyledikde: gelmez diyü vāfir ‘itāb eyledi M 
720

 kesip: ķaš‘ edip M 
721

 birer birer: bir bir M 
722

 tekrār: T’de yok 
723

 cürmlerini: cürmlerin M 
724

 dedi ki: dedikde T 
725

 nāmesi gönderip ķulluķlar: nāme gönderip ķulluķ M 
726

 de: M’de yok 
727

 yine baña düşen lüšf u keremdir deyip cümle cürmlerin baġışladı : T’de yok 
728

 ‘avnıyla: ‘avnı ile M 
729

 gelip: M’de yok 
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zamāndır
730

 ki ķapılarına ķul edip [T 13b] şeref-i
731

 ĥidmetlerinde idim. Ģālā pír ü iĥtiyār 

oldum. Gerçi ķapıñızdan ayrılmaķ hemān ölmekdir baña lākin birķaç gün varıp vilāyetimiñ 

aģvālini göreyim. Yine fermānıñız olduķda gelip ĥāk-pāyiñize yüz süreyim diyü Behrām 

şāhdan vilāyetine gitmege iźn istedikde Behrām şāh baş üstüne deyip
732

 ĥazíne-dārlara 

fermān eyledikde ĥazíneden kíse kíse altınlar ve reng reng Rūmí ve Ĥašāyí zerdūz díbālar 

ve dürlü dürlü ķıymetli cevāhirler getirip Hindí ķılıçlar ve Dāvūdí zırhlar ‘Arabí atlar ve 

niçe Türkistān güzeli ķara ķaşlı ŝırma ŝaçlı ince belli oġlanlar ve sím-ten beden ve kāfūrí-

ten gözleri cādū beñleri hindū şūĥ u şíve-kār Ĥašāyí cāriyeler verip ve kendi muraŝŝa‘ 

tāclarından giydirip cevāhirli kemerlerinden kemer ķuşadıp buyurdu ki şāhlara lāyıķ bir 

aġır ĥıl‘at getirip giydirirler ve bütün ‘Arabistān memleketini kendiye baġışlayıp emri 

yazılıp eline verdiler. Münźir de pād-şāhıñ etegin öpüp bu ķadar ni‘metle ķandesin 

‘Arabistān diyü çekilip vašanına gitdi. Behrām şāh da ‘askerini tertíb edip her maŝlaģatın 

bir ādeme ıŝmarlayıp kendi źevķ u ŝafāsında oldu ve Ĥāķān’ıñ üç yüz biñ ‘askeri ile 

Behrām şāh elinde bozulduġu yedi iķlím dört gūşeye yayılıp cihān pād-şāhları ķorķuya 

düşüp her biri Behrām şāha ĥazíne gönderip ķulluķ ‘arż eder oldular. Pes Behrām şāh da 

oturup ‘íş u nūşun eylerken günlerde bir gün muķaddemā Ĥavernaķ’da bir ķapalı ošada 

yedi iķlím pād-şāhlarınıñ ķızları ŝūretini görüp ‘āşıķ olmuşidi ve ol demde ĥāšırına gelip 

göñlüne yeñi şevķlar ve tāze muģabbetler düşicek ibtidā Kisrā’nıñ ķızını almaķ isteyip 

lākin ol vaķtde Kisrā ölmüşidi. Anasına ĥaber göndericek işidip dürlü dürlü cihāzlarla 

‘arabası altından tekerlegi gümüşden ķoçu ile gelip Behrām şāh da içeri girdikde ģüsnünü 

taŝvírden yüz ķat ziyāde bulup ‘āleminde oldu. Bundan ŝoñra Ĥāķān’a nāme yazıp biraz 

oĥşayıp biraz ķorķutdu ve vāfir ĥazíne vü māl ile ķızını istedi. Nāmedir Ĥāķān’a vardıķda 

istediginden ziyāde ĥazínelerle ve dürlü dürlü tuĥfelerle duĥter-i pākíze aĥterini gönderip 

ķulluķlar ‘arż eyledi. Andan ŝoñra Ķayŝer’e nāme yazılıp anıñ ķızını da istedikde ol da 

hezār ķulluķlar ‘arż eyledi. Ģesābsız cehízlerle ķızını gönderip ‘öźrler diledi. Andan ŝoñra 

Maġrib pād-şāhına da nāme yazılıp anıñ ķızı da geldi. Ŝoñra Hind pād-şāhına daĥı nāme 

gider. Ne ķıŝŝayı dırāz edelim! Bu üslūb üzere ŝūretleri görülen ķızlarıñ yedisini de birer 

birer alıp cümlesiniñ vāŝıl olup her biri ile südün şekere ķatıp źevķ u ŝafālar eyledi. 

 

                                                 
730

 zamāndır: zamāndandır T 
731

 şeref-i: şeref-i sa‘ādetiñizde bulmuşdur T 
732

 Bu kısımdan (732. dipnot) 733. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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BU DĀSTĀN BEHRĀM ŞĀHIÑ MECLİSİ VAŜFINDADIR Kİ YEDİ KÖŞK YAPILMAĶ 

SEVDĀSINDA OLMUŞDUR 

 

 Bir ŝabāģ ki āf-tāb-ı ‘ālem-tābıñ çerāġı Maşrıķ şem‘-dānına dikilip nūru ile geceniñ 

ķaranlıġı cihāndan gitmişidi. Behrām şāh buyurdu ki güzeller çehresi gibi gözlere nūr ve 

göñüllere sürūr verir bir meclis-i şāhāne tertíb edip pād-şāhıñ cümle muŝāģibleri ol meclis-

i ĥāŝa ģāżır olup bir ‘ālem [T 14a] edeler. Pes ol zamānda bāġ u bōstānıñ çerāġı sönmüş ve 

vāfir ŝular külçe külçe gümüşe dönmüş. Bāġlar bülbülsüz ve ĥārlar gülsüz šaġlar ķāķum 

kürke bürünmüş ve felek bulutdan sincaba girmiş. Ķış vaķtiniñ tamām ortası olmaġla 

meclis-i şāhíyi tertíb edip ocaķlar sarāyda yanıp ortalıġa gümüş manķallar ķonup içine ‘ūd 

u ‘anberler atılıp peşkünlere šabaķlar çatılıp
733

 ba‘dehū simāšlar çekilip
734

 kiminiñ içi dürlü 

dürlü yemekler ve kiminiñ de
735

 ķışın nev-žuhūr
736

 bulunan meyvelerden ‘āşıķ ile ma‘şūķ 

yüzüne
737

 beñzer yarısı al ve yarısı ŝarı elmalar ve gügercin ķanı gibi
738

 bāde ile dolmuş 

ŝurāĥíler ve yer yer billūr şíşelerle šurfanda içilen
739

 źerrín ķadeģler ķonulup bir zínet 

verildi ki ne bāġa ģācet ve ne bōstāna minnet ķaldı. Pes
740

 Behrām şāhdır gelip 

nedímleriyle ķarār edicek sím-ten
741

 sāķíler elinden cāmlar šolu alınıp boş verilmege 

başlandı. Sāzendeler bir
742

 šarafdan faŝıllar
743

 edip çengíler de bir ķoldan raķŝa
744

 girip
745

 

kelleler germ ve
746

 síneler nerm olduķdan ŝoñra
747

 biraz da muŝāģabet olunup herkes kendi 

ģālince lašíf nükteli sözler söylemege başladılar. İçlerinden biri dedi ki Ģaķ Te‘ālā devletli 

pād-şāhımızıñ [T 14b] ‘ömrünü uzun eyleye. Hiç böyle şevket ü salšanat ve bu gūne 

                                                 
733

 732. dipnottan buraya (733. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
734

 ba‘dehū simāšlar çekilip: T’de yok 
735

 de: M’de yok 
736

 nev-žuhūr: T’de yok 
737

 yüzüne: nūruna M 
738

 gibi: M’de yok 
739

 içilen: M’de yok 
740

 pes: T’de yok 
741

 nedímleriyle ķarār edicek sím-ten: nedímler ile ķarār edicek símín-ten T 
742

 sāzendeler bir: sāzendeler de bu T 
743

 šarafdan faŝıllar: šaraflardan faŝıl M 
744

 raķŝa: birer raķŝa M 
745

 girip: girip biraz temāşā T 
746

 ve: M’de yok 
747

 olduķdan ŝoñra: olduķda M 
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cem‘iyyet
748

 ü ülfet cihān ĥüsrevlerinden birine müyesser olmamışdır. Ģaķķ’a çoķ şükr ki 

cümlemiz sāye-i sa‘ādetinde ve ķutlu deminde emn ü emān üzere olup ŝıģģat ü selāmetle 

geçinmekdeyiz
749

 ve ģaķíķatde cihān dirligi dedikleri mizāc-ı ŝaģíģ olup düşmen ķorķusu 

olmayıp kifāyet ķadar māla mālik
750

 olmaķdır. Ķalanı cümle
751

 lāfdır. Ģamd Allāh’a ki 

bizim
752

 seniñ gibi pād-şāhımız olduķdan ŝoñra ne ġam cümlesi biz ķullarında mevcūddur. 

Hemān
753

 pād-şāhımız dā’imā ter ü tāze olup
754

 ve yaramaz göz degmeyip
755

 ve felegiñ 

gerdişinden cem‘iyyetimiz períşān olmayıp
756

 şād u ģürrem olsun
757

 ve eger bizim cānımız 

fedā olursa da olsun tek hemān pād-şāhımız dünyāda šurduķça şād-mān
758

 olsun diyü 

sözün tamām eyledi. Cümle nedímler sözün begenip [M 74a] göñüllerinden ġamı giderip
759

 

‘íş u nūşa başladılar ve ol meclisde
760

 bir üstād var idi ki adına Şíde derlerdi.
761

 Naķķāşlıķ 

‘ilminden
762

 ĥaber-dār olup üstād-ı ĥurde-kār idi. Mermerleri oyup dürlü dürlü resimler 

edip yapdıġı şādırvān köşkleri insān gördükde ģayrān olup bunuñ gibi iş insān elinden 

gelmez. Varsa
763

 bunu yapan ya cindir ya
764

 perídir derlerdi. Bundan ġayrı nücūm 

‘ilminden ĥaber-dār olup hiçbir ‘ilm yoķ idi
765

 ki anı ögrenmemiş ola ve bir ŝan‘at yoķ 

idi
766

 ki anıñ elinden gelmeye. Cümle bu ‘ilmleri ve ŝan‘atları Ĥavernaķ’ı yapan 

Sinimmār’a niçe yıllar ĥidmet edip andan ögrenmişidi. Çünki ol meclisde Behrām şāhıñ
767

 

                                                 
748

 cem‘iyyet: ģamiyyet T 
749

 geçinmekdeyiz: geçinilmedeyiz M 
750

 māla mālik: māl ü mülk T 
751

 cümle: M’de yok 
752

 bizim: M’de yok 
753

 hemān: T’de yok 
754

 olup: olup şād ģürrem olsun  M 
755

 degmeyip: degmesin M 
756

 olmayıp: olmasın M 
757

 şād u ģürrem olsun: M’de yok 
758

 dünyāda šurduķça şād-mān: dünyā durduķça dursun şād u ĥandān T 
759

 giderip: gidip T 
760

 meclisde: maģalde M 
761

 derlerdi: derler idi T 
762

 ‘ilminden: ‘ilminde T 
763

 varsa: var ise T 
764

 ya cindir ya: cindir veyā  M 
765

 yoķ idi: yoġidi T 
766

 ve bir ŝan‘at yoķ idi: bir ŝan‘at yoġidi T 
767

 şāhıñ: T’de yok 
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sürūrunu görüp münāsebet düşürüp pād-şāha bir hüner gösterip yanına yaķın
768

 olmaķ 

için
769

 yer öpüp pād-şāha du‘ālar edip dedi ki eger pād-şāhımıñ
770

 emri olursa bir mübārek 

vaķtde šılsım edip yedi dāne ķubbe yapayım ki her biri bir
771

 yıldıza mensūb olup her 

biri
772

 bir dürlü rengde ola ve āfet anıñ dā’iresine uġramaya ve her köşküñ döşemeleri ve 

cümle
773

 esbābı köşk ne rengde boyanmış ise ol rengde olup pād-şāhımıñ
774

 sarāyında olan 

yedi iķlím pād-şāhlarınıñ duĥterleri her biri bir
775

 köşkde ola ve pād-şāhım haftanıñ her bir 

gününü bir köşkde geçirip her gün bir nāzenín ile ‘íş u
776

 nūşlar edip ġamsız ve ġuŝŝasız
777

 

demler süreler dedikde Behrām şāh cevāb verip dedi ki
778

 šutalım ki seniñ
779

 dedigiñ gibi 

yedi dāne köşk yapıp her birinde niçe źevķlar edeyiz lākin çünki dünyā fāní olup ölüm 

emr-i muķarrer olacaķ. Bu ķadar zaģmet çekip
780

 bu hāy u hūya
781

 degmez ve hem 

bunlarıñ cümlesi
782

 nefsiñ hevāsıdır. Ģaķ Celle ve ‘Alā Ģażretine ķulluķ edip ‘ibādet 

edecek
783

 köşkü nerede yapalım dedi. Pād-şāh bu cevābı verip gerçi ŝūretā köşkü
784

 

yapmaġa rāżí olmadı lākin göñlüne Şíde’niñ bu sözünden şevķ düşdü. [M 74b] Zírā 

muķaddemā
785

 Ĥavernaķ’da bir ķapalı odanıñ içinde ķızlarıñ taŝvírini gördükde Sinimmār 

yazmışdı
786

 ki Behrām şāh bu güzelleri
787

 alıp her birine birer köşk yapıp her gün
788

 birinde 

źevķ u ŝafālar eylese gerekdir. Pes bu söz Behrām şāhıñ ĥāšırında idi. Ģakímden bu sözü 

                                                 
768

 yaķın: T’de yok 
769

 olmaķ için: olmaġiçin M 
770

 pād-şāhımıñ: pād-şāhıñ T 
771

 bir: M’de yok 
772

 her biri: T’de yok 
773

 cümle: M’de yok 
774

 pād-şāhımıñ: pād-şāhıñ T 
775

 duĥterleri her biri bir: her biri birer T 
776

 ‘íş u: ‘íş M 
777

 ġuŝŝasız: demsiz T 
778

 dedi ki: T’de yok 
779

 seniñ: sen M 
780

 çekip: M’de yok 
781

 hāy u hūya: hāy hūya T 
782

 bunlarıñ cümlesi: bunlar M 
783

 edecek: edecegiñ T 
784

 köşkü: köşk M 
785

 muķaddemā: bir miķdār T 
786

 yazmışdı: yazmışidi T 
787

 güzelleri: güzeller M 
788

 birer köşk yapıp her gün: bir köşk yapıp her T 
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işitdikde ibtidā çoķluķ rıżā vermeyip ķā’il olmadı ammā gitdikçe göñlünde yer edip 

Şíde’niñ dedigi köşkleri
789

 yapdırmaġa mā’il oldu lākin [T 15a] tizíye evvelki gibi
790

 

verdigi cevāba muĥālif söz söylemekden ŝaķınıp bu sözü ķalbinde gizleyip kimseye 

açmadı. Bunuñ üzerine bir hafta geçdikden ŝoñra Şíde’yi tenhā çaġırıp geçende dedigiñ 

köşkleri bize yapıver dedikde Şíde fermān pād-şāhımıñdır deyip andan ŝoñra Behrām 

şāh
791

 buyurdu ki cümle ne ķadar mühimmāt lāzım ise bulup ģāżır müheyyā edeler. Pes 

Şíde’dir dāmen-der-meyān edip bir ķutlu šāli‘de köşkleri yapmaġa mübāşeret edip her 

ķubbeyi ģakímāne bir yıldızıñ ģareketi üzere baġlayıp yedi dāne gözler görmedik ve ol 

vaķte gelince pād-şāhlar mālik olmadıķ köşkleri kāmil iki yılıñ içinde tamām eyledi. Pes 

muķaddemā Şíde’niñ üstādı olan Sinimmār Nu‘mān’a Ĥavernaķ’ı yapdıķda faķíri dāmdan 

atıp pāre pāre eyledigi ĥalķ içinde söylenip Nu‘mān’ıñ üstünde leke ķaldıġın Behrām şāh 

gördükde Şíde yapdıġı köşkleriñ muķābelesinde Amul dedikleri vilāyeti iģsān edip dedi ki 

eger üstādıña Nu‘mān ‘uķūbet eyledi ise bizim saña olan iģsānımız Nu‘mān’ıñ üstādıña 

eyledigi ‘uķūbetiñ ‘öźrünü eyler. Ne anıñ eyledigi buĥlden idi ve ne bizim eyledigimiz 

keremdendir taķdír böyle imiş diyü i‘tiźār eylemiş. Şíde de yer öpüp pād-şāha du‘ālar ve 

śenālar eyledi. 

 

BU MAĢAL YEDİ ĶUBBENİÑ RENGLERİNİ BEHRĀM ŞĀHIÑ SEYRİNE 

VARDIĠINI BEYĀN EDER 

 

 Çünki köşkler tamām olup silinip süpürüldü. Her biri ne rengde ise ol rengde olan 

döşemeler döşendi. Behrām şāh seyrine varıp gördü ki felege beñzer yedi dāne ķubbeli 

köşkler ki ne gözler görmüş ve ne ķulaķlar işitmiş. Her biri bir cennetden nişān verir ve her 

biri bir yıldıza mensūb bir rengde. Züĥal yıldızında olan köşk siyāh boyalarla boyanıp 

başdan başa siyāh döşemelerle döşenmiş. Müşterí yıldızına mensūb olan köşk ŝandal 

renginde olup döşemesi de hep kendi renginde idi. Meríĥ yıldızına mensūb olan köşk 

ķırmızı boyalarla boyanmışidi. Güneş’e mensūb köşk altın ŝarısı idi. Zühre’ye mensūb olan 

köşk ŝāfí beyāż idi. ‘Ušārid yıldızına mensūb olan köşk gömgök idi. Ay’a mensūb olan 

köşk yemyeşil idi ve andan ŝoñra her pād-şāhıñ duĥter-i pākíze aĥteri gelip yerinde ķarār 

                                                 
789

 köşkleri: köşkler T 
790

 gibi: M’de yok 
791

 Bu kısımdan (791. dipnot) 792. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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eyledi. Behrām şāh da haftanıñ her bir gününde birer köşke gidip ‘íş u nūşdan ŝoñra aĥşam 

olduķda her biri pād-şāhı eglendirip ‘aşķ u şevķ verir birer ģikāye söyler idi. 

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀH CUM‘A ERTESİ GÜN SİYĀH KÖŞKE GİDİP HİND PĀD-

ŞĀHI ĶIZINIÑ ĢİKĀYESİDİR 

 

 Çünki köşkler tamām olup Behrām şāhdır her gün birine varıp ‘ālem eylemek 

murād eyledi. İbtidā cum‘a ertesi siyāhlar giyip siyāh köşke [T 15b] revāne olup aĥşama 

dek ‘íş u nūş edip ŝafālar eyledikden ŝoñra çünki aĥşam oldu. Behrām şāh Keşmírí 

güzelinden bir ģikāye istedi. Hemān-dem bānū-yı Hind’dir söze gelip ibtidā pād-şāha 

du‘ālar edip andan ŝoñra ģicābla dedi ki ben cāriyeñiz daĥı küçücük iken bir ‘ābide vü 

ŝāliģa vü dín-dār ĥātūn var idi. Adına Zāhide derler idi. Ayda bir kerre bize gelip ķalırdı ve 

her yüzden dürlü dürlü ģikāyeler söylerdi lākin bu ĥātūn dā’imā başdan başa siyāh libāslar 

giyip günlerde bir gün dā’imā mātemli gibi libāslar giydiginiñ aŝlını ŝorup ne sebebdendir 

ki
792

 [M 75a] dā’imā böyle
793

 āb-ı ģayāt gibi siyāhlar içindesin? Bize bunuñ sebebini 

söyle
794

 diyü ibrām eyledikde nā-çār olup
795

 dedi ki bunuñ aŝlı ferec ba‘de’ş-şidde 

ķıŝŝasından uzun bir ģikāyedir. Gerçi i‘timād olunmaz ammā ĥāšırıñız için söyleyeyim 

deyip dedi ki ben aŝlında
796

 fülān pād-şāhıñ cāriyesi idim.
797

 Bu pād-şāh dā’imā fuķarāyı 

gözedip ni‘meti ‘ālem ĥalķına çekilmiş idi.
798

 Bay u gedā dā’imā [T 16a] gelip lüšf u 

keremine müstaġraķ olurlardı ve misāfirlere ziyāde mā’il olduġundan misāfir ķonacaķ 

maĥŝūŝ bir sarāy yapdırıp pāk döşemelerle döşedip
799

 ve çābük
800

 ĥidmet-kārlar ķoyup 

gelip giden misāfirlere ĥidmet ederlerdi ve her kim
801

 gelse pād-şāh bunlara ša‘ām çekip 

yiyip içdikden ŝoñra ne šarafdan gelip ne šarafa gitdigini ŝorup gezdigi yerlerde görüp 

                                                 
792

 791. dipnottan buraya (792. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
793

 böyle: T’de yok 
794

 söyle: deyiver M 
795

 nā-çār olup: M’de yok 
796

 söyleyeyim deyip dedi ki ben aŝlında: T’de yok 
797

 cāriyesi idim: cāriyesi idim söyleyeyim dedi ki ben anıñ cāriyesi iken T 
798

 çekilmiş idi: çekilmişidi M 
799

 döşedip: döşeyip T 
800

 çābük: çoķ M 
801

 kim: kim ki T 
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işitdigi şeyleri
802

 söyletmekden ģažž eylerdi. Anlar da kendi vilāyetlerinde olan şeylerden 

ve başlarından geçen ģikāyeleri deyip dürlü dürlü ģikāyeler
803

 söylerlerdi. Pād-şāhdır 

dā’imā ‘ömrünü böyle ŝoģbetlerle
804

 geçirirken günlerde bir gün taĥtından ġā’ib oldu. Hiç 

kimse bilmedi ki nice olup nereye
805

 gitdi. Bunuñ üzerine bir zamān geçdikden ŝoñra 

günlerde bir gün yine çıķagelip lākin bütün esbābını gömlegine
806

 varınca siyāhlara 

boyayıp çoķluķ söylemez olmuş ve kimseye rāz-ı derūnunu
807

 açmayıp dā’imā 

tenhālarda
808

 oturup āh vāh eylerdi. Beni ziyāde sevdiginden bir gece ayaġını oġarken 

felekden şikāyet edip
809

 dedi ki benim gibi pād-şāha bu rūzgārıñ eyledigi sitem hiçbir pād-

şāha olmuş degildir. Beni böyle siyāh esbāblar içinde dā’imā esír ü mātem eyledi dedikde 

yüzümü ayaġına sürüp dedim ki ey cihān şāhlarınıñ güzídesi! Yeryüzünde olanlardan kim 

ķādirdir ki felege ķarşı ķoya? Dā’imā anıñ işi gücü ĥalķa sitem eylemekdir lākin lüšf 

eyleyip
810

 kendi aģvāliñizi bu cāriyeñizden gizlemeyip rāzıñıza maģrem ediñiz
811

 dedikde 

dönüp dedi ki sen bizim eski ‘ādetimizi bilirdiñ ki [M 75b] dā’imā gelip geçen misāfirlere 

‘acíb
812

 ģikāyetler söyledip eglenirdik. Günlerde bir gün ‘ālemi ķalbur gibi gözden 

geçirmiş bir merd-i ġaríb geldi ki cümle esbābı başdan başa hep siyāh idi. Ķonup 

mühimmātı görüldükden ŝoñra esbābıñ niçin siyāhdır diyü
813

 aŝlını bundan ŝorduķda pād-

şāhım bunuñ aŝlı
814

 söylenmez ve kimseye keşf olunmaz. ‘Anķādan ĥaber vermek gibidir. 

Ġayrı söz söyleşelim dedikde ‘öźr ü
815

 bahāneyi bıraġıp lüšf eyle sebebini söyle diyü 

yalvardıġımda döndü
816

 dedi ki pād-şāhım bu sözde beni ma‘źūr buyuruñ. Bu ģikāye siziñ 
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 şeyleri: şeyler T 
803

 ģikāyeler: ‘acā’ibler M 
804

 ŝoģbetlerle: ŝoģbetle M 
805

 nereye: nere T 
806

 lākin bütün esbābını gömlegine: bütün esbābını gömlege T 
807

 derūnunu: derūnu T 
808

 tenhālarda: tenhāda M 
809

 edip: M’de yok 
810

 eyleyip: ediñ M 
811

 ediñiz: ediñ M 
812

 ‘acíb: ‘aceb T 
813

 diyü: T’de yok 
814

 aŝlı: aŝl M 
815

 söz söyleşelim dedikde ‘öźr ü: söyleyelim dedikde ‘öźr M 
816

 yalvardıġımda döndü: yalvardı T 
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gibi pād-şāhlara yarar şey degildir. Bu ķıŝŝanıñ aŝlını ol kimse bilir
817

 ki benim gibi 

siyāhlar giye dedikde aŝlını bilmege daĥı ziyāde ĥırŝa düşüp tekrār üstüne sürüp yalvardım. 

Çünki benim böyle bí-ķarār olduġumu gördükde ģicāba düşüp dedi ki Çín vilāyetinde bir 

şehr vardır ki ol şehre şehr-i Medhūşān
818

 ve ĥalķına siyeh-pūşān derler. Cümle ĥalķı 

güzellikde her biri bir ay pāresine beñzer lākin başdan başa siyāh libāslar
819

 giyerler. Her 

kim ki
820

 ol şehre varıp ŝuyundan içerse ve
821

 benim düşdügüm maĥmūrluġa düşerse cümle 

başımdan geçen ķıŝŝayı bilip
822

 añlar ve illā yıllarla söylesem ne şerģ u beyāna ŝıġar ve ne 

işiden kimse inanıp añlar deyip artıķ söylemedi. O
823

 gece ķalıp
824

 ŝabāģ çekilip yoluna 

revāne oldu. Çünki dervíşden bu sözü işitdim.
825

 Dervíşiñ bu sözü
826

 yüregime ig olup 

aŝlını bilmege bir cins göñlüm düşdü ki deli dívāne olup ‘aķl dā’iresinden [T 16b] 

çıķayazdım ve
827

 gelene geçene ol ķadar ŝordum ve
828

 bir çāre aradım aŝlā ne görmüş var 

ve ne işitmiş var. ‘Āķıbet nā-çār olup bunu fikr eyledim ki yanıma bir miķdār cevāhir ve 

altın alıp bir gece kimse görmeden atıma binip ol şehre varam ve bu ģikāyeniñ aŝlı nedir 

arayıp bulam dedim ve bir gece cümle sarāy ĥalķı ġāfil yatırlarken dedigim gibi yanıma 

vāfir cevāhir ve altın aldım ve ķıyāfetimi
829

 tebdíl edip bir misāfir şekline girip şehriñ bir 

tenhā ķapısından çıķıp bir miķdār yolcularla yoldaş olup Çín vilāyetine vardım. [M 76a] 

Vilāyet-i Medhūşān diyü ŝora ŝora bulup
830

 günlerde bir gün ol şehre varıp içine girdim. 

Dervíş dedigi gibi gördüm cümle ĥalķı güzel ŝūretli maģbūb ādemler lākin başdan başa 

cümlesi siyāhlara ġarķ olmuş. Vardım bir kārvān-sarāyda oša šutup ķondum ve tamām bir 

yıla dek şehr ĥalķını araşdırıp
831

 kendi rāzıma bir maģrem aradım. Āĥir bir ķaŝŝāb yigidi
832
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 bilir: bilirdi T 
818

 Medhūşān: Medhūşān derler T 
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 siyāh libāslar: libāsların siyāh T 
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 ki: M’de yok 
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buldum ki güzel ĥūylu šatlı dilli kimseniñ ‘aybını fāş etmeyip herkesiñ ģaķķında iyilik 

söylerdi. Anıñla āşinā olduķ ve ošama çaġırıp gāh cevāhir ve gāh altın verip muģabbetler 

gösterdim. Ol da baña muģabbet edip ekśer gelip giderdi ve
833

 biri birimizle yār u hem-

dem
834

 olup eglenirdik ve dā’imā ģaķķında iģsānı
835

 mebźūl edip her gün bir
836

 tuģfe 

verirdim. Gide gide buña ol ķadar altın ve cevāhir verdim ki ģesābı yoķ.
837

 Bundan yüz 

bulup
838

 bir gün beni evine da‘vet eyledi. Varıp yemek yendikden ŝoñra ne ķadar altın ve 

cevāhir verdim ise yanına daĥı vāfir
839

 tuģfeler ķoyup cümlesini
840

 getirip öñüme ķodu ve 

‘öźrler edip dedi ki ben bir
841

 ķanā‘at ŝāģibi kimseyim. Her gün ķaŝŝāblıġımla
842

 birķaç 

aķçe ķazanıp anıñla geçinirim. Böyle cevāhirleriñ ki her birini ādem vāfir zaģmetle peydā 

eder.
843

 Ben bunlarıñ ādemísi degilim. Lüšf edip alıñız yine siziñ olsun ve bir ĥidmetiñiz 

varsa
844

 buyuruñ baş üstüne göreyim
845

 dedikde cevāb verip dedim
846

 ki hey birāder bu 

ĥāmlıġı
847

 gider. Bu seniñ cevāhir dedigiñ ne olsa gerekdir? Bizim yanımızda šaş ve 

topraġla berāberdir deyip
848

 ķoynumdan bir ol ķadar daĥı çıķarıp ķodum. Çünki ķaŝŝāb 

benim böyle cevāhir ve altın
849

 ŝaçdıġımı gördü. Dedi ki ben seniñ eyledigiñ eski 

iģsānlarıñ altından çıķmadan
850

 sen šurmayıp
851

 bir ol ķadar şey daĥı
852

 verirsiñ. Bu 
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lüšfuñ
853

 ģicābı altında ķaldım. Ne çāre eylesem? Eger böyle eylemekden bir 

maķŝūduñuz
854

 var ise buyuruñ yüz biñ cānla çalışalım dedi. Çünki bu ģāli görüp bundan 

tamām mertebe emín oldum ve kendimiñ pād-şāh olup tāc u taĥtımı bıraġıp geldigimi bir 

bir beyān edip bu şehr ĥalķınıñ mātemleri [M 76b] yoġiken niçin bunlar böyle dā’imā siyāh 

libāslar
855

 giyerler? Maķŝūdum bunuñ aŝlına ermekdir diyü
856

 bundan ķıŝŝanıñ aŝlını 

ŝordum. Çünki ķaŝŝāb benden bu sözü işitdi. Hemān-dem ķuzu ķurddan ürker gibi bekleyip 

bir zamān başını ģayret deryāsına daldırdı ve kendisini aldırıp
857

 ģicābından yüzüme 

baķamadı. Niçe zamāndan ŝoñra dönüp buyurduġuñuz güzel
858

 yerindedir. Olsun cevābını 

verip bu ķıŝŝayı size bildireyim lākin gece ķaranlıķ olup ‘ālem aġyārdan ĥālí olduķda [T 

17a] yine buraya buyuruñ ol vaķtde āgāh olursuz dedi. Ben de ķalķıp ošama geldim ve
859

 

aĥşam ne zamān olur diyü muntažır oldum šurdum. Çünki aĥşam olup ‘ālem siyāh oldu. Ol 

dem hemān ķandesin ķaŝŝāb diyü evine cān atdım. Varıp ķapısını çaldıķda šaşra çıķıp 

buyuruñ şöyle gezinelim diyü gitdi. Ben de yanınca gidip şehrden šaşra çıķıp
860

 vāfir yer 

gidince beyābānda bir vírāneye yetişdik ki içinde ins ü cinden kimse yoķ.
861

 Bir tenhā 

ķorķunç yer idi. Bu vírāneniñ ortalıķ yerinde bir ķubbe var. İçine girdik. Ortasında uzun ip 

ile aŝılı bir sepet var idi. Ķaŝŝāb ol sepedi alıp yanıma ķodu
862

 ve azacıķ bu sepet içine 

girip oturuñ ki ķıŝŝayı nihāyetine erip
863

 añlarsız dedi. Çünki ol sepediñ içine girdim. 

Hemān
864

 ķımıldanıp yerinden
865

 benimle
866

 hevāya çıķdı. Gūyā bir şāhín idi ki şikārın alıp 

yuvasına šoġru çekildi gitdi. El-ķıŝŝa ol ķadar hevāya çıķdı ki tā feleklere dek gitdi.
867

 

                                                 
853

 lüšfuñ: lüšf M 
854

 maķŝūduñuz: maķŝūduñ T 
855

 libāslar: libās T 
856

 diyü: M’de yok 
857

 daldırdı ve kendisini aldırıp: daldırıp T 
858

 güzel: T’de yok 
859

 ve: T’de yok 
860

 buyuruñ şöyle gezinelim diyü gitdi. Ben de yanınca gidip şehrden šaşra çıķıp: T’de yok 
861

 ins ü cinden kimse yoķ: ins cinden kimse yoķdur T 
862

 ol sepedi alıp yanıma ķodu: sepeti olup yanıma getirdi M 
863

 bu sepet içine girip oturuñ ki ķıŝŝayı nihāyetine erip: şu sepete giriñ ķıŝŝayı šuyup M 
864

 hemān: hemān-dem T 
865

 ķımıldanıp yerinden: M’de yok 
866

 benimle: T’de yok 
867

 ol ķadar hevāya çıķdı ki tā feleklere dek gitdi: hevāya ol ķadar gitdi ki tā feleklere çıķdı M 
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Sepetden
868

 baķdım yeryüzü
869

 gözüme
870

 bir el ayası ķadarınca görünüp šurur.
871

 Ģayrete 

vardım lākin ne çāre kimden meded isteyeyim?
872

 Āĥir-kār sepet gide gide gelip bir mināre 

gibi yüksek
873

 míliñ üzerine ķonup ķarār eyledi. Gūyā bir ķuş idi gelip
874

 yuvasına ķondu. 

Eyledigim işe peşímān olup efġānlar eyledim fā’ide vermedi. Ŝaġa ve ŝola baķındım
875

 

olmadı bir çāre bulamadım. Āĥir gördüm ki bir işdir olmamaķ gerek idi çünki oldu. Hemān 

buña çāre ŝabrdır diyü ŝabredip Cenāb-ı
876

 Ģaķķ’ıñ lüšfuna ŝıġınıp ola ki [M 77a] Ģaķ 

Te‘ālā bir yerden
877

 bir ĥalāŝ ķapısını açıp
878

 bu dāmdan ĥalāŝ olaydım diyü
879

 míliñ 

üstünde oturdum. Bir zamāndan ŝoñra anı gördüm ki šaġ ķadar bir büyük ķuş žāhir oldu. 

Bundan göñlüme ķorķu düşüp gele gele gelip míliñ üstüne ķonduķda ģızla geldiginden 

ŝandım ki míl yere
880

 yıķıldı. Bir zamāndan ŝoñra ‘aķlımı başıma devşirip ķuşa baķdım. 

Gördüm ki her bir ķanadı berāber çenār aġacı ķadar var ve ayaķları gemi diregi gibi
881

 

uzun. Aġzı bir maġāra ķadar var. Vāfir ķaşınıp silkendi ve her ķaşındıķça yeñleri
882

 

dibinden inci ile
883

 šolu ŝadefler dökülüp her tüyü ķopduķça yeryüzüne göbek göbek 

miskler dökülürdü. Bunu fikr eyledim ki ķuş uçduġu gibi
884

 ayaġına pek yapışam. 

Ümmíddir ki bu ķuş sebebiyle bir selāmete erişem. Eger böyle eylemezsem ģāl müşkil 

olur. Ġayrı yüzden bu mílden inmege çāre yoķdur diyü bunuñ üzerine ķarār verdim. 

Ķuşdur bir zamāndan ŝoñra ķanatlarını
885

 biri birine urup uçmaķ istedi. Hemān-dem
886

 göz 

                                                 
868

 sepetden: M’de yok 
869

 yeryüzü: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
870

 gözüme: T’de yok 
871

 ķadarınca görünüp šurur: ķadar görünüp M 
872

 isteyeyim: isteyem M 
873

 bir mināre gibi yüksek: yuvasına ķonar gibi bir M 
874

 gelip: M’de yok 
875

 ŝaġa ve ŝola baķındım: ŝaġa ŝola baķdım T 
876

 çāre ŝabrdır diyü ŝabredip Cenāb-ı: ŝabr çāredir diyü ŝabredip M 
877

 yerden: yere T 
878

 açıp: aça ve T 
879

 diyü: ve M 
880

 yere: M’de yok 
881

 berāber çenār aġacı ķadar var ve ayaķları gemi diregi gibi: bir iki iri çenār aġacına beñzer ve ayaķları gemi 

diregi gibidir T 
882

 yeñleri: yelekleri T 
883

 inci ile: inciyile M 
884

 gibi: dem T 
885

 ķanatlarını: ķanadların T 
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yumup Tañrı’ya
887

 ŝıġınıp iki elimle ķuşuñ ayaġına pek ŝarıldım. Ķuşdur ayaķların
888

 

devşirip ķanatlarını
889

 açıp hevāya çıķdı gitdi ve benden aŝlā ķocunmayıp
890

 gūyā ayaġında 

bir sivri siñekçesine idim. Bu ģāl ile ŝabāģdan öyle vaķtine dek uçup niçe šaġlar ve 

deryālardan
891

 geçdi. Çünki güneşiñ sıcaķlıġından
892

 arķası ķızdı. Hemān-dem hevādan 

yap yap aşaġı inmege başladı. Bu ģāl gördükde ķuşa
893

 du‘ālar
894

 eyledim ve yere 

yaķlaşdıķda baķdım çemenleri ibrişim teline beñzer šopraġı misk ü
895

 ‘anber ķoķar bir 

güzel yerdir. Hemān-dem iki elimi ķapıp ŝalıverdim. Bir miķdār [T 17b] zedelendim. Bir 

zamāndan ŝoñra ķalķdım gördüm ki bir yerim ķırılmamış. Ģaķķ’a çoķ şükrler
896

 eyledim. 

Andan ŝoñra ŝaġa ve
897

 ŝola baķdım. Cennete beñzer bir bāġ-çe gördüm ki ancılayın bāġ-çe 

‘ömrümde ne görmüş ve ne işitmiş idim.
898

 İçinde dürlü dürlü çiçekler açılmış her biri bir 

rengde ķoķusu dünyāyı šutmuş sünbülleriniñ zülfü büklüm büklüm olup ķaranfillere 

ŝarılmış. Yer yer ‘āşıķlar āyíni
899

 gibi servler göklere çıķıp üstüne yāsemenler aŝılmış. Bir 

šarafdan āb-ı ģayāt gibi ŝular ‘aķíķ ve inciye beñzer çaķıllardan [M 77b] çaġlayıp aķar ve 

bir šarafında
900

 lašíf ģavżlar içinde gümüşe
901

 beñzer balıķlar šopraġı misk ü ‘anber šaşları 

ŝanki gevher ešrāfında zümürrüd gibi šaġlar ve her šarafı šopšolu yemişler aġaçlarında ĥoş 

ŝadālı
902

 ķuşlar šurmadan ötmededir.
903

 El-ķıŝŝa çünki bu ķadar derd ü zaģmetden ŝoñra 

elime böyle
904

 bir yer girdi. Defíne bulmuş Maġribíye dönüp Ģaķķ’a yüz biñ şükrler edip 

                                                                                                                                                    
886

 hemān-dem: M’de yok 
887

 Tañrı’ya: Tengri’ye T 
888

 ayaķların: ayaġını M 
889

 ķanatlarını: ķanadların T 
890

 ķocunmayıp: gücenmeyip T 
891

 deryālardan: deryālar M 
892

 sıcaķlıġından: ıŝıcaķlıġından M 
893

 gördükde ķuşa: üzere gördügüm T 
894

 du‘ālar: du‘ā M 
895

 misk ü: misk M 
896

 şükrler: şükr T 
897

 ve: M’de yok 
898

 ‘ömrümde ne görmüş ve ne işitmiş idim: gördügüm ‘ömrümde görmedim ve ne görülmüş işitdim T 
899

 āyíni: T’de yok 
900

 šarafında: šarafından T 
901

 gümüşe: kūsa M 
902

 ŝadālı: naķl M 
903

 šurmadan ötmededir: šurma ötmede T 
904

 böyle: M’de yok 
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yüzümü šopraķlara sürdüm. Ešrāfını gezinip temāşā eyledim ve şekerden šatlı 

yemişlerinden yiyip ŝovuķ ŝularından
905

 içdim ve bir serv dibinde ol gece aĥşamlamaġa 

ķarār verdim. Çünki aĥşam olup ‘ālem siyāh libāslarını
906

 giyindi. Bir zamāndan ŝoñra
907

 

bir šarafdan bir ses belirdi. Gide gide yaķlaşıp anı gördüm ki ģesābsız ay pāresi gibi
908

 

ķızlar yañaķları gül ŝaçları sünbül šudaķları lāleniñ baġrını yaķar ġamzeleri ķılıcı ķılıca 

çaķar ķollarında altın bilezikler ve
909

 ķulaķlarında inci
910

 aŝķılı cevāhir küpeler
911

 her 

biriniñ elinde bir kāfūrí bal mūmu serv-i ĥırāmānlar
912

 gibi ŝalını ŝalını gelmekde ve 

kiminiñ başında döşeme ve altın taĥt ve sā’irleri
913

 meclis esbābı. Pes bunlardır gelip bāġ-

çeniñ bir güzel yerinde döşemeleri döşeyip bir šarafına taĥtı ķurdular ve sā’ir meclis 

esbābını ģāżır ü müheyyā edip durdular. Çoķ geçmeden anı gördüm ki yüzü niķāblı bir 

nigār-ı nāzenín žāhir olup yanınca bir sürü ķızlar ki ķaşları
914

 ķurulmuş siyāh tozlu
915

 yaya 

ve çehreleri bedr olmuş aya beñzer ve her biriniñ ellerinde ķollar gibi birer kāfūrí
916

 bal 

mūmu var idi. Hezār ‘izz ü nāzla gelip taĥtıñ üstünde
917

 ķarār eyledi. Başdan başa cāriyeler 

el baġlayıp ol fitne-i zamānıñ ve āfet-i devrānıñ fermānına gül gibi ķulaķ dutup durdular.
918

 

Andan ŝoñra niķābı çehresinden ķaldırdıķda anı gördüm ki bulut altından bir māh-pāre 

žāhir oldu. Ķıyās eyledim ki gökde olan ay yere indi yāĥūd aĥşam šolunan güneş niķābıñ 

altından šoġdu ve bāġ-çeniñ içi göklere [M 78a] dönüp sā’ir cāriyeler yıldızlar idi
919

 nigār-ı 

nāzenín ay ya güneş idi. Pes andan ŝoñra meclis ārāste olup sāķíler ķan dökmege 

başladı.
920

 Andan ŝoñra nāzenín başın ķaldırıp ķarşısında šuran
921

 cāriyelerden birine ĥišāb 

                                                 
905

 ŝularından: ŝuyundan T 
906

 libāslarını: libāsı M 
907

 ŝoñra: M’de yok 
908

 gibi: T’de yok 
909

 ve: M’de yok 
910

 inci: T’de yok 
911

 küpeler: küpe M 
912

 ĥırāmānlar: ĥırāmān T 
913

 sā’irleri: sā’ir T 
914

 ķaşları: ķaşlar M 
915

 tozlu: ķurulu M 
916

 ķollar gibi birer kāfūrí: ķolları M 
917

 nāzla gelip taĥtıñ üstünde: nāz ile gelip taĥtıñ üstüne T 
918

 fermānına gül gibi ķulaķ dutup durdular: gün gibi ķulaķları gibi verdiler T 
919

 yıldızlar idi: yıldızlar T 
920

 başladı: başladılar M 
921

 šuran: olan T 
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edip buyurdu ki var şu bāġ-çeniñ ešrāfını araşdır. Bu gece bu bāġda bir nā-maģrem kimse 

vardır ŝanırım. Eger bir
922

 ŝaķlanmış ādem bulursañ ģużūrumuza getir dedikde hemān-dem 

cāriye
923

 fermān üzere bāġ-çeyi gezerek gelip beni serviñ
924

 dibinde göricek parmaġını
925

 

ıŝırdı ve gel seni bānū-yı devrān ister gidelim diyü elime yapışdı. Ģużūr-ı bānūya varmaķ 

benim de cānıma minnet idi. Hemān ķalķıp cāriyeniñ ardına düşüp ģużūruna vardıķda yer 

öpüp ķaŝd eyledim ki aşaġı oturam. Nigār-ı ‘ālem söze gelip [T 18a] beri geliñ
926

 ĥidmet-

kārlar šuracaķ yer
927

 siziñ yeriñiz degildir. Siz bizim misāfirimizsiz. Misāfire
928

 ikrām 

eylemek lāzımdır ve bizde benlik yoķdur alçaķ göñüllüyüz. Lüšf edip yuķarı
929

 buyuruñ 

diyü taĥtıñ üstünü
930

 gösterdikde dedim ki ey nāzenín! Bu sözü ben faķíre söylemeñiz ne 

münāsebet? Hiç Belķīs taĥtına dívler çıķıp oturmaķ olur mu? Aña yine bir Süleymān 

gerek. Size de hem-dem olmaġa yine
931

 bir ‘ālí-şān kimse gerekdir. Bizcileyin faķíre 

taĥtıñız dibinde bir nefes oturmaķ
932

 bütün ‘ömründe sermāye-i iftiĥār olur.
933

 ‘Ömrüñüz 

dā’im ola lüšf etdiñiz dedikde dönüp dedi ki
934

 öźr ü
935

 bahāneyi ķoyup beri geliñiz
936

 taĥt 

üstü siziñ yeriñiz olduġunda şübhe yoķdur. Misāfirler bizim başımızıñ
937

 tācıdır. Hele bir 

miķdār yanımıza buyuruñ ŝoñra niçe yüzden daĥı iģsānlarımızı görüñ. El-ķıŝŝa vāfir yer 

ġavġāsı eyledik.
938

 Āĥir bir ay pāresi gibi cāriye gelip ķolumdan yapışıp nāzeníniñ yanına 

çıķarıp kendisi yine varıp maķāmında
939

 šurdu. Pes nigār-ı nāzenín dönüp ģāl ü ĥāšır ŝorup 

ŝafā geldiñiz ķademler getirdiñiz dedikde ben de nigāra du‘ālar edip Ģaķ Te‘ālā ‘ömrüñüzü 

                                                 
922

 bir: M’de yok 
923

 cāriye: cāriyedir T 
924

 serviñ: serv T 
925

 parmaġını: parmaġın M 
926

 beri geliñ: T’de yok 
927

 yer: yerde šurmañ T 
928

 misāfire: T’de yok 
929

 yuķarı: yuķarıya T 
930

 üstünü: üstüne T 
931

 yine: T’de yok 
932

 bir nefes oturmaķ: oturmaķ bir nefes T 
933

 olur: eder T 
934

 dönüp dedi ki: T’de yok 
935

 öźr ü: öźr M 
936

 geliñiz: geliñ M 
937

 başımızıñ: başımız M 
938

 vāfir yer ġavġāsı eyledik: M’de yok 
939

 maķāmında: maķāmına M 
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mezíd eylesin ve lüšfuñuz dā’im olsun. Bu bende-i bí-miķdārıñızı ĥākden ķaldırdıñız 

dedim. Andan ŝoñra emr [M 78b] eyledi perí ŝūretli cāriyeler yāķūt
940

 kāseler ve pírūze
941

 

šabaķlarla misk ü
942

 ‘anber ķoķulu dürlü dürlü leźíź yemekler getirip andan ŝoñra sāķíler 

ĥidmet kemerlerin ķuşanıp muraŝŝa‘ ķadeģlerle şarāblar ŝunmaġa başladılar. Çünki birķaç 

piyāle nūş eyledim. Geçen miģnetleri cümle ferāmūş eyledim. Andan ŝoñra nigār-ı nāzenín 

işāret edicek hemān-dem meydāndır açılıp ešrāfına altın şem‘-dānlı kāfūrí-mūmlar dizilip 

sāzendeler biri biriyle dem-sāz ü hem-āvāz
943

 olup şevķla bir ser-āġāz eylediler ki ŝadā-yı 

dil-nevāzları göklere çıķıp Zühre işidip dem-beste vü ģayrān ķaldı ve birķaç māh-pāre 

raķķāŝlar da ben ‘āşıķ-ı şeydānıñ göñlünü çār-pāre edip šāvus-ı ra‘nālar gibi cevelān ve 

pervāne gibi devrān
944

 edip bir mertebede şíveler ve bir derecede
945

 ‘işveler eylediler ki 

‘aķllar çāk çāk oldu. Bir zamāndan ŝoñra raķŝlar tamām olup yine sāķílere iźn olduķda 

piyālelerdir yürümege başladı. Ben ise
946

 bir šarafdan ‘aşķ-ı nāzenín ve bir yañadan 

keyfiyyet-i şarāb ü sāz ile artıķ iĥtiyārım
947

 elden gidip nigār-ı nāzeníniñ
948

 ayaġına yüz 

urdum ve meydān-ı muģabbetde niçe piyādeler sürdüm.
949

 Nāzenín ise her vechle güler 

yüz gösterip şeftālūlar verip tekellüfü ortadan
950

 ķaldırıp beni dívāne eylemekde idi. Dönüp 

dedim ki ey maģbūblarıñ şāhı ve ey güzelleriñ māhı!
951

 Ģaķ yaramaz gözü üstüñüzden dūr 

eylesin. İsm-i şerífiñiz nedir ve
952

 ķanġı bāġıñ gülü ve ķanġı bōstānıñ sünbülüsüz?
953

 Bu 

ķuluñuza beyān buyursañız diyü yalvardıķda biñ dürlü lüšfla
954

 söze gelip dedi ki ey yār-ı 

hem-dem ve ey ġaríb-i ĥoş-ķadem!
955

 Benim adıma Türktāz derler
956

 ve bu
957

 şehriñ pād-

                                                 
940

 yāķūt: yāķūtí T 
941

 pírūze: pírūzí T 
942

 misk ü: misk T 
943

 hem-āvāz: hem-āġāz T 
944

 devrān: pervāzlar M 
945

 derecede: derece T 
946

 ise: M’de yok 
947

 iĥtiyārım: iĥtiyārım ķalmadı ve T 
948

 nigār-ı nāzeníniñ: nigārıñ M 
949

 yüz urdum ve meydān-ı muģabbetde niçe piyādeler sürdüm: düşdüm ve yüzümü pāyine sürdüm ve niçe 

piyādeyi meydān-ı muģabbetde büründüm T 
950

 ortadan: aradan T 
951

 māhı: pād-şāhı M 
952

 ve: T’de yok 
953

 gülü ve ķanġı bōstānıñ sünbülüsüz: gül ve ķanġı bāġ-çe sünbülüsüz ve M 
954

 lüšfla: lüšf ile T 
955

 ĥoş-ķadem: ĥoş-dem M 
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şāhınıñ ķızıyım ve bu bāġ-çe seyrān-gāhımdır. Her dem bunda gelip eglenirim dedi ve 

gitdikçe meclisdir ķızıp şeftālūnuñ biñi bir pūla oldu. Yüregim deryālar gibi cūş u ĥurūşa 

gelip iĥtiyārım elden gitdi.
958

 Hemān-dem ķollarımı boynuna ŝarıp mestāne üstüne [T 18b] 

düşdükde nigārdır yalvarıp nefsiñe zebūn olup ģaddi
959

 geçme ve bu gecelik şeftālūya 

ķanā‘at edip andan ziyādesini
960

 isteme ki nedāmete düşmeyesin ve ķarşıda
961

 šuran 

cāriyelerden [M 79a] her
962

 ķanġısını isterseñ
963

 anıñla ŝabāģa dek ‘ālemde ol dedi. El-

ķıŝŝa bu ģāl üzere dün yarısına dek ‘íş u nūşlar olup
964

 āĥir mestlikler ziyāde olıcaķ ol 

güzeller şāhı sāzendelere ve sāķílere işāret edip hemān šası šaraġı
965

 devşirip daġıldılar. 

Kendisi de ķalķıp bir māh-pāre güzel cāriyeyi baña verip al bunuñla źevķ u
966

 ŝafāda ol 

diyü vedā‘ edip gitdi. Cāriyedir elime yapışıp ben de ardına düşüp puple döşekler 

bıraġılmış bir güzel yere vardıķ. Döşege girip niçe demler sürüp tā ķuşluķlara dek yatdıķ. 

Andan ŝoñra meh-pāredir ķalķıp baña
967

 vedā‘ edip yine aĥşam görüşürüz diyü gitdi. Ben 

de ķalķıp āb-ı ģayāt gibi ŝularla yunup Ģaķķ’a ķulluķlar eyledim. Andan ŝoñra
968

 gördüm 

ki gül-şen yārsız ķalıp māh-pārelerden nām u nişān ķalmamış. Bir šarafdan firķat-i cānān 

ve bir yañadan ĥumār-ı şarābdan baş aġrıları
969

 tamām mertebe beni almış. Gelip bir
970

 

aġaç dibinde aĥşam oluncaya dek yatdım. Çünki aĥşam olup cihān yine miskí şālını 

büründü.
971

 Hemān-dem meh-pāreler her šarafdan görünüp yine döşemelerdir döşenip altın 

taĥtdır ķuruldu. Meclis tertíb olunup sāzendeler sāzlara düzen verdiler.
972

 Bir zamāndan 

                                                                                                                                                    
956

 benim adıma Türktāz derler: bizim adımız Türktāz’dır T 
957

 bu: M’de yok 
958

 cūş u ĥurūşa gelip iĥtiyārım elden gitdi: cūş u ĥurūş ve iĥtiyārım elden gidip M 
959

 ģaddi: ģaddiñden T 
960

 ziyādesini: ziyādesin T 
961

 düşmeyesin ve ķarşıda: düşmeyesiz ve ķarşızda M 
962

 her: T’de yok 
963

 isterseñ: göñlüñ šutarsa M 
964

 olup: olunup T 
965

 šaraġı: šaraġı da T 
966

 źevķ u: T’de yok 
967

 baña: beni M 
968

 andan ŝoñra: T’de yok 
969

 şarābdan baş aġrıları: şarāb ve baş aġrısı T 
970

 bir: T’de yok 
971

 şālını büründü: şālı örtündü T 
972

 sāzendeler sāzlara düzen verdiler: sāzlara düzen verildi T 
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ŝoñra āfet-i devrān da çıķagelip
973

 taĥt üzerinde
974

 ķarār eyledi. Ķarşısında olan cāriyelere 

buyurdu ki dün geceki misāfirimizi buluñ nice oldu dedikde ben de yerimden ķalķıp
975

 

vardım yine taĥt üzerine çıķıp oturdum. Geçen geceki gibi yemekler yenip
976

 sāķíler 

elinden šolular içilip sāzende vü çengíler ‘ālemi velveleye verip kelleler germ ve síneler 

nerm olup ortalıķdan
977

 ģicāb perdesi ķalķdıķda nāzeníndir lüšfunu geçen geceden ziyāde 

edip gizlice cāriyelere göz ķıpdı. Hemān-dem cümlesi meclisden gidip bir nigār ve bir ben 

ķaldım. Bu ģāli gördükde iĥtiyārım elden gidip ķollarımı zülfü gibi ince beline ŝardım ve 

çekip yāreli gögsüm üstüne alıp ķaŝd eyledim ki teni tene ulaşdırıp şekeri süde ķatam.
978

 

Nāzeníndir benim böyle göz [M 79b] ķızdırıp ŝunduġumu gördükde gül yüzüñü
979

 yüzüme 

sürüp dedi ki ey bí-vefā! Ŝaķın ŝaķın ģaddi geçip küstāĥlıķ eyleme ki sen de biz de żarāra 

uġrarız ve
980

 şeftālū faŝlını ķoyup ķayısı vaŝlınıñ
981

 sevdāsında
982

 olma ki daĥı zamānı 

degildir. Dedim ki ey nigār-ı nāzenín! Güzel başıñ için olsun ben ĥaste-i bí-çāreye
983

 ve 

derd-mend-i āvāreye bir dermān eyle ki muģabbetiñ deryāsı šaşdı ve ‘aşķıñ ırmaķları 

başdan aşdı ve zülfüñ zencíri ben
984

 dívāneye ķat ķat dolaşdı. Lüšf eyle beni bu girdāb-ı 

ģayretde ķoma ve ‘aşķıñ āteşlerine
985

 yaķıp yandırma. Bu üftādeñizden bu ķadar ķaçıp ve 

her gecemi yarına ŝalıp yāreli
986

 síneme dāġ üzere dāġ yaķmaġa sebeb nedir bilsem ve 

dermān arayıp
987

 bir çāre bulsam. Eger böyle nāz ĥançeri
988

 ile sínemi
989

 delik delik 

eylemekden maķŝūduñuz bu esíriñizi öldürmek ise işte boynum işte ķılıcım
990

 tek öldür. 

                                                 
973

 çıķagelip: çıķıp gelip T 
974

 taĥt üzerinde: taĥtda M 
975

 ķalķıp: šurup M 
976

 geceki gibi yemekler yenip: gece gibi yemeklerdir çekilip yendikde T 
977

 ortalıķdan: ortalıķda T 
978

 ķatam: ķatdım ve T 
979

 yüzüñü: yüzün M 
980

 ve: T’de yok 
981

 vaŝlınıñ: M’de yok 
982

 sevdāsında: sevdāsıyla T 
983

 bí-çāreye: bí-çare M 
984

 zencíri ben: zencírin T 
985

 āteşlerine: āteşine M 
986

 gecemi yarına ŝalıp yāreli: gece ferdālara ŝalıp yāreler M 
987

 arayıp: aranıp T 
988

 ĥançeri: ĥançer M 
989

 sínemi: T’de yok 
990

 ise işte boynum işte ķılıcım: işte ķılıcıñ M 
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Yüz biñ cānım da
991

 olsa [T 19a] cümlesini uġruña fedā ederim. Ādem senden cān u
992

 

cihānı ŝaķınır mı benim devletli sulšānım dedikde nigār-ı nāzenín çünki benim feryādımı 

diñledi. Cevāb verip eger bu ĥām teklíflerden vazgeçip ŝabreylerseñ vaķti geldikde āteşiñe 

ŝu serperiz ve seniñle źevķ u ŝafā
993

 yoluna gideriz ve eger sözüm šutmayıp ‘acele eylerseñ 

nedāmet āteşlerine yanıp yaķılırsıñ ve ŝoñ peşímānlıķ fā’ide vermez. Biz saña niçe 

yüzden
994

 lüšfumuzu mebźūl eyledik. Ne ķadar şeftālūlar isterseñ al ve elleriñi zülfüm gibi 

boynuma ŝal ve nefsiñ teķāżāsını ķarşımda
995

 duran cāriyelerden ķanġısını begenirseñ 

anlardan al
996

 dedikde nā-çār olup ķoçmaġa ķarār verip ĥāšırınca oldum ve daĥı ötesi için 

yüregime šaş baŝıp oruç šutdum. Bir zamāndan ŝoñra yine şarāb başıma çıķıp eski ķavl ü
997

 

ķarārı unudup mestāne ŝarılıp yalvarmaġa başladım. Çünki nāzenín benim böyle 

geçkinligimi
998

 gördükde dünyāda miśli bulunmaz bir períye ŝarılıp
999

 işāret edip elime 

verdi ve kendi meclisden
1000

 ķalķıp geldigi yola gitdi. Cāriye ile çünki yine dün geceki 

yere vardıķ. Yüzüne baķıp gördüm ki bir āfet-i devrāndır ki ģüsnü [M 80a] dün geceki 

meh-pāreden yüz ķat ileri.
1001

 Hemān ŝafāsında olup tā ŝabāģa dek gül-şekeri süte 

ķarışdırdım ve gāh ŝuyla āteşi
1002

 barışdırdım. Gāh kiraz šušaķlarından
1003

 ŝafālanıp gāh 

dürrāķí şeftālūlarından çerezlenip gāh turunçlarını
1004

 oĥşayıp gāh gül ĥırmenine 

yüzümü
1005

 sürüp niçe yüzden ‘ālemini eyledim. Çünki ŝabāģ olup cāriyedir beni vedā‘ 

edip gitdi. Ben ĥaste-i bí-çāre yārsız gül-şende ķalıp ‘aceb
1006

 aĥşam olduķda yine baĥtım 

                                                 
991

 da: M’de yok 
992

 cān u: cān M 
993

 serperiz ve seniñle źevķ u ŝafā: seperiz ve seniñ M 
994

 niçe yüzden: T’de yok 
995

 ķarşımda: ķarşıda M 
996

 anlardan al: anıñla eyle M 
997

 ķavl ü: ķavl M 
998

 benim böyle geçkinligimi: böyle geçkinligi M 
999

 períye ŝarılıp: perí M 
1000

 meclisden: meclisinden M 
1001

 ileri: ileri ve T 
1002

 olup tā ŝabāģa dek gül-şekeri süte ķarışdırdım ve gāh ŝuyla āteşi: ol ŝabāģa dek gāh şekeri süde 

ķarışdırdım ve gāh ŝuyla T 
1003

 šušaķlarından: dudaķlardan M 
1004

 turunçlarını: turunçların T 
1005

 yüzümü: yüzüm M 
1006

 ‘aceb: T’de yok 
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uyanıp meh-pāreler görünür mü diyü ģasretle
1007

 intižārlar çekdim. Aĥşam olup yine her 

šarafdan māh-pāreler
1008

 yüz gösterip geldiler ve
1009

 ‘íş ü ‘işretler
1010

 eyledik. El-ķıŝŝa bu 

ģāl üzere niçe geceler ‘ālemler eyledik.
1011

 Āĥir bir gece yine ol meh-pāre cāriyelerdir 

gelip ortalıġı döşeyip
1012

 taĥtlar ķuruldu ve meclis tertíb olunup ‘ādet üzere altın ve
1013

 

gümüş şem‘-dānlar dizilip bir zamāndan ŝoñra āfet-i devrān da gelip taĥtında ķarār eyledi. 

Sāzendeler faŝla ser-āġāz edip sāķíler de şarāb-ı erġuvāní ŝunmaġa başladılar. Nāzeníndir 

dönüp ķarşısında duran cāriyelere bizim yārānımızı tíz bulup meclise getiriñ diyü fermān 

eyledikde símín-tenlerdir gelip beni hezār i‘zāz
1014

 ikrāmla bānū-yı devrānıñ yanına getirip 

nigārdır beni gördügü gibi ayaġa
1015

 ķalķıp kendi eliyle oturacaķ yerimi
1016

 düzeldip 

buyuruñ dedikde ben de ķulluķlar ‘arż
1017

 edip geçip oturdum. Süfrelerdir döşenip dürlü 

dürlü yemekler çekildi ve her birinden murād üzere yenip simāšlar ķalķıp sāķíler kāse kāse 

şarāba el urup ben ĥasteyi yine mest ü rüsvāy eyledikleri gibi
1018

 dívāne göñlüm
1019

 

zencírlerin
1020

 ķırıp meydān-ı muģabbete girdi
1021

 ve elim ayaġım boşanıp šutar yerim 

ķalmadı ve bütün endāmıma lerzeler
1022

 düşüp yine isteme vaķtleri geldi göründü.
1023

 

Hemān-dem yine bí-iĥtiyār ince beline ŝarılıp pek ķoçdum. Çünki māh-pāre yine
1024

 benim 

bu ibrāmımı gördükde dedi ki ey yār-ı bí-vefā! Niçin
1025

 böyle ‘acele edip ķadriñi yerlere 

                                                 
1007

 ģasretle: ģasret ile M 
1008

 yine her šarafdan māh-pāreler: māh-rūlar her šarafdan T 
1009

 ve: M’de yok 
1010

 ‘íş ü ‘işretler: ‘íş ‘işret T 
1011

 eyledik: eylediler T 
1012

 meh-pāre cāriyelerdir gelip ortalıġı döşeyip: māh-pāre cāriyelerdir gelir ortalıķ döşenip M 
1013

 ve: M’de yok 
1014

 i‘zāz: T’de yok 
1015

 ayaġa: ayaķ üzere T 
1016

 yerimi: yerin T 
1017

 ‘arż: M’de yok 
1018

 gibi: T’de yok 
1019

 göñlüm: göñlümdür M 
1020

 zencírlerin: zencírleri T 
1021

 girdi: girip M 
1022

 lerzeler: lerze T 
1023

 göründü: T’de yok 
1024

 yine: gine M 
1025

 niçin: M’de yok 
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urursuñ? Saña biz bí-sebeb [M 80b] bu ķadar lüšf u iģsān eylemişken
1026

 hiç senden bir şey 

mi ŝaķınırız ve seniñle [T 19b] cevr ü cefā yoluna mı gideriz? Lākin bir zamān daĥı
1027

 

ŝabredip ŝaķın baġlı ĥazíneniñ mührünü ķaldırmaķ sevdāsında olmayıp eliñi
1028

 çek ki bir 

demlik rāģat için benim yüzümden
1029

 niçe yıllar yüzüñe miģnet ķapıları açılmaya ve 

birķaç gün daĥı bekleyip vuŝlat dā’iresine uġrama ki murādıña vāŝıl olup seniñle niçe yıllar 

źevķ u ŝafālar edip
1030

 murād alıp murād verelim dedikde dedim ki ey benim gözüm nūru 

göñlüm sürūru! Ŝusuz olana ŝu gösterip yine içme dersiñ. Ādem buña nice ŝabreylesin? 

Sen de bir kerrecik
1031

 inŝāfa gele.
1032

 Seniñ ĥod
1033

 yüzüñü
1034

 gören dívāne olup šaġlara 

düşer. Ŝabr nerede ķalır ki
1035

 niçe
1036

 bir epsem ol diyü şeker šušaķlarıñı ıŝırırsıñ. Ŝabra 

dermānım ķalmayıp her ne lüšfuñ var ise hemān şimdi iģsān edip lüšf eyle. Bu gece bir 

kerre murādıma erişdir de andan
1037

 ŝoñra isterseñ biñ pāre eyle. Ben baġrı yufķa miģnet 

görmüş derd-mendim. Cefāña taģammül edemeyip ģasretiñle cānım boġazıma gelip 

çıķmaġa az ķalmışdır. Sen ise šurup baña
1038

 yār-ı mihribānım ŝabreyle seniñle ŝoñra 

ŝafālar ederiz diyü niçeye
1039

 dek baña šavşan
1040

 uyķuları verip beni böyle yalan sözlerle 

aldadıp ferdālara
1041

 ŝalarsıñ. Eger bu gece de ben ŝusuzu çeşme-i vaŝlıñdan maģrūm 

gönderip ŝusuz ķorsañ taģķíķ bunu
1042

 bilmiş ol ki
1043

 bende artıķ ŝabra dermān ķalmayıp 

derdiñden helāk olurum. Pes nāzenín dönüp
1044

 dedi ki misāfirleriñ
1045

 nāzını pād-şāhlar 

                                                 
1026

 eylemişken: eylemişiken T 
1027

 daĥı: T’de yok 
1028

 eliñi: eliñ M 
1029

 benim yüzümden: M’de yok 
1030

 źevķ u ŝafālar edip: ŝafālar eyleyip T 
1031

 kerrecik: gececik T 
1032

 inŝāfa gele: inŝāf eyleye M 
1033

 ĥod: T’de yok 
1034

 yüzüñü: yüzüñ M 
1035

 ki: M’de yok 
1036

 niçe: T’de yok 
1037

 andan: M’de yok 
1038

 baña: saña M 
1039

 niçeye: niçe M 
1040

 šavşan: ĥoş T 
1041

 aldadıp ferdālara: öldürüp ferdālar M 
1042

 taģķíķ bunu: M’de yok 
1043

 ki: T’de yok 
1044

 nāzenín dönüp: dönüp nāzenín T 
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bile çekegelmişdir. Sen de çünki bunda yanımıza gelip bize misāfir olduñ. Ne ķadar nāz 

eylerseñ
1046

 biz de çekip cefāña taģammül eyleriz lākin ol söyledigiñ söz olmaz. Sen anı 

ķatı çoķ arayıp pek geç bulursuñ. Eger sende vefā olaydı benden ġayrısına meyl 

eylemezdiñ. Sen ise ol ķaydda olmayıp her gece bir cāriyeyi ķoynuña alıp bile yatdıñ. 

Seniñ bize muģabbetiñ ne ķadar olduġu bundan bilinip añlandı. Bizimle de bir
1047

 gece 

yatsañ ŝabāģ uŝanıp yine bir
1048

 ġayrı [M 81a] sevdāya düşersiñ. İmdi ķatı çoķ zamān ister 

ki dedigiñ murād ģāŝıl ola. Andan ġayrı yanımızda ne ķadar ģācetiñ varsa
1049

 söyle 

cümlesini ģāŝıl edelim ve saña ġayrı gecelerdeki
1050

 gibi bu gece de sāķí olan cāriyeyi
1051

 

vereyim. Anıñla def‘-i ārzū edip ŝafā
1052

 eyle. Çünki ol āfetiñ bu aldatma sözünü 

işitdim.
1053

 İşitmezlenip od kül
1054

 gibi oldum ve yine ibrām etegini elden bıraķmayıp 

dedim ki ey nigār-ı nāzenínim! Bizim işimizi böyle güç eyledikçe olanca
1055

 ŝabr u 

ķarārımı tār ü mār
1056

 edersiñ. Hiç olur mu ki senden el çekem. Hemān ‘öźr ü
1057

 bahāneyi 

ber-šaraf edip rām ol ve illā mümkin degildir ki
1058

 zülfüñ kemendini elden ŝalıverem. 

Hemān bu gece ya bu taĥt üzere benim murādım mūmunu yaķarsıñ ya beni bu taĥt gibi 

dört míĥla çārmíĥa
1059

 gerip helāk eylersiñ yoĥsa bir
1060

 vechle elimden ķurtuluş yoķdur. 

Elbette ve elbette bu gece
1061

 benim murādım mūmunu yaķıp şem‘-dān-ı muģabbete 

dikmedikçe
1062

 olmaz. Zírā ġamıñla niçe günlerdir
1063

 yüregim eriyip yanmaķdadır deyip 

                                                                                                                                                    
1045

 misāfirleriñ: misāfiriñ M 
1046

 eylerseñ: eylerseñ de T 
1047

 bir: M’de yok 
1048

 yine bir: gine M 
1049

 varsa: var ise T 
1050

 gecelerdeki: geceler M 
1051

 sāķí olan cāriyeyi: sāķíyi T 
1052

 edip ŝafā: M’de yok 
1053

 işitdim: işidip T 
1054

 od kül: ve uvaķ gül T 
1055

 olanca: M’de yok 
1056

 tār ü mār: tār mār M 
1057

 ‘öźr ü: ‘öźr M 
1058

 ki: M’de yok 
1059

 míĥla çārmíĥa: míĥla ile çārmūġa M 
1060

 bir: bu  M 
1061

 bu gece: T’de yok 
1062

 mūmunu yaķıp şem‘-dān-ı muģabbete dikmedikçe: mūmu yanıp şem‘-dān-ı muģabbete dikilmedikçe M 
1063

 günlerdir: günlerdir ki M 
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hemān el urdum ki belindeki kemeri
1064

 çözüp ĥazíneye vāŝıl olam ve inci kāsesinde la‘l 

ezip esbābını sürĥa boyayam. Benden mühlet isteyip o and bu and ki bu gecelik de 

ŝabredip yarın gece seni
1065

 murādıña erişdireyim diyü [T 20a] yalvarmaġa başladı. Ben ise 

bu seniñ dükenmez yarınki geceleriñ beni öldürdü.
1066

 Bu gece olmayınca olmaz deyip
1067

 

bir elim zülfünde ve bir elim kemerinde vāfir ceng ü cidāl
1068

 eyledik. Tā ol maģalle erişdi 

ki nāzenín yorulup boġuşmaķdan ferāġat edip nā-çār baña rām olup ĥoş imdi murādıñı 

ģāŝıl edeyim lākin azacıķ gözüñü yumup šur ki kemerimi çözüp şeker ĥazínesini saña açıp 

ģāżır ü müheyyā
1069

 eyleyeyim. Andan ŝoñra beni bir uġurdan baġrıña baŝıp ŝafāya 

başlayıp gözleriñi
1070

 aç dedikde ben de bu efsūna inanıp nigārımı elimden ŝalıverdim ve 

gözlerimi yumup körler gibi bir laģža
1071

 durdum. Bir zamāndan ŝoñra aç gözüñü dedikde 

ben de tamām-ı germiyyet ile hele bu gece murādıma vāŝıl oldum. Şimdi cānānı
1072

 síneme 

ŝarıp źevķını eylerim. Artıķ ölürsem de ġam [M 81b] degildir deyip
1073

 gözümü açdıķda 

kendimi muķaddemā vírānede içine girdigim
1074

 sepet içinde bulup ne nigār var ve ne bāġ-

çeden āśār.
1075

 Hemān gözlerimden ķanlı yaşlar revān olup āh
1076

 ü efġān
1077

 eyledim. Bir 

zamāndan ŝoñra sepetdir aşaġı inip yerini bulduķda hemān eski yār-ı ġārım
1078

 ķaŝŝāb ileri 

gelip beni ķoçdu ve dedi ki
1079

 saña yıllarla bu ģikāyeyi söylesem ģaķíķat-i ģāle
1080

 vāŝıl 

olamayıp i‘timād eylemezdiñ. Şimdi görüp tamām-ı ķıŝŝaya vāķıf olduñ ve bu şehr ĥalķı 

cümle bu mekkāreniñ dāmına düşüp her biri derdiyle
1081

 siyāhlar giydigini añladıñ dedi. 

                                                 
1064

 kemeri: kemerin T 
1065

 seni: sen de T 
1066

 bu seniñ dükenmez yarınki geceleriñ beni öldürdü: dükenmez seniñ yarın geceleriñ beni öldürüp T 
1067

 deyip: diyü M 
1068

 ceng ü cidāl: ceng M 
1069

 saña açıp ģāżır ü müheyyā: ģāżır müheyyā M 
1070

 gözleriñi: gözüñü M 
1071

 körler gibi bir laģža: bir laģža körler gibi M 
1072

 cānānı: cānāna M 
1073

 ġam degildir deyip: ne ġam diyü T 
1074

 vírānede içine girdigim: vírāne içinde girdigim M 
1075

 bāġ-çeden āśār: bāġ-çe M 
1076

 olup āh: T’de yok 
1077

 ü efġān: efġānlar M 
1078

 eski yār-ı ġārım: yār-ı ġārım eski T 
1079

 dedi ki: M’de yok 
1080

 ģaķíķat-i ģāle: ģaķíķate T 
1081

 derdiyle: derdi ile T 
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Ben de ey birāder! Bize de çāre yoķdur. Hemān getir siyāh libāslar giyeyim
1082

 dedim. 

Meger ķaŝŝāb benim başıma gelecek
1083

 ģāli bildiginden bir ķat siyāh libās ģāżırlamış 

idi.
1084

 Getirip giydim ve ol gece içinde atıma binip ķaŝŝābı vedā‘ edip āh ü efġānla
1085

 

şehrime geldim. Rāví-yi ķıŝŝa Zāhide Ĥātūn sözünü tamām bu maģalle getirdikde
1086

 dedi 

ki çünki bu faķíre
1087

 de ol pād-şāh-ı ‘ālí-şānıñ cāriyesi idim. Ben de efendim giydigi 

libāslar giyip dā’imā esbābımı siyāh eyledim dedi.
1088

 Çünki Hind pād-şāhınıñ ķızı 

ģikāyesini
1089

 tamām eyledi. Behrām şāhdır āferínler
1090

 edip ķoynuna aldı.  

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀHIÑ
1091

 BĀZĀR GÜNÜ ZERRÌN KÖŞKE GİDİP VE RŪM 

PĀD-ŞĀHI ĶIZINIÑ ĢİKĀYE SÖYLEMESİDİR
1092

 

 

Çünki ŝabāģ olup güneş šoġdu.
1093

 Maşrıķ meydānına dikilip
1094

 altın cebeli żiyā
1095

 

‘askeri ‘ālemi šutdu. Behrām şāh zerāfet-i zerdūz ķumāşlar giyip zerrín tācla müzerkeş 

atlara
1096

 binip zerrín köşke ‘azm eyledi.
1097

 [T 20b] Köşke varıp aĥşamlara dek altın 

ķadeģler meydānda devr edip gāh sāzlar çalıp gāh raķķāŝlar pervāz edip niçe dürlü 

‘ālemler eyledi. Çünki aĥşam olup altın şem‘-dānlarla kāfūrí-mūmlar yanıp bānū-yı 

Rūm’ile bir döşege girmek zamānı yaķlaşdıķda Behrām şāh nāzenín-i Rūmíden bir ģikāye 

istedi. Māh-pāre de yāķūt šudaķlarından incileri ŝaçıp ibtidā pād-şāha du‘ālar eyledi. 

Andan ŝoñra ģikāyeye başlayıp dedi: 

                                                 
1082

 giyeyim: giyelim T 
1083

 gelecek: gelen T 
1084

 libās ģāżırlamış idi: libāslar ģāżırlamışidi M 
1085

 efġānla: efġān ile T 
1086

 tamām bu maģalle getirdikde: bu maģalle irgürdükde T 
1087

 faķíre: faķír T 
1088

 giydigi libāslar giyip dā’imā esbābımı siyāh eyledim dedi: girdigi libāsa girip dā’imā böyle siyāhlar 

girdim M 
1089

 pād-şāhınıñ ķızı ģikāyesini: pād-şāhıñ ķızı ģikāyeyi M 
1090

 āferínler: āferín M 
1091

 şāhıñ: şāh T 
1092

 söylemesidir: söyledigidir T 
1093

 šoġdu: doġar T 
1094

 dikilip: dikilir T 
1095

 żiyā: M’de yok 
1096

 zerāfet-i zerdūz ķumāşlar giyip zerrín tācla müzerkeş atlara: zerdūz díbālar giyip tācla bir ķula ata M 
1097

 Bu kısımdan (1097. dipnot) 1098. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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CĀRİYE ALAN PĀD-ŞĀH ĢİKĀYESİDİR 

 

 ‘Irāķ vilāyeti şehrlerinden birinde bir pād-şāh var idi. Güzel yüzlü ve iyi ĥūylu olup 

her ne ķadar hüner var ise cümlesi elinden gelip her yüzden maģbūb u maķbūl idi lākin bu 

pād-şāh kendi šāli‘ini öyle bulmuşidi ki ‘avratlarla ĥuŝūmet olup dā’imā aralarında ‘adāvet 

eksik olmaya. Bu sebeble ‘azm ü cezm eylemişidi ki hiçbir ‘avrat ile çift olmayıp dā’imā 

ergen olup yalñız ola. Pes bu ģāl üzere niçe zamān geçip āĥir-kār yalñızlıķ cānına šaķ edip 

çār nā-çār bir nāzenín ile çift olmaġa meyl eyleyip niçe māh-pāre cāriyeleri aldı lākin birisi 

de göñlüne göre olmadıġından biri ile de geçinemeyip yine sarāydan šaşra reddeylerdi. Zírā 

her ne zamān ki bir cāriye alsa haftasına varmadan ve daĥı mābeynlerinde bir ĥoşça ülfet 

olmadan evvel dünyāda olmaz teklíflere başlayıp pād-şāhı cānından bí-zār eylerdi. Pād-şāh 

da bunlar ŝovuyup reddeylerdi. Meger bu pād-şāhıñ sarāyında Azraķ cādūdan nişān verir 

bir ķocaķarı var idi. Her gelen māh-pāreye diller döküp gāh Çín şāhı ve gāh felekler māhı 

diyü biñ dürlü sözlerle cāriyeniñ altından girip üstünden çıķıp göñlünü büyüdüp uçururdu 

ve gelen derd-mend de ķarınıñ efsūnunu gerçek ŝanıp aĥşama varmadan yüz biñ dürlü nāza 

başlayıp maġrūr olurdu. Pād-şāh da bunları böyle gördükçe igrenip yanına yaķlaşmazdı. 

El-ķıŝŝa pād-şāh mizācına münāsib bir cāriye bulamayıp dā’imā ĥalķ içinde cāriye alıp 

ŝatmaķla meşhūr olup herkes bir gūne söz söyleyip kimse ķocaķarınıñ mekrini bilmezdi. 

Āĥir pād-şāh ‘āciz olup cāriye almaķdan ferāġat eyledi. Günlerde bir gün bir dellāl gelip 

pād-şāha ĥaber verdi ki yaķınlarda Çín vilāyetinden bir māl-dār ĥˇāce bāzergān gelip vāfir 

perí ŝūretli cāriyeler getirdi ve içlerinde bir cāriye var ki aġırınca altın ve cevāhir ister lākin 

ģüsnde ayıñ on dördüne beñzer šušaķları mercān dişleri inci yañaġı gül ŝaçı
1098

 [M 82a] 

sünbül püskürme beñli uzun boylu ince belli bir pençe-i āf-tābdır ki gülse güller
1099

 açılır 

söylese şekerler ŝaçılır. Dünyāda miśli görülmemişdir. Ben ki bunca yıldır dellālim
1100

 bu 

ķadar cāriye gördüm hiç buña beñzer bir āfete ne ŝataşdım
1101

 ve ne gördüm. Eger pād-

şāhım bir kerre görse
1102

 ŝanırım ki tamām murādınca
1103

 olup šabí‘atleri raġbet ede ve 

                                                 
1098

 1097. dipnottan buraya (1098. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
1099

 güller: göñüller T 
1100

 dellālim: M’de yok 
1101

 ne ŝataşdım: ŝataşmadım T 
1102

 görse: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
1103

 murādınca: mizācları üzere M 
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ġayrı
1104

 cāriye aramaķdan ferāġat buyururlardı
1105

 dedikde pād-şāh ķulaķdan ‘āşıķ olup 

gözden geçirmek murād eyledi.
1106

 Hemān-dem dellāle
1107

 buyurdu ki bāzergānı cümle 

cāriyeleriyle
1108

 ģużūruna getirip seyretdire.
1109

 Pes dellāl
1110

 varıp bāzergānı cümle 

cāriyeleri
1111

 ile pād-şāhıñ ģużūruna getirdi. Pād-şāhdır cümle cāriyeleri
1112

 birer birer 

gözden geçirip gördü ki her biri [T 21a] bahānesiz bir ālāy güzel māh-pāredir lākin 

dellāliñ
1113

 dedigi cāriye ģaķíķatde ģüsnü öbür cāriyelerden
1114

 yüz ķat ziyāde bir pençe-i 

āf-tābdır ki cihāna
1115

 miśli gelmemiş. Pād-şāh almaġa šālib olup bāzergāna bu cāriye a‘lā 

a‘lā güzel lākin
1116

 ģüsnünden ġayrı hüneri nedir söyle. Andan ŝoñra bahāsı her ne ise 

verelim dedikde bāzergān dedi ki
1117

 ģüsnü ne ķadar kemālde ise hep hünerleri de aña göre 

olup
1118

 hiçbir ŝan‘at yoķdur ki elinden gelmeye ve aŝlā ‘aybı ve ķuŝūru yoķdur ancaķ şu 

ķadar ‘aybı vardır ki erkek sevmeyip yanına ādem yaķlaşdırmaz ve kimseye rām 

olmadıġından her kim ki benden biñ
1119

 dürlü raġbetle aldı ise ertesi gün getirip yine
1120

 

baña reddeyledi
1121

 ve eger bir iki güne dek rām olur diyü alıķosalar hemān murādlarını
1122

 

duyduķda kendini öldürmek isteyip nā-çār geri gönderirlerdi ve sa‘ādetli pād-şāhımı da 

işitdim ki hiç cāriye murādları üzere olmayıp
1123

 begenmezler imiş ve her aldıķlarını birķaç 

günden ŝoñra yine verirlerimiş. Bu cāriye de erkek begenmeyip kimseye rām olmaz. Öyle 

                                                 
1104

 šabí‘atleri raġbet ede ve ġayrı: ġayr M 
1105

 cāriye aramaķdan ferāġat buyururlardı: cāriyeyi aramaķdan ferāġat buyuralar T 
1106

 gözden geçirmek murād eyledi: M’de yok 
1107

 dellāle: dellāl T 
1108

 cāriyeleriyle: cāriyeleri T 
1109

 seyretdire: seyreyleye M 
1110

 dellāl: dellāldir T 
1111

 cāriyeleri: cāriyeler T 
1112

 cāriyeleri: cāriyelerin T 
1113

 māh-pāredir lākin dellāliñ: māh-pāreler lākin dellāl M 
1114

 ģaķíķatde ģüsnü öbür cāriyelerden: ģaķķında ģüsnü öbürlerden T 
1115

 bir pençe-i āf-tābdır ki cihāna: pençe-i āf-tābdır ki cihānda T 
1116

 bu cāriye a‘lā a‘lā güzel lākin: a‘lā güzelli T 
1117

 ki: kim M 
1118

 göre olup: göredir M 
1119

 biñ: T’de yok 
1120

 yine: M’de yok 
1121

 reddeyledi: reddeylediler T 
1122

 murādlarını: murādların T 
1123

 murādları üzere olmayıp: M’de yok 
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olunca eger alsañız da yine
1124

 ģažž etmeyip baña reddeylersiz. Pes hemān alıp
1125

 yine 

reddeylemiş gibi šutup bundan ferāġat buyuruñ ve ġayrılarından her ķanġısını begenirseñiz 

aķçe pūl lāzım degil alıp ģareme getirsinler dedi. Pād-şāh
1126

 bu sözü işitdikde tekrār 

cāriyelere cümle birer birer
1127

 baķıp lākin göñlü hiçbirine meyl etmeyip
1128

 bu cāriyede 

ķaldı. Ģayrete varıp eger alsam rām olmaz almasam
1129

 ĥod göñlüm düşdü yine
1130

 olmaz. 

Ne çāre eylesem diyü vāfir fikr edip āĥir pād-şāhıñ şevķ
1131

 āteşi parlayıp [M 82b] yanına 

varmamaķ üzere almaġa rāżí olup her ne ķadar ‘aybı varsa da
1132

 cümle ‘aybları
1133

 ile 

maķbūlümdür diyü buyurdu ki bāzergāna
1134

 aġırınca aķçe vereler ve cāriyeyi ģareme 

götüreler. Cāriyedir ģareme vardıķda cümle işi gücü görüp gözetmeye başlayıp iķdām 

üzere olup yatıp ķalmaķdan ġayrı sā’ir işine aŝlā ķıl ķondurmazdı. Ķocaķarı pād-şāhıñ yine 

bir tāze cāriye aldıġını işidicek hemān-dem ķalķıp yanına varır
1135

 ve bunu da ġayrı 

cāriyeler gibi aģmaķ ŝanıp siģr u
1136

 efsūna başlayıp ey Ĥıšā güzeli ve Çín şāhı ĥānım 

cānım diyü öñünce yuvalandıġı gibi cāriye bu mekkāreniñ efsūnunu añlayıp hemān ġażaba 

gelip ben nāzlı ĥānım cānım
1137

 degilim. Benim adım sānım
1138

 ne ise anıñla çaġır diyü 

bu
1139

 ķarıya bir iyi zevraķ aldırır. Pād-şāh da
1140

 bu ģāli görüp ġayrı
1141

 cāriyelerle dirlik 

düzenlik olmadıġınıñ aŝlı bu mel‘ūneniñ efsūnu olduġunu bildikde
1142

 hemān-dem 

                                                 
1124

 yine: M’de yok 
1125

 alıp: M’de yok 
1126

 pād-şāh: M’de yok 
1127

 cāriyelere cümle birer birer: cümle cāriyeleri bir bir T 
1128

 etmeyip: eylemeyip M 
1129

 almasam: eger almasam T 
1130

 yine: gine M 
1131

 edip āĥir pād-şāhıñ şevķ: eyleyip āĥir pād-şāhıñ şevķı T 
1132

 varsa da: var ise de T 
1133

 ‘aybları: ‘aybı M 
1134

 bāzergāna: tā bāzergāna T 
1135

 ķocaķarı pād-şāhıñ yine bir tāze cāriye aldıġını işidicek hemān-dem ķalķıp yanına varır: T’de yok 
1136

 gibi aģmaķ ŝanıp siģr u: gibi ol ķocaķarı aģmaķ ŝanıp siģr T 
1137

 ĥānım cānım: ĥān cān M 
1138

 sānım: şānım T 
1139

 bu: M’de yok 
1140

 pād-şāh da: pād-şāhdır T 
1141

 ġayrı: ġayr M 
1142

 olduġunu bildikde: olduġu bilindikde T 
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seģģāreyi sarāydan sürüp bir daĥı içeri
1143

 ķomazlar. Cāriye
1144

 bu belāyı ŝavdıķdan ŝoñra 

pād-şāhıñ sarāyını żabš edip ne ķadar ĥidmet varsa
1145

 cümlesini kendi görüp pād-şāhıñ 

tamām mertebe šutup ķapmada göñlüne girer lākin yine rām olmayıp ĥazínesi evvelki gibi 

mührlü šururdu.
1146

 Gecelerden bir gecede pād-şāh yatıp ayaġını cāriyeniñ dizine ķoyup 

nāzenín de pād-şāhıñ ayaġını ovup dürlü dürlü ģikāyeler
1147

 ve biri birine gizli gūşeler edip 

‘arż-ı ģāller olunurken pād-şāh dönüp māh-pāreye
1148

 [A 45a] dedi kim ey benim pençe-i 

āf-tābım ince belli [T 21b] boyu uzun
1149

 servim yār-ı mihribānım şíve-kārım! Senden bir 

şey ŝorsam gerek ammā ŝaķınıp yalan söyleme šoġrusu her nice ise öyle söyle tā ki
1150

 

seniñ šoġru sözüñden benim işim de šoġru ola.
1151

 Zírā gerçek sözle
1152

 niçe egri işler 

šoġrulur. Nitekim rivāyet olunur ki:
1153

  

 

ĢAŻRET-İ SÜLEYMĀN ‘ALEYHİ’S-SELĀM İLE BELĶĪS ĢİKĀYESİDİR
1154

  

 

Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām ile Belķīs’ıñ bir evlādı vardı.
1155

 Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretleriniñ emri ile eli ve ayaġı
1156

 ŝaġ olmayıp bir şey šutamazdı ve yere baŝamazdı. 

Günlerde bir gün Belķīs Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selāma dedi ki bilmem ne ģikmetdir 

                                                 
1143

 içeri: içeriye T 
1144

 cāriye: cāriyedir T 
1145

 varsa: var ise T 
1146

 gibi mührlü šururdu: mührlü šurur T 
1147

 ģikāyeler: ģikāyeleri T 
1148

 305. dipnottan yani mensûr tercümenin başından buraya (1148. dipnot) kadar olan kısım kopuk varaklar 

nedeniyle A nüshasında yoktur.  
1149

 uzun: M ve A’da yok 
1150

 gerek ammā ŝaķınıp yalan söyleme šoġrusu her nice ise öyle söyle tā ki: gerekdir ammā šoġru söyle 

šoġrusu her nice ise öyle söyle baña T / gerek ammā ŝaķınıp yalan söyleme šoġrusunu söyle her nice ise öyle 

söyle tā ki A 
1151

 šoġru ola: šoġrula A 
1152

 sözle: söz ile M 
1153

 Nitekim rivāyet olunur ki: Niteki rivāyet olunur ki M / Bu kısım T nüshasında başlığa dâhil edilmiştir. 
1154

 Ģażret-i Süleymān ‘Aleyhi’s-selām ile Belķīs Ģikāyesidir: Nitekim Rivāyet Olunur ki Ģażret-i Süleymān 

‘Aleyhi’s-selāmdan T 
1155

 Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām ile Belķīs’ıñ bir evlādı vardı: Belķīs’ıñ bir evlādı olup T / Çünki 

Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām ile Belķīs’ıñ bir evlādı var idi M 
1156

 Ģażretleriniñ emri ile eli ve ayaġı: Ģażretiniñ emri ile eli ayaġı T 
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ki bizim evlādımız böyle eli ve ayaġı ŝaķat olup
1157

 derdine bir çāre bulamadıķ.
1158

 Cebrā’íl 

[M 83a] ‘aleyhi’s-selām saña Cenāb-ı Ģaķ’dan vaģy ile
1159

 geldikde su’āl eyle ki bu derdiñ 

çāresi nedir? Belki Cenāb-ı Ģaķ Celle Şānuhū Ģażretlerinden bir dermān ĥaberini
1160

 

getire dedikde Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām bu sözü
1161

 ma‘ķūl görüp Cebrā’íl 

‘aleyhi’s-selām gelmesine muntažır oldu. Birķaç günden ŝoñra Cebrā’íl ‘aleyhi’s-selām 

nāzil olduķda Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām evlādımızıñ derdine bir
1162

 çāre 

bulunmayıp çāresi
1163

 nedir diyü Cebrā’íl ‘aleyhi’s-selāma su’āl eyledikde
1164

 Cebrā’íl 

‘aleyhi’s-selāmdır gidip Cenāb-ı Ģaķ’dan dermānla tekrār
1165

 gelip Ģażret-i Süleymān 

‘aleyhi’s-selāma müjde getirip ĥaber verdi
1166

 ki er ve ‘avrat bir yere oturup söz 

söyleşdikde her birisi ne söylerse yalan söylemeyip gerçek söyleye tā ki gerçek sözüñ 

bereketiyle
1167

 evlādınıñ marażı gidip ŝaġ ola dedi. Pes Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-

selām
1168

 Belķīs’a Cebrā’íl ‘aleyhi’s-selāmıñ
1169

 getirdigi ‘ilācı beyān eyledi. Belķīs bu 

sözden şād olup evlādınıñ derdine ‘ilāc bulunduġuna
1170

 mesrūr oldu ve Ģażret-i Süleymān 

‘aleyhi’s-selāma
1171

 dedi ki benden ne ŝorarsañız ŝoruñ tā ki Allāh-ı ‘ažímü’ş-şān 

Ģażretleriniñ emri üzere gerçegi ne ise anı söyleyeyim dedi. [A 45b] Ģażret-i Süleymān 

‘aleyhi’s-selām
1172

 dedi ki hiç dünyāda benden ġayrı kimseye
1173

 raġbet edip meyl eylediñ 

mi dedikde Belķīs dedi ki
1174

 bu ķadar güzel yüzlü ve šatlı sözlü ve ĥūyuñ
1175

 merġūb ve 

                                                 
1157

 eli ve ayaġı ŝaķat olup: eli ayaġı ŝaġ olmayıp T / eli ayaġı ŝaķat olup M  
1158

 bulamadıķ: bulunmadı M, A 
1159

 saña Cenāb-ı Ģaķ’dan vaģy ile: daĥı Cenāb-ı Ģaķ ‘Azze ve ‘Alādan T 
1160

 Cenāb-ı Ģaķ Celle Şānuhū Ģażretlerinden bir dermān ĥaberini: Cenāb-ı Allāh Celle Şānuhū Ģażretinden 

bu dermān ĥaberin T 
1161

 sözü: söz M 
1162

 evlādımızıñ derdine bir: evlādınıñ derdine M / evlādınıñ derdine bir A 
1163

 çāresi: çāresini M 
1164

 ‘aleyhi’s-selāma su’āl eyledikde: ‘aleyhi’s-selāmdan su’āl eyledi T 
1165

 dermānla tekrār: tekrār dermānla T 
1166

 müjde getirip ĥaber verdi: bu ĥaberi getirdi M, A 
1167

 sözüñ bereketiyle: söz berekātıyla M, A 
1168

 ‘aleyhi’s-selām: A’da yok 
1169

 ‘aleyhi’s-selāmıñ: ‘aleyhi’s-selāmdan ĥaber T 
1170

 bulunduġuna: bulunduġundan M, A 
1171

 ‘aleyhi’s-selāma: ‘aleyhi’s-selām T 
1172

 ‘aleyhi’s-selām: M’de yok 
1173

 ġayrı kimseye: ġayrıya T 
1174

 dedikde Belķīs dedi ki: dedi Belķīs dedi ki T / dedikde Belķīs M 
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sā’ir işiñ hep
1176

 cümle maģbūb iken ve
1177

 Ģaķ Celle ve ‘Alā seni sā’ir ķulları üzerine
1178

 

peyġamberlik ile ‘azíz ķılıp ins ü cin ve
1179

 cümle ģayvānātı emriñe rām
1180

 ve ģükmüñe 

muší‘ eyleyip bu ‘izzet ü sa‘ādet ki saña müyesser olmuşdur. Dünyāda bir kimseye daĥı 

müyesser olmamışken
1181

 her ķaçan bir tāze cüvān
1182

 görsem muķteżā-yı šabí‘at üzere 

n’olaydı
1183

 benim erim de böyle tāze cüvān olaydı diyü ārzū eylerim dedikde ma‘ŝūm bu 

sözü işitdigi gibi
1184

 eline ŝıģģat gelip Belķīs’a āvāz edip
1185

 ana elim iyi oldu dedi. Çünki 

Belķīs kendiniñ gerçek sözüyle ma‘ŝūmuñ eli iyi olduġunu gördükde
1186

 dönüp Ģażret-i 

Süleymān ‘aleyhi’s-selāma dedi ki
1187

 ey ins ü cin ve dív ü perí ve vuĥūş-ı šuyūr 

sulšānı!
1188

 Benim šoġru sözümle ma‘ŝūmuñ eli iyi oldu. Sizden de bir su’ālim var. [M 

83b] Ĥāšır-ı şerífiñize güç gelmesin tā ki anıñ cevābıyla ma‘ŝūmu ayaķlandırasız.
1189

 

Siz
1190

 ‘aceb bu ķadar ĥazíne vü māl ŝāģibi iken hiç kimseniñ mālına meyl edip şu da 

benim olsa diyü
1191

 ārzū eylemeñ olur mu dedikde Ģażret-i Süleymān ‘aleyhi’s-selām dedi 

ki bizde olan [T 22a] māl ü emlāke
1192

 kimse mālik degildir ki ārzū edeyiz lākin bu ķadar 

mülk ü emlāk ve ĥazíne vü māl
1193

 ŝāģibi olup dünyāda buncılayın ni‘met bizden ġayrı 

kimsede bulunmazken
1194

 yine bir ādem ģużūrumuza
1195

 geldikde bize ‘aceb ne píşkeş 

                                                                                                                                                    
1175

 ĥūyuñ: ĥūb A 
1176

 hep: T’de yok 
1177

 ve: T ve M’de yok 
1178

 üzerine: üzere T, A 
1179

 ve: A’da yok 
1180

 rām: M’de yok 
1181

 olmamışken: olmamışiken T, M 
1182

 cüvān: cüvān ki M 
1183

 n’olaydı: M’de yok 
1184

 gibi: T’de yok 
1185

 āvāz edip: uzadıp M, A 
1186

 Belķīs kendiniñ gerçek sözüyle ma‘ŝūmuñ eli iyi olduġunu gördükde: Belķīs kendiniñ sözüyle gerçek 

olduġundan ma‘ŝūmuñ eli iyi oldu gördükde netícesine vāsıl oldu T / kendiniñ gerçek sözüyle ma‘ŝūmuñ eli 

iyi olduġunu gördükde M 
1187

 Süleymān ‘aleyhi’s-selāma dedi ki: Süleymān ‘aleyhi’s-selāma T / Süleymān’a dedi ki M 
1188

 dív ü perí ve vuĥūş-ı šuyūr sulšānı: dív períniñ Süleymān’ı M / dív ü períniñ sulšānı A 
1189

 ayaķlandırasız: ayaķları iyi ola M 
1190

 siz: T ve A’da yok 
1191

 diyü: deyip T 
1192

 dedi ki bizde olan mal ü emlāke: bizde olan māla T 
1193

 ĥazíne vü māl: ĥazíne A 
1194

 bulunmazken: bulunmaz iken T 
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getirdi diyü açmazdan eline baķarım dedikde
1196

 ma‘ŝūmuñ ayaġına da ŝıģģat gelip ķalķıp 

baba ayaġım iyi oldu dedi.  

 

El-ķıŝŝa pād-şāh bu ģikāyeyi cāriyeye söyledikden ŝoñra
1197

 dedi ki çünki iki 

gerçek söz bereketiyle
1198

 Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā ma‘ŝūmuñ elinde ve
1199

 ayaġında olan 

zaģmeti giderip ŝıģģat verdi. Bize de lāzım olan seniñle yalan söyleşmeyip gerçegi her ne 

ise anı
1200

 söyleşelim [A 46a] deyip dedi ki ey benim cānım! Ben saña bu ķadar mā’il olup 

derdiñle baġrım ĥūn iken niçin böyle ŝovuķķanlı olup benden ķaçıp
1201

 rām olmazsıñ. 

Bunuñ ŝaģíģ cevābını senden isterim dedikde ķız da nā-çār doġrusunu söylemege ķarār 

verip dedi ki bizim aŝl u
1202

 neslimizde ve ķavm ü ķabílemizde tecrübe olunmuş bir şey 

vardır. Dişi ķısmından her kim ki yanına erkek yaķlaşmaġa rāżí oldu ise ģāmile olup evlād 

doġurduķda elbette helāk olagelmişdir. Ģattā ben cāriyeñiz de dünyāya geldikde anam beni 

doġurduġu sā‘at ölmüşdür. Pes erlere yaķın olmaķ sebeb-i helāk olunca ‘āķil olan hiç kendi 

iĥtiyārıyla helākini
1203

 ister mi? Benim yanımda cānımdan ‘azíz bir şey yoġiken varıp anı 

böyle belāya iĥtiyārımla
1204

 bıraķmaġa rāżí degilim. Zírā evvel cān ŝoñra cānāndır. Çünki 

ibrām eylediñiz ben de ‘aybım üzerinde
1205

 olan perdeyi ķaldırıp ģaķíķat-i ģāli
1206

 ģużūr-ı 

devletiñize ‘arż eyledim. Bundan ŝoñra murād-ı şerífiñiz olursa bu ‘aybımla ķabūl buyuruñ 

ve isterseñiz reddeyleñ. Bu ĥuŝūŝda faķíreñiz
1207

 nā-çārım deyip andan ŝoñra pād-şāha dedi 

ki ben kendi rāzımı ŝaķlamayıp devletiñize ‘arż eyledim. Şehr-yār-ı cihānımdan da
1208

 

                                                                                                                                                    
1195

 yine bir ādem ģużūrumuza: gine ģużūrumuza bir ādem M, A 
1196

 dedikde: dedi ki M 
1197

 El-ķıŝŝa pād-şāh bu ģikāyeyi cāriyeye söyledikden ŝoñra: Pes pād-şāh bu ģikāyeyi söyledi ba‘de M / Pes 

pād-şāhdır ģikāyeyi cāriyeye söyledikden ŝoñra A 
1198

 bereketiyle: berekātıyla A 
1199

 ve: M’de yok 
1200

 anı: A’da yok 
1201

 ķaçıp: ķaçınıp M, A 
1202

 aŝl u: aŝlımızda ve T 
1203

 iĥtiyārıyla helākini: helākini helākini T 
1204

 iĥtiyārımla: iĥtiyārıyla M 
1205

 ben de ‘aybım üzerinde: ‘aybım M / ben de ‘aybım üstünde A 
1206

 ģāli: ģāl T 
1207

 faķíreñiz: faķíreñize M 
1208

 da: daĥı T / M’de yok 
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niyāz eylerim ki rāzlarını
1209

 ŝaķlamayıp beyān buyuralar ki bunca zamāndan beri bu ķadar 

güneş yüzlü cāriyeleri biñ dürlü raġbetle alıp zer ü zívere [M 84a] ġarķ edip bu ķadar nāz ü 

ni‘metden ŝoñra daĥı
1210

 ģüsnü bāġ-çesinden bir gül
1211

 ķoparmadan ve zülfü sünbülünden 

bir ķoķu almadan
1212

 yerlere çalıp niçe ģaķāretle ķapıñızdan reddeylemeniñ sebebi
1213

 

nedir dedikde pād-şāh dedi ki her ne ķadar ķız aldımsa cümlesi kendiyi
1214

 görmüş maġrūr 

olup bizim ķadrimizi bilmeyip ĥidmetlerinde ķuŝūr eylerlerdi ve
1215

 hiçbiri bizimle 

muķayyed olmayıp göñülleri nice isterse öyle ederler
1216

 ve yine böyle iken dünyāda 

olmadıķ teklífler edip gāh şöyle gāh böyle derlerdi. [A 46b] Pes biz de bu ģāli gördükde 

ķapımızdan reddedip mizācımıza münāsib bir nāzenín aradıķ tā ki seni aldıķ. Gerçi senden 

murād almadıķ lākin ĥidmetimizde
1217

 aŝlā ķuŝūr ķomayıp gün-be-gün ĥidmetiñi artırıp 

ziyāde eylemekdesin. Biz de
1218

 saña meyl ü muģabbet edip kendimize hem-dem eyledik. 

Bir ān sensiz olmaġa ķādir degilim diyü ortalıķ yerde
1219

 bunuñ gibi vāfir nāz ü niyāzlar 

oldu lākin ķız aŝlā yaķlaşdırmayıp ķuşaġını daĥı pek baġlardı ve ģasretle pād-şāhıñ 

yüregini dāġlardı. Bu ģāl üzere niçe zamān geçip bir gün muķaddemā sarāydan sürülen 

fertūte-i cihān ve seģģāre-i devrān [T 22b] pād-şāhıñ cāriyesiyle
1220

 niçe zamān geçinip 

lākin kendiye bir šaríķla
1221

 rām edemeyip çāresinde ‘āciz ü ģayrān ķaldıġından ĥaber-dār 

olıcaķ hemān-dem kín almaġa bundan a‘lā fırŝat olmaz. Varıp ocaġına ŝular ŝalıp incirler 

dikeyim ol da görsün ādemi
1222

 sarāydan sürdürmek nice imiş deyip yeşil ‘abālar giyip bir 

elinde mercān tesbíģi
1223

 ve bir elinde bir
1224

 hezārān degnek lā-ģavle diyerek pād-şāh 

                                                 
1209

 rāzlarını: rāzıñızı M 
1210

 daĥı: daĥı ve T 
1211

 gül: gülü M 
1212

 almadan: eylemeden M 
1213

 reddeylemeniñ sebebi: reddeylemege sebeb M, A 
1214

 cümlesi kendiyi: cümlesini kendi T 
1215

 eylerlerdi ve: eylerler idi M 
1216

 ederler: eder T / ederlerdi A 
1217

 ĥidmetimizde: ĥidmetimiz T 
1218

 biz de: M’de yok 
1219

 diyü ortalıķ yerde: bu ortalıķ yere T / diyü ortada M   
1220

 cāriyesiyle: cāriye ile M, A 
1221

 šaríķla: šaríķile T 
1222

 ādemi: T’de yok 
1223

 mercān tesbíģi: mercān tesbíģ M / cān tesbíģ A 
1224

 ve bir elinde bir: ve bir T / bir elinde bir M 
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sarāyına varıp ķapıcılara ben yedileriñ eşi ve erenleriñ yoldaşıyım. Pād-şāha buluşup 

tenhāda bir gizli sözüm vardır dedikde ķapıcılar da pād-şāha devletli pād-şāhım ķapıya şu 

ķıyāfetde du‘āsını alacaķ bir iĥtiyār ĥātūn gelip size bir
1225

 gizli sözü varmış dediklerinde 

iźn olup ĥalvet-i ĥāŝŝa
1226

 girdikde pād-şāha du‘ālar edip eger
1227

 cāriyeyi rām edip murād 

almaķ isterseñiz çāresi oldur ki bir güzel nāzenín cāriye alıp gözü ķarşısında her zamān
1228

 

gülüp oynayıp [M 84b] her gece bir yerde yatıp ‘ālemler ediñ ve birķaç gün yüzüne 

baķmañ. Cāriye buña taģammül edemeyip elbetde size rām olur.
1229

 Ol vaķtde murādıñız 

da
1230

 ģāŝıl olur deyip çıķıp gider. Pād-şāh ķocaķarınıñ
1231

 sözünü begenip hemān-dem bir 

nāzenín cāriye alıp anıñla gülüp oynamaġa başlar
1232

 [A 47a] ve dā’imā bile oturup 

gecelerde ķoynuna alıp źevķ u ŝafāda olur ve eski māh-pāreye çoķluķ iltifāt etmeyip hep 

yeñi nāzenín ile muķayyed olur.
1233

 Eski ķızdır bu ģāli gördükde
1234

 ķıŝķanıp kendisi de 

pād-şāhla yatıp ķalķmaķ sevdāsına düşüp ārzū eyler
1235

 ve egerçi böyle olduġundan 

göñlüne āteşler düşüp derdle yanıp
1236

 yaķılır lākin pād-şāha
1237

 ĥidmetinde yine 

evvelkiden ziyāde iķdām edip aŝlā bir şeyde ķuŝūr ķomaz ve bu šūfān varsa
1238

 ol ķoca 

mel‘ūneniñ tennūrundan peydā
1239

 olmuşdur diyü şübheye varır. Ne
1240

 çāre bu ģāl üzere 

birķaç gün ŝabredip bir gece pād-şāhıñ tenhā fırŝatını
1241

 düşürüp yanına varıp der ki ey 

pād-şāh-ı cihān-penāhım! Geçen gecelerde gerçek söz söylemek gerek diyü ķavl ü
1242

 ķarār 

                                                 
1225

 bir: M’de yok 
1226

 olup ĥalvet-i ĥāŝŝa: alıp ĥātūn ĥāŝŝa T 
1227

 eger: egerçi M 
1228

 her zamān: hezār M 
1229

 olur: olup T, A 
1230

 da: M ve A’da yok 
1231

 pād-şāh ķocaķarınıñ: pād-şāh da ķarınıñ M 
1232

 başlar: başladı M 
1233

 olur: olup T 
1234

 gördükde: görüp T 
1235

 sevdāsına düşüp ārzū eyler: ārzūsunda olur M, A 
1236

 düşüp derdle yanıp: düşe derdle yanıp T / düşüp derdiyle yatıp M 
1237

 pād-şāha: pād-şāh T, A 
1238

 varsa: var ise T 
1239

 mel‘ūneniñ tennūrundan peydā: mel‘ūneniñ tennūrundan žāhir T / mel‘ūnuñ sözünden peydā M 
1240

 ne: T’de yok 
1241

 bir gece pād-şāhıñ tenhā fırŝatını: pād-şāhıñ tenhā fırŝatın M / bir gece pād-şāhıñ tenhā fırŝatın A 
1242

 ķavl ü: ķavl M 
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buyurup bir ģikāye de
1243

 söylemiş idiñiz. Şimdi sa‘ādetli pād-şāhımdan bir şey ŝorsam 

gerek. Mübārek başıñız için gerçegini
1244

 söyleyip bu
1245

 cāriyeñizi mesrūr buyuruñ. Ģaķ 

Te‘ālā devletli pād-şāhıma dünyālar šurduķça ‘ömrler verip yaramaz gözü sāye-i 

sa‘ādetiñizden dūr eylesin. Eger bu cāriyeleriniñ ĥidmetinden uŝandılarsa
1246

 Allāh’dan 

revā mıdır ki beni
1247

 böyle ejderiñ aġzına bıraġalar ki
1248

 her nefes alıp verdikçe beni 

yaķıp yandırıp külümü göklere ŝavurur. Eger murād-ı hümāyūnuñuz
1249

 bu cāriyeñizi 

öldürmekse
1250

 bārí fermān edip ķılıçla boynumu
1251

 ursunlar tā kim bir sā‘at evvel ölüp
1252

 

bu belādan ĥalāŝ olayım. Güzel başıñız için söyleñiz ki bu yolu size kim
1253

 gösterip benim 

ķanıma girdi? Šatlı cānından bulsun. Eger ŝaķlamayıp šoġrusunu söylerseñiz pād-

şāhımıñ
1254

 güzel başı için emrlerine
1255

 rām olup murād-ı hümāyūnlarından yüz 

döndürmeyeyim
1256

 diyü yalvardıķda pād-şāhdır cāriyeniñ bu
1257

 andlarını görüp kendiye 

rām olacaġını bildikde ģaķíķat-i ģāli söyleyip [A 47b] dedi ki çünki seniñ āteş-i ‘aşķıñ 

göñlümüzde günden güne ziyāde
1258

 olup seni rām eylemege bir çāre bulamadıķ. Bir gün 

bir ķocaķarı gelip bize bu dermānı ŝaġlıķ verip
1259

 dedi ki her ne ķadar šab‘-ı şerífiñize güç 

ise de [T 23a] birķaç gün perhíz edip bir ġayrı cāriye alıp anıñla ŝafāda oluñ. Bu
1260

 seniñle 

bizim ortamızda ġayret-i āteşi
1261

 üfürüp yalıñlandırdı. Ģaķķ’a çoķ şükr ki dedigi ‘ilāc rāst 

                                                 
1243

 buyurup bir ģikāye de: buyurup ve bir ģikāye de M / buyurup ve bir ģikāye A 
1244

 gerçegini: gerçegin M, A 
1245

 bu: ve T 
1246

 uŝandılarsa: uŝandılar ise T 
1247

 beni: T’de yok 
1248

 ki: T’de yok 
1249

 murād-ı hümāyūnuñuz: murādıñız M 
1250

 öldürmekse: öldürmek ise T, M 
1251

 ķılıçla boynumu: ķılıçla boynum M / ķılıç ile boynum A 
1252

 bir sā‘at evvel ölüp: helāk olup T 
1253

 kim: M’de yok 
1254

 pād-şāhımıñ: pād-şāhıñ M, A 
1255

 emrlerine: emrine M 
1256

 döndürmeyeyim: döndürmeyem T 
1257

 cāriyeniñ bu: bu cāriyeniñ T 
1258

 Bu kısımdan (1258. dipnot) 1278. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
1259

 ŝaġlıķ verip: ĥaber verdi T 
1260

 bu: diyü A 
1261

 ortamızda ġayret-i āteşi: ortamızdaġı āteşi A 
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gelip seniñ muģabbetiñ
1262

 āteşi üstünde olan šütün de
1263

 gidip tamām parlayıp yüz 

gösterdi. Çünki bizim šāli‘imiz ķuvvetli olup böyle nev-rūza erişdik. Artıķ berdel‘acūz 

ŝovuġundan ne ġam çekeriz? Hemān seniñle ‘ālemde olalım dedikde nāzeníndir ķıŝŝanıñ 

aŝlına vāŝıl olup
1264

 pād-şāha rām oldu. Pes bunca zamāndan beri olan ģasretler bir demde 

hevāya gidip şekerler sütlere ķatılıp źevķ u ŝafāda oldular ve bu dünyāda niçe zamān 

demler sürüp bu ģikāyeyi yādigār ķodular. Çünki nāzenín-i Rūm ģikāyesini tamām eyledi. 

Behrām şāh tāhsín ü āferínler edip ķucaġına alıp uyķuya vardılar. 

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀHIÑ BĀZĀR ERTESİ GÜNÜ
1265

 YEŞİL KÖŞKE GİDİP 

ĤˇAREZM ŞĀH ĶIZINIÑ ĢİKĀYE SÖYLEMESİDİR
1266

 

 

 Çünki ŝabāģ olup yeşil felek otaġına altın ‘alemli güneş ŝancāġı dikildi. Behrām şāh 

yeşil libāslar giyip zümürrüd rengli
1267

 köşke ‘azímet edip faŝl-ı bahār olmaġın ŝaģrā ve 

šaġlar
1268

 başdan başa yeşil ašlazlara girip
1269

 her šarafa baķdıķça gözlerine nūr
1270

 ve 

ķalblerine
1271

 sürūr vererek köşke šoġru
1272

 varıp aĥşama dek źevķ u ŝafālar eyledi.
1273

 

Çünki aĥşam olup
1274

 uyĥular gelmege
1275

 başlayıp istirāģat için döşege girdiklerinde 

Ĥˇarezm [T 23b] güzelinden bir ģikāye istedi. Nigār-ı nāzeníndir söze başlayıp ibtidā pād-

şāha du‘ālar edip andan ŝoñra dedi ki: 

 

 

 

                                                 
1262

 muģabbetiñ: muģabbet T 
1263

 tütün de: tütünden T 
1264

 aŝlına vāŝıl olup: aŝlını bilip T 
1265

 Şāhıñ Bāzār Ertesi Günü: Şāh Bāzār Ertesi Gün A 
1266

 Ģikāye Söylemesidir: Ģikāyesidir T 
1267

 rengli: rengi A 
1268

 ŝaģrā ve šaġlar: ŝaģrāda A 
1269

 ašlazlara girip: ašlaslar šonanıp T 
1270

 nūr: T’de yok 
1271

 ķalblerine: ķalbine A 
1272

 šoġru: A’da yok 
1273

 eyledi: eyler A 
1274

 olup: olur A 
1275

 uyĥular gelmege: uyķuya varmaġa T 
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BİŞR’LE MELÌĤĀ ĢİKĀYESİDİR 

 

 [A 48a] Rūm vilāyetinde bir ‘ābid ü ŝāliģ kimse vardı ki adına Bişr derlerdi.
1276

 Her 

ne ķadar ‘ilm varsa
1277

 cümlesini ögrenip her birinde üstād olmuşidi ve ġāyet dín-dār 

olduġundan ĥalķ ta‘žím edip el üstünde šutarlardı. Günlerde bir gün bir yoldan geçip 

giderken bir ĥātūna rāst gelip Bişr’e yaķlaşdıķda olacaķ var hemān-dem
1278

 [M 85a] 

rūzgārdır ĥātūnuñ yüzünde olan niķābı
1279

 serpdikde yüzü açılıp Bişr’iñ gözü gözüne rāst 

geldigi gibi
1280

 ġamzesi oķları çāķ cigerine ŝaplanıp görür kim bir pençe-i āf-tābdır ki 

niçe
1281

 biñ tevbeyi bir demde bozup ĥarāb eylemiş. Bir serv boylu ince belli āfetdir ki 

ġamzesi siģrle
1282

 niçe ‘āşıķ-ı üftādeniñ uyķusunu ķaçırmış ve niçe bí-çāreyi Mecnūn edip 

başına ķuşlar yuva yapıp yavrular
1283

 uçurmuş. Dudaķları gül yapraġından ter aġzınıñ ŝuyu 

ŝanki şeker gözleri ĥod
1284

 bir nergis-i ra‘nādır ki her gūşesinde niçe fitneler uyķuya varıp 

gizlenmiş ve kirpikleri demreni zehirle ŝuvarılmış oķlardır ki ķaşı
1285

 yayına gizlenmiş 

kāfūrí-gerdeninde olan beñler yāsemeni
1286

 lāle gibi dāġ-dār eyler. Zülfünüñ her bir
1287

 teli 

niçe müslümānı ŝuçsuz günāhsız ber-dār eyler. Bişr-i derd-menddir bu endāmla bu çehreyi 

gördükde bí-iĥtiyār bir kerre āh eyledi ki felek āyínesin siyāh eyledi. Māh-pāredir hemān-

dem niķābını yüzüne
1288

 çekip ‘acele ile yoluna revāne oldu. Bişr’iñ
1289

 nā-gehān başına 

böyle bir
1290

 ķıyāmet ķopıcaķ ģayrete dalıp
1291

 fikre varır ki ‘aceb ne eylesem? Eger viŝāl 

                                                 
1276

 vardı ki adına Bişr derlerdi: var idi ki adına Bişr derler idi T 
1277

 varsa: var ise T 
1278

 1258. dipnottan buraya (1278. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
1279

 yüzünde olan niķābı: yüzünden niķābını alıp T 
1280

 geldigi gibi: gelip T / geldigi A 
1281

 ki niçe: kim T 
1282

 siģrle: siģrli T 
1283

 yavrular: yavruları T 
1284

 ŝanki şeker gözleri ĥod: şeker ŝanki gözleri ĥūb T 
1285

 ķaşı: M’de yok 
1286

 gerdeninde olan beñler yāsemeni: gerdānında olan beñleri yāsemínin T / gerdānında olan beñleri 

yāsemeni A 
1287

 bir: M’de yok 
1288

 niķābını yüzüne: niķāb ile yüzünü T 
1289

 Bişr’iñ: Bişr T 
1290

 bir: M’de yok 
1291

 dalıp: varıp M 
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ārzūsunda olup bu ĥātūnuñ ardına düşersem Allāh’dan revā degildir ve eger ŝabredip
1292

 

açmaz ķorsam o da güç ve bir de buña ha birķaç gün
1293

 ŝabreyledikden ŝoñra şeyšān baña 

vesvese verip belki gine bir günāha sebeb ola ve benim bunca yıldan beri eyledigim ‘ibādāt 

u
1294

 šā‘āt bir demde hevā ola.
1295

 Pes erlik oldur ki şehveti terk edip ve şeyšāna ķarşı 

ķoyup [A 48b] yaramazlıķdan perhíz edip bu şehrden çıķıp Ķudüs-i Şeríf’e gideyim ve
1296

 

bir zamān
1297

 anda Ģaķķ’a ‘ibādet ü šā‘at edeyim tā ki Ģaķ Te‘ālā lüšfundan ve 

kereminden baña bu
1298

 güç işi āsān edip derūnumda olan ģarāma meyl eylemek lekesini 

giderip beni evvelki ģālime ķoya deyip bu niyyet üzere
1299

 yol mühimmātını görüp şehrden 

çıķıp Ķudüs-i Şeríf’e gider. Günlerde bir gün ol maķām-ı mübāreke varıp Cenāb-ı Ģaķ 

Te‘ālā dergāhına yüz sürüp tażarru‘ u niyāz
1300

 eyler ve kendisinden muķaddemā ĥašāyla 

ŝādır olan günāha ķat ķat tevbe vü istiġfār edip niçe günler gözlerinden ķanlı yaşlar döker. 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri tevbesini ķabūl edip du‘āsını müstecāb eyler. Pes derūnundan 

şeyšānıñ vesvesesini giderip ķalbi açılıp nūra ġarķ olur. Kendiye bu ģāl geldikde Cenāb-ı 

Ģaķķ’a çoķ şükrler edip tekrār vilāyetine ‘azímet eyler ve bir kimse ile yoldaş olup yola 

çıķar lākin yoldaş olduġu ādem bed-ĥūy olup her söze ķarşı ķoyup öyle degildir belki 

böyledir ve şöyle gerekdir diyü yetmiş iki dereden ŝu getirip diredmez. Kendi [T 24a] 

sözünü cümleden üst çıķarır bir ‘inādcı ādem idi. Pes Bişr’le yola girip muŝāģabete 

başlayıp Bişr’e adıñ nedir bize deyiver biz de saña adımız nedir
1301

 söyleyelim dedikde 

Bişr de benim adım Bişr’dir sen ne
1302

 ķorsañ ķo dedi. Pes ģeríf de benim adıma Melíĥā 

derler. Ben cümle ĥalķıñ imāmıyım ve yerde gökde ne varsa
1303

 cümlesini bilirim ve cemí‘ 

ĥalķıñ ‘aķl u re’y ile bulduķları ne ķadar mes’ele varsa
1304

 hep kendi ‘aķlımla
1305

 bulup ne 

                                                 
1292

 ŝabredip: ŝabredersem M 
1293

 ve bir de buña ha birķaç gün: vere buña birķaç T 
1294

 ‘ibādāt u: ‘ibādāt M 
1295

 bir demde hevā ola: bir de hevāya gide T 
1296

 gideyim ve: gidip A 
1297

 zamān: zamān da T 
1298

 bu: bir T 
1299

 üzere: üzerine M 
1300

 Bu kısımdan (1300. dipnot) 1334. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
1301

 adımız nedir: adımızı T 
1302

 adım Bişr’dir sen ne: Bişr’dir adım deyip sen T 
1303

 varsa: var ise T 
1304

 cümlesini bilirim ve cemí‘ ĥalķıñ ‘aķl u re’y ile bulduķları ne ķadar mes’ele varsa: T’de yok 
1305

 ‘aķlımla: ‘aķlıyla T 



270 

ķadar ģarām ü ģelāl varsa
1306

 cümlesinden āgāh olup ve bu felegiñ
1307

 altında ne ķadar šaġ 

ve šaş ve deryā vardır ve ma‘den ve sā’ir şeyler varsa her birisiniñ aŝlını faŝlını geregi
1308

 

gibi bilip ve neden olmuşdur ve ĥāŝŝası nedir hep cümle ma‘lūmumdur ve göklerde ne 

varsa
1309

 anı da bilip ne olup ve ne olacaķdır cümlesine vāķıfım ve her ne žuhūr edecekse 

[A 49a] ben anı niçe yıl muķaddem bilip añlamışımdır ve ĥasteleriñ nabżına yapışıp 

ķarūresini gördükde ĥasteligi nedir ve devāsı nedir ve
1310

 ne gerekdir hep ma‘lūmum olup 

ne ķadar šılısmāt ve simyā vü kimyā ve ġaríb ‘ilmler varsa cümlesini
1311

 aŝlı ile bilip šaşı 

cevāhir ve baķırı altın ederim. Ģāŝıl-ı kelām dünyāda bir şey yoķdur ki ben anı bilmemiş 

olam. Ģālā yeryüzünde baña beñzer bir ādem daĥı yoķdur diyü
1312

 ol ķadar esdi ŝavurdu 

ki
1313

 Bişr ģerífiñ lāf ü güźāfına ģayrān olup ķaldı. Nā-gāh bir šaġ üstünden bir ķara bulut 

žāhir olup Melíĥā’dır gördükde Bişr’e niçin bulutuñ ba‘żısı siyāh olup
1314

 ba‘żısı beyāż 

olur? Bunuñ ģikmetini
1315

 bize beyān eyle dedikde Bişr dedi ki Allāh-ı ‘azímü’ş-şānıñ 

emridir. Kimini siyāh edip ve kimini beyāż eyler.
1316

 Bunu sen de bilirsiñ su’āliñ ma‘nāsı 

nedir? Pes Melíĥā dedi ki buncılayın söz bahānedir. Hemān aŝlını bilmedigiñ şeye Allah’ıñ 

emridir dersiñ lākin her şeyiñ aŝlını bilmek gerekdir. Siyāh bulutuñ aŝlı yerden
1317

 buĥār 

çıķdıķda eger ol buĥār yanıķ olursa siyāh bulut peydā olur ve eger buĥār yanıķ olmayıp 

mizācında rušūbet ve yaşlıķ olursa
1318

 ol vaķt de beyāż olur dedi. Bundan ŝoñra bir 

šarafdan rūzgār esdi.
1319

 Pes Melíĥā yine
1320

 dönüp Bişr’e bu rūzgār niçin eser? Hevā kendi 

ģālinde šururken anı ķımıldadıp oynadan nedir beyān eyle dedikde Bişr
1321

 bu da Allāhu 

                                                 
1306

 ģarām ü ģelāl varsa: ģelāl ü ģarām var ise T 
1307

 felegiñ: felek A 
1308

 deryā vardır ve ma‘den ve sā’ir şeyler varsa her birisiniñ aŝlını faŝlını geregi: deryā vü ma‘den var ise ve 

sā’ir şeyler her birisiniñ aŝlı ve faŝlını gerek T 
1309

 varsa: var ise T 
1310

 nedir ve: A’da yok 
1311

 varsa cümlesini: var ise cümle T 
1312

 diyü: T’de yok 
1313

 ki: T’de yok 
1314

 olup: olur ve A 
1315

 ģikmetini: ģikmeti nedir A 
1316

 Kimini siyāh edip ve kimini beyāż eyler: Kimisini siyāh edip kimini beyāż eder T 
1317

 yerden: yerden bir T 
1318

 olursa: var ise T 
1319

 bir šarafdan rūzgār esdi: bir rūzgār esdi bir šarafdan A 
1320

 yine: A’da yok 
1321

 Bişr: Bişr de T 
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Te‘ālā’nıñ emridir. Hiç dünyāda Ģaķķ’ıñ emri olmadıķça bir şey olmaz dedikde Melíĥā 

behey ādem! Ben saña ģikmet ŝorarım sense
1322

 šurup baña aģmaķlar cevābını
1323

 verirsin. 

Ma‘lūmuñ olsun ki rūzgār yerden buĥār çıķdıķda hevāyı oynadıp andan peydā
1324

 olur 

dedi. Bundan ŝoñra Melíĥā göklere çıķmış bir yüksek šaġ görüp Bişr’e bu šaġ niçin sā’ir 

šaġlardan yüksekdir dedikde Bişr de
1325

 Ģaķ Te‘ālā kimini yüksek ve kimini alçaķ 

yaratmışdır dedi. Melíĥā yine
1326

 aŝlı budur ki bulutdan ‘ažím [A 49b] yaġmurlar yaġdıķda 

seyller olup šaġlara uġradıķda alçaķ šaġları yıķayıp šaşını šopraġını gidere gidere küçük 

olmuşdur ammā yüksek šaġlara seyl uġrayamayıp
1327

 anıñ’çin yüksek ķalmışdır dedikde 

Bişr’dir Melíĥā’ya hayķırıp behey ģeríf! Epsem olup Ģaķ Te‘ālā’nıñ
1328

 yaratdıġı şeylere 

cebiñden söz söyleme. Ben seniñ dedigiñ ‘ilmi senden ziyāde bilirim lākin şunuñ aŝlı şu ve 

bunuñ aŝlı budur deyip Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
1329

 yaratdıġı şeyleriñ ģikmetine söz 

söylemek gerekmez zírā
1330

 edebsizlikdir. Edeb oldur ki cümleyi Ģaķ’dan bilip Ģaķķ’ıñ 

emridir demek gerek ve her şeyde aŝlı şudur diyü kendi ‘aķlınca küstāĥlıķ [T 24b] 

etmemek
1331

 gerek. Belki ġalaša düşüp bir ĥašā edesin diyü vāfir naŝíģat eyledi lākin 

aŝlā
1332

 Melíĥā’nıñ ķulaġına girmeyip yine bildiginden ķalmadı ve
1333

 dürlü
1334

 [M 85b] 

dürlü sözler söyleyip lāf u güźāfı
1335

 elden ķomadı. Bir gün bunlar bir otsuz ve ŝusuz bir 

beyābān
1336

 yerde vāfir yer gidip ġāyet yoruldular ve ģarāretden ŝuŝayıp šāķatleri šāķ oldu. 

Āĥir hele gide gide beyābāndan çıķıp bir lašíf çemenli yere geldiler. Gördüler ki bir büyük 

aġacıñ
1337

 dibinde bir ĥüsrevāní iri küpü yere gömüp aġzına deķ āb-ı ģayāt gibi ŝovuķ 

                                                 
1322

 sense: sen T 
1323

 cevābını: cevābın T 
1324

 hevāyı oynadıp andan peydā: hevā anı oynadıp andan T 
1325

 Bişr de: T’de yok 
1326

 yine: A’da yok 
1327

 uġrayamayıp: uġramayıp T 
1328

 Te‘ālā’nıñ: Te‘ālā A 
1329

 Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ: T’de yok 
1330

 zírā: A’da yok 
1331

 küstāĥlıķ etmemek: söz söylememek A 
1332

 aŝlā: A’da yok 
1333

 ve: T’de yok 
1334

 1300. dipnottan buraya (1334. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
1335

 sözler söyleyip lāf u güźāfı: sözler söyleyip lāf güźāfı T / söz söyleyip lāf u güźāfı A 
1336

 bir otsuz ve ŝusuz bir beyābān: otsuz ŝusuz bir yaban T, M 
1337

 aġacıñ: aġaç M 
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ŝuyla
1338

 doldurmuşlar. Pes Melíĥā Bişr’e ŝordu ki bu küpü niçin böyle yere gömüp aġzına 

dek āb-ı ģayāt gibi
1339

 ŝuyla
1340

 doldurmuşlardır? Bunuñ
1341

 sebebi nedir beyān eyle 

dedikde Bişr de ĥayr ŝāģiblerinden bir ādem yoldan gelen ŝusuzlar içsin
1342

 diyü ķoyup 

yere anıñ için
1343

 gömmüşdür ki bir āfet yetişip ķırılmaya dedi. Pes Melíĥā bu cevābı 

işitdikde dönüp Bişr’e dedi ki eger seniñ her sözüñ böyle ise cümlesi yañlışdır. Hiçbir söz 

añlar ādem degil imişsiñ. Belki aŝlı budur ki bu maģal avcılar yeridir ve bu küpü ŝuyla 

šoldurup yere gömdüklerine sebeb
1344

 ŝaģrādan ŝusuz ģayvānlar gelip bu küpden ŝu içelim 

dedikde avcılardır gizlenip uzaķdan oķla vurup
1345

 [A 50a] şikār eylerler
1346

 ve kebāb edip 

bu aġaç gölgesinde ŝafālanmak içindir.
1347

 Cevāb verdikde böyle ver ki
1348

 sözüñü işiden 

Bārekallāh! Ne
1349

 güzel bildi hiç ĥāšırımıza gelmezdi diyü taģsín eyleyeler.
1350

 Pes Bişr 

dedi ki
1351

 herkesiñ ĥalķa bir ŝanışı vardır. Ben kimse ģaķķında
1352

 yaramaz ŝanmayıp 

böyle dedim. Saña da
1353

 lāzım olan iyi ŝanmaķdır tā ki
1354

 iyilik göresin ammā eger ĥalķa 

yaramaz žanneylerseñ sen de yaramazlıķ görürsün deyip aġacıñ gölgesinde
1355

 oturup 

yanlarında bulunan yiyecek maķūlesi her ne ise
1356

 ortaya getirip yediler ve ol ŝovuķ ŝudan 

içip Ģaķķ’a şükrler eylediler.
1357

 El-ģaķ bir ŝovuķ šatlı šurna gözü ŝāfí
1358

 ŝu idi ki 

ŝusuzlarıñ cānına cān ķatıp tāze ģayāt baġışlardı. Andan ŝoñra Melíĥā Bişr’e sen yeriñden 

                                                 
1338

 ŝuyla: ŝu ile T 
1339

 aġzına dek āb-ı ģayāt gibi: M ve A’da yok 
1340

 ŝuyla: ŝu ile T 
1341

 bunuñ: bu M 
1342

 içsin: için T 
1343

 anıñ için: anıñ’çin M, A 
1344

 yere gömdüklerine sebeb: yere gömdüklerinde bā‘iś T / gömdüklerine sebeb M 
1345

 vurup: urup T, M 
1346

 eylerler: eyleyip M, A 
1347

 ŝafālanmak içindir: ŝafālanırlar diyü T 
1348

 ver ki: ver diyü tā kim T 
1349

 ne: M’de yok 
1350

 eyleyeler: eylerler T 
1351

 Bişr dedi ki: dedi Bişr ki A 
1352

 kimse ģaķķında: Ģaķ’dan M 
1353

 da: M’de yok 
1354

 ki: kim T, A 
1355

 deyip aġacıñ gölgesinde: diyü aġacıñ gölgesine M / deyip aġacıñ gölgesine A 
1356

 maķūlesi her ne ise: maķūlesini M 
1357

 şükrler eylediler: şükreylediler T, M 
1358

 El-ģaķ bir ŝovuķ šatlı šurna gözü ŝāfí: Ancaķ bir ŝovuķ ŝāfí šurna gözü gibi T 



273 

ķalķıp biraz öte var. Benim gövdem ġāyet kirlenmişdir.
1359

 Şu ŝuya girip yunup pāk ü 

pākíze
1360

 olayım. Andan ŝoñra bu küpü ķırayım tā ki bir daĥı ģayvānlar ŝuya gelmeyip 

avcılarıñ
1361

 duzaġına düşmeyeler dedikde Bişr behey ādem! Şu ĥalšı ķoyup edebiñle ol. 

Yazıķ degil midir ki böyle lašíf ŝuyu kiriñle telvíś [M 86a] edip murdār
1362

 edesin ve bir 

ādemiñ ĥayrını bozup bí-ma‘nā yola gidesin? Bu ne olmaz işdir diyü vāfir söyledi lākin 

çāre olup ‘inādcıyı
1363

 sözünden döndüremeyip hemān-dem Melíĥā’dır kendi šab‘ında 

olan
1364

 yaramazlıġı ižhār edip ŝuya girmek için ŝoyunmaġa başladı. Bişr’dir gördü ki
1365

 

olmaz. Bir miķdār geri
1366

 çekilip arķasını Melíĥā’ya döndü.
1367

 Melíĥā’dır Bişr gitdikden 

ŝoñra hemān fırŝatdır deyip ŝoyunup kendisini küpüñ içine atdı. Meger bu küp degil
1368

 

dibi bucaġı yoķ bir ‘ažím ŝarnıç imiş.
1369

 Daldıġı gibi boġulup ġarķ oldu ve dibinde ķalıp 

bir daĥı yuķarı
1370

 çıķamadı. Bişr’dir şu ģeríf ‘acebā şu ķabāģati eder mi deyip
1371

 azacıķ 

oturup ba‘dehū olmaya ki ģarām-zāde şu ŝuyu [A 50b] murdār edip küpü ķıra. Varıp men‘ 

edeyim ve ol ŝāfí ŝuyu ģerífiñ murdār kiriyle
1372

 mülevveś
1373

 olmaķdan ģıfž edeyim
1374

 

deyip tekrār yerinden ķalķıp küpüñ yanına [T 25a] vardıķda Melíĥā’dan aŝlā nām u
1375

 

nişān bulamayıp esbābı meydānda kendi ġā’ib olmuş. Hiç degildir ģeríf ŝuda boġulmuşdur 

deyip aġacıñ bir dalını kesip ‘acebā
1376

 ŝu deriñ midir diyü dalġıçlar ķā‘idesi üzere dibini 

yoķladı. Gördü ki ĥayli deriñdir. Kendisi üstād yüzgüç olmaġla hemān-dem ŝoyunup daldı 

                                                 
1359

 kirlenmişdir: kirlenmiş T 
1360

 pāk ü pākíze: pāk pākíze T / pākíze M 
1361

 gelmeyip avcılarıñ: gelip T / gelmeyip avcılar M 
1362

 telvíś edip murdār: murdār edip telvíś T 
1363

olup ‘inādcıyı: edip ‘inādcı T 
1364

 olan: T’de yok 
1365

 ki: M ve A’da yok 
1366

 geri: gerice A 
1367

 döndü: döndürüp T 
1368

 degil: degil imiş T 
1369

 ŝarnıç imiş: ŝarnıç imiş ve T, M 
1370

 yuķarı: yuķarıya A 
1371

 deyip: diyü M, A 
1372

 kiriyle: kiri ile M, A 
1373

 mülevveś: mülevveś kirli T 
1374

 ģıfž edeyim: döndüreyim M, A 
1375

 nām u: nām M 
1376

 ‘acebā: M’de yok 
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ve ešrāfını araşdırıp gördü ki bir gūşede boġulup ķalmış. Çekip šaşra çıķardı ve šaş ve
1377

 

šopraġla baŝdıraķoyup ģüzünle başı ucuna geçip dedi ki ey derd-mend-i bí-çāre! Ķanı seniñ 

o ‘aķl u fikriñle
1378

 dünyānıñ dört bucaġını ve yedi gūşesini bilip añlayıp deryālar dibinde 

ne ķadar şey varsa cümlesinden ĥaber verirdiñ? Niçin bu küpüñ böyle bir deriñ ķuyu
1379

 

olduġunu bilmediñ ve dünyāda ne ķadar şey žuhūra gelirse
1380

 sen anı olmazdan niçe yıl 

evvel bilip añlarken niçin böyle yerde helāk olacaġıñı bilmeyip bir vaŝiyyet ķılmadıñ ve 

benim ‘aķl u ma‘rifetimi
1381

 begenmeyip her ne ķadar hüner varsa
1382

 hep eliñden gelirken 

ķuyunuñ deriñ olduġunu duyduķda yüzüp šaşra çıķmadıñ ve bu
1383

 küp avcılar šuzaġıdır 

deyip içini kiriñle [M 86b] murdār edip ķırmaġa niyyet eylediñ idi? İşte o
1384

 yaramaz 

ŝanışıñ başıña uġrayıp kendiñ ol dāma düşdüñ ve kendi
1385

 vücūduñu küp yerine ķırıp 

helāk eylediñ. Ģaķķ’a çoķ ģamd olsun ki ben kimseyi yaramaz ŝanmayıp ĥalķı hep iyi 

ŝandıġım bereketiyle seniñ girdigiñ yere girip yine selāmetle šaşra çıķıp seni de çıķardım. 

Herkes kendi eyledigi işiñ cezāsını görür deyip andan ŝoñra esbābını
1386

 bir yere getirip 

devşirirken içinden
1387

 bir kíse çıķıp mührünü bozup açıp baķdıķda görür ki tamām
1388

 biñ 

dāne altındır. Yine mührleyip [A 51a] lāyıķ olan budur ki bunuñ nesi varsa ve bu altını 

cümle götürüp vāriśine
1389

 vereyim ve başına gelen vāķı‘ayı bir bir deyivereyim. Eger ben 

de bunuñ gibi yaramazlıķ edip altınına
1390

 šama‘ edersem anıñ düşdügü ķuyuya düşüp bir 

belāya uġrarım deyip cümle nesi varsa
1391

 bir yere baġlayıp yola girdi ve birķaç günden 

ŝoñra şehre varıp bir iki gün evinde rāģat edip dostlarıyla
1392

 görüşdükden ŝoñra 

                                                 
1377

 ve šaş ve: ve šaş T / šaş ve M 
1378

 o ‘aķl u fikriñle: ol ‘aķl u fikriñ T / ol ‘aķl u fikriñle A 
1379

 ķuyu: T’de yok 
1380

 gelirse: gelse A 
1381

 ‘aķl u ma‘rifetimi: ‘aķlımı ve ģırfetimi T / ‘aķl ma‘rifetimi M 
1382

 varsa: var ise T 
1383

 bu: M’de yok 
1384

 işte o: o T / işte ol A 
1385

 dāma düşdüñ ve kendi: ādeme düşdüñ ve kendiñ M 
1386

 görür deyip andan ŝoñra esbābını: görüp andan ŝoñra eşyāsını T / görür deyip andan ŝoñra eşyāsını M 
1387

 içinden: içinde M 
1388

 baķdıķda görür ki tamām: görür kim T 
1389

 budur ki bunuñ nesi varsa ve bu altını cümle götürüp vāriśine: oldur ki bunuñ nesi var ise ve bu altını 

götürüp vāriśe T / budur ki bunuñ nesi varsa ve bu altın cümle götürüp vāriśine A 
1390

 altınına: altına A 
1391

 uġrarım deyip cümle nesi varsa: uġrayıp giriftār olmayayım deyip cümle nesi var ise T 
1392

 evinde rāģat edip dostlarıyla: anda rāģat edip dostları ile T 
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muķaddemā Melíĥā maģallesini deyivermişidi. Pes Bişr’dir cümle eşyāsını
1393

 alıp dedigi 

maģalleye varıp su’āl ederek evini bulup ķapısını çaldıķda bir māh-pāre ĥātūn ķapıya gelip 

kimdir o dedikde Bişr ķadıncıġı
1394

 ķapıya çıķar söyleyecek sözüm vardır ve hem 

efendiden verecek emānet vardır. Eger içeri
1395

 girilmek mümkin ise gireyim dedikde
1396

 

ĥātūndur ķapıyı açıp Bişr’i
1397

 içeri alıp bir ŝuffe kenārında buyuruñ diyü
1398

 yer gösterip 

kendisi niķābla
1399

 ķarşısına geçip sözüñüz ne ise
1400

 buyuruñ dedikde Bişr’dir tamām-ı 

ģikāyeyi söyleyip Ķudüs-i Şeríf’den
1401

 çıķdıķda kendiyle nice
1402

 yoldaş olup ve yolda 

‘arż eyledigi ma‘rifeti birer birer naķl edip ve
1403

 bí-ma‘nā yere eyledigi ‘inādları
1404

 

söyleyip dā’imā bed-ĥūy olduġundan ĥalķı da hep yaramaz ŝanıp
1405

 herkesiñ ģaķķında 

eyledigi yaramaz ŝanmaları
1406

 beyān edip āĥir-kār söz eslemeyip şu cins bir ŝuya girip 

boġulduġunu deyip ve altınla sā’ir eşyālarını
1407

 [T 25b] ortaya ķoyup yanında bulunan 

bunlar idi
1408

 alıñ dedikde ĥātūn yoldaşınıñ öldügünü işitdikde mātemler edip aġladı. 

Andan ŝoñra dönüp Bişr’e dedi ki ey Allāh-ı [M 87a] ‘ažímü’ş-şānıñ maķbūl ķulu! Ģaķ 

senden rāżí olsun. Āferín ģelāl-zāde imişsiñ
1409

 ki kimsesi olmayan derd-mendlere böyle 

lüšf eylediñ. Seniñ eyledigiñ merdāneligi dünyāda kim eyler? Bārekallāh! Ādem ģaķíķatde 

ol kimsedir ki anı dünyā mālı yolundan çıķarıp azdırmaya ve emānete ĥıyānet etmeyip [A 

51b] maģalline erişdire.
1410

 Melíĥā’nıñ ģaķķında söyledigiñ sözleriñ cümlesi
1411

 gerçekdir. 

                                                 
1393

 eşyāsını: eşyāsın T, M 
1394

 ķapıya gelip kimdir o dedikde Bişr ķadıncıġı: ķapı bekleyip kimdir o dedikde ķarıcıġı T 
1395

 içeri: içeriye T 
1396

 dedikde: M’de yok 
1397

 ķapıyı açıp Bişr’i: Bişr’i T / ķapıyı açıp Bişr M 
1398

 kenārında buyuruñ diyü: kenārında buyuruñ deyip M / kenārına buyuruñ diyü A 
1399

 kendisi niķābla: kendisini niķābla T / kendisi niķāb ile A 
1400

 ne ise: nedir M 
1401

 Ķudüs-i Şeríf’den: Ķudüs’den M, A 
1402

 nice: M’de yok 
1403

 birer birer naķl edip ve: bir bir naķl edip T 
1404

 ‘inādları: ‘inādlarını T 
1405

 hep yaramaz ŝanıp: hep yaramaz ŝandıġından T / yaramaz ŝanıp M 
1406

 yaramaz ŝanmaları: ‘inādlarını söyleyip ve yaramaz žanlarını T 
1407

 ve altınla sā’ir eşyālarını: altınla sā’ir şeylerini T / ve altınla sā’ir şeylerini A 
1408

 bunlar idi: bunlar idi diyü T 
1409

 ģelāl-zāde imişsiñ: ģelāl-zādeliġine M, A 
1410

 erişdire: erişdire ve T, A 
1411

 sözleriñ cümlesi: sözler M, A 
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Belki biñ mertebe
1412

 söyledigiñden ziyādedir. Dā’imā işi gücü ĥalķı incidip
1413

 herkesiñ 

göñlünü yıķıp bir ālāy telbíslik idi ve bu maģallede er ve ‘avratdan
1414

 anıñ elinden ve 

dilinden incinmemiş kimse yoķdur.
1415

 Dā’imā ĥalķı yılan gibi ŝoķardı ve ben niçe
1416

 

zamāndan beri anıñ nikāģı altındayım. Hiç aġzından bir kerre
1417

 bir šatlı söz işitmedim. 

Dā’imā işi ĥāšır yıķmaķ idi. Çünki Ģaķ Te‘ālā anı bu ĥalķıñ üzerinden def‘
1418

 edip 

ķaldırdı. Eger iyi eger
1419

 kem cānına raģmetler olsun. Bize şimden ŝoñra lāzım olan anı bir 

daĥı
1420

 yaramazlıġla yād eylememekdir. Pes giden gidip ķalan ķaldı. Ģālā sen bir ŝāliģ 

dín-dār ādemsin. Nikāģıñla
1421

 beni almaġa raġbet eylerseñ
1422

 senden iyi ādem olmaz. 

Allāhu Te‘ālā Ģażretleriniñ
1423

 emri üzere nikāģ edip anıñ yerine erim ol. Mülk ü emlākim 

çoķdur.
1424

 Aŝlā
1425

 bir şeye iģtiyācım yoķdur ve ģüsnüm de vardır. Baķ eger begenirseñ al 

iĥtiyārıñ elindedir diyü niķābını açdıķda Bişr-i derd-mend
1426

 gördü kim muķaddemā 

‘aşķıyla terk-i diyār eyleyip çıķıp gitmesine sebeb olan
1427

 nigār-ı nāzeníndir. Bí-iĥtiyār bir 

kerre āh edip arķası üstüne yıķıldı. Bir zamāndan ŝoñra ‘aķlı başına gelip ķalķıp oturdu ve 

kendiniñ böyle āh eylediginden ģicāba düşüp dedi ki ey perí ŝūretli melek! Ben seni ibtidā 

görüp ģüsnüñe šāķat getiremeyip ‘aķlım gitme degildir.
1428

 Belki sen çaķ fülān zamānda 

fülān ŝoķaķdan
1429

 geçerken ķażāyla
1430

 rūzgār niķābıñı açdıķda ol vaķtde görüp biñ cānla 

                                                 
1412

 mertebe: M’de yok 
1413

 incidip: incidip ve M 
1414

 ‘avratdan: ‘avrat T 
1415

 yoķdur: ķalmamışdır ve T 
1416

 ŝoķardı ve ben niçe: ŝoķar idi ve ben ki bunca M 
1417

 bir kerre: A’da yok 
1418

 üzerinden def‘: üzerinde ref‘ M 
1419

 eger: ve eger M / ve ger A 
1420

 bir daĥı: T’de yok 
1421

 nikāģıñla: nikāģla T, A 
1422

 eylerseñ: olursañ M 
1423

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T 
1424

 çoķdur: vāfirdir M, A 
1425

 aŝlā: M’de yok 
1426

 derd-mend: derd-menddir A 
1427

 olan: olduġu M, A 
1428

 degildir: degil T 
1429

 ŝoķaķdan: ŝoķaķda A 
1430

 ķażāyla: ķażā ile geçerken T / ķażāyile M 
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saña ‘āşıķ u üftāde
1431

 olmuşidim ve şeyšān beni bir
1432

 olmaz sevdāya düşürmesin diyü
1433

 

bu vilāyetden çıķıp Ķudüs-i Şeríf’e [M 87b] gitmişidim. Cenāb-ı Ģaķķ’ıñ lüšfunu gör ki 

šoġruluġum ve ŝalāģım bereketiyle seni
1434

 baña ģelāl yüzden müyesser eyledi dedikde 

ĥātūn da
1435

 Bişr’iñ kendiye muķaddemā ‘āşıķ olduġunu bilip ve yaramaz yola gitmeyip 

böyle tedbír ile def‘ [A 52a] edip ģālā kendiye raġbeti olduġunu gördükde Bişr’e 

muģabbeti bir iken on olup hemān-dem maģallesi cemā‘atini çaġırıp Allāhu Te‘ālā’nıñ 

buyruġu üzere nikāģ olup
1436

 bir yere geldiler ve birbirinden
1437

 niçe zamān murād alıp 

murād verdiler ve bu ģikāyeyi yādigār ķodular. Ĥˇarezm şāhınıñ ķızı ģikāyesini tamām 

eyledikde Behrām şāh
1438

 taģsín ü āferínler edip döşege alıp rāģat oldular.
1439

 

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀH ŜALI GÜNÜ ĶIRMIZI RENGLİ KÖŞKE GİDİP VE 

SIĶLĀB PĀD-ŞĀHI ĶIZINIÑ ĢİKĀYE SÖYLEDİGİDİR
1440

 

 

Çünki ŝabāģ olup felek gül-şeninde güneş gülü açıldı. Behrām şāh
1441

 ķırmızı 

libāslar giyip ķırmızı köşke [T 26a] ‘azímet eyledi.
1442

 Andan ŝoñra
1443

 aĥşama dek 

ŝurāĥíniñ ķızıl ķanını aķıdıp ‘íş u nūşlar ve źevķ u ŝafālar olundu.
1444

 Zamān-ı rāģat ve 

vaķt-i istirāģat olduķda Behrām şāh
1445

 šaríķ-ı mu‘tāde üzere
1446

 nigār-ı nāzenínden bir 

ģikāye istedikde nigār-ı
1447

 nāzenín de evvel
1448

 pād-şāha ādāb-ı tamām ile du‘ā vü śenā ve 

medģ eyledikde
1449

 andan ŝoñra dedi ki:
1450

 

                                                 
1431

 ‘āşıķ u üftāde: ‘āşıķ-ı üftāde T, A 
1432

 bir: T’de yok 
1433

 diyü: deyip T 
1434

 seni: M’de yok 
1435

 da: daĥı T 
1436

 olup: olunup T, A 
1437

 birbirinden: biri birinden M, A 
1438

 şāh: şāhdır T, M 
1439

 oldular: oldu M 
1440

 Ģikāye Söyledigidir: Ģikāyesidir T 
1441

 şāh: M ve A’da yok 
1442

 eyledi: edip M, A 
1443

 andan ŝoñra: M ve A’da yok 
1444

 olundu: oldu M 
1445

 şāh: T’de yok 
1446

 šaríķ-ı mu‘tāde üzere: M ve A’da yok 
1447

 nigār-ı: M ve A’da yok 
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PĀD-ŞĀH ĶIZI ĢİKĀYESİDİR
1451

 

 

Zamān-ı ķadímde bir pād-şāh-ı ‘ālí-şānıñ nāz u niyāzla beslenmiş bir duĥter-i 

pākíze aĥteri vardı ki
1452

 ne gözler görmüş ve ne ķulaķlar işitmiş bir māh-pāre idi. Bāġ-

çede ŝalınsa serviñ belini
1453

 bükerdi ve bir kimseye baķsa ġamzesi göñlüne
1454

 āfet 

toĥmunu ekerdi. Aġzı ġonca dudaġı şeker
1455

 beñi ‘anber zülfü fitne gözü ĥūní yañaġı gül 

ŝaçı sünbül beli ķıldan ince ādem biñ cānla ‘āşıķ olur görünce. Bir pençe-i āf-tāb idi ki 

dillerle ta‘bír olunmaz ve cihānda miśli bulunmaz
1456

 ve ģüsnünden ġayrı her
1457

 ne ķadar 

hüner varsa
1458

 cümlesini ögrenip [T 26b] ķalemle
1459

 naķş eyledigi taŝvírlerde ‘aķllar 

ģayrān olup ve
1460

 sā’ir šılısmāt ü nücūm ve ne ķadar ‘ulūm-ı ġaríbe varsa
1461

 varaķ varaķ 

oķuyup ögrenmiş idi.
1462

 Bu ģüsnle ve bu ķadar hünerle ‘ālemde güneş gibi şu‘le verip
1463

 

[M 88a] cihānda meşhūr olmuşidi. [A 52b] Pes
1464

 ešrāf ü eknāfda olan pād-şāh u şeh-

zādeler ķulaķdan ‘āşıķ olup her biri taģŝíl kemerini yedi ķat ķuşanıp kimi cihān
1465

 

māllarını ‘arż edip ve kimi ‘asker
1466

 ü dil-āverlik gösterip babasından istediklerinde ķızdır 

                                                                                                                                                    
1448

 nāzenín de evvel: nāzenín daĥı ibtidā T 
1449

 ādāb-ı tamām ile du‘ā vü śenā ve medģ eyledikde: du‘ālar edip M, A 
1450

 dedi ki: şürū‘ edip ģikāye söylemekdir T 
1451

 Pād-şāh Ķızı Ģikāyesidir: Sıķlāb Pād-şāhı Ķızı Ģikāye Söylemesidir T 
1452

 nāz u niyāzla beslenmiş bir duĥter-i pākíze aĥteri vardı ki: bir duĥter-i pākíze aĥteri vardı ki nāz u niyāz 

ile beslenmiş idi ki T 
1453

 belini: belin A 
1454

 kimseye baķsa ġamzesi göñlüne: kimse yüzüne baķsa ġamzesi göñlünde T 
1455

 ġonca dudaġı şeker: ġonca ve dudaġı şeker T / ġonca A 
1456

 ādem biñ cānla ‘āşıķ olur görünce. Bir pençe-i āf-tāb idi ki dillerle ta‘bír olunmaz ve cihānda miśli 

bulunmaz: āf-tāb idi ki dillerle ta‘bír olunmaz ve cihānda miśli bulunmaz. Görünce ādem biñ cānla ‘āşıķ 

olurdu ve bir pençe-i āf-tāb idi ki vaŝfı mümkin degil T 
1457

 her: M ve A’da yok 
1458

 hüner varsa: hüneri var ise T 
1459

 ķalemle: ķalem ile T 
1460

 ve: T’de yok 
1461

 ve ne ķadar ‘ulūm-ı ġaríbe varsa: ne ķadar var ise T / ve ne ķadar ‘ulūm-ı ‘Arabiyye var ise M 
1462

 ögrenmiş idi: ögrenmiş M / ögrenmişidi A 
1463

 ‘ālemde güneş gibi şu‘le verip: güneş gibi ‘ālemde bir olup M / ‘ālemde güneş gibi bir olup A 
1464

 pes: T ve M’de yok 
1465

 cihān: M’de yok 
1466

 ‘asker: ‘askeri M 
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rıżā vermeyip ve bunlarıñ birine de varmayıp babasını bu ķadar nām-dār şehr-yārlarla
1467

 

ķarşılaşmaķda ‘āciz ü ģayrān edip ‘āleme bir fitne
1468

 ŝaldı ve kendisini ‘ālem ĥalķı 

istediklerini gördükde bir yüksek šaġ üzerinde felegiñ bir ķatına çıķmış
1469

 bir ķulle 

yapdırıp varıp anda sākin olmaġa babasından iźn istedi.
1470

 Gerçi babası kendi yanından 

ayrıldıġına
1471

 rıżā vermezdi lākin n’eylesin
1472

 ĥāšırından çıķamayıp nā-çār iźn 

verdikde
1473

 ķızdır hemān kendisine lāzım ne ķadar şey varsa cümlesini ģāżırlayıp
1474

 

babasını vedā‘ edip varıp
1475

 ol ķullede ķarār eyledi ve yazlarda ve ķışlarda ne ķadar şey 

lāzım ise cümlesini içine ķoyup yanında ĥidmet-kār ü cāriyeden ķapıcı ve ķal‘a 

ĥuddāmından kimse ķomayıp cümlesini šaşra sürüp
1476

 ķapısını ķapayıp tek ve tenhā ol 

ķal‘anıñ içinde ķaldı ve ķapıya šılsım ile bir ŝan‘at eyledi ki bir ‘āķil üstād eger bir ay fikr 

edip dermān
1477

 arasaydı bulamayıp ‘āciz ü ģayrān olurdu ve ķal‘anıñ yoluna niçe dürlü 

šılsımlar
1478

 eyledi. Bir vechle ki ins ü cinden
1479

 kimse içine girmege bir çāre 

bulamazlardı.
1480

 Yoluñ ŝaġında ve ŝolunda kimi šaşdan yonulma
1481

 ve kimi šuçdan 

dökülme ģesābsız ŝūretler yapdırıp kiminiñ
1482

 elinde keskin ķılıç ve kiminiñ elinde
1483

 

büyük gürz ve sā’ir ālāt-ı ģarble yoluñ üzerine
1484

 dizilip hemān-dem bir ādem yaķlaşdıġı 

gibi šılsımlardır ģarekete gelip ellerinde olan ķılıçlarla emān ü
1485

 zamān vermeyip iki pāre 

                                                 
1467

 şehr-yārlarla: şehr-yār ise T 
1468

 ‘āciz ü ģayrān edip ‘āleme bir fitne: ‘aczi açdı ve ‘āleme bir fitne vü velvele T 
1469

 üzerinde felegiñ bir ķatına çıķmış: üzerine felegiñ birķaç ķatına çıķıp T/üzere felegiñ bir ķatına çıķmış M 
1470

 varıp anda sākin olmaġa babasından iźn istedi: anda olmaġa anda olmaġa babasında iźn istedikde M / 

varıp anda olmaġa babasından iźn istedi A 
1471

 ayrıldıġına: ayrıldıġını istemeyip T 
1472

 n’eylesin: ne eylesin T 
1473

 verdikde: verip T 
1474

 kendisine lāzım ne ķadar şey varsa cümlesini ģāżırlayıp: kendisine lāzım ne ķadar şey var ise cümlesini 

ģāżırlayıp T / kendine lāzım ne ķadar şey varsa cümle ģāžır edip M 
1475

 varıp: M’de yok 
1476

 sürüp: sürüp ve T 
1477

 dermān: M ve A’da yok 
1478

 šılsımlar: šılsım T, M 
1479

 ins ü cinden: insden A 
1480

 bir çāre bulamazlardı: bir çāre bulamazlar idi M / çāre bulamazlardı A 
1481

 yonulma: A’da yok 
1482

 yapdırıp kiminiñ: yapdılar M 
1483

 kiminiñ elinde: kiminde M / kimisinde A 
1484

 yoluñ üzerine: yol üzere M, A 
1485

 emān ü: emān M 
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eylerlerdi. Ancaķ bir ādeme bir yol ögretmişidi ki niçe biñ dürlü zaģmetle ol yoldan 

šılsımlardan ŝavışıp gāh gāh gelip babası [A 53a] šarafından ba‘żı ĥaber getirip 

götürürdü.
1486

 Andan ŝoñra nāzenín eline ķıl ķalem
1487

 alıp bir ģarír üstüne başdan ayaġa 

varınca kendi ŝūretini aŝlā ķuŝūrsuz taŝvír edip ŝūretiñ üstüne [M 88b] iri yazıyla yazdı ki 

her kim
1488

 beni isteyip dilerse işte mekānım buncılayın metín ü müstaģkem bir ķal‘adır ki 

böyle yere gelmek degme ādemiñ işi degildir. Evvelā biñ cānla merdlik kemerini ķuşanıp 

himmetle bu yola gire. Andan ŝoñra anıñla
1489

 dört şaršımız vardır tā kim bilip añlayıp aña 

göre ‘amel ede. Evvelki şarš budur ki baña
1490

 çift olmaġa šālib olan kimse bir
1491

 büyük 

ādem olup ĥalķ içinde adı ve sanı
1492

 belli bir kimse ola. İkinci şarš budur ki gelip ‘aķl u 

fikrle bu šılsımları açıp fetģ ede. Üçüncü şarš
1493

 budur ki çünki bu šılsımları bozup ķal‘a 

dibine gele ‘aķlla
1494

 bula ki bu ķal‘anıñ ķapısı nerededir.
1495

 Dördüncü şarš budur ki bu 

işler tamām olduķdan ŝoñra şehre vara. Ben de babam sarāyına
1496

 varıp andan birķaç 

su’ālim vardır.
1497

 Eger her su’ālime geregi gibi cevāb verirse
1498

 ol vaķtde biz de şarša 

vefā edip ol ‘azíz ü muģterem kimseye ĥātūn olmaġa rāżí
1499

 olurum. Eger bu şaršları 

yerine getiremeyip
1500

 [T 27a] helāk olursa ve bu yolda bu sevdādan ķatl olunursa
1501

 

günāhı ve
1502

 vebāli boynuna olsun
1503

 deyip sözünü tamām eyledi. Andan ŝoñra bu ģaríri 

devşirip kendisine gelip giden ādeme ķal‘adan atıp var bu ŝūreti şehriñ ķapısında
1504

 bir 

                                                 
1486

 getirip götürürdü: getirirdi M 
1487

 ķalem: ķalemi T 
1488

 yazıyla yazdı ki her kim: yazı ile yazı yazdı ki her kim ki T / yazıyla yazdı ki her kim ki A 
1489

 anıñla: M’de yok 
1490

 baña: T’de yok 
1491

 bir: bu A 
1492

 adı ve sanı: adı şānı T / adı sanı M 
1493

 şarš: M’de yok 
1494

 ‘aķlla: ‘aķl ile T 
1495

 nerededir: neredir M 
1496

 babam sarāyına: babama T 
1497

 su’ālim vardır: su’āl ederim T 
1498

 geregi gibi cevāb verirse: murādım üzere cevāb verirse gerek gibi olursa T 
1499

 rāżí: rāżiye M 
1500

 getiremeyip: getiremezse M, A 
1501

 helāk olursa ve bu yolda bu sevdādan ķatl olunursa: M ve A’da yok 
1502

 ve: M ve A’da yok 
1503

 olsun: olsun ķatl olunup helāk olur M, A 
1504

 ķapısında: ķapısından M 
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yüksek yere aŝıp
1505

 her kim ki benim vaŝlım ārzūsunda ola baķıp bu şaršlar eger
1506

 

elinden gelirse ne güzel baña šālib olur.
1507

 Ya budur ki şaršları yerine getirip baña vāŝıl ola 

yāĥūd bu yolda cānını fedā ede dedikde emri üzere o
1508

 kimse taŝvíri alıp ve hezār
1509

 

zaģmetle šılsımları geçip gelip
1510

 şehriñ ķapısına aŝar. Pes bu ĥaberdir cihāna yayılıp her 

šarafdan bu ķadar şāh-zāde vü nām-dār kimseler bu ārzūyla gelip ol güzel ŝūreti
1511

 

gördüklerinde biñ cānla šālib olup lākin üstünde yazılan şaršı oķuduķlarında niçesi 

elimizden gelmez
1512

 ķatı güç işdir
1513

 [A 53b] ĥoş şöyle bir
1514

 māh-pāreye vāŝıl olup 

síneye ŝarmaķ da var ammā bu yolda baş vermek de ĥaylice zūrlu deyip geri çekildi ve 

niçeler de be
1515

 ne [M 89a] olsa gerek ben o
1516

 šılsımları hep gürzle
1517

 ķırarım deyip 

dāmen-der-meyān edip yola girdiklerinde
1518

 kimi evvelki ģamleye šāķat getiremeyip 

keskin ķılıçlarla
1519

 başı kesilip kimi de žarāfetle bir ikisini
1520

 geçdikde hemān öteden dur 

bilmez šılsımıñ biri
1521

 kūh-ı Elbürz gibi bir
1522

 gürzle gelip ĥurd-ı ĥām edip
1523

 ve kimi de 

bir niçesini açıp bir
1524

 ĥayli yer geçdikde elbette bir yerde
1525

 bir ĥašā eyledigi gibi helāk 

olması muķarrer idi. Kimse bu şaršıñ
1526

 ‘uhdesinden gelmege ķādir olamayıp herkes ‘āciz 

                                                 
1505

 aŝıp: aŝaķoyup T 
1506

 eger: T’de yok 
1507

 ne güzel baña šālib olur: baña šālib ola M / baña šālib olur A 
1508

 o: ol M, A 
1509

 hezār: T’de yok 
1510

 gelip: M’de yok 
1511

 şāh-zāde vü nām-dār kimseler bu ārzūyla gelip ol güzel ŝūreti: şāh-zāde-i nām-dār kimseler bu ārzū ile 

gelip ol ŝūret-i ģüsnü T 
1512

 gelmez: gelip niçesi gelmez deyip T 
1513

 işdir: iş M, A 
1514

 şöyle bir: şöyle A / T’de yok 
1515

 be: bu T 
1516

 gerek ben o: gerekdir ben o T / gerek ben ol A 
1517

 gürzle: gürzile T 
1518

 girdiklerinde: girdikde T, A 
1519

 ķılıçlarla: ķılıçla M, A 
1520

 ikisini: iki şey T 
1521

 dur bilmez šılsımıñ biri: šurulmaz šılsımıñ biri T / dur bilmez šılsımıñ biri bir M 
1522

 bir: M ve A’da yok 
1523

 edip: olup T 
1524

 bir: M ve A’da yok 
1525

 yerde: yerinde M, A 
1526

 şaršıñ: ‘ahdiñ A 
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ü ģayrān ķaldı. El-ķıŝŝa bu ģāl üzere niçe zamān geçip niçe
1527

 tāze cüvānlar bu sevdā ile 

baş verip cānān derken cāndan çıķdılar ve helāk olan ādemleriñ başlarını kesip şehriñ 

bedenlerine dizerlerdi. Ol ĥūní ķızıñ cevriyle helāk olan kimseleriñ kellelerinden ķal‘anıñ 

bedenleri šolup ceng için ģāżır olan ‘asker
1528

 gibi ķat ķat oldu. ‘Uşşāķ bu ģāli gördükde 

yine
1529

 ‘ibret almayıp o
1530

 edemedi ammā ben edip varıp ķızı alırım dedikde
1531

 dostları 

behey ādem! Ķoç başıñ ŝaġ olsun tek hemān bulunmayan dünyāda ķız olsun. Şu olmaz 

sevdādan vazgeç
1532

 diyü ne ķadar naŝíģat ederlerse de aŝlā sözleri te’śír etmeyip o da 

ġayrılar gitdigi yola gidip helāk olduķda
1533

 anıñ başına da bir çāre edip bir gedige 

yerleşdirirlerdi.
1534

 Rivāyet olunur ki bu şehrde bir şāh-zāde vardı.
1535

 Güzel yüzlü ‘āķil 

ü
1536

 hünerli bir şāh-bāz dil-āverdi.
1537

 Günlerde bir gün gözü göñlü açılmaķ için şikār 

ķaŝdıyla binip şehrden šaşra çıķarken ŝūret duran ķapıya uġrar ve bu ķıŝŝayı
1538

 niçe 

zamāndır işidip lākin muķayyed olmamışdı.
1539

 Hele bir kerre görmüş olalım ‘acebā ne 

ķıyāfetde ola diyü yanına yaķlaşdıķda gördü ki dívāra bir ŝūret aŝılmış ve ķapınıñ üstünde 

olan ķal‘a dívārınıñ [A 54a] her bir bedeni ādem başlarıyla et bolluġunda
1540

 kesāda 

düşmüş başçı teknesine dönmüş. Yanına varıp ŝūrete alır gözle
1541

 baķdıķda görür kim bir 

güzel ŝūretdir ki dünyāda [M 89b] miśli görülmemiş bir cins bí-nažír taŝvír olunmuş ki 

ķalemlerle taģrír olunmaz. Şeh-zādedir bí-iĥtiyār Bārekallāh ol üstādıñ ķalemine ki 

buncılayın [T 27b] taŝvír yazmış diyü taģsín edip biñ cānla
1542

 ol ŝūret-i zíbāya ‘āşıķ olup 

bí-ķarār olur ve niçe zamān ģayrete šalıp ķarşısında baķıp ķalır ve ol güzel ŝūretiñ uġrunda 

                                                 
1527

 geçip niçe: M’de yok 
1528

 ‘asker: ‘askeri M 
1529

 yine: gine M / A’da yok 
1530

 o: ol T 
1531

 dedikde: dedikçe M, A 
1532

 vazgeç: geç T, M 
1533

 sözleri te’śír etmeyip o da ġayrılar gitdigi yola gidip helāk olduķda: sözlerinde te’śír olmayıp birer birer 

ol mehlekeye gidip helāk olduķlarında T 
1534

 gedige yerleşdirirlerdi: keder erişdirirlerdi T / gedige yerleşdirdiler M 
1535

 şāh-zāde vardı: pād-şāh şeh-zāde var idi T / pād-şāh-zāde var idi M 
1536

 ‘āķil ü: ‘āķil T, A 
1537

 dil-āverdi: dil-āver idi T, M 
1538

 ve bu ķıŝŝayı: bu ķıŝŝayı muķaddemā M 
1539

 olmamışdı: olmamışidi M 
1540

 bolluġunda: bolluġundan T 
1541

 gözle: göz ile T 
1542

 cānla: cān ile T 
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kesilen başlara baķıp fikr edip der ki ne çāre eylesem nice etsem? Eger bu ārzūdan 

vazgeçmek istersem derd-i ‘aşķ beni helāk eder
1543

 ve eger viŝāl ümmídiyle bu
1544

 yola 

girersem bu başlara gelen ģāl benim başıma da gelir. Bir de der ki ha gelirse gelsin. Benim 

bir
1545

 başım gitmekle dünyā
1546

 yıķılacaķ degile uġur olsun ben de bu işe girerim. Belki 

çāresi benim elimde ola ve gine dönüp der ki bu işi ķolay görüp ‘acele eylememek 

gerekdir. Ĥayli müşkildir.
1547

 Buña ŝabredip te’enní ile bir çāre aramaķ gerekdir
1548

 diyü 

vāfir düşünüp āĥir-kār ey ĥūní-i sitem-kār! Vaŝlıñı ne pek bahālı eylemişsiñ. Ādem 

bōstānda bitmez deyip bir āh eyler ki tütünü göklere çıķar ve seyr ü
1549

 şikārdan ferāġat 

edip bu ġamla
1550

 dönüp sarāyına gelir ve sırrını kimseye açmayıp mizācım bozuldu diyü 

ĥastelige urur ve her gün çín-i ŝabāģdan
1551

 ķalķıp varıp yalñız ol ŝūretiñ ķarşısında durup 

bir miķdār seyreyledikden ŝoñra yine
1552

 sarāyına dönüp bir dermān arar lākin bir çāre 

bulamayıp ‘āciz ü ģayrān ķalıp bu ġamla ne gündüzü gündüz ve ne gecesi gece olup 

günden güne ġamdan arıķlayıp gül cemāli ŝolmaġa başlar ve niçe i‘timād eyledigi ‘āķil 

dostlarına tenhāda
1553

 sırrını açıp bu derdiñ ‘ilācı nedir diyü her birinden bir çāre ŝorar.
1554

 

Āĥir-kār bir gün ĥaber alır ki fülān şehriñ fülān yerinde
1555

 bir vírānede šaş ve kerpiçden 

çatılmış [A 54b] bir
1556

 ķulübede bir üstād pír vardır ki ne ķadar ġaríb ‘ilmler varsa 

cümlesini geregi
1557

 gibi bilir bir ģakím-i kāmildir. Ĥalķdan el çekip
1558

 etek silkip ol 

gūşeyi iĥtiyār eylemişdir. Eger buña bir çāre olursa andan olur
1559

 [M 90a] dediklerinde 

                                                 
1543

 eder: eyler T, A 
1544

 ve eger viŝāl ümmídiyle bu: eger viŝāl ümídiyle M 
1545

 bir: M ve A’da yok 
1546

 dünyā: dünyā bütün T 
1547

 Ĥayli müşkildir: Ģalli müşkildir T / A’da yok 
1548

 gerekdir: gerek M, A 
1549

 seyr ü: M’de yok 
1550

 bu ġamla: A’da yok 
1551

 çín-i ŝabāģdan: çín-i seģer ŝabāģdan M 
1552

 yine: gine M, A 
1553

 tenhāda: tenha M 
1554

 ŝorar: ŝordu M 
1555

 bir gün ĥaber alır ki fülān şehriñ fülān yerinde: bu şehriñ fülān yerinde ĥaber alır T 
1556

 bir: T’de yok 
1557

 vardır ki ne ķadar ġaríb ‘ilmler varsa cümlesini geregi: var ki ne ķadar ġaríb ‘ilmler var ise cümlesini 

gerek T 
1558

 çekip: çekip ĥalķdan T 
1559

 andan olur: meger andan ola M, A 
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şeh-zādedir
1560

 çünki ol hünerli kimseyi işidip símurġuñ āşiyānesinden nişān
1561

 aldı. 

Hemān-dem tebdíl-i ķıyāfet edip ķandesin pír diyü dedikleri şehre ‘azímet edip günlerde 

bir gün ol şehre varıp ŝaġlıķ verdikleri nişānları birer birer bulup píriñ ģużūruna girer.
1562

 

Elini
1563

 öpüp sizden ‘ilm ögrenmege geldim. Lüšf edip bu ķuluñuzu şākirdlige
1564

 ķabūl 

buyuruñ der.
1565

 Pír de bunuñ böyle
1566

 yalvardıġına baķıp ve alnında ululuķ nişānını 

gördükde olsun oġul diyü şākirdlige ķabūl eyler. Şeh-zādedir píriñ ķulluġuna bel baġlayıp 

ĥidmetinde olur ve ‘ulūm-ı ġaríbiyye
1567

 oķumaġa başlayıp niçe zamān ol āb-ı ģayāt 

çeşmesinden ŝular içip niçe ġarā’ib şeyler ögrenir.
1568

 Āĥir
1569

 bir gün nigārıñ ķal‘asını ve 

yolunda olan šılsımları birer birer ģużūr-ı píre ‘arż edip derdine bir
1570

 çāre istedikde pír de 

cümlesiniñ ‘ilāclarını
1571

 birer birer beyān eyler.
1572

 Hemān-dem şeh-zādedir píriñ elini 

öpüp himmet dileyip yola girer. Günlerde bir gün şehre gelip birķaç gün sarāyında 

oturup
1573

 šılsımları bozmaķ için niçe dürlü āletler peydā edip oķuyup üfürecek efsūnları 

tekrār tekrār oķuyup
1574

 tamām mertebe ĥāšırına aldı. Andan ŝoñra niçe du‘āsı maķbūl 

ādemlere şöyle bir güç işe girsem gerekdir diyü
1575

 du‘ālar etdirip himmetler aldı. Andan 

ŝoñra ben evvelā kendi
1576

 cānımdan geçip [T 28a] ŝoñra bu işe başladım demege işāret 

olsun diyü
1577

 başdan başa ķırmızı libāslar giydi. Şehr ĥalķı şeh-zādeniñ bu ģālini 

gördüklerinde ferāġat buyuruñ olmaz sevdādır bunca zamāndan beri bu ķadar ādem helāk 

olup kimse buña bir çāre [A 55a] bulamamışdır. Size de belki bir ģāl ola. Lüšf edip bu 

                                                 
1560

 şeh-zādedir: kāmil-i şeh-zādedir T 
1561

 símurġuñ āşiyānesinden nişān: símurġu āşiyānesinden ĥaber T 
1562

 girer: girip M 
1563

 elini: eli A 
1564

 şākirdlige: şākird edip T 
1565

 der: ve bu T / M’de yok 
1566

 böyle: T’de yok 
1567

 ġaríbiyye: ‘Arabiyyeyi T / ‘Arabiyye M 
1568

 ġarā’ib şeyler ögrenir: ġaríb şeyleri ögrenir T / ġarā’ib şeyler ögrendi M 
1569

 āĥir: āĥir-kār T 
1570

 bir: M’de yok 
1571

 ‘ilāclarını: ‘ilācını A 
1572

 eyler: edip T 
1573

 oturup: oturup ve T 
1574

 efsūnları tekrār tekrār oķuyup: efsūnlar tekrār-be-tekrār oķuyup T / efsūnları A 
1575

 diyü: T’de yok 
1576

 evvelā kendi: evvel M / evvel kendi A 
1577

 diyü: M’de yok 
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işden vazgeçiñ dediklerinde şeh-zāde de bunlara
1578

 cevāb verip beni kendi ģālime ķoyup 

muķayyed olmañ. Belki Ģaķ Te‘ālā fetģini bize
1579

 müyesser edip bu belāyı bizim 

elimizle
1580

 ĥalķıñ üzerinden ķaldırıp bunca zamāndan beri helāk
1581

 olan kimseleriñ ķanı 

bizim yüzümüzden alına yāĥūd biz de anlar gibi bu yolda baş
1582

 [M 90b] vereyiz. Ha 

bizim başımız da
1583

 yabanda ķalmaz anı da bir yere yerleşdirirler ben buña da rāżíyim 

dedikde ĥalķ
1584

 şeh-zādeniñ ġurūru olmayıp böyle tevekkül
1585

 ile ‘azímet kemerini beline 

muģkem ķuşandıġını gördüklerinde her biri göñül yardımı
1586

 edip du‘ālar eylediler ve Ģaķ 

Te‘ālā’nıñ ‘avnı seniñle bile
1587

 olsun diyü himmet eylediklerinde erenleriñ
1588

 himmeti 

şeh-zādeye yedi ķat oķ geçmez ķılıç kesmez cebe olup şeh-zāde de bunlarla
1589

 ģelālleşip 

pād-şāh ģużūruna varıp iźn istedi.
1590

 Pād-şāh da şaršları žāhir oķuyup añlamışsızdır 

buyuruñ hemān er olup yerine getiriñ dedikde şeh-zādedir dāmen-der-meyān edip ķal‘a 

šarafına revāne olup šılsımlara yaķlaşdıķda šılsımlardır ģarekete gelip şeh-zādeniñ üstüne 

ģamle eylediklerinde şeh-zāde efsūnlar oķuyup
1591

 üfürmege başladı ve her birini birer 

āletle bozup cümle šılsımları fetģ edip ķal‘anıñ
1592

 dibine vardı. Andan ŝoñra şeh-zādeniñ 

yanında šılsımdan bir šabl vardı.
1593

 Hemān-dem bir iki kerre çaldıķda ŝadāsından ķal‘anıñ 

bir ķat dívārı yere berāber yıķılıp ķapıdır žāhir oldu. Ķızdır bu ģāli gördükde iş tamām oldu 

dönüp şehre var ben de varırım diyü şeh-zādeye işāret edip ķulle üstünden ķol ŝaldı. Şeh-

                                                 
1578

 şeh-zāde de bunlara: şeh-zāde bunlara T / şeh-zāde M 
1579

 fetģini bize: bize fetģini T 
1580

 elimizle: elimiz ile T 
1581

 helāk: M’de yok 
1582

 anlar gibi bu yolda baş: anıñ yolunda anlar gibi baş T 
1583

 bizim başımız da: bizim de başımız T 
1584

 ĥalķ: M’de yok 
1585

 tevekkül: göñül M 
1586

 yardımı: yardımlıġı T 
1587

 bile: T’de yok 
1588

 erenleriñ: erenler T / anlarıñ A 
1589

 şeh-zāde de bunlarla: şeh-zāde bunlar ile T 
1590

 istedi: istedikde M 
1591

 añlamışsızdır buyuruñ hemān er olup yerine getiriñ dedikde şeh-zādedir dāmen-der-meyān edip ķal‘a 

šarafına revāne olup šılsımlara yaķlaşdıķda šılsımlardır ģarekete gelip şeh-zādeniñ üstüne ģamle 

eylediklerinde şeh-zāde efsūnlar oķuyup: T’de yok 
1592

 ķal‘anıñ: ķal‘a T, A 
1593

 vardı: var idi T, M 
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zādedir bu ģāli gördükde
1594

 Ģaķķ’a ģamd ü śenā
1595

 edip şehre döndü. Çünki şehriñ 

ķapısına erişdi. Nigārıñ taŝvírini ķaldırıp dürüp devşirip
1596

 ķoynuna ķodu ve şehr 

bedenlerinde ne ķadar [A 55b] başlar varsa
1597

 cümlesini ķaldırtdı. Şehr ĥalķı şeh-zādeye 

taģsín ü āferínler edip du‘ālar eylediler ve Ģaķķ’a ģamd olsun ki
1598

 buncılayın fesād siziñ 

yüzüñüzden ķalķıp ‘ālem ĥalķı bu mekrden
1599

 ĥalāŝ oldular. Bundan ŝoñra bānū-yı devrān 

siziñ biñ baş
1600

 ģaķķıñızdır. Eger bir daĥı ‘inād u muĥālefet
1601

 ederse cümlemiz da‘vācı 

oluruz dediler. Şeh-zāde hele su’āline de
1602

 cevāb verelim andan ŝoñra himmetiñizle
1603

 iş 

odur ki Allāh oñara deyip sarāyına gitdi. Pād-şāh šarafından ķal‘aya gümüş tekerlekli
1604

 

altın ‘araba gidip nāzeníndir ‘arabaya binip şehre geldi. [M 91a] Babasıyla görüşüp bunca 

zamāndan beri olan aģvāli
1605

 birer birer beyān edip dedi ki muķaddemā gelen dil-āverler 

ma‘rifet ü hüner ŝāģibleri olmadıķlarından zūr-ı bāzūyla
1606

 olur ŝanıp iķdām eyledikleri 

gibi her biri bir šaríķla
1607

 helāk oldular ammā bu şeh-zāde
1608

 Bārekallāh hüner ise ancaķ 

olur! Ģaķ yaramaz nažarlardan ŝaķlasın.
1609

 Bu yola girdikde ‘acele etmeyip fikrle
1610

 yap 

yap gelip
1611

 kimini dil-āverlikle ve kimini efsūn u esmāyla
1612

 bozup ķapıyı bulmaķda ĥod 

bir tedbír eyledi ki ‘aķllar
1613

 ģayrān olur. Ģaķ budur ki şaršları hep geregi
1614

 gibi yerine 

                                                 
1594

 şeh-zādedir bu ģāli gördükde: şeh-zādedir bu ģāli görüp T / şāh-zādedir bu ģāli gördükde M 
1595

 ģamd ü śenā: ģamd M, A 
1596

 ķaldırıp dürüp devşirip: dürüp ķaldırıp T 
1597

 başlar varsa: baş var ise T 
1598

 olsun ki: edip A 
1599

 bu mekrden: bunlardan T 
1600

 siziñ biñ baş: siziñ baş T / biñ baş M 
1601

 ‘inād u muĥālefet: muĥālefet ü ‘inād T / muĥālefet M 
1602

 hele su’āline de: su’āline A 
1603

 himmetiñizle: himmetiñiz ile T 
1604

 tekerlekli: tekerlek T 
1605

 aģvāli: su’āle T 
1606

 bāzūyla: bāzū ile T 
1607

 šaríķla: šaríķile T 
1608

 bu şeh-zāde: şāh-zāde M 
1609

 ŝaķlasın: emín eylesin T 
1610

 fikrle: fikr ile M 
1611

 gelip: A’da yok 
1612

 esmāyla: esmā ile T 
1613

 ‘aķllar: ‘aķl M 
1614

 şaršları hep geregi: hep şaršları gerek T / şaršları geregi M 
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getirip ancaķ dördüncü şarš ķaldı lākin o
1615

 ĥayli müşkil su’āldir. Degme ādemiñ öyle 

bilmeceden ĥaberi yoķdur dedi.
1616

 Pād-şāhdır dördüncü şarš nedir diyü ŝorduķda
1617

 pād-

şāhım dört su’āldir yarın ma‘lūm-ı devletiñiz olur [T 28b] deyip
1618

 şeh-zādeye ĥaber 

gönderdi ki güzel
1619

 hep şaršımız üzere šılsımları fetģ edip ķal‘aya yol bulduñuz.
1620

 

Yarınki gün sarāya teşríf buyurursuz.
1621

 Sizden dört su’ālimiz vardır. Eger anlara da
1622

 

cevāb verebilirseñiz artıķ ‘öźr ü
1623

 bahānemiz yoķdur nikāģa rıżā veririz dedi. Bu ģāl 

üzere aĥşam olup herkes rāģatda oldular. Çünki ŝabāģ olup
1624

 güneşiñ nūruyla cihān rūşen 

oldu. [A 56a] Ehl-i dívān pād-şāh sarāyında
1625

 cem‘ olup andan ŝoñra şeh-zādeye ādem 

gönderip da‘vet eylediler. Şeh-zādedir geldikde ŝaçılar ŝaçılıp pād-şāh da i‘zāz ü 

ikrāmla
1626

 yanına alıp bir yere oturdular. Andan ŝoñra ortaya simāšlar döşenip 

yemekler
1627

 çekildi. Yendikden ŝoñra du‘ālar
1628

 olunup herkes daġılıp meclis tenhā 

ķaldıķda
1629

 pād-şāhdır ķalķıp ģareme gidip ķızınıñ yanına vardı ve işte şeh-zāde šaşrada 

seniñ su’āliñe muntažırdır. Ne ŝoracaķsañ ŝor da
1630

 biz de daġdaġadan ĥalāŝ olalım 

dedikde hemān-dem nigār-ı nāzenín ķulaġıñdaki
1631

 küpesinden iki dāne küçük
1632

 inci 

çıķarıp ĥazíne-dārınıñ eline verip var bunu şeh-zādeye götürüp ver ve baña cevābını
1633

 

getir dedi. Ĥazíne-dār da incileri alıp emri üzere
1634

 götürüp şeh-zādeye
1635

 verdi. Şeh-

                                                 
1615

 o: ol M 
1616

 bilmeceden ĥaberi yoķdur dedi: bilmece bilmeden ĥaberi yoķdur dedi T / bilmeceden ĥaberi yoķdur M 
1617

 diyü ŝorduķda: dedikde T 
1618

 deyip: deyip ve M, A 
1619

 şeh-zādeye ĥaber gönderdi ki güzel: şeh-zāde ĥaber gönderdi güzel T / şāh-zādeye ĥaber gönderdi ki M 
1620

 bulduñuz: bulduġuñuz T 
1621

 buyurursuz: buyurasız M 
1622

 da: M’de yok 
1623

 ‘öźr ü: ‘öźr M 
1624

 olup: oldu T 
1625

 sarāyında: sarāyına M, A 
1626

 ikrāmla: ikrām ile M 
1627

 döşenip yemekler: T’de yok 
1628

 yendikden ŝoñra du‘ālar: neden ŝoñra du‘ā T 
1629

 ķaldıķda: olduķda T 
1630

 ŝoracaķsañ ŝor da: ŝoracaķsañ ŝor T / ŝoracaġın varsa ŝor da M 
1631

 ķulaġıñdaki: ķulaġıñda olan M 
1632

 küçük: A’da yok 
1633

 götürüp ver ve baña cevābını: götür ver ve baña cevābını T / götürüp ver ve baña cevābın A 
1634

 incileri alıp emri üzere: incilerin emri üzere alıp T 
1635

 şeh-zādeye: şāh-zādeye T, M 
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zādedir incileri eline alıp
1636

 nigārın murādını añlayıp ol iki inciniñ
1637

 yanına üç inci daĥı 

ķoyup al cānım [M 91b] bunuñ cevābı budur diyü ĥazíne-dāra verdikde ol da içeri
1638

 

ģareme götürüp nigārıñ eline verdi. Māh-pāredir inciniñ beş olduġunu
1639

 gördükde bir 

havan içine ķoyup dögdü ve bir avuç şekerle ķarışdırıp tekrār şeh-zādeye gönderdi. Şeh-

zādedir yine
1640

 bundan nigārıñ murādını
1641

 añlayıp bir fincan süt isteyip getirildikde 

şekerle ķarışmış inci ufaġını südüñ içine döküp bu su’āliñ de cevābı budur deyip içeri
1642

 

gönderdi. Nigārdır bunu gördükde südü içip gördü ki şeker eriyip süde ķarışmış ve
1643

 inci 

ufaġı dibine çöküp ķalmış. Andan ŝoñra nāzenín parmaġındaki yüzügü
1644

 çıķarıp 

gönderdi. Şeh-zādedir
1645

 i‘zāzla alıp parmaġına šaķıp ķoynundan bir iri şeffāf bí-nažír
1646

 

inci çıķarıp bunuñ cevābı da budur diyü içeri
1647

 gönderdi. [A 56b] Nigārdır inciyi 

gördükde ķulaġında
1648

 küpesinde bir iri inci var idi ki şeh-zādeden gelen inciye tamām 

mertebe beñzeyip aŝlā birbirinden farķı yoġidi.
1649

 Hemān-dem çıķarıp öbür inciniñ yanına 

ķoyup yine
1650

 şeh-zādeye
1651

 gönderdi. Çünki şeh-zāde
1652

 ol iki inciniñ aŝlā 

birbirinden
1653

 farķı olmadıġını
1654

 gördükde bir gök boncuķ isteyip ol iki inciniñ yanına 

ķoyup içeri
1655

 gönderdi. Nigārdır incileriñ yanında boncuġu gördükde gülüp pād-şāha dedi 

ki
1656

 işte su’ālime de cevāb verdi. Artıķ ‘öźr ü bahāne eylemege yer ķalmadı. Ģaķķ’a çoķ 

                                                 
1636

 incileri eline alıp: incilerin eline aldı ve T 
1637

 inciniñ: inci T 
1638

 içeri: içeriye T 
1639

 olduġunu: olduġun M 
1640

 yine: gine M, A 
1641

 bundan nigārıñ murādını: bundan murādını T / bundan nigārıñ murādın A 
1642

 deyip içeri: diyü içeriye T / diyü içeri A 
1643

 ve: T’de yok 
1644

 nāzenín parmaġındaki yüzügü: nāzeníndir parmaġından yüzügün T 
1645

 şeh-zādedir: şāh-zādedir T, M 
1646

 bí-nažír: T’de yok 
1647

 içeri: içeriye: T 
1648

 ķulaġında: ķulaġından M 
1649

 birbirinden farķı yoġidi: biri birinden farķ yoġdu M, A 
1650

 yine: gine M, A 
1651

 şeh-zādeye: şeh-zāde T 
1652

 şeh-zāde: şāh-zāde T, M 
1653

 birbirinden: biri birinden M, A 
1654

 olmadıġını: yoķ birbirine beñzer deyip T 
1655

 içeri: içeriye T 
1656

 pād-şāha dedi ki: T’de yok 
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şükrler
1657

 ki kendime berāber er
1658

 buldum ki cihānda miśli bulunmaz. Hemān šaşraya 

teşríf buyurup nikāģ eyleñ diyü
1659

 iźn verdikde pād-şāh bu su’ālden ve cevābdan biz bir 

şey
1660

 añlamadıķ. Bunuñ aŝlı nedir
1661

 bize bildir dedikde nigār-ı nāzenín dedi ki 

muķaddemā iki inciyi
1662

 göndermekden murādım ādemiñ ‘ömrü dünyāda pek azdır hemān 

iki gün
1663

 ķadardır demege işāret eylemişdim.
1664

 Ol da yanına üç inci ķoyup baña
1665

 beş 

inci göndermekden murādı eger ‘ömr seniñ
1666

 dedigiñden ziyāde bile olsa meśelā beş gün 

bile olsa yine
1667

 tíz geçer demege işāret etmişdi.
1668

 Andan ŝoñra incileri [T 29a] dögüp 

şekerle ķarışdırıp göndermekden murādım bu idi ki ādemde olan nefsiñ
1669

 niçe yaramaz 

ārzūları vardır ki bu şeker
1670

 inci ufaġına ķarışdıġı gibi ķarışmışdır.
1671

 Ķanġı ‘āķildir ki 

bunu birbirinden
1672

 ayırmaġa ķādir ola demişdim.
1673

 Ol da süt ķatıp baña göndermekden 

maķŝūdu nefsiñ yaramaz ārzūları bir kimse ile çift olup bir yere geldikde ve süt şekere
1674

 

ķatıldıķda cümle eriyip maģvolup gider demege işāret etmişdi.
1675

 Ben de südü içip aña 

varmaġa rāżí olup bu ma‘nāyı bildirmek için parmaġımdan yüzügümü çıķarıp gönderdim. 

[A 57a] Ol da parmaġına šaķıp ķabūl eyledi ve ol iri inciyi göndermekden murādı
1676

 nice 

bu inciniñ eşi yoġsa
1677

 benim de dünyāda eşim yoķdur demek idi. Ben de ķulaġımdaki 

                                                 
1657

 şükrler: şükr T, M 
1658

 er: T ve A’da yok 
1659

 buyurup nikāģ eyleñ diyü: buyuruñ nikāģ eyleñ T / buyuruñ nikāģ eyleñ diyü M 
1660

 bu su’ālden ve cevābdan biz bir şey: biz bu su’āl ü cevābdan bir şey ģiŝŝe-mend olup T / bu su’āl ü 

cevābdan biz bir şey M 
1661

 aŝlı nedir: aŝlını T 
1662

 inciyi: inci M, A 
1663

 gün: T’de yok 
1664

 eylemişdim: eylemişidim M, A 
1665

 inci ķoyup baña: inciyi ķoyup baña T / inci ķoyup M 
1666

 seniñ: sen M, A 
1667

 bile olsa yine: olsa gine M, A 
1668

 etmişdi: etmişidi T, M 
1669

 ādemde olan nefsiñ: ādemiñ nefsinde T / ādemde nefsiñ A 
1670

 şeker: şekere M 
1671

 Bu kısımdan (1671. dipnot) 1689. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
1672

 birbirinden: biri birinden A 
1673

 demişdim: demişidim T 
1674

 şekere: şekerle T 
1675

 etmişdi: etmişdir T 
1676

 murādı: T’de yok 
1677

 yoġsa: yoġise T 
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inciyi
1678

 yanına ķoyup göndermekden murādım işte bu inci seniñ gönderdigiñ inciniñ eşi 

olduġu gibi ben de saña eşim demek idi. Ol da gördükde yanına ol gök boncuġu ķoyup 

göndermekden
1679

 murādı bu idi ki
1680

 bu iki eşe yaramaz göz degmesin demek idi. Çünki 

pād-şāhdır ķızınıñ rıżāsını gördükde
1681

 şād olup šaşra çıķdı ve ‘ulemāsını da‘vet edip 

ķızını şeh-zādeye
1682

 nikāģ eyledi ve niçe günler dügünler olup bir mübārek vaķtde iki 

‘āşıķ bir yere gelip südü şekere ķatıp nefsleriniñ yaramaz yere olan ārzūlarını giderdiler
1683

 

ve niçe zamān demler sürüp bu ģikāyeyi yādigār ķodular. Çünki nigār-ı nāzenín ģikāyesini 

tamām
1684

 eyledi. Behrām şāhdır taģsín ü āferínler edip ķoynuna alıp südü şekere ķatdı.
1685

  

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀH ÇİHĀR-ŞENBE GÜNÜ GÖK RENGLİ KÖŞKE GİDİP VE 

MAĠRİB PĀD-ŞĀHI
1686

 ĶIZINIÑ ĢİKĀYE SÖYLEDİGİDİR
1687

 

 

 Çünki ŝabāģ olup gökyüzünden geceniñ žulmeti gidip güneş nūruyla cihān rūşen 

oldu. Behrām şāhdır fírūze rengli libāslar giyip āsmāní
1688

 köşke gidip [T 29b] aĥşama dek 

‘íş u nūşlar eyledi.
1689

 [M 92a] Çünki aĥşam olup altın şem‘-dānlarla köşküñ içi āsmāna 

döndü. Behrām şāhdır pençe-i āf-tābdan bir ģikāye istedi. Nāzenín de evvelā pād-şāha 

du‘ālar edip andan ŝoñra ģikāyeye başlayıp dedi ki:
1690

 

 

 

 

                                                 
1678

 inciyi: küpeyi T 
1679

 göndermekden: gönderip T 
1680

 bu idi ki: A’da yok 
1681

 gördükde: gördü A 
1682

 ķızını şeh-zādeye: şeh-zādeye ķızını T 
1683

 giderdiler: giderip T 
1684

 tamām: da‘vet ü tamām T 
1685

 südü şekere ķatdı: uyķuya vardı A 
1686

 pād-şāhı: şāhı A 
1687

 Söyledigidir: Söyledigi Beyān Olunur T 
1688

 āsmāní: āsmāní giyip āsmāní T 
1689

 ‘íş u nūşlar eyledi: ‘íş u nūş eyledikde T / 1671. dipnottan buraya (1689. dipnot) kadar olan kısım kopuk 

varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
1690

 başlayıp dedi ki: şürū‘ eyledi T / başlayıp dedi M 
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MĀHĀN-I MIŜRÌ ĢİKĀYESİDİR
1691

 

 

Rivāyet olunur ki Mıŝır diyārında
1692

 māl-dār bir tāze cüvān bāzergān vardı ki adına 

Māhān derlerdi.
1693

 Tamām deliķanlılıġınıñ çaġı olmaġın yārānıyla ‘íş u nūş ve źevķ u ŝafā 

ve ŝoģbet [A 57b] etmekden
1694

 bir ān ve bir zamān ĥālí olmayıp her gece bir dostunda 

ķalıp ŝabāģlara deķ gāh sāz u söz ve gāh hāy u hūy
1695

 edip gündüz olduķda ĥod
1696

 hemān 

çín-i ŝabāģdan bir miķdār alışveriş edip
1697

 alacaġını alıp ŝatacaġını
1698

 ŝatıp ģesāb ü 

kitābını görüp andan ŝoñra sā’ir işini yoldaşlarına ıŝmarlayıp yārānla bir gül-şene 

aķarŝular
1699

 gibi cān atıp aĥşama dek şarāb-ı erġuvāníyle
1700

 cāna cān ķatıp niçe yüzden 

źevķ u ŝafālar eylerdi.
1701

 Günlerde bir gün dostlarından biri bāġ-çesine da‘vet edip bir ālāy 

tāze cüvānlar ile aĥşama dek gāh sāzlarla
1702

 güzel āvāzlarla dem-sāz olup
1703

 gāh lašífe ve 

şaķalar
1704

 olunup niçe dürlü demler sürdüler ve bāġda gece ŝoģbeti bir başķa ‘ālemdir 

diyü cümle yārān ittifāķ edip ol gece bāġ-çede
1705

 ķalmaġa ķarār verdiler. Çünki
1706

 aĥşam 

oldu. Māh-tāba ķarşı aķarŝu kenārında oturup biri birine sāķíliķ edip şarāb ŝunmaġa 

başladılar. Bir šarafdan bülbülleriñ feryād ü fiġānı ve bir yañadan sāzlarıñ ŝadāsı yaķaları 

çāk edip bu šarzla
1707

 ŝoģbet olunurken şārābdır Māhān’ıñ başına çıķıp artıķ oturup 

šurmaġa ķarārı ķalmayıp bir miķdār gezineyim diyü meclisden ķalķıp çayır çemen üzere 

                                                 
1691

 Bu başlık M nüshasında yoktur. 
1692

 Mıŝır diyārında: Mıŝır’da M, A 
1693

 cüvān bāzergān vardı ki adına Māhān derlerdi: beg yigit var idi ki bāzergānlıķ edip adına Māhān derler 

idi T 
1694

 çaġı olmaġın yārānıyla ‘íş u nūş ve źevķ u ŝafā ve ŝoģbet etmekden: zamānı olmaġın yārānla ‘íş u nūşa ve 

źevķ u ŝoģbet etmege mā’il olup T / vaķti olmaġın yārānla ‘íş u nūş ve źevķ u ŝoģbet etmekden A 
1695

 sāz u söz ve gāh hāy u hūy: sāz ve gāh söz ve gāh hāy u hūy T / sāz u söz ve gāh hāy hūy M 
1696

 ĥod: T’de yok 
1697

 alışveriş edip: M ve A’da yok 
1698

 ŝatacaġını: T’de yok 
1699

 aķarŝular: aķarŝu T 
1700

 erġuvāníyle: erġuvāní ile M, A 
1701

 eylerdi: eyler idi T 
1702

 cüvānlar ile aĥşama dek gāh sāzlarla: cüvānlar aĥşama dek gāh sāzlar T / cüvānlar ile aĥşama dek gāh 

sāzlar A 
1703

 olup: olup ve M, A 
1704

 lašífe ve şaķalar: lašífeler T 
1705

 bāġ-çede: bāġda A 
1706

 verdiler çünki: verip T 
1707

 bu šarzla: bir šarz ile T 
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vāfir yer
1708

 gitdikde nā-gāh gördü ki
1709

 bāzergānlıġa gitmiş bir yoldaşı var idi. 

Ķarşısından
1710

 çıķagelip Māhān’la görüşdükde Māhān da be ĥoş
1711

 geldiñ ŝafā geldiñ 

böyle yapyalñız gece vaķtinde buraya nice geldiñ diyü ŝorduķda bāzergān da Ģaķķ’a ģamd 

olsun bu seferde aķçemiziñ
1712

 biri on ĥayr edip vāfir metā‘a bozdum ve ŝıģģat ü selāmetle 

[M 92b] şehre yaķlaşdıķda yükleri bir tenhā yere indirip cümle ĥidmet-kārlarımı
1713

 hep 

anda bıraġıp ben saña yalñız cān atdım tā ki kimse aģvālimizi duymaya.
1714

 Gece içinde
1715

 

eve vardıķda seniñ bu gece bāġda ķaldıġıñı [A 58a] ĥaber alıp hemān buraya ‘azímet edip 

geldim. Aŝlā ģāl ĥāšır ŝoruşacaķ zamān degildir. Hemān kimse šuymadan yanıma düşüp 

varalım
1716

 ve niçe tuģfe metā‘lar vardır ki
1717

 bu gece seniñle gümrükden ķaçırıp oraya 

buraya sepişdirelim
1718

 dedikde Māhān da bāzergān degil mi fā’ideyi işitdigi gibi mesrūr 

olup iyi dediñ birāder deyip yārānına ĥaber etmeyip kimse šuymadan bāġ-çeniñ bir tenhā 

šarafından çıķıp ģerífiñ peşine düşüp gider.
1719

 Dedigi yer ķadar gidip ķarārı geçdikde 

Māhān fikre varıp behey
1720

 cānım yol ne pek uzandı deyip cā’iz
1721

 ki ben keyifli olmaġla 

baña böyle uzaķ göründü. Yoldaşım yolu bilmeyecek degile
1722

 deyip açmaz ķoyup bu šarz 

üzere šurmadan çekilip giderler. El-ķıŝŝa tā ol zamāna dek [T 30a] giderler ki ŝabāģ 

ĥurūslar
1723

 ötecek vaķt olur. Hemān ol demde Māhān’ıñ öñünden yoldaşı ġā’ib olur.
1724

 

Māhān’dır
1725

 bu ģāli gördükde ayılıp ‘aķlı başına gelir. Āh vāhlar eder lākin ne çāre? 

                                                 
1708

 yer: M’de yok 
1709

 gitdikde nā-gāh gördü ki: gitdiler nā-gāh gördüler T / gitdikde nā-gāh gördü A 
1710

 ķarşısından: ķarşısında M 
1711

 be ĥoş: ĥoş T / bir ĥoş M 
1712

 aķçemiziñ: aķçemiz M, A 
1713

 ĥidmet-kārlarımı: ĥidmet-kārımı T / ĥidmet-kārları M 
1714

 duymaya: šuymayıp bir T 
1715

 içinde: A’da yok 
1716

 varalım: varayım T 
1717

 ki: T ve A’da yok 
1718

 sepişdirelim: sepişdireyim A 
1719

 gider: gidip M 
1720

 behey: be M, A 
1721

 cā’iz: cā’izdir M 
1722

 bilmeyecek degile: bilir A 
1723

 giderler ki ŝabāģ ĥurūslar: giderler ki ŝabāģ ĥurūsları M / giderler ŝabāģ ĥurūsları A 
1724

 Māhān’ıñ öñünden yoldaşı ġā’ib olur: yoldaşı Māhān’ıñ öñünden ġā’ib olur T / yoldaşı Māhān’ıñ 

öñünden ġā’ib M 
1725

 Māhān’dır: Māhān da M 
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Ģesābsız yer
1726

 gitmekle ķatı bí-tāb olmuşidi. Nā-çār bir šaş
1727

 dibine ŝıġınıp uyķuya 

varır. Bir zamāndan ŝoñra gün šoġup güneşiñ sıcaġıyla
1728

 ortalıķ ķızdıķda Māhān da 

uyanıp ŝaġa ŝola baķdıķda görür ki
1729

 otsuz
1730

 ŝusuz bir šaşlı dikenli yerdir ki aŝlā ins ü 

cinden
1731

 ve ģayvānātdan nām u nişān yoķ. Her diken gözüne bir siyāh yılan görünüp ve 

šaşlar güneş ģarāretinden yanıp siyāh olmuş bir yerdi
1732

 ki insāna vaģşet ve ģayvāna 

dehşet gelirdi. Nā-çār yola girip bir šarafdan ŝusuzluķdan cigeri kebāb olup
1733

 ve bir 

yañadan aŝlā ins ü cinden nām u nişān yoķ ķorķunç yerlerden geçdikde yüregi aġzına gelip 

gāh ucu bucaġı yoķ beyābānlar geçip gāh menāre
1734

 gibi šaġlar aşıp biñ zaģmetle aĥşama 

dek gidip çünki aĥşam olup ortalıġı raģmet ķapladı. [A 58b] Māhān-ı [M 93a] derd-mend 

bir maġāra bulup içine girip biñ dürlü ķorķuyla oturup
1735

 ģayret ile šururken nā-gāh 

ķulaġına bir ādem sesi šoķunup ŝanki ölmüş tenine
1736

 ģayāt geldi. Hemān
1737

 cān atıp 

maġāradan šaşra çıķıp yola indikde
1738

 anı gördü kim uzaķdan bir ķarı ile bir ķoca 

arķalarına birer yük çalı yüklenip šurmadan muŝāģabet edip geliyorlar.
1739

 Ķocadır 

Māhān’ı gördükde hemān-dem ileri sürüp yanına gelip kimsin ve böyle vaķtde bunuñ gibi 

beyābān
1740

 yerde ne ararsın? Bu yerler elbette dívler ve yırtıcı cān-āverler yeridir ve her 

dürlü āfetle
1741

 šopšoludur. Ne ‘aķl ile buraya geldiñ dedikde Māhān da bir merd-i ġaríbim 

bir belāyla şehrimden
1742

 ayrılıp düşdüm. Kendi iĥtiyārımla gelmedim. Dün gece bir 

miķdār yārānla bir bāġ-çede idik. Biraz gezinmege ķalķdıķda
1743

 bāzergānlıġa gitmiş bir 

                                                 
1726

 yer: pek T 
1727

 šaş: ķaya M, A 
1728

 sıcaġıyla: ıŝıcaġı ile M / sıcaġı ile A 
1729

 ŝaġa ŝola baķdıķda görür ki: ŝaġa ve ŝola baķdıķda gördü ki M / ŝaġa ve ŝola baķdıķda görür ki A 
1730

 otsuz: bir otsuz T 
1731

 ins ü cinden: ins ü cin T / ins cin A 
1732

 yerdi: yer idi M 
1733

 ŝusuzluķdan cigeri kebāb olup: ŝusuzluķ cigerin kebāb edip T 
1734

 menāre: menāreler T 
1735

 ķorķuyla oturup: ķorķu ile oturup ve T 
1736

 tenine: tenine bir T 
1737

 hemān: hemān-dem M, A 
1738

 indikde: yetişdikde T / girdikde M 
1739

 geliyorlar: gelirler M 
1740

 beyābān: yaban M, A 
1741

 elbette dívler ve yırtıcı cān-āverler yeridir ve her dürlü āfetle: dívler ve yırtıcı cān-āverlerle M, A 
1742

 şehrimden: şehrden M 
1743

 ķalķdıķda: ķalķdım da M 
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ortaġım vardı.
1744

 Nā-gāh
1745

 çıķagelip vāfir metā‘ getirdim gel gidelim dedikde ben de 

ardına düşüp ŝabāģa dek gitdik. Ĥurūslar
1746

 ötdükde gözümden ġā’ib oldu. Tañrı
1747

 

‘aşķına baña bir yol gösterip ĥaste cānıma bir dermān eyleñ dedikde ķocadır Māhān’ıñ bu 

ġaríb ģikāyesini işitdikde dedi ey derd-mend-i bí-çāre! Anañ babañ alķışı başıñda imiş ki 

seniñ ol yoldaşım dedigiñ ādem yiyici bir dívdir ki
1748

 adına Hābíl-i Beyābāní derler. İşi 

gücü dā’imā seniñ gibi derd-mendleri birer šaríķla bu beyābāna
1749

 düşürüp āĥir-kār
1750

 

helāk eyler. Bizim de başımıza bir ġaríb ģāl gelip bir šaríķla buraya düşdük. Menzilimize 

vardıķda saña söyleyelim. Hele saña Ģaķ Te‘ālā’nıñ lüšfu olup bize rāst geldiñ. Şimden 

ŝoñra hiç ķorķmayıp bizimle bile olup biri birimizle
1751

 yār-ı hem-dem olup arķa yardım 

olalım deyip yola girdiler. Māhān da bunlarıñ ardına düşüp gitdi. Yolda aŝlā söz 

söyleşmeyip çekilip gitdiler. Tā ol vaķte dek gitdiler ki
1752

 ŝabāģ [A 59a] yaķın olup 

ĥurūslar ötmek zamānı olduķda hemān-dem ķarı ile ķoca ikisi de Māhān’ıñ gözünden ġā’ib 

olup [T 30b] nā-bedíd oldular.
1753

 Māhān yine
1754

 bu ģāli gördükde cān başına ŝıçrayıp [M 

93b] ķorķuya düşdü ve yürümekden šāķati šāķ olup
1755

 bir šaş dibinde ŝabāģa dek yatdı. 

Çünki ŝabāģ olup ‘ālem rūşen olduķda gördü ki dünkü günden daĥı ziyāde ŝarp cümle šaġ 

ve šaş aŝlā yol iz yoķ bir ġaríb yere gelmiş ve bir gün bir gece yemek
1756

 yemeyip ķarnı 

pek acıķmış idi.
1757

 Nā-çār olup
1758

 yerden ot kökleri çıķarıp
1759

 bir miķdār çöplenip biñ 

dürlü zaģmetle yola girdi ve aĥşam oluncaya deķ āh vāhla niçe šaġ ve depe
1760

 geçdi. 

Aĥşam olduķda yine bir ķaya ķoltuġuna siñip bir miķdār yatdı. Bir zamāndan ŝoñra 

                                                 
1744

 vardı: var idi T, M 
1745

 nā-gāh: T’de yok 
1746

 ĥurūslar: ĥurūs T, A 
1747

 Tañrı: Tengri A 
1748

 ki: A’da yok 
1749

 bu beyābāna: beyābāna T / buraya A 
1750

 āĥir-kār: M ve A’da yok 
1751

 bile olup biri birimizle: olup biri birimize T / olup biri birimizle A 
1752

 ol vaķte dek gitdiler ki: şol vaķte dek T, A 
1753

 oldular: oldu A 
1754

 Māhān yine: gine M / Māhān gine A 
1755

 olup: olmuşidi M / olmuşdu A 
1756

 yemek: T ve M’de yok 
1757

 acıķmış idi: acıķmışidi A 
1758

 olup: M ve A’da yok 
1759

 çıķarıp: çıķarıp yer idi T 
1760

 vāhla niçe šaġ ve depe: vāh ile niçe šaġ ve depeden T 
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ķulaġına bir at tapırdısı
1761

 gelip gūyā kendisine ġaybdan Ģıżır erişip ŝanki ölmüşiken 

yeñiden ģayāt
1762

 buldu. Yerinden ŝıçrayıp baķdıķda
1763

 gördü ki bir atlı kimsedir ki ġāyet 

eşkin bir ata binmiş ve yedeginde de bir at var
1764

 šurmadan geliyor. Nā-gehān altındaki at 

bir uġurdan Māhān’ı göricek ürküp duravardı. Üstünde olan
1765

 ādem de dört yanına baķıp 

Māhān’ı gördükde hemān-dem
1766

 dalķılıç olup üstüne sürdü ve
1767

 behey
1768

 ģeríf! Bu 

vaķtde bunda
1769

 ne ararsın ĥırsız mısıñ? Daĥı yoldaşıñ var mıdır? Tíz
1770

 söyle yoĥsa 

başıñı keserim dedikde Māhān da ey şeh-bāzım!
1771

 Allāh için olsun baña ķıyma. Bir 

vāķı‘aya uġramış ġaríbim diyü
1772

 bütün ģikāyesini beyān eyledi. Çünki ol kimse 

Māhān’dan bu ģikāyeyi
1773

 işitdi. Parmaġını ıŝırıp ta‘accüb eyledi ve dedi ki
1774

 ey derd-

mend-i bí-çāre! Ellerinden iyi ĥalāŝ olmuşsun. Kendiñe lā-ģavle oķuyup üfür ki selāmetle 

buncılayın belādan ķurtulmuşsun.
1775

 Ol seniñ [A 59b] ķarı ķoca dedigiñ iki dāne ādem 

yiyici dívdir ki erkeginiñ adına Ġílā ve dişisiniñ adına Hílā derler.
1776

 İşleri
1777

 oldur ki 

seniñ gibi ādemleri böyle girdāba düşürüp helāk eylerler.
1778

 Ģaķķ’a çoķ şükreyle ki saña 

żararları šoķunmamış. Ben
1779

 bunca zamāndır ki anlarıñ ardına düşüp bu beyābānlarda
1780

 

                                                 
1761

 ķulaġına bir at tapırdısı: bir at patırdısı T 
1762

 erişip ŝanki ölmüşiken yeñiden ģayāt: erişdi ŝanki ölmüş idi tekrār cān M / erişdi ŝanki ölmüşidi tekrār 

cān A 
1763

 baķdıķda: ķalķdıķda T 
1764

 yedeginde de bir at var: yedeginde bir at vardır T 
1765

 olan: T’de yok 
1766

 hemān-dem: A’da yok 
1767

 ve: T’de yok 
1768

 behey: M ve A’da yok 
1769

 bunda: M’de yok 
1770

 tíz: M’de yok 
1771

 şeh-bāzım: şāh-bāzım A 
1772

 diyü: daĥı A 
1773

 ģikāyeyi: ģikāyeleri M, A 
1774

 ve dedi ki: dedi ki M / ve dedi A 
1775

 ķurtulmuşsun: ķurtulmuş olasın T 
1776

 dāne ādem yiyici dívdir ki erkeginiñ adına Ġílā ve dişisiniñ adına Hílā derler: ādem yiyici dívlerdir ki 

erkegine Ġílā ve dişisine Hílā derler T / dāne ādem yiyici dívdir ki erkeginiñ adına Ġílā ve dişisiniñ adına 

Hílā derlerdi M 
1777

 işleri: işler M 
1778

 eylerler: eyler T, A 
1779

 ben: T’de yok 
1780

 beyābānlarda: beyābānda T, A 
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aramaķdayım. Ola ki ele getirip helāk edeydim
1781

 tā ki ĥalķ anlarıñ şerrinden emín olalar. 

Hemān šurma Tengri’ye ŝıġınıp şu yedege bin ki
1782

 sencileyin [M 94a] bir ġaríb kimseye 

rāst gelirsem bindireyim diyü yanıma almışidim ve bolay ki ol mekkārelere rāst gelip
1783

 

elimdeki ķılıçla iki pāre edeydim dedikde
1784

 Māhān da niçe günler ol beyābānda yayan
1785

 

yürümekden šāķati šāķ olmuşidi. Ol atlıdan bu lüšfu gördükde hemān-dem ol yel ayaķlı ata 

binip ģerífiñ ardına düşüp şimşek gibi gitmege başladılar.
1786

 Biraz gidip niçe šaġ ve der-

bend geçip bir zamāndan
1787

 ŝoñra bir cennete beñzer güzel ŝaģrāya erişdiler ki
1788

 başdan 

başa yeşil çemen içinde yer yer lāleler
1789

 sünbüller açılmış ve her šarafdan sāzlar ŝadāsı 

gelip ġulġule ile šolmuş ve meş‘ale vü mūmlarla göklere dönmüş. Bir ālāy ādem bölük 

bölük oturup kimi öteden bize geliñ diyü el ŝalar ve kimi beriden buraya ķonuñ
1790

 diyü 

çaġırıp da‘vet eyler lākin Māhān’ıñ öñünde olan atlı
1791

 hiç bunlara baķmayıp ve birine de 

aŝlā cevāb vermeyip eser yel gibi ol ŝaģrāyı
1792

 geçip gitdi. Vāfir yer
1793

 gitdikden ŝoñra bir 

yere daĥı geldi ki ādem ķanı ile ortalıķ boyanmış bir ceng ü cidāl ki hāy u hūy
1794

 dünyāyı 

dutup ķuma vardı hā
1795

 diyü bir ķızılca [T 31a] ķıyāmetdir ki hiç dünyāda miśli 

görülmemiş. Māhān-ı derd-mend bu ģāli gördükde yüregi ķopup cānı
1796

 aġzına geldi lākin 

öñünde olan atlı bu cengi de gördükde hiç aldırmayıp bir kenārından geçip gitdiler. [A 60a] 

Bir zamāndan ŝoñra ķarşıdan vāfir meş‘aleler göründü. Bir kütürdü bir ġulġule idi ki 

işidenleriñ yüregi ķopardı.
1797

 Yaķın geldiklerinde Māhān ‘acebā bunlarda ne şekil
1798

 belā 

                                                 
1781

 edeydim: edeyim T 
1782

 ŝıġınıp şu yedege bin ki: şükreyle ki ben T 
1783

 ve bolay ki ol mekkārelere rāst gelip: ol mekkārelere rāst gelip bolay ki T / ve bolay ki ol şikārelere rāst 

gelip M 
1784

 dedikde: dedi A 
1785

 yayan: T’de yok 
1786

 başladılar: başladı T 
1787

 geçip bir zamāndan: geçdikden T 
1788

 ki: T’de yok 
1789

 lāleler: A’da yok 
1790

 ķonuñ: geliñ T 
1791

 atlı: atları A 
1792

 ŝaģrāyı: ŝaģrāya T 
1793

 yer: A’da yok 
1794

 ceng ü cidāl ki hāy u hūy: ceng ü cidāldir hāy hūy T / ceng ü cidāldir ki hāy u hūy A 
1795

 hā: hāy T 
1796

 cānı: cān A 
1797

 ķopardı: ķopar idi T 
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ola diyü baķdıķda gördü ki
1799

 her biri menāre ķadar bir ālāy zengíler başdan başa ķašrāna 

boyanmış libāslar giyip kiminiñ fíl gibi ĥuršūmu var yere ŝarķmış kimi de ŝu ŝıġırı gibi 

boynuzlu ve kimi de ejder ŝūretinde bir ķorķunç ‘askerdir ki gören kimseniñ ‘aķlı çāk olur. 

Ellerinde šencere ķapaġı ķadar pūllu defler var ki ŝadāsından ķıyāmet ķopar bir hāy u 

hūydur
1800

 ki dillerle ta‘bír olunmaz. Māhān-ı faķíriñ altındaki at bu ŝadāyı işitdigi gibi 

kişneyip
1801

 iki ayaġı üstüne ķalķdı ve buñlarıñ āhengine göre raķŝa girip [M 94b] gāh o 

šarafa gāh bu šarafa atlamaġa başladı. Māhān-ı derd-mend bu ģāli gördükde yine
1802

 neye 

uġradıġını bilip kendiniñ ol Ģıżır ŝandıġı yādigār da
1803

 bir dív olduġunu añlayıp 

Tañrı’ya
1804

 ŝıġınıp nā-çār ellerini atıñ yelesine pek ŝarıp
1805

 oyluġunu muģkem ķıŝıp lā-

ģavle demege başlayıp gāh ‘aķlı başına
1806

 gelir gāh giderdi gāh gözlerini
1807

 yumup gāh 

da at ‘acebā beni nereye urur diyü yine
1808

 açardı. Bir zamāndan ŝoñra gözünü açıp 

baķdıķda ne gördü? Meger kendiniñ ol at dedigi yedi başlı çatal ķuyruķlu bir ejder imiş ki 

aġzından āteşler ŝaçıp ģayķırıp gider. Māhān’ıñ cān başına ŝıçrayıp ‘āciz ü ģayrān ķaldı. 

N’eylesin teslímden ġayrı bir çāre yoķ. Bu ģāl üzere vāfir yer gidip ol hengāme eden 

zengíler de
1809

 ayrılmayıp Māhān’ıñ ķorķduġunu gördükçe daĥı ziyāde şamata edip kimi 

ŝaġına ve kimi ŝoluna geçerlerdi. El-ķıŝŝa Māhān-ı derd-mendi ŝaġdan ve
1810

 ŝoldan dürlü 

dürlü masĥaralıġa alıp šopa šutulmuş maymuna döndürdüler. Ŝabāģ vaķti yaķın olup ĥurūs 

ötecek zamān [A 60b] olduķda hemān-dem altındaki ejder
1811

 ve öñündeki
1812

 atlı ve hāy u 

hūy eden zengíler cümlesi bir uġurdan ġā’ib olup kimse ķalmadı. Bí-çāre Māhān yine
1813

 

                                                                                                                                                    
1798

 şekil: müşkil T, M 
1799

 ki: kim M, A 
1800

 hāy u hūydur: hāy hūydur T 
1801

 kişneyip: kişnedi ve T 
1802

 yine: gine M / A’da yok 
1803

 da: A’da yok 
1804

 Tañrı’ya: Tengri’ye A 
1805

 ŝarıp: ŝarıp ve M, A 
1806

 ‘aķlı başına: başına ‘aķlı A 
1807

 gözlerini: gözlerin M 
1808

 yine: T’de yok 
1809

 zengíler de: zengílerden T 
1810

 ve: M ve A’da yok 
1811

 ejder: at T 
1812

 öñündeki: öñünce olan M, A 
1813

 yine: gine M / A’da yok 
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bu gece de böyle bir
1814

 ‘ažím varša ŝavıp ģar ģar ŝoluyaraķ bir gūşeye çekilip yatdı. Bir 

zamāndan ŝoñra ŝabāģ olup güneşiñ ısıcaġı gine
1815

 ortalıġı ķızdırdıķda Māhān’dır uyanıp 

gözlerini
1816

 ovaraķ yerinden ķalķıp ŝaġı ŝolu bir göz terāzūsuna urduķda gördü kim ucu 

bucaġı yoķ ŝamŝāfí ķırmızı ķum döşenmiş bir berr ü beyābāndır ki güneşiñ ŝıcaġından
1817

 

ķızıp dört šarafını āteş šutmuş. Hiçbir ŝıġınıp gölgelenecek yer de yoķ. Nā-çār āh u nāle ile 

yola düşüp biñ dürlü
1818

 zaģmetle aĥşama dek ol ŝaģrāyı šutup gitdi. Āĥir aĥşam yaķın 

olduķda bir çayırlı çemenli ŝu kenārı göründükde hemān-dem Māhān-ı derd-mend tāze cān 

bulup gelip ol ŝudan ķana ķana içip yüzünü
1819

 yudu. [M 95a] Ŝanki ķoca idi cüvān oldu. 

Ģaķķ’a ģamd edip bir yatacaķ yer araşdırmaġa başlayıp [T 31b] dedi ki her gece sevdādan 

gözüme niçe ĥayāller görünüp uçuķlu oldum. Bu gece bir tenhā yere girip olur olmaz 

ĥayāli kendime ķılavuz ŝanıp
1820

 ardına düşmeyeyim deyip gezerken bir büyük maġāra 

bulup içine girdi ve bir gūşesinde yatıp ešrāfına dā’ire çizip niçe du‘ālar oķuyup üfürdü. 

Ŝabāģa dek dívler ve cinler
1821

 şerrinden emín olup rāģat eyledi. Ŝabāģ olduķda yerinden 

ķalķıp hele Ģaķķ’a çoķ şükr ki bu gece bir mekre ŝataşmayıp şunda bir pāre rāģat üzere 

yatdım deyip ešrāfına baķdı. Gördü ki maġāranıñ bir šarafında aķçe ķadar bir delikden 

aydınlıķ geliyor. ‘Acebā bu aydınlıķ nereden geliyor?
1822

 Bunuñ ötesi
1823

 ne ola deyip 

eliyle cehd edip ķazdı ve ešrāfını bolladıp baş ŝıġacaķ ķadar olduķda başını ŝoķup gördü ki 

ötesi meger cennete beñzer bir
1824

 bāġ-çe imiş. [A 61a] Hemān-dem iķdām edip daĥı 

ziyāde ķazıp biñ zaģmetle öteye
1825

 geçip bāġ-çeye girdi. Gördü kim dünyāda
1826

 

görülmedik ve aŝlā
1827

 işidilmedik bir bāġ-çedir ki dillerle ta‘bír olunmaz. Bir šarafı yemiş 

                                                 
1814

 bir: A’da yok 
1815

 gine: T’de yok 
1816

 gözlerini: gözlerin M, A 
1817

 bir berr ü beyābāndır ki güneşiñ ŝıcaġından: yatır bir beyābāndır ki güneşiñ ıŝıcaġından M, A 
1818

 āh u nāle ile yola düşüp biñ dürlü: āh vāhla yola düşüp biñ dürlü T / āh u nāle ile yola düşüp biñ M 
1819

 yüzünü: yüzün M, A 
1820

 ķılavuz ŝanıp: ķulaġuz T 
1821

 dívler ve cinler: cinler ve dívler M, A 
1822

 ‘Acebā bu aydınlıķ nereden geliyor?: ‘Aceb bu aydınlıķ nereden gelir? M, A 
1823

 ötesi: ortası T 
1824

 cennete beñzer bir: bir cennete beñzer T 
1825

 öteye: öte M, A 
1826

 dünyāda: M’de yok 
1827

 aŝlā: T ve A’da yok 
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aġaçları ve bir šarafı bōstān. Yer yer āb-ı ģayāt gibi ŝular çaġlayıp aķar. Ortasına
1828

 

ķırmızı parmaķlıķlar çekilip üstüne aŝmalarla šopšolu ķameriyyeler
1829

 yapılmış ve 

aġaçlarında ol ķadar meyveler
1830

 var ki dallarınıñ her biri ‘ābidler gibi kimi rükū‘a ve kimi 

sücūda varmış ve
1831

 nāzenín yañaġı gibi
1832

 elmalar ‘āşıķ çehresinden nişān verir. Ayvalar 

dil-ber šušaġı gibi dürrāķí
1833

 şeftālūlar nārlar ĥod her biri bir
1834

 la‘l ģoķķasına beñzer. 

Şeker armudları
1835

 ise her biri bir meşrebe-i cüllāb incirlerini
1836

 ŝorarŝañ bir šabaķ 

sükkerí mümessek pālūdedir. Ķayısıları ĥod
1837

 cāna cān ķatar. Kirasları ise
1838

 yāķūta šaş 

atar. Üzüm ŝalķımları
1839

 ŝanki şarābla šolmuş ŝurāĥílerdir.
1840

 Ķavunları ĥod birer kelle 

şeker
1841

 ķarpuzlarını derseñ ĥod ķarlı buzlu [M 95b] kāse kāse şerbet.
1842

 El-ķıŝŝa Māhān 

bu
1843

 bāġı böyle bir cennet-i zíbā gördükde ‘aķlı başından gidip ‘aceb bekçişi var mı
1844

 ki 

ŝoñra yaķayı ele veririz deyip bir iki kerre bāġ-çe-vān
1845

 diyü çaġırdı. Gördü kim aŝlā 

gelir gider yoķ. Bildi ki tenhādır. Hemān-dem ķoyulup meyvelerden devşirip yemege 

başladı. Birķaç gün idi ki bir şey yememişdi.
1846

 Murād üzere yemişe girip
1847

 ŝuyun 

aķıdaraķ yiyip ŝafālanırken nā-gāh ķulaġına bir ķorķunç āvāz
1848

 geldi ki ey ģarām-zāde! 

                                                 
1828

 ortasına: ortası M 
1829

 ķameriyyeler: ķameriyyelerle T 
1830

 meyveler: yemiş T, A 
1831

 kimi rükū‘a ve kimi sücūda varmış ve: kimi rükū‘a varmış ve kimi secdeye inip M / rükū‘a varmış kimi 

secdeye A 
1832

 gibi: T’de yok 
1833

 dürrāķí: M’de yok 
1834

 bir: A’da yok 
1835

 armudları: emrūdları M 
1836

 incirlerini: incirleriñ T 
1837

 ĥod: M ve A’da yok 
1838

 kirasları ise: kiraslar ise T / kirasları A 
1839

 ŝalķımları: ŝalķımı T 
1840

 ŝurāĥílerdir: ŝurāĥíler M 
1841

 şeker: sükker T, M 
1842

 ĥod ķarlı buzlu kāse kāse şerbet: ķarlı buzlu kāse kāse şerbetler T 
1843

 bu: M ve A’da yok 
1844

 var mı: var mıdır M 
1845

 bāġ-çe-vān: bāġ-vān A  
1846

 gün idi ki bir şey yememişdi: gün yoķ. Bildi ki bir şey yoķdur. Diş bilemişidi T 
1847

 girip: girdi T 
1848

 āvāz: ŝadā T 
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Çek eliñi
1849

 işte vardım dedikde Māhān-ı derd-mend žāhir bu āvāz bizedir. ‘Acebā yine ne 

belādır ki
1850

 geldi ola diyü ĥavfla dört yanına baķınca
1851

 gördü kim bir iĥtiyār kimse eline 

bir ŝopa almış āteş gibi ĥışmla erişip hemān göz açdırmadan
1852

 Māhān-ı bí-çāreye girişip 

bir iki ilişdirdi ve dedi ki ey ģarām-zāde! [A 61b] Niçe zamāndır ki ben bu bāġa baġrım 

yaġın eridip ‘ömrümü
1853

 çürütdüm ve ırmaķ gibi terler aķıdıp bu mertebeye getirdim. Her 

bir dalı
1854

 baña cānımdan sevgili bir oġul gibi iken sen kimsin ki bí-pervā girip yemişlerini 

devşirmek için dalların
1855

 burup ķırasın? Yoĥsa bu bāġ seniñ babañdan ķalma mírāśıñ
1856

 

mıdır ki yemişlerini yiyip istedigiñ gibi atıp šutasın ve bu bōstānı
1857

 böyle ķarış muruş 

edip tarlaya ŝıġır girmişe döndürmüşsün? [T 32a] Behey
1858

 ģayvān! Sen bunu eşek aĥırı 

yāĥūd deve šamı mı ŝandıñ diyü gelberi eyledikde Māhān-ı derd-mend feryād edip ey güzel 

yüzlü šatlı sözlü babacıġım! Tengri ‘aşķına biraz ŝabreyle ki ben
1859

 belāya uġramış bir 

derd-mendim. Başımdan geçeni saña söyleyeyim dedikde pír de
1860

 dögmekden ferāġat 

edip ŝopasına šayanıp söyle görelim ne yüzden sitem görüp ne şekil
1861

 belāya uġramışsıñ 

dedi. Māhān-ı derd-mend ķocadan bu mülāyemeti
1862

 gördükde vaķ‘asını çāķ 

evvelinden
1863

 bāġa girinceye dek birer birer
1864

 beyān edip her gün bir dürlü mekre ve her 

sā‘at bir
1865

 gūne zaģmete uġrayıp gāh [M 96a] dív eline düşüp
1866

 gāh ejderlere binip 

başına bir sürü cinler üşüp gāh šaġ ve ŝaģrālar aşıp āĥir bāġa girip açlıķ cānına kār etmegin 

nā-çār bu edebsizlige el urduġunu beyān eyledi. Pírdir Māhān’dan bu ģikāyeleri işidip 

                                                 
1849

 eliñi: eliñ M, A 
1850

 yine ne belādır ki: gine ne belā M, A 
1851

 baķınca: baķdıķça M 
1852

 açdırmadan: açdırmayıp T 
1853

 ‘ömrümü: ‘ömrüm M, A 
1854

 dalı: dal T 
1855

 dalların: dalları M, A 
1856

 ķalma mírāśıñ: ķalmış mírāś T 
1857

 šutasın ve bu bōstānı: šutarsın ve bu sitāyişi T 
1858

 behey: be M 
1859

 ki ben: M’de yok 
1860

 pír de: pírdir T 
1861

 şekil: müşkil T 
1862

 Māhān-ı derd-mend ķocadan bu mülāyemeti: Māhān ķocadan mülāyemet M 
1863

 çāķ evvelinden: evvelinden çāķ M 
1864

 birer birer: bir bir T 
1865

 bir: bu T 
1866

 düşüp: düşüp ve T 
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ģayrān oldu ve dedi ki ey derd ü ġama mübtelā olmuş kimse! Ol seniñ gezip yürüdügüñ 

ŝaģrālar Ķāf šaġı etekleridir. Ne ķadar dívler ve
1867

 cinler ve sā’ir ervāģ-ı ĥabíśe varsa
1868

 

anda mekān šutup dā’imā fesād u şerr
1869

 edip dürlü dürlü mekrle ĥalķı birer dāma 

düşürüp
1870

 başına dünyāda olmadıķ belālar üşürüp helāk eylerler [A 62a] ve gāhí ellerine 

sencileyin bir āvāre girdikde kimi anası ve kimi babası ŝūretine
1871

 ve kimi de bir dostu 

yāĥūd ĥayr ŝāģibi bir ādem ķıyāfetine girip esirgeyip saña ķılavuz
1872

 olup seni bir 

selāmete çıķarayım diyü dürlü dürlü efsūnlar edip
1873

 her biri bir yoldan gidip niçe günler 

de
1874

 ser-gerdān ederler. Āĥir bir gün
1875

 bir yardan uçurup anı da helāk ederler. Ģaķķ’a 

çoķ şükrler eyle ki Ģaķ Te‘ālā’nıñ tevfíķı saña yār olup ellerinden selāmetle ĥalāŝ olup bu 

mekāna geldiñ. Artıķ bir daĥı anlar saña yol bulamazlar. Bu yere šılsım çekilmişdir. Dív 

ü
1876

 cinden kimse ol šılsımı geçemezler. İmdi şimden ŝoñra hemān
1877

 saña lāzım olan 

vilāyet ārzūsunu ve vašan hevāsını göñlüñden çıķarmaķ gerekdir. Zírā eger ‘anķāyla olsañ 

bu yerlerden
1878

 ol diyāra varamazsıñ. Nā-çār bunda ķalıp eglenmelisin. İşte ben ise bir pír 

ü iĥtiyār kimseyim. ‘Ömrüm āĥire erişip dünyāda birķaç günlük ‘ömrüm ķalmışdır ve bu 

gördügüñ bāġ benim kendi mülkümdür ve bunda yaķın yerde bir şehr vardır. Anda da niçe 

mülk ü emlākim ve māl ü esbābım vardır. Şöyle ki
1879

 cihānda aŝlā bir şeye iģtiyācım 

yoķdur. Hemān bu ķadar var
1880

 ki ‘ömrüm içinde hiç evlād yüzü
1881

 görmeyip evlāda 

ģasretim. Seni böyle bir şeh-bāz dil-āver yigit gördükde cānım saña pek ıŝındı. Eger ķā’il 

olursañ
1882

 seni oġul edinip bu bāġı ve sā’ir nem varsa
1883

 hep saña bildireyim ve bir boyu 

                                                 
1867

 dívler ve: T’de yok 
1868

 varsa: var ise T 
1869

 fesād u şerr: şerr u fesād M 
1870

 birer dāma düşürüp: bir dāma düşürüp ve M 
1871

 kimi anası ve kimi babası ŝūretine: kimi anası babası ŝūretine girip T / anası babası ŝūretine girip M 
1872

 ķılavuz: ķulaġuz T 
1873

 edip: edip ve M, A 
1874

 günler de: günler M 
1875

 bir gün: anı da T 
1876

 dív ü: dív T 
1877

 hemān: T’de yok 
1878

 bu yerlerden: buradan T 
1879

 ki: M’de yok 
1880

 aŝlā bir şeye iģtiyācım yoķdur. Hemān bu ķadar var: bir şeye iģtiyācım ķalmamışdır ammā bu ķadar 

vardır T 
1881

 yüzü: T’de yok 
1882

 ķā’il olursañ: ķābil olursa T 
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uzun
1884

 serv-i nāzenín ķız alıvereyim. Dā’imā anıñla źevķ u ŝafāda [M 96b] ol. Ben de 

‘ömrüm āĥir oluncaya deķ size baķıp göñlüm egleyeyim. Sen de beni babalıġa ķabūl edip 

ĥāšırımı
1885

 gözedesin ve tāzelik hevāsıyla benden uŝanıp āĥir yere gitmeyesin dedikde 

Māhān pírden bu güzel [A 62b] sözleri işitdikde dedi ki
1886

 hey baba! Ne demekdir ki
1887

 

sencileyin mübārek iĥtiyārı babalıġa ķabūl eylemeyip ķaçam?
1888

 [T 32b] Ģaķ Te‘ālā 

senden rāżí olsun. Ben ölmüş iken
1889

 bu mekāna gelmekle tāze ģayāt buldum. Bundan 

ŝoñra saña oġul olmaķ degil ķuluñ ķurbānıñ olup her ne ķadar emriñ varsa
1890

 buyuruñ
1891

 

cümlesini biñ cānla göreyim ve ‘ömrüm olduķça seniñle bile olup āĥir yerlere gitmeyeyim. 

Pes pír de Māhān’ıñ bu sözlerinden
1892

 şād olup el šutuşdular ve ‘ahd ü peymān edip biri 

biriyle baba oġul olup
1893

 görüşdüler. Andan ŝoñra pír Māhān’a artıķ seniñle bizim 

ortamızda olan yabancılıķ gitdi. Ķalķ saña bāġıñ öbür šarafında
1894

 niçe köşkler vardır 

göstereyim deyip yerinden ķalķdı. Māhān da ardına düşüp vardılar. Gördü
1895

 kim ŝāfí 

āyíne gibi mücellā ŝummāķí mermerlerle
1896

 yapılmış köşkler. Cümle altın ve lāciverdle 

naķş olunmuş yer yer şādırvānlar fışķırıp aķar. Şāhlara
1897

 maĥŝūŝ bir zíbā sarāydır
1898

 ki 

ne gözler görmüş ve ne ķulaķlar işitmiş. Ābnūŝdan ve ĥām gümüşden taĥtlar ķurulmuş ve 

ibrişim ĥalılar döşenmiş. Pírdir Māhān’a bir dōlābdan
1899

 yemekler ve şerbetler çıķarıp 

żiyāfetler eyledi. Māhān da murād üzere ol
1900

 ša‘āmlardan yiyip Ģaķķ’a çoķ şükrler edip 

píre du‘ālar eyledi. El-ķıŝŝa Māhān ol güzel bāġda pír ile aĥşama dek ŝoģbetler edip 

                                                                                                                                                    
1883

 varsa: var ise T 
1884

 uzun: M’de yok 
1885

 ĥāšırımı: ĥāšırım M 
1886

 dedi ki: dedikde T 
1887

 ki: T’de yok 
1888

 ķaçam: ķaçınam M, A 
1889

 ölmüş iken: ölmüşiken T 
1890

 varsa: var ise T 
1891

 buyuruñ: buyur M, A 
1892

 sözlerinden: sözünden M, A 
1893

 olup: oldular T 
1894

 öbür šarafında: ešrāfında M 
1895

 gördü: gördüler T 
1896

 ŝummāķí mermerlerle: ŝummāķí mermerle T / ŝāfí mermerlerle M 
1897

 şāhlara: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
1898

 sarāydır: yerdir T 
1899

 Māhān’a bir dōlābdan: bir dōlābdan Māhān’a M / dōlābdan Māhān’a A 
1900

 ol: M’de yok 
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niçe
1901

 ‘ālemler eylediler. Çünki aĥşam yaķın oldu. Pír dedi ki ey sa‘ādetli oġlum!
1902

 Sen 

bu bāġda ķalıp źevķ u ŝafāda ol. Ben şehre varıp seniñ için yemekler pişirdip
1903

 esbāblar 

getireyim ve daĥı her ne ķadar levāzım varsa
1904

 cümlesini görüp hep alıp geleyim. 

Pírlikdir
1905

 belki bu gece eglenmeli olup gelemezsem ŝaķın göñlüñe nesne [A 63a] 

gelmesin ve ķorķuya düşüp ĥāšırıñ períşān olmasın. İşte şu büyük aġacıñ
1906

 üstüne çıķ ki 

anda bir ādem yatacaķ ķadar yer yapılmışdır
1907

 yatıp rāģat ol ve
1908

 işte nerdübānı budur 

deyip ipden [M 97a] yapılmış bir nerdübānı vardı
1909

 anı da gösterip dedi ki üstüne 

çıķdıķdan ŝoñra nerdübānı çekip yuķarı
1910

 alıp bí-pervā ‘ālemiñde ol. Eger cihān ĥalķı bir 

yere gelseler saña
1911

 el erişdirmege ķādir olamazlar ammā saña da gerekdir ki olur 

olmaz
1912

 mekr ü efsūna aldanıp aşaġı inmeyesin deyip niçe yüzden vaŝiyyet ü 

naŝíģatler
1913

 edip şehrden šarafa revāne oldu. Çünki Māhān bāġda tenhā ķaldı. Bir zamān 

başını fikr deryāsına ŝalıp düşündü. Āĥir ortalıķ ķaranlıķ olduķda hemān-dem ol 

nerdübāndan aġacıñ üstüne çıķıp nerdübānı da
1914

 yuķarı
1915

 çekip aldı. Gördü kim bir lašíf 

taĥt var. Üstüne
1916

 ašlas minder bıraġılmış ve ŝaġ ve ŝolunda dallar arasına
1917

 ŝofralar 

aŝılmış içine dürlü dürlü çerezler
1918

 ķonulmuş. Māhān-ı derd-mend bunlardan bir miķdār 

yiyip niçe gecelerdi
1919

 ki ķara yerlerde ķara šopraķ üzerine
1920

 biñ dürlü ĥavfla yatıp rāģat 

                                                 
1901

 niçe: M’de yok 
1902

 oġlum: oġul M 
1903

 pişirdip: pişirip T, M 
1904

 varsa: var ise T 
1905

 pírlikdir: pírlikde T, M 
1906

 aġacıñ: aġaç T 
1907

 ķadar yer yapılmışdır: ķadar yer yapılmış yer vardır M / yer yapılmış yer vardır A 
1908

 yatıp rāģat ol ve: varıp anda rāģat ol T 
1909

 nerdübānı vardı: nerdübān var idi T 
1910

 yuķarı: yuķarıya T 
1911

 saña: T’de yok 
1912

 ammā saña da gerekdir ki olur olmaz: T’de yok 
1913

 naŝíģatler: naŝíģat T 
1914

 da: M ve A’da yok 
1915

 yuķarı: yuķarıya T 
1916

 üstüne: üstünde T 
1917

 arasına: arasında T, A 
1918

 çerezler: çerez A 
1919

 miķdār yiyip niçe gecelerdi: miķdārın yiyip niçe gecelerdi T / miķdār yiyip niçe geceler idi A 
1920

 ķara šopraķ üzerine: ķara šopraķ üzere M / ķuru šopraķ üzere A 
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olmamışdı.
1921

 Ol gece bí-bāk ü
1922

 bí-pervā ol hevā-dār yerde yatıp henüz uyķuya 

vardıķda ķulaġına bir ses geldi.
1923

 Başını ķaldırıp aşaġı baķdıķda
1924

 anı gördü kim bāġ-

çeniñ bir šarafından ģesābsız māh-pāre nāzenín
1925

 ķızlar görünüp her biriniñ elinde birer 

kāfūrí-mūm serv-i ĥırāmānlar
1926

 gibi ŝalınıp gelmekde. Çünki bāġıñ ŝuffesine geldiler. 

Hemān-dem ibrişim ĥalılar ve díbā maķ‘adlar döşeyip
1927

 bir altın muraŝŝa‘ taĥt ķurdular. 

Başları olan pençe-i āf-tāb geçip ol taĥt üzere [T 33a] ķarār eyledi. Peşkünler döşeyip [A 

63b] üstüne
1928

 muraŝŝa‘ faġfūrí šabaķlar ve yāķūt u fírūze kāseler dizilip andan ŝoñra 

sāķíler şarāb-ı erġuvāní ŝunmaġa başlayıp sāzendeler sāzlarını ele alıp faŝıllara ve raķķāŝ 

çengíler de zülflerin ‘āşıķ göñlü gibi períşān edip cilvelere ve bel ķırmaġa başlayıp
1929

 

bāġıñ içine bir cins velvele bıraġıp yeñi başdan fitneler ŝaldılar ki görenler yaķalarını çāk 

edip deli dívāne olurlardı.
1930

 Māhān-ı derd-mend ise aġaçdan bu temāşāyı gördükde ‘aķlı 

başından gidip
1931

 ‘aceb ben de bu meclis-i zíbāya ne šaríķla varabilsem diyü aġzınıñ ŝuları 

on [M 97b] yerden aķmaġa başladı ve yine
1932

 píriñ naŝíģati ĥāšırına gelip ĥavf edip epsem 

olurdu. Bir zamāndan ŝoñra nigār-ı nāzeníniñ
1933

 gözü aġaç üstünde Māhān’a šoķunup 

gördü ki bir yabancı ādem durmadan kendileriniñ meclisine
1934

 ģayrān olmuş baķıp durur. 

Görmezlenip kendi ‘āleminde oldu. Āĥir şarāb keyfi ile kelleler germ ve síneler nerm 

olduķda yanında olan māh-pāre cāriyelerden birine dedi ki şu aġaçda bir ādem var.
1935

 

                                                 
1921

 olmamışdı: olmamışidi M, A 
1922

 bí-bāk ü: bí-bāk T 
1923

 geldi: gelip T 
1924

 baķdıķda: baķdı T 
1925

 šarafından ģesābsız māh-pāre nāzenín: šarafından ģesābsız māh-pāreler ve nāzenínler T / šarafdan 

ģesābsız māh-pāre nāzenín M 
1926

 birer kāfūrí-mūm serv-i ĥırāmānlar : bir kāfūrí serv-i ĥırāmān T / bir kāfūrí-mūm serv-i ĥırāmlar M 
1927

 döşeyip: döşenip T 
1928

 döşeyip üstüne: döşenip üstüne T / döşeyip üste M 
1929

 sāzendeler sāzlarını ele alıp faŝıllara ve raķķāŝ çengíler de zülflerin ‘āşıķ göñlü gibi períşān edip cilvelere 

ve bel ķırmaġa başlayıp: sāzendeler de sāzlarını ele alıp faŝıla ve raķķāŝ çengíler de zülflerin ‘āşıķ göñlü gibi 

períşān edip cilvelere ve bel ķırmaġa başlayıp M / T’de yok 
1930

 olurlardı: olurdu T / olurlar idi M 
1931

 gördükde ‘aķlı başından gidip: görüp ‘aķlı başından gitdi T 
1932

 yine: gine M, A 
1933

 nāzeníniñ: nāzenín T 
1934

 durmadan kendileriniñ meclisine: šurmadan kendileriniñ meclise T / durma kendileriniñ meclisine A 
1935

 şu aġaçda bir ādem var: var şu aġaçda bir ādem T / var şu aġaçda bir ādem var M 
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Aĥşamdan beri bizim ŝoģbetimizi göz terāzūsuna urup
1936

 baķıp durur. ‘Aceb bu bāġıñ 

bāġ-bānı mıdır? Biz bunca zamāndır ki bu bāġa gelip egleniriz
1937

 hiç gece bunda bāġ-bāna 

rāst gelmedik. Varsa
1938

 bir merd-i ġaríb misāfir olmaķ gerekdir.
1939

 Var da‘vet eyle 

meclisimize gelsin. Uzaķdan baķıp
1940

 ŝoģbetimize ģasret çekecegine gelip temāşā eylesin. 

Biliriz kim ġaríbiñ ķalbi ŝınıķ ve ĥāšırı
1941

 ĥaste olur. Ĥāšırcıġını ele alıp ġaríb-nüvāzlıķ 

edelim ve
1942

 göñlünü ĥoş edip
1943

 bilece oturup başından geçeni ŝoralım dedikde cāriyedir 

fermān üzere Māhān’ıñ olduġu aġacıñ altına varıp [A 64a] aşaġıdan bülbül gibi çaġırıp 

bānū-yı devrānıñ da‘vetini dedikde Māhān’ıñ cānı da hemān ķılca ķalıp
1944

 ol meclise 

varmaġa biñ cānla mūm idi. Nerdübānı ŝalıverip aşaġı indi ve nigārıñ ģużūruna varıp yer 

öpüp du‘ālar eyledi ve murād eyledi ki
1945

 cümleden aşaġı otura. Hemān-dem nigār
1946

 

lüšflar edip beri geliñ diyü yanına da‘vet edicek cāriyeler de ķoltuġuna girip i‘zāz ü 

ikrāmla
1947

 taĥta çıķardılar. Nigārdır yanına alıp ĥoş geldiñiz ķademler getirdiñiz deyip ol 

aġaç üstüne çıķdıġınıñ aŝlını ŝorup adıñız nedir dedi. Māhān da cümle başından
1948

 geçen 

mācerāyı birer birer
1949

 ģużūr-ı nigāra ‘arż edip beyān eyledikde nāzenín vāfir acıyıp vāh 

vāh ne yavuz zaģmetler ŝavmışsız.
1950

 Ģaķ Te‘ālā ‘ivażların ede deyip cāriyelere buyurdu 

ki peşkünde olan leźíź yemeklerden bir iki šabaķ getirip Māhān’ıñ öñüne ķodular. Buyuruñ 

diyü teklíf edip kendi eliyle bir altın ķadeģi
1951

 şarāb-ı erġuvāníyle šoldurup Māhān’a 

ŝundu. [M 98a] Yine
1952

 sāķílerdir meydāna girip meclisde olanlara kāse kāse şarāblar 

                                                 
1936

 urup: ķoyup T 
1937

 egleniriz: gideriz M, A 
1938

 varsa: var ise T 
1939

 gerekdir: gerek T 
1940

 baķıp: M’de yok 
1941

 ĥāšırı: ĥāšır A 
1942

 edelim ve: edip T 
1943

 göñlünü ĥoş edip: M ve A’da yok 
1944

 ķalıp: varıp T 
1945

 ki: kim M 
1946

 nigār: nigārdır T 
1947

 girip i‘zāz ü ikrāmla: giricek i‘zāz ü ikrām ile T 
1948

 başından: başdan T 
1949

 birer birer: bir bir A 
1950

 vāh vāh ne yavuz zaģmetler ŝavmışsız: āh vāh ne yavuz zaģmetler ŝavmışsın T 
1951

 ķadeģi: ķadeģ A 
1952

 yine: gine M, A 
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ŝunmaġa başlayıp
1953

 bir šarafdan da sāzendeler
1954

 ser-āġāz edip çengíler de raķŝa girip 

ortalıķda demler sürülmege başlandı. Giderek Māhān
1955

 biri biri ardı ŝıra ŝunulan şarābdan 

mest olup ve bir šarafdan sāz u raķķāŝlar
1956

 cünbüşünden cūş u ĥurūşa gelip yüzü gözü 

açıldı. Nāzenín ise her yüzden lüšflar gösterip mülāyemetler eylerlerdi. Hemān-dem nigāra 

ŝarılıp gül yüzünden şeftālūlar almaġa başladı. Nāzeníndir hay küstāĥ ne işlersin ŝaķın 

dedikde Māhān da benim ‘ömrüm vallāh ol sen dedigiñ olmaz lākin ġurbetde geze geze 

ķara baġrım yanıp yüregim delik delik olmuşdur.
1957

 Seniñ ol kāfūrí-teniñi
1958

 bir pāre 

ŝarayım bir miķdār ģarāretim gitsin diyü ŝarıldı ve belinden ķavrayıp
1959

 altına aldı [A 64b] 

ve murād eyledi ki
1960

 mızrāġını erenler meydānına dike. Gördü kim ol ŝanem-i símín-ten 

dedigi [T 33b] bir ‘ifrítdir ki şekl-i murdārını gören ādemiñ mi‘desi bulanıp niçe yıllar 

iştihāsı bozulur. Gözleri ŝanki cehennem ķuyusudur ki içi ķanla ve çapaķla
1961

 šolmuş ve 

burnunuñ sümükleri ve aġzınıñ ŝalyaları ortalıġı almış.
1962

 Ŝaçı fetíl fetíl olup içinde yılan 

ve ‘afārít
1963

 ‘aķrebler yuvalar yapmış. Aġzı maġāra ķadar var. Dişleri bōstāna
1964

 dikilen 

eşek başına beñzer. Šušaķlarınıñ biri yerde ve
1965

 biri gökde ‘ālemi yutmaķ ister. Arķası 

bükülmüş ķarnı eski ģarār gibi sökülmüş memeleri ķašrān šulumu eli ayaġı arslan pençesi 

gövdesi ĥod keler
1966

 derisi. Māhān-ı miskín bu ģāli görünce cān başına ŝıçrayıp yüregi 

aġzına gelip
1967

 ejder pençesine düşmüş āhū gibi dem-beste vü ģayrān ķaldı. Gerçi ĥayli 

belāya ŝataşmışdı
1968

 lākin hiç böyle bir dāma šutulmuş degildi.
1969

 Her ne ķadar ķaçmaġa 

                                                 
1953

 başlayıp: başlayıp ve M, A 
1954

 šarafdan da sāzendeler: šarafdan sāzende T / bir šarafdan sāzendeler M 
1955

 Māhān: Māhān’a A 
1956

 raķķāŝlar: raķŝlar T 
1957

 olmuşdur: olup T 
1958

 teniñi: teniñe M, A 
1959

 ķavrayıp: ķaldırıp T 
1960

 ki: kim M, A 
1961

 çapaķla: çapaķ ile T / çapaġla M 
1962

 almış: almış ve M 
1963

 ‘afārít: M ve A’da yok 
1964

 bōstāna: bōstānda T 
1965

 ve: T ve A’da yok 
1966

 keler: arslan pençesi gövdesi ĥödükler T 
1967

 gelip: geldi T, M 
1968

 ŝataşmışdı: ŝataşmış idi T 
1969

 degildi: degil idi T 
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sa‘y eylediyse çāre bulamadı. Zírā ‘ifrít ayaġını
1970

 ŝarıp ķollarını boynuna šolayıp derdi
1971

 

ki ey bí-vefā! Aĥşamdan beri cemālime müştāķ olup bu ķadar niyāz eylerken şimdi 

ķaçmanıñ aŝlı nedir? Benim kemer belimi ķoçup gögsüñde olan [M 98b] yāreleriñe 

merhem gibi ŝarmaķ isterken ģālā böyle
1972

 nefret eylemeniñ ma‘nāsı nedir? Niçin šudaġım 

şarābını içmezsiñ ve zülfüm sünbülünü
1973

 ķoķup cānıña ŝafālar vermezsin? İmdi seniñle 

bu gece ŝabāģlara dek niçe demler
1974

 ‘ālemler eylesem gerekdir. Ķatı çoķ zamāndır ki 

elime seniñ gibi bir tāze cüvān girmedi ve vaŝlım gülünü kimse dermedi. Pes seniñle şekeri 

süde ķatıp murādım üzere rūzgārda bir ŝafā sürsem gerekdir. Māhān-ı bí-çāre ise 

ķorķusundan ödü yarılıp gāh
1975

 ‘aķlı başına gelip feryād ü fiġānlar edip gāh gine giderdi. 

Tā ŝabāģa dek bu ‘aźābla mu‘aźźeb olup ĥurūs ötecek vaķt olduġu gibi yine bunlar da
1976

 

bir uġurdan ġā’ib [A 65a] olup nā-bedíd oldular. Çünki ŝabāģ oldu. Māhān-ı derd-mend 

gördü kim ortalıķ bir ġayrı yüzden olmuş. Ol kendiye baba olduġu ķoca da bir dív imiş ki 

ol bāġı
1977

 dām-ı tezvír ķurmuş. Ģaķíķatde bir vírāne imiş ki içinde yer yer dikenler bitip 

her šarafı yılan ve çıyanlarla šopšolu. Altın ve muraŝŝa‘ kāseler
1978

 köpek yalaġı ve 

cüźāmlar çanaġı imiş ki içi mühmelātla šolu ve şarāb-ı erġuvāní
1979

 ŝandıġı ķan imiş ve 

ibrişim ģalılar ĥod
1980

 eski ģaŝır ve pelās imiş. El-ģāŝıl bir murdār ve
1981

 çirkin yer imiş ki 

ķalemlerle taģrír olunmaz. Pes Māhān’a Ģaķ Te‘ālā’nıñ tevfíķı erişip ‘íş u nūş
1982

 ve sā’ir 

ne ķadar ģarām varsa
1983

 cümlesine derūn-ı dilden tevbe vü istiġfārlar edip yüzünü yerlere 

sürüp zār zār aġladı ve el ķaldırıp du‘ā vü tażarru‘lar eyledi ki
1984

 eger bu belādan ĥalāŝ 

olup bir daĥı vašanına varırsa artıķ zühd ü ŝalāģ yoluna gide. Hemān ol vaķtde başdan başa 

                                                 
1970

 ayaġını: ayaġına T 
1971

 derdi: der idi T 
1972

 böyle: M’de yok 
1973

 sünbülünü: sünbülün M / sünbülü A 
1974

 ŝabāģlara dek niçe demler: ŝabāģa dek niçe demler ve T / ŝabāģlar dek niçe demler M 
1975

 gāh: geh T 
1976

 yine bunlar da: gine bunlar M / gine bunlar da A 
1977

 bāġı: bāġ M 
1978

 kāseler: kāse T 
1979

 šolu ve şarāb-ı erġuvāní: šolu imiş o şarāb-ı erġuvāní T / šolu ve şarāb-ı erġuvān M 
1980

 ve ibrişim ģalılar ĥod: ibrişim ĥalılar M / ibrişim ģalı ĥod A 
1981

 ve: T ve M’de yok 
1982

 nūş: nūşa A 
1983

 varsa: var ise T 
1984

 du‘ā vü tażarru‘lar eyledi ki: du‘ālar eylerdi T 
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yeşiller giymiş bir nūrāní iĥtiyār žāhir oldu ki çehresinden gözlere nūr ve ķalbe sürūr gelir. 

Ey oġul! Ģaķ Te‘ālā du‘āñı ķabūl edip ben Ģıżır nebí ‘aleyhi’s-selāmım. Seni ĥalāŝ 

eylemege geldim dedi. Māhān kendiye Ģıżır erişdigini gördükde
1985

 Ģaķķ’a ģamd edip şād 

oldu. Pes Ģıżır ‘aleyhi’s-selām yum gözüñü dedikde Māhān da gözünü yumdu. Ba‘dehū aç 

gözüñü dedikde
1986

 gözün açıp kendisini muķaddemā
1987

 ol yārānla otururken ortaġı 

ŝūretinde dív gelip [T 34a] götürdügü yere geldi. Kendini
1988

 bāġ-çe ķapısında bulup gördü 

kim Ģıżır ‘aleyhi’s-selām ġā’ib olmuş. Yüzünü yerlere sürüp Ģaķķ’a çoķ şükrler eyledi ve 

evine gelip gördü kim cümle aķrabā vü müte‘alliķātı gök
1989

 mātem libāsları giyip 

kendiden ümmídi kesmişler. Māhān’ı
1990

 ŝaġ ve sālim gördüklerinde
1991

 cümlesi şād olup 

mesrūr oldular. Māhān da eyledigi tevbe üzere ber-ķarār olup [A 65b] bir daĥı hevā vü 

heves yoluna gitmedi ve niçe zamān bu cihānda ŝaġ ve sālim
1992

 olup bu ģikāyeyi yādigār 

ķodu.
1993

 Maġrib şāhınıñ ķızı ģikāyesini tamām eyledikde Behrām şāh taģsín ü āferínler 

edip ķoynuna aldı ve
1994

 uyķuya vardı. 

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀH PENC-ŞENBE GÜNÜ ŜANDAL RENGLİ KÖŞKE GİDİP 

VE
1995

 ÇÌN PĀD-ŞĀHI ĶIZINIÑ ĢİKĀYE SÖYLEMESİDİR
1996

 

 

Çünki
1997

 ŝabāģ olup cihān rūşen olduķda Behrām şāh ŝandal rengli libāslar giyip 

ŝandal köşke
1998

 revāne oldular. Aĥşama dek ‘íş u nūşlar edip ‘ālemler
1999

 eylediler. Çünki 

                                                 
1985

 gördükde: bildikde M, A 
1986

 Bu kısımdan (1986. dipnot) 2000. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
1987

 gözün açıp kendisini muķaddemā: A’da yok 
1988

 yere geldi kendini: A’da yok 
1989

 müte‘alliķātı gök: ta‘allüķātı T 
1990

 Māhān’ı: Māhān A 
1991

 gördüklerinde: gördükde T 
1992

 ve sālim: A’da yok 
1993

 ķodu: ķodular T 
1994

 taģsín ü āferínler edip ķoynuna aldı ve: taģsínler edip ķoynuna alıp A 
1995

 ve: T’de yok 
1996

 söylemesidir: söyledigidir A 
1997

 çünki: T’de yok 
1998

 köşke: köşküne A 
1999

 ‘ālemler: ‘ālem T 
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aĥşam olup rāģat vaķti geldikde Behrām şāh Çín güzelinden bir ģikāye istedi. Nigār-ı 

nāzenín de ibtidā pād-şāha du‘ālar edip andan ŝoñra
2000

 [M 99a] ģikāyeye başlayıp dedi ki: 

 

ĤAYR VE ŞERR ADLI İKİ ĀDEMİÑ [T 34b] ĢİKĀYESİDİR Kİ ŹİKR OLUNUR
2001

 

 

Bir zamānda
2002

 iki dāne tāze cüvān kendi
2003

 şehrlerinden çıķıp bir ġayrı şehre 

gitmek için
2004

 biri biriyle yoldaş oldular. Biriniñ adına Ĥayr ve biriniñ adına Şerr 

derlerdi
2005

 ve her biriniñ işi gücü de adına göre olup
2006

 Ĥayr bir saĥí kerím ādem olup
2007

 

bugünüm yarına ķalsın demeyip Şerr ise içinden bāzārlı bir baĥíl ģeríf idi. Pes her biri 

kendisine lāzım olan zād u zevādeyi ģāżırlayıp hegbelerine doldurup yola revāne oldular. 

İki üç gün gidip Ĥayr göñlü istedikçe hegbesinde olan şeyden yiyip yoldaşına da 

verirdi.
2008

 Şerr ise kendi źaĥíresini ne kendi yerdi ve ne yoldaşına ķoķudurdu.
2009

 Gide 

gide bunlar bir gün bir otsuz ŝusuz beyābāna erişdiler ki ıŝıcaķdan ŝanki bir ķızmış tava idi 

ki içine giren ģarāretden yanıp kebāb olurdu. Şerr beyābānıñ ĥayli
2010

 uzun olup içinde ŝu 

bulunmayacaġını ĥaber alıp yola girmezden evvel mašarasını ve yanında sā’ir ŝu ķoyacaķ 

nesi varsa hep cümle doldurup [A 66a] yoldaşından gizlemişdi.
2011

 Ĥayr ise ķıŝŝadan 

ĥaberi yoķ bir iki gün gidip yanında olan ŝuyu
2012

 dükenip ŝusuz ķaldı. Şerr ise gāh gāh 

gizlice kendiniñ ŝuyunu çıķarıp içerdi. Ĥayr gördü kim yoldaşınıñ ŝuyu var lākin ĥūyu 

yaramaz olduġundan yüzü ŝuyunu dökmeyip cānına cebr
2013

 edip ŝusuzluġa taģammül 

                                                 
2000

 1986. dipnottan buraya (2000. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
2001

 ki źikr olunur: M ve A’da yok 
2002

 zamānda: vaķtde M, A 
2003

 kendi: T’de yok 
2004

 ġayrı şehre gitmek için: ġayr şehre gitmek üzere M 
2005

 biriniñ adına Şerr derlerdi: birine Şerr derler idi T / biriniñ Şerr derlerdi M 
2006

 işi gücü de adına göre olup: işi ve gücü de adına göre idi T 
2007

 olup: idi T 
2008

 yiyip yoldaşına da verirdi: yiyip yoldaşına da verir idi T / yiyip ve yoldaşına verirdi A 
2009

 yerdi ve ne yoldaşına ķoķudurdu: yer idi ve ne yoldaşına ķoķutmaya verir idi T 
2010

 ĥayli: T’de yok 
2011

 evvel mašarasını ve yanında sā’ir ŝu ķoyacaķ nesi varsa hep cümle doldurup yoldaşından gizlemişdi: 

muķaddem mašarasına ve yanında bulunan sā’ir ŝu ķoyacaķ nesnelere ŝu šoldurup yoldaşından gizlemiş idi T 
2012

 ŝuyu: ŝu M, A 
2013

 cebr: ŝabr T 
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eyledi. Āĥir
2014

 ŝusuzluķ cānına kār edip cigerini kebāb eyledi. Nā-çār ģerífden bir içim ŝu 

istemege ķarār verip lākin müft vermeyecegini bildiginden yanında ġāyet güzel iki dāne 

la‘l var idi ki degme yerde bulunmazdı.
2015

 Ķoynundan çıķarıp ģerífiñ öñüne ķoyup
2016

 

birāder ŝusuzluķdan yüregim kebāb ve cigerim bí-tāb olup
2017

 baña bir içim ŝucaġız ver. 

Eger müft verirseñ kerem eylemiş olursuñ pek lüšfdur ve eger bahā isterseñ ĥod işte bu iki 

cevher ki cihānda miśli bulunmaz al seniñ olsun. Zírā ŝusuzluķdan bir adım atmaġa 

šāķatim ķalmadı. Pes Şerr Ĥayr’ıñ dermān-deligini göricek içinde olan yaramazlıġı
2018

 

ižhār edip [M 99b] dedi ki bu sevdādan ferāġat edip šaşdan ŝu çıķarıp içmek
2019

 ārzūsunda 

olma. Žarāfetle elimden ŝuyu
2020

 almaġiçin cevāhiri verip
2021

 şehre vardıķda bir içim ŝu 

nedir ki anıñ bahāsı bunuñ gibi iki dāne la‘l ola diyü da‘vā edip geri almaķ istersiñ. Ben 

böyle ģíleleri niçe kerre görüp bunuñ gibi żararlara çoķ uġramışımdır.
2022

 Ŝatılıķ ŝuyum 

yoķdur deyip ŝu vermedi. Ĥayr’dır andlar içip yemínler eyledi ki geri istemek degil bir 

daĥı aġzıma alıp saña cevāhir verdim bile demeyeyim deyip niçe niyāz
2023

 edip yalvardı 

lākin ģerífe aŝlā te’śír etmeyip hep seniñ bu andlarıñ yalandır ŝusuzluġuñdan
2024

 yalan yere 

and içersin. Ben bunuñ gibi sözlere
2025

 inanmam. Hiç başıñ aġrıtma. Eger bahāsıyla ŝu [A 

66b] alayım derseñ bu cevāhirle
2026

 ben saña ŝu vermem ki gine
2027

 benden
2028

 istedigiñ 

vaķtde geri almaya ķādir olursuñ.
2029

 Bana
2030

 bir
2031

 cevher gerekdir ki aŝlā da‘vā edip 

                                                 
2014

 āĥir: āĥir-kār T, A 
2015

 bulunmazdı: bulunmaz idi T 
2016

 ģerífiñ öñüne ķoyup: T’de yok 
2017

 kebāb ve cigerim bí-tāb olup: kebāb kebāb oldu M / kebāb oldu A 
2018

 yaramazlıġı: yaramazlıġını T 
2019

 çıķarıp içmek: çıķarmaķ M, A 
2020

 elimden ŝuyu: ŝuyu elimden T 
2021

 verip: verip de M 
2022

 uġramışımdır: uġrayıp T 
2023

 demeyeyim deyip niçe niyāz: demeyem deyip niçe niyāz T / demeyeyim deyip niyāzlar A 
2024

 yalandır ŝusuzluġuñdan: ŝusuzluġuñdandır M / yalandır ŝusuzluġuñdur A 
2025

 sözlere: söze M, A 
2026

 cevāhirle: cevherle M 
2027

 gine: T’de yok 
2028

 benden: M ve A’da yok 
2029

 ķādir olursuñ: ķādirsin M, A 
2030

 bana: M ve A’da yok 
2031

 bir: ne T 
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geri
2032

 almaġa ķādir olmayasın dedikde Ĥayr ol geri alınmaķ mümkin [T 35a] olmayan 

cevāhir nedir beyān eyle. Eger bende varsa saña vereyim dedi. Pes Şerr ol cevher seniñ
2033

 

iki gözleriñdir ki bu
2034

 cevherlerden ‘azízdir. Eger çıķarıp baña vermege rāżí olursañ ne 

güzel. Saña bir içim ŝu verip seni murādıña irgüreyim ve illā saña ŝu degil
2035

 gözüñe 

ŝıķmaġa ķoruķ bile vermem dedi. Ĥayr
2036

 ģerífiñ bu yaramazlıġını gördükde behey ādem! 

İnŝāfıñ yoķ mudur? Tengri’den ķorķmaz mısıñ ki
2037

 bir içim ŝu için benim iki gözlerimi 

çıķarıp cihānda beni gözsüz ķomaķ istersiñ? Ya benim gözüm çıķmadan saña
2038

 ne ģāŝıl 

olur? Allāh ‘aşķına olsun bu ĥām teklífden ferāġat edip şu iki cevheri al ve sā’ir yanımda 

ne ķadar şey varsa hep seniñ olsun
2039

 ve vilāyetimde olan māl ü mülküm için saña bir 

temessük vereyim ki vardıķda anları da alasın
2040

 tek baña bir içim ŝu ver. Vallāh soñra 

da‘vā eylemeyeyim. Ben bu bāzārdan biñ cānla ĥoşnūdum. Ŝusuzluķdan helāk olmaķ 

mertebesine vardım dedikde Şerr dedikleri mel‘ūn bu sözü işitdikde baña böyle uzun 

uzadıya maŝal
2041

 söyleme. Żarūreti olan ādemiñ bu cins [M 100a] niyāz ü feryādı çoķ olur. 

Böyle söz benim bir ķulaġımdan girerse
2042

 bir ķulaġımdan çıķar. Ben saña diyecegimi
2043

 

dedim. Eger ŝu murādıñsa gözleriñi çıķartmaya
2044

 rāżí olursuñ ve illā muģāldir dedikde
2045

 

Ĥayr gördü kim ģerífiñ sözü bí-ma‘nā. Nā-çār ŝusuzluġa ŝabredip bir iki adım gitdikde 

artıķ šāķati šāķ olup dermānı ķalmadı. Āĥir ķażāya rıżā verip Şerr’e dedi ki gel ādem emr 

Allāh’ıñ [A 67a] başımıñ yazısı böyle imiş. Gözlerimi al çıķar tek
2046

 baña bir içim ŝu ver 

deyip yine göñlünden belki şu
2047

 ģeríf şu ķabāģati eylemez ola. Ġarażı benimle bāzār 

                                                 
2032

 geri: T’de yok 
2033

 cevāhir nedir beyān eyle. Eger bende varsa saña vereyim dedi. Pes Şerr ol cevher seniñ: T’de yok 
2034

 bu: T ve M’de yok 
2035

 degil: degil ki T 
2036

 dedi Ĥayr: dedikde Ĥayr’dır bu T / dedi M 
2037

 ki: T’de yok 
2038

 saña: T’de yok 
2039

 bu ĥām teklífden ferāġat edip şu iki cevheri al ve sā’ir yanımda ne ķadar şey varsa hep seniñ olsun: T’de 

yok 
2040

 anları da alasın: anlar da seniñ olsun M 
2041

 uzadıya maŝal: uzadı meśel T 
2042

 girerse: girse M 
2043

 diyecegimi: diyecegi A 
2044

 çıķartmaya: çıķartmaġa M / çıķarmaġa A 
2045

 dedikde: A’da yok 
2046

 tek: T’de yok 
2047

 yine göñlünden belki şu: gine göñlünden belki M, A 
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pekişdirmekdir diyü teslím olduķda Şerr hemān ĥançerini
2048

 eline alıp Ĥayr-ı derd-mendiñ 

iki gözünü
2049

 çıķardı. Bí-çāre āh edip gözlerinden ķanlar revān olduķda
2050

 hemān-dem 

Şerr cevāhirleri alıp ve daĥı yanında ne varsa cümlesini dürüp
2051

 devşirip Ĥayr’a bir içim 

ŝu vermeden bıraġıp ķaçdı. Ĥayr’dır Şerr kendiye böyle mel‘anet edip her nesi varsa 

alıp
2052

 gözlerini çıķarıp yine
2053

 bir içim ŝu vermeden helāk olsun diyü bıraġıp gitdigini 

bildikde ķana yuvalanıp āh ü efġānlar edip Cenāb-ı Ģaķ’dan meded istedi. Meger ol 

šarafda ķonar göçer evli Türkmenlerden bir māl-dār Türkmen var idi ki ķoyunu ve ŝıġırı ve 

at ve devesi
2054

 ģesābsız olup yapyalñız kendi eviyle otlu ŝulu yerlerde gezerdi.
2055

 Ģikmet 

Allāh’ıñ birķaç gün idi ki ol yere yaķın bir yere gelip ķonmuş idi ve bu Türkmen’iñ bir ķızı 

vardı
2056

 ki ince belli uzun boylu siyāh ŝaçı
2057

 šopuķlarını döger ġamzeleri görenleriñ 

baġrını deler. Gözleri cādū beñleri hindū zülfü ‘anber-bū
2058

 sím-ten kāfūrí-beden bir 

pençe-i āf-tāb idi ki cihānda miśli görülmemiş idi. Ķızdır ķonduķları yerden bir
2059

 ĥayli 

uzaķ yerde bir ŝovuķ ŝu vardı.
2060

 Varıp ol ŝudan mašarasını doldurup
2061

 obaya šoġru 

ıraķdan geçip giderken nā-gāh ķulaġına ince ince bir ĥaste ādem nāle vü feryādı geldi.
2062

 

‘Aceb ne ola diyü sürüp yanına geldikde gördü kim bir ādemdir ki iki gözleri çıķıp ķana 

ġarķ olup yatır. [M 100b] Durmadan Ģaķķ’a tażarru‘ edip feryād eyler. Başı ucuna varıp 

vāh saña [T 35b] ne oldu
2063

 ve seni kim mecrūģ eyledi dedikde Ĥayr da ey mübārek 

kimse! Benim ģikāyem
2064

 pek uzundur lākin ŝusuzluķdan helāk olmalıyım.
2065

 Eger
2066

 

                                                 
2048

 Şerr hemān ĥançerini: Şerr hemān ĥançerin T / ĥançeri Şerr hemān M 
2049

 gözünü: gözlerini de M / gözün de A 
2050

 olduķda: oldu T 
2051

 cevāhirleri alıp ve daĥı yanında ne varsa cümlesini dürüp: cevāhirlerin ve yanında bulunanı alıp nesi var 

ise T 
2052

 varsa alıp: var ise alıp T / varsa alıp ve A 
2053

 yine: gine M, A 
2054

 ķoyunu ve ŝıġırı ve at ve devesi: ķoyun ve ŝıġır ve at ve devesi T / ķoyunu ve ŝıġırı ve at devesi M 
2055

 gezerdi: gezip T 
2056

 vardı: var idi T 
2057

 ŝaçı: ŝaçlı T 
2058

 gözleri cādū beñleri hindū zülfü ‘anber-bū: gözler cādū beñler hindū ve zülfü ‘anber bir T 
2059

 bir: M ve A’da yok 
2060

 uzaķ yerde bir ŝovuķ ŝu vardı: yerde bir ŝovuķ ŝu var idi ki T 
2061

 doldurup: doldura T 
2062

 geldi: gelip M, A 
2063

 ne oldu: n’oldu M 
2064

 ģikāyem: ģikāyetim A 
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baña bir ŝu tedārik edebilirseñ ne güzel [A 67b] ve illā hemān bir iki nefesden ŝoñra helāk 

olurum dedikde hemān ķız
2067

 elinde olan mašarayı ŝunuverip
2068

 Ĥayr da ol āb-ı ģayāt gibi 

lašíf olan ŝudan içdikde tāze cān buldu. Andan ŝoñra ķızdır çıķan gözlerini
2069

 yerden alıp 

Ģaķķ’ıñ źikriyle
2070

 Bismillāh kelime-i şerífesiyle
2071

 yerine ķodu ve bir dest-māl ile pek 

baġlayıp ķoltuġuna girip yerinden ķaldırdı ve eline yapışıp gel seni obaya götüreyim deyip 

yapça yapça
2072

 elinden yederek götürüp gitdi. Obaya yaķlaşdıķda bir ĥidmet-kārıñ eline 

verip sen bu ĥasteyi yapça yapça ardım ŝıra getir deyip kendisi anasınıñ yanına varıp yolda 

şöyle bir mecrūģ ādeme rāst geldim diyü ķıŝŝayı beyān eyledikde anası ķızım niçin öyle 

derd-mendi görüp yine
2073

 yaban yerde bıraġıp
2074

 geldiñ? Buraya getirseñ ne vardı ĥayra 

girerdik.
2075

 Belki çāre edip bir
2076

 ‘ilāc edeydik ve ĥaste göñlüne rāģat
2077

 vereydik dedi. 

Ķız da ĥasteyi bıraġıp gelmedim
2078

 belki ķoltuġuna girip getirdim ve yolda ĥidmet-kāra 

rāst gelip eline verdim ben kendim
2079

 göreyim siziñ de rıżāñız var mıdır
2080

 diyü ileri 

geldim. Ol da şimdi gelir dedikde
2081

 anası buncılayın ĥayra kim rāżí olmaz? Pek güzel 

eylemişsiñ çoķlar yaşa deyip bir zamāndan ŝoñra ĥidmet-kārdır
2082

 Ĥayr-ı derd-mendi 

elinden yederek getirdi. Hemān-dem ķızdır obanıñ bir gūşesinde yer yapıp oturddu ve 

çorba getirip öñüne ķodu. Ĥayr ise ısıcaķdan šāķati šāķ olup yāresinden ĥod cigeri kebāb 

olmuşdu.
2083

 Bir iki ķaşıķ çorba içip āh vāhla bir miķdār başını yaŝdıġa ķodu. Bir 

                                                                                                                                                    
2065

 olmalıyım: oldum T 
2066

 eger: T ve A’da yok 
2067

 ķız: M’de yok 
2068

 ŝunuverip: ŝunuverdi T 
2069

 gözlerini: gözleri M, A 
2070

 źikriyle: źikri ile T 
2071

 Bismillāh kelime-i şerífesiyle: M ve A’da yok 
2072

 yapça: M’de yok 
2073

 görüp yine: görüp de gine M, A 
2074

 bıraġıp: bıraķdıñ T 
2075

 getirseñ ne vardı ĥayra girerdik: getirmediñ ne var idi ĥayra girer idik T 
2076

 bir: T’de yok 
2077

 rāģat: ‘ilāc ü rāģat T 
2078

 gelmedim: geldim T 
2079

 eline verdim ben kendim: eline verdim ben geldim T / verdim ben kendim M 
2080

 var mıdır: var mı A 
2081

 dedikde: diyü ĥaber verdikde T 
2082

 ĥidmet-kārdır: T’de yok 
2083

 olmuşdu: olmuşidi M 
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zamāndan ŝoñra
2084

 aĥşam olup Türkmen’dir ŝaģrādan
2085

 gelip bir gūşede bir mecrūģ 

ĥaste
2086

 gördükde bu ādem nereden geldi ve neden mecrūģ olmuş diyü ŝorduķda gerçi 

Ĥayr’ıñ geregi
2087

 gibi [M 101a] başından geçen mācerāyı bilmezlerdi ancaķ ķız yolda 

buldum iki gözlerini çıķarmışlar. Gördüm [A 68a] ki bir mecrūģ ādemdir merģamet edip 

getirdim
2088

 dedikde Türkmen de iyi varmışsıñ ķızım getirip ĥayra girmişsiñ ber-ĥurdār ol 

deyip ģažž eyledi. Andan ŝoñra oturup yemek yediler. Türkmen söze gelip dedi ki ata ve 

dedelerimizden
2089

 işidegelmişizdir ki fülān yerde iki çatal bir büyük aġaç vardır. Ģāŝŝası 

oldur ki bir dalınıñ yapraġını dögüp ŝıķıp
2090

 ŝuyunu bir gözsüz ādemiñ gözüne çekseler 

Ģaķ Te‘ālā’nıñ emri ile gözleri açılıp rūşen olur ve öbür
2091

 dalınıñ yapraġını dögüp 

ŝuyunu bir šutarlıķlı
2092

 ādeme içirseler bi-iźnillāh şifā bulur dedikde ķız da
2093

 babasına 

niyāz edip yalvardı ki kerem edip bize ol aġacıñ yapraġından bir miķdār yapraķ getir ki şu 

mecrūģ kimseniñ derdine bolay ki bir dermān edeydik dedikde Türkmen de olsun deyip 

ŝabāģ olduķda varıp ol dedigi aġaçdan bir avuç
2094

 yapraķ getirdi. Hemān-dem ķızdır 

ķollarını ŝıġayıp yapraġı muģkem [T 36a] dögdü ve ŝuyunu ŝıķıp cibresini giderip pāk 

eyledi. Andan ŝoñra ĥasteniñ gözünde olan ķanları ıŝıcaķ ŝuyla
2095

 yıķayıp
2096

 ba‘dehū ol 

ŝuyu aķıdıp çıķan gözleri yerine ķoyup muģkem baġlayıp yatıraķodu. Beş güne dek 

açmayıp tamām beş gün olduķda baġı çözüp açdıķda Ģaķķ’ıñ emri ile gözlerine ŝıģģat 

gelip bi-‘aynihí evvelki gibi olmuş. Ĥayr-ı derd-mend gözlerine ŝıģģat gelip tekrār dünyāyı 

gördükde yüzünü
2097

 yerlere sürüp Ģaķ Te‘ālā’ya çoķ şükrler edip ķıza ve babasına du‘ālar 

                                                 
2084

 ŝoñra: T’de yok 
2085

 Türkmen’dir ŝaģrādan: ŝaģrādan Türkmen’dir M, A 
2086

 bir mecrūģ ĥaste: mecrūģ ĥasteyi T / mecrūģ ĥaste A 
2087

 mecrūģ olmuş diyü ŝorduķda gerçi Ĥayr’ıñ geregi: mecrūģdur deyip ŝordu. Gerçi Ĥayr’ıñ gerek T 
2088

 merģamet edip getirdim: T’de yok 
2089

 Türkmen söze gelip dedi ki ata ve dedelerimizden: Türkmen’dir söze başlayıp ata ve dedemizden T / 

Türkmen söze başlayıp ata ve dedelerimizden M 
2090

 ŝıķıp: M ve A’da yok 
2091

 öbür: ol bir T 
2092

 šutarlıķlı: šutalıķ T 
2093

 da: M ve A’da yok 
2094

 avuç: iki üç T 
2095

 ŝuyla: ŝu ile T 
2096

 yıķayıp: yuyup M, A 
2097

 yüzünü: yüzün M, A 
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eyledi. Pes cümlesi Ĥayr’ıñ gözü iyi olduġuna
2098

 şād olup mesrūr oldular. Ķız gördü kim 

Ĥayr bir tāze güzel cüvāndır
2099

 ‘āşıķ olup muģabbetler eyledi. Ĥayr da gerçi ķızıñ yüzünü 

görmemişdi. Zírā gözü iyi olduķdan ŝoñra yanına geldikçe yüzünü örtüp göstermezdi lākin 

šatlı sözlerini
2100

 [A 68b] işidip ve boyu bosu yerinde olup kendiniñ üstüne pervāne 

olduġundan ol da [M 101b] ķıza muģabbetler edip üftādesi oldu.
2101

 Pes çünki Ĥayr’ıñ 

gözü iyi oldu. Her gün Türkmen’le gidip ķoyunu ve sā’ir šavarları otladıp ķurd şerrinden 

ve ġayrı yırtıcı cān-āverlerden ŝaķınıp çobanlıķ ederdi. Türkmen Ĥayr’ıñ böyle çābük 

ĥidmet-kār olduġunu gördükde cān-ı göñülden muģabbet
2102

 edip cümle eşyāsını Ĥayr’a 

ıŝmarlayıp kendi oturup ‘āleminde oldu. Ĥayr da bí-pervā her ŝabāģ ŝaģrāya gidip 

ģayvānları otladıp
2103

 aĥşam olduķda obaya gelip Türkmen’iñ ģaremine girip çıķardı. Bir 

gün Türkmen Ĥayr’dan ol beyābānda seniñ gözüñü kim çıķardı diyü ŝorduķda
2104

 Ĥayr da 

Şerr’le nice yoldaş olup yola çıķdıķlarını ve ŝusuz ķalıp bir içim ŝu için iki la‘l verdikde 

ķā’il olmayıp gözlerini istedigini ve āĥir-kār hem gözünü
2105

 çıķarıp ve hem la‘l ve sā’ir 

esbābını nesi varsa hep alıp yine
2106

 bir içim ŝu vermeden bıraġıp ķaçdıġını bir bir beyān 

eyledikde Türkmen ziyāde acıyıp Allāh Allāh! Dünyāda böyle mel‘ūn ādem olur mu imiş? 

Vāh saña ne yavuz žulm olmuş deyip daĥı ziyāde ģürmetler eyledi ve
2107

 Türkmen’iñ ķızı 

da Ĥayr’a göñlünden muģabbet edip da’imā ĥidmetler eylerdi lākin gine
2108

 yüzünü 

göstermeyip niķābla görünürdü. Ĥayr da ķıza
2109

 biñ cānla ‘āşıķ olup meftūn olmuşidi. Bu 

ģāl üzere bir zamān geçip ķızıñ ‘aşķıyla ģayrān gezerken bir gün
2110

 fikr eyledi ki ben bir 

faķír ĥidmet-kār olup bunlarıñ yanında sefíl ser-gerdān
2111

 geçinirken ne iģtimāldir ki bu 

                                                 
2098

 olduġuna: olduġundan M 
2099

 cüvāndır: cüvān T 
2100

 sözlerini: sözünü M, A 
2101

 edip üftādesi oldu: eyledi M, A 
2102

 cān-ı göñülden muģabbet: cānla muģabbetler M, A 
2103

 otladıp: otarıp M, A 
2104

 ŝorduķda: ŝordu T 
2105

 gözünü: gözün A 
2106

 esbābını nesi varsa hep alıp yine: nesi var ise alıp hem yine T / nesi varsa hep alıp yine M 
2107

 ve: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
2108

 gine: T’de yok 
2109

 ķıza: M’de yok 
2110

 gezerken bir gün: olurken bir gün T / gezerken M 
2111

 sefíl ser-gerdān: M ve A’da yok 
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ķızı baña vereler? Zírā böyle güzel ķıza šālib olan kimseden cihān māllarını
2112

 isterler. Pes 

baña münāsib olan budur ki bu sevdādan ferāġat edip yanlarından ayrılıp vilāyetime 

gideyim ve anda olan mülk ü emlākimi cümle naķd edeyim. Tengri Te‘ālā
2113

 öldürmeyip 

yine bu šaraflara gelmek naŝíb
2114

 olursa belki ol zamānda rāżí olurlar
2115

 deyip birķaç gün 

[A 69a] bu fikrde olup
2116

 āĥir bir gece ŝaģrādan gelip cümlesi bir yere
2117

 derildiklerinde 

Ĥayr Türkmen’e dedi ki
2118

 ey benim gibi ġaríblere merģamet eden
2119

 babacıġım! Tengri 

Te‘ālā [M 102a] senden rāżí olsun ki bu gözlerimi tekrār yerine getirmege sen
2120

 sebeb 

olduñ [T 36b] ve ben helāk olup gitmişken
2121

 tāze cānı seniñ eliñden buldum
2122

 ve bunca 

zamāndır ki seniñ ni‘metiñle geçinip ķapıñda dururum. Bunlarıñ şükrünü etmek bir vechle 

benim
2123

 elimden gelmez ve dünyāda ‘ömrüm olduķça
2124

 saña ĥidmet eylesem bu 

ni‘metiñ şükrü dükenmez.
2125

 Hemān Cenāb-ı
2126

 Ģaķ Te‘ālā kendi lüšf u kereminden saña 

dünyāda ve āĥiretde ģesāba gelmez ĥayrlar vere. Niçe zamāndır ki vilāyetimden ayrılıp 

ġurbete düşdüm. Ģālā lüšfuñdan ricā ederim ki baña iźn veresiz
2127

 vilāyetime gidem ve 

‘ömrüm olduķça du‘ā-yı ĥayrıñızda olup güzel źikriñizi edem
2128

 ve eger Tengri Te‘ālā 

öldürmeyip bir daĥı bu šaraflara ŝalarsa yine gelip
2129

 siziñle görüşeyiz. Sizden de ricā 

ederim ki beni göñülden çıķarıp unutmayasız ve šuz etmek ģaķķını
2130

 ģelāl edip himmet 

ile yollayasız deyip niyāz eyledi. Çünki Türkmen ve sā’ir evde olanlar Ĥayr’ıñ ayrılmaġa 

                                                 
2112

 māllarını: mālların M 
2113

 Tengri Te‘ālā: Tañrı T 
2114

 yine bu šaraflara gelmek naŝíb: gine bu šaraflara gelmek M, A 
2115

 olurlar: olalar M, A 
2116

 birķaç gün bu fikrde olup: T’de yok 
2117

 yere: yerde M 
2118

 ki: A’da yok 
2119

 merģamet eden: merģametli T 
2120

 sen: T’de yok 
2121

 gitmişken: gitmiş iken M, A 
2122

 tāze cānı seniñ eliñden buldum: tāze cān buldum seniñ eliñden T 
2123

 etmek bir vechle benim: etmege benim bir vechle T 
2124

 ‘ömrüm olduķça: olduķça ‘ömrüm āĥir olunca T 
2125

 bu ni‘metiñ şükrü dükenmez: biñde birini ‘ivaż eylemem T 
2126

 Cenāb-ı: T ve M’de yok 
2127

 veresiz: veresiz ki M, A 
2128

 olup güzel źikriñizi edem: olam T 
2129

 yine gelip: gine gelip M / gine A 
2130

 ģaķķını: ģaķķı T 



317 

icāzet istedigini işitdiler.
2131

 Cümlesi
2132

 bir uġurdan feryād ü fiġānlarla hāy hāy edip 

aġlaşdılar. Zírā niçe zamāndan beri bir yerde olup alışdıķlarından ayrıldıġına rāżí degiller 

idi. Ĥayr da bunlarıñ aġladıġını gördükde
2133

 bile aġlayıp nā-gāh ortalıķda ‘ažím muŝíbet 

olup
2134

 efġānlar eylediler. Andan ŝoñra Türkmen ortalıġı tenhālayıp Ĥayr’ı yanına 

çaġırdı
2135

 ve naŝíģat edip dedi ki ey oġul! Vilāyetiñe gidip ne işlersiñ? Maķŝūduñ
2136

 

dünyāda birķaç gün geçinmek olduķdan ŝoñra bunda bizimle bile
2137

 geçinip gitseñ olmaz 

mı? Allāhu Te‘ālā’ya ģamd olsun işte benim
2138

 bu ķadar mālım var. Aŝlā cihānda bir şeye 

iģtiyācım yoķdur ve evlād ü ensābdan [A 69b] ancaķ bir ķızım vardır ki güzellikde 

dünyāda
2139

 miśli bulunmaz. Eger bizim yanımızda ķalmaġa rāżí olursañ Ģaķķ’ıñ emri
2140

 

üzere ķızımı saña nikāģla
2141

 verip seni dāmād edeyim ve her ne ķadar mālım varsa
2142

 

cümlesini
2143

 eliñe teslím edip
2144

 ben de cihānda ‘ömrüm olduķça siziñ arañızda geçinip 

gideyim dedi. Çünki Ĥayr bu sözü işitdi. Şād olup mesrūr oldu. Körüñ de
2145

 Allāh’dan 

istedigi iki gözdü
2146

 ol da ģāŝıl oldu. Pes Ģaķķ’a çoķ şükrler edip [M 102b] ve 

Türkmen’iñ elini öpüp biñ cānla yanında ķalmaġa rāżí oldu. Andan ŝoñra rāģat ile yatıp
2147

 

ŝafāda oldular. Çünki ŝabāģ olup cihān rūşen oldu. Türkmen yerinden ķalķıp ķızı
2148

 nikāģ 

edip Ĥayr’a verdi. Bir mübārek vaķtde iki ‘āşıķ bir yere gelip biri birinden murād alıp 

murād verdiler ve eski ġamları unudup yeñi
2149

 başdan źevķ u ŝafāya başladılar. Andan 

                                                 
2131

 işitdiler: T’de yok 
2132

 cümlesi: cümle M, A 
2133

 aġladıġını gördükde: aġladıġın görüp T 
2134

 olup: oldu ve T 
2135

 çaġırdı: çaġırıp T 
2136

 maķŝūduñ: maķŝūd M, A 
2137

 bile: A’da yok 
2138

 benim: T’de yok 
2139

 vardır ki güzellikde dünyāda: vardır ki güzellikde T / vardır güzellikde dünyāda A 
2140

 emri: emr M 
2141

 ķızımı saña nikāģla: seniñ taģt-ı nikāģıña T 
2142

 varsa: var ise T, M 
2143

 cümlesini: cümle M, A 
2144

 edip: edeyim T 
2145

 de: T’de yok 
2146

 gözdü: göz idi M 
2147

 yatıp: olup T 
2148

 Türkmen yerinden ķalķıp ķızı: Türkmen’dir yerinden ķalķıp ķızın T 
2149

 yeñi: iki T 
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ŝoñra Türkmen ne ķadar ģayvānātı varsa
2150

 cümlesini
2151

 Ĥayr’a teslím eyledi. Ģaķ Te‘ālā 

Ĥayr’ıñ mālına bereket verip az zamānıñ içinde mālı
2152

 rızķı bir ol ķadar daĥı olup dā’imā 

lašíf
2153

 çayırlı çemenli aķarŝulu yerlerde ķonup göçüp ‘ālemde oldular. Bir gün yolları 

muķaddemā kendi gözüne ‘ilāc olan aġaç olduġu
2154

 yere uġradıķda Türkmen Ĥayr’a 

gösterip seniñ gözüñe ‘ilāc eyledigimiz
2155

 aġaç budur dedikde Ĥayr
2156

 gördü kim her bir 

dalı bir gemi diregine beñzer bir büyük gölgeli
2157

 aġaçdır. Üstünde ġāyet güzel yapraķları 

var. Hemān-dem belki bir vaķtde lāzım olur [T 37a] deyip her bir dalından vāfir yapraķ 

alıp ģıfž eyledi ve ol yerden göçüp
2158

 bir ġayrı yere gitdiler. Bu ģāl üzere niçe zamān 

geçip bir gün Türkmen’iñ ‘ömrü āĥir olup āĥirete gitdi. Birķaç gün yas ve mātemler edip 

ba‘dehū yine kendi
2159

 işlerine meşġūl oldular. Günlerde bir gün Ĥayr’ıñ yolu bir
2160

 şehre 

uġrayıp varayım şu şehri
2161

 göreyim deyip sürüp şehre [A 70a] geldi ve biraz eglenip işitdi 

ki şehr pād-şāhınıñ ġāyetde güzel bir ķızı varmış
2162

 lākin cinler şergil olup šutarlıķ
2163

 

marażına mübtelā imiş. Vāfir ‘ilāc eylemişler lākin hiçbirisi de
2164

 fā’ide vermeyip aŝlā bir 

çāre bulamamışlar. Pād-şāh vilāyet vilāyet ādemler gönderip her nerede bir üstād ģakím 

yāĥūd cin da‘vet edip nüsĥa yazar ādem var ise her birini getirtmiş olmamış hiçbiri de bir 

çāre edememiş.
2165

 Nā-çār olup dellāl çaġırdıp
2166

 her kim ki ķızıma bir dermān edip 

                                                 
2150

 varsa: var ise T, M 
2151

 cümlesini: cümle M, A 
2152

 zamānıñ içinde mālı: zamān içinde T 
2153

 lašíf: lüšf-ı Ģaķ ile T 
2154

 olan aġaç olduġu: olunan aġaç olan T 
2155

 eyledigimiz: olunan T 
2156

 Ĥayr: Ĥayr’dır M 
2157

 gölgeli: T’de yok 
2158

 göçüp: T’de yok 
2159

 kendi: M’de yok 
2160

 bir: bu T 
2161

 şehri: şehre uġrayam T 
2162

 bir ķızı varmış: bir ķızı var imiş T / ķızı varmış M 
2163

 šutarlıķ: šutalıķ T 
2164

 de: T’de yok 
2165

 Pād-şāh vilāyet vilāyet ādemler gönderip her nerede bir üstād ģakím yāĥūd cin da‘vet edip nüsĥa yazar 

ādem var ise her birini getirtmiş olmamış hiçbiri de bir çāre edememiş: Pād-şāh vilāyet vilāyet ādemler 

gönderip her nerede bir üstād ģakím yāĥūd cin da‘vet edip nüsĥa yazar ādem varsa her birini getirtmiş 

olmamış biri de bir çāre edememiş A / T’de yok 
2166

 çaġırdıp: çaġırtmış ki M, A 
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derdine bir çāre ederse ķızımı aña verip
2167

 kendime dāmād ederim
2168

 ve cihān māllarını 

verip bir ‘ālí mertebeye [M 103a] irgüreyim lākin ķızı gördükden ŝoñra eger ‘ilācı
2169

 

fā’ide vermezse başını kesip helāk ederim dedikde niçeler bu sevdāyla
2170

 baş ve cāndan 

çıķmışlar ve yine
2171

 de bir çāre bulunmayıp ģālā ol ģāl üzere ķalmış. Ĥayr çünki 

ĥalķdan
2172

 bu ĥaberi işitdi. Ĥayr ola deyip pād-şāh sarāyına gelip ķapıcılara ben
2173

 pād-

şāhıñ ķızına ‘ilāc edip ol marażı andan gideririm
2174

 lākin bende ķız šama‘ı olmayıp hemān 

ģasbí ‘ilāc ederim. Ŝıģģat bulduķdan ŝoñra
2175

 baña kendi vilāyetime gitmege iźn verip ķızı 

kendiler murād eyledikleri kimseye
2176

 versinler dedikde
2177

 ķapıcılar da bu ĥaberi pād-

şāha i‘lām edip pād-şāhım ķapıya bir ādem gelip şöyle söylüyor fermānıñız nedir dediler. 

Pād-şāh da getiriñ görelim deyip Ĥayr’ı pād-şāh ģużūruna getirdiler.
2178

 Yer öpüp pād-şāha 

du‘ālar
2179

 eyledikde
2180

 pād-şāh daĥı
2181

 adıñ nedir diyü ŝordu.
2182

 Ol da cevāb verip 

Ĥayr’dır dedikde pād-şāh
2183

 bu adı fāl šutup ümmídimiz oldur ki adıñ Ĥayr olduġu gibi 

işiñ de
2184

 ĥayr ola deyip buyurdu ki
2185

 ĥādimler Ĥayr’ı ģareme götüreler. Pes Ĥayr çünki 

ģareme vardı. [A 70b] Gördü kim pād-şāhıñ ķızı ay pāresine beñzer bir māh-tābdır
2186

 lākin 

                                                 
2167

 ķızımı aña verip: ķızım aña veririm ve T 
2168

 ederim: edineyim M, A 
2169

 ķızı gördükden ŝoñra eger ‘ilācı: ķızı gördükden ŝoñra eger ‘ilāc M / eger ķızı gördükden ŝoñra ‘ilācı A 
2170

 dedikde niçeler bu sevdāyla: niçeler bu sevdā ile T 
2171

 yine: gine M, A 
2172

 ĥalķdan: bu ĥalķdan M / T’de yok 
2173

 ben: T’de yok 
2174

 gideririm: giderir idim T 
2175

 ederim ŝıģģat bulduķdan ŝoñra: ederdim deyip andan ŝoñra ŝıģģat bulduķda T 
2176

 kimseye: kimesneye T 
2177

 dedikde: dedi M, A 
2178

 söylüyor fermānıñız nedir dediler. Pād-şāh da getiriñ görelim deyip Ĥayr’ı pād-şāh ģużūruna getirdiler: 

diyor fermānıñız nedir dediler. Pād-şāh da getiriñ görelim deyip Ĥayr’ı pād-şāh ģużūruna getirdiler A / T’de 

yok 
2179

 du‘ālar: du‘ā M, A 
2180

 eyledikde: eyledikde şu güne inşallāh ifāķat bulur diyor fermānıñız nedir dediler. Pād-şāh da getiriñ 

görelim deyip Ĥayr’ı pād-şāh ģużūruna getirdiler. Tekrār yer öpüp pād-şāha du‘ālar eyleyip T  
2181

 daĥı: M ve A’da yok 
2182

 ŝordu: ŝorduķda T 
2183

 dedikde pād-şāh: deyip pād-şāh da T 
2184

 de: daĥı T 
2185

 ki: kim M, A 
2186

 māh-tābdır: nāzeníndir T 
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yemekden içmekden kesilip hilāle dönmüş ve
2187

 gece gündüz uyķu yüzü görmediginden 

ŝararıp ŝolmuş. Hemān-dem ol aġaç yapraġını yanında ģāżırlamış idi.
2188

 Dögüp içine ŝu 

ķoyup ezdi. Andan ŝoñra cibresini süzüp bir kāse
2189

 şerbet edip ķıza içirdi. Ķızdır şerbeti 

içdigi gibi bedenine rāģat gelip uyķuya vardı. Ĥayr bu ģāli gördükde šaşra çıķıp ošasına 

gitdi. Pes ķız niçe zamāndan beri uyķusuz olmaġın üç gün üç gece uyuyup andan ŝoñra 

ķalķdı. Gördü kim vücūdunda olan aġırlıķ gidip göñlü gözü açılmış. Yemek getirdiler yedi 

ve pād-şāha müjdeler edip pād-şāhım
2190

 çoķ şükrler
2191

 ki bānūnuñ ĥasteligi def‘ oldu 

dediklerinde pād-şāh da şād olup ģareme varıp
2192

 gördü kim nāzeníne ŝıģģat gelip marażı 

gitmiş ve beti beñzi yerine gelip gül yüzü açılmış. Ģaķķ’a ģamd edip mesrūr oldu ve yine 

šaşra çıķıp taĥtına
2193

 oturdu. Pād-şāh
2194

 gitdigi gibi nigār-ı nāzenín [M 103b] bir ĥādime 

dedi ki ben ģicāb edip pād-şāha kendim diyemedim. Sen var benim šarafımdan söyle ki 

bunca zamāndan beri şarš edip her kim ķızıma ‘ilāc [T 37b] edip ifāķat bulursa kendime 

dāmād edip ‘izzet ü ikrām ile merātib-i ‘āliyeye nā’il ederim
2195

 ve eger görüp de ‘ilāc 

edemezse başını keserim buyurup bu ‘ahd üzere niçe bí-çāreleri öldürüp helāk eylediler 

idi.
2196

 Pes şimdi ‘ilāc eden ādem ģaķķında niçin ‘ahde vefā buyurmazlar dedi. Ĥādim de 

gelip bu ĥaberi pād-şāha dedi. Pād-şāhdır baş üstüne benim de fikrimden
2197

 geçen bu idi 

deyip buyurdu kim varıp Ĥayr’ı ‘izzet ü ikrāmla ģużūruna
2198

 getireler. Birķaç ādem varıp 

Ĥayr’ı pād-şāh yanına [A 71a] getirdiler.
2199

 Pād-şāh da
2200

 Ĥayr’a ta‘žímler edip yerinden 

ķalķıp yanına aldı ve buyurdu ki
2201

 kendi ĥıl‘atlerinden bir ĥıl‘at getirip giydirdiler ve 

                                                 
2187

 hilāle dönmüş ve: helāke yüz dönmüş M 
2188

 ģāżırlamış idi: ģāżırlamışidi M, A 
2189

 kāse: kāseye T 
2190

 Yemek getirdiler yedi ve pād-şāha müjdeler edip pād-şāhım: M’de yok 
2191

 şükrler: şükr T 
2192

 varıp: vardı M 
2193

 taĥtına: taĥta M 
2194

 pād-şāh: pād-şāh da M 
2195

 edip ifāķat bulursa kendime dāmād edip ‘izzet ü ikrām ile merātib-i ‘āliyeye nā’il ederim: ederse kendime 

dāmād edip ‘izzet ü ikrām edeyim M / ederse kendime dāmād edinip ‘izzet ü ikrāmlar edeyim A 
2196

 eylediler idi: eyledi idi M 
2197

 benim de fikrimden: bizim de fikrimizden T 
2198

 varıp Ĥayr’ı ‘izzet ü ikrāmla ģużūruna: Ĥayr’ı pād-şāh yanına T/Ĥayr’ı varıp ‘izzet ü ikrāmla ģużūruna A 
2199

 Birķaç ādem varıp Ĥayr’ı pād-şāh yanına getirdiler: T’de yok 
2200

 pād-şāh da: pād-şāhdır M, A 
2201

 ve buyurdu ki: buyurdu kim M / ve buyurdu kim A 
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‘ulemāsını da‘vet edip ķızını Ĥayr’a nikāģ edip bir maĥŝūŝ sarāy döşediler ve Ĥayr’ı 

ĥadem ü ģaşemle kendi sarāyına götürüp niçe gün dügünler olup altın ‘araba ve
2202

 gümüş 

tekerlekli ķoçuyla pād-şāhıñ ķızını Ĥayr’ıñ sarāyına götürüp bir mübārek vaķtde içeri
2203

 

ķoyup ikisi bir yere gelip ‘ālemde oldular ve
2204

 pād-şāh šarafından Ĥayr’a ta‘yínler ve 

iltifātlar olunup ĥalķ içinde
2205

 şān u şevketler buldu ve pād-şāhıñ bir vezíri var idi.
2206

 

Anıñ da ġāyet
2207

 güzel bir ķızı var idi
2208

 lākin gözüne āfet erişip kör olmuşdu.
2209

 

Ĥayr’dan niyāz edip şöyle bir güzel ķızım vardır lüšf edip gözüne bir ‘ilāc eyleñ size 

vereyim deyip pād-şāh da iźn verdikde ol ķıza
2210

 da ‘ilāc eyleyip gözü açılıp anı da Ĥayr’a 

verdiler. Ĥayr’dır Türkmen ķızını ve pād-şāh ķızını ve vezír ķızını
2211

 bir yere cem‘ edip 

her gece biriyle ‘ālem edip źevķ u ŝafāda oldu ve Ĥayr’a
2212

 cemí‘ ĥalķ muģabbetler edip 

i‘zāz ü ikrāmlar
2213

 ederlerdi. Bu ģāl üzere niçe zamān geçip günlerde bir gün pād-şāh 

āĥirete gitdikde cümle ĥalķ ittifāķ edip Ĥayr’ı yerine pād-şāh eylediler. Ĥayr da bunlara 

‘adl ü dād edip cümle ĥalķı kendisinden
2214

 ĥoşnūd eyledi.
2215

 Günlerde bir gün Ĥayr 

kendi
2216

 nedímleriyle binip bāġ-çesine
2217

 giderken nā-gāh yolda Şerr’e rāst gelip gördü 

kim durmadan bir cehūd ile alışveriş eyler.
2218

 Pes Ĥayr yanında olanlara şu ģerífi šutup 

ardımca bāġ-çeye getiriñ diyü fermān edip çekilip bāġ-çeye vardıķda emri üzere Şerr’i 

getirdiler. Şerr’iñ ise [A 71b] aŝlā Ĥayr’dan ĥaberi yoķ ol ŝaģrāda ŝusuz ölüp gitmiş 

ŝanırdı. Bí-pervā gelip yer öpüp pād-şāha du‘ālar eyledi. Ĥayr’dır
2219

 Şerr’e adıñ nedir diyü 

                                                 
2202

 olup altın ‘araba ve: edip altın ‘araba T / olup altın ‘araba A 
2203

 içeri: içeriye T 
2204

 ve: M’de yok 
2205

 içinde: içinde de iltifātlar olunup T 
2206

 var idi: T’de yok 
2207

 anıñ da ġāyet: anıñ daĥı ġāyetde T / anıñ da ġāyetde M 
2208

 var idi: olup A 
2209

 olmuşdu: olmuşidi T, M 
2210

 verdikde ol ķıza: verdikde ol ķız M / verdi ki ol ķıza A 
2211

 ve vezír ķızını: vezír ķızını M / T’de yok 
2212

 Ĥayr’a: Ĥayr da M 
2213

 edip i‘zāz ü ikrāmlar: edip ve i‘zāz ü ikrām T 
2214

 kendisinden: kendiden M, A 
2215

 eyledi: eyledi ki T 
2216

 kendi: T’de yok 
2217

 Bu kısımdan (2217. dipnot) 2232. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
2218

 durmadan bir cehūd ile alışveriş eyler: bir cehūdile šurma alışveriş eder T 
2219

 Ĥayr’dır: Ĥayr ve T 
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ŝorduķda Şerr cevāp verip Mübeşşir’dir dedi. Ĥayr adıñ ne ise doġrusunu söyle yoĥsa seni 

öldürürüm.
2220

 Pes Şerr adım ģużūr-ı ‘izzetiñizde
2221

 beyān olunandır. İsterseñiz i‘timād 

buyuruñ isterseñiz öldürüñ dedikde
2222

 Ĥayr ey ģarām-zāde! Seniñ adıñ Şerr degil midir? 

Fülān yerde bir içim ŝu için benim gözümü çıķarıp nem varsa alıp beni helāk olsun
2223

 diyü 

bıraġıp ķaçıp gitmediñ mi? İşte Tengri Te‘ālā beni ol belādan ĥalāŝ edip pād-şāhlıķ 

mertebesini lüšf eyledi.
2224

 Şimdi nicesin dedikde Şerr Ĥayr olduġunu bilip yüzünü yerlere 

sürüp aġladı ve
2225

 ben kemlik eyledimse adıma münāsib iş
2226

 işledim. Siziñ ism-i 

şerífiñiz Ĥayr’dır. Pes ĥayrıñıza ben mücrimi ‘afv buyuruñ
2227

 dedikde Ĥayr da ŝuçundan 

geçip ‘afv eyledi. Şerr şād olup sürūrla pād-şāh ģużūrundan çıķdıķda pād-şāh ādemlerinden 

bir eli ĥayrlı
2228

 kimse pād-şāhımız bir kerím devletlidir. [T 38a] Saña merģamet edip ‘afv 

eylediyse
2229

 lākin sen şersin. Seniñ vücūduñu dünyādan gidermek gerekdir deyip ģerífiñ 

boynunu urdu ve ķoynunda bir kíse içinde evvel Ĥayr’dan aldıġı iki dāne la‘l bulunup pād-

şāha getirip Şerr’i öldürdügünü dedikde pād-şāh da cezāsını bulmuş la‘l seniñ olsun deyip 

ol kimseye baġışladı ve Ĥayr niçe zamān cihānda pād-şāhlıķ edip ĥayr ile añıldı. Çín pād-

şāhınıñ ķızı ģikāyeyi tamām eylediginde Behrām şāh āferínler edip ķoynuna aldı. 

 

BU MECLİS BEHRĀM ŞĀH CUM‘A GÜNÜ BEYĀŻ KÖŞKE GİDİP KİSRĀ’NIÑ ĶIZI 

ĢİKĀYE SÖYLEMESİDİR 

 

 Çünki [A 72a] geceniñ žulmeti cihāndan gitmege başlayıp ŝabāģ yeri aġardı. 

Behrām şāh beyāżlar giyip beyāż köşke revāne oldular. Aĥşama dek ‘íş u nūşlar edip niçe 

yüzden ‘ālemler eylediler.
2230

 Çünki aĥşam oldu.
2231

 Behrām şāh Kisrā’nıñ ķızına bir 

                                                 
2220

 Ĥayr adıñ ne ise doġrusunu söyle yoĥsa seni öldürürüm: T’de yok 
2221

 ģużūr-ı ‘izzetiñizde: ģużūruñuzda T 
2222

 dedikde: dedi T 
2223

 nem varsa alıp beni helāk olsun: her nem var ise alıp beni ölsün T 
2224

 pād-şāhlıķ mertebesini lüšf eyledi: pād-şāh eyledi A 
2225

 ve: T’de yok 
2226

 iş: T’de yok 
2227

 buyuruñ: eyleñ T 
2228

 eli ĥayrlı: ĥayrlı elli T 
2229

 eylediyse: eyledi ise T 
2230

 niçe yüzden ‘ālemler eylediler: ‘ālem eyledi T 
2231

 çünki aĥşam oldu: aĥşam oldu çünki A 
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ģikāye söyle dedikde nāzeníndir ibtidā pād-şāha du‘ālar edip andan ŝoñra ģikāyeye
2232

 [M 

104a] başlayıp dedi ki:
2233

 

 

BİR BĀZERGĀNIÑ ÇENGÌ ĶIZLARLA OLAN
2234

 MĀCERĀSIDIR 

 

Anam cāriyeñiz ki rūzgār görmüş [T 38b] bir iĥtiyār ĥātūn idi. Ģikāyet edip der idi 

ki kendiyle
2235

 bir yılda doġup bir yerde büyüdügümüz ĥātūnlardan bir ĥātūn var idi. Daĥı 

ķızlıġımız çaġı ve tāzeligimiz hengāmında iken bir gece beni maģallemiz ķızlarından 

birķaç ķızla
2236

 oyuna da‘vet edip varıp misāfir olduķ ve cümlemiz bir yere gelip gülüp 

oynadıķ. Aĥşam olduķda bize dürlü dürlü leźíź yemekler çekip
2237

 yendikden ŝoñra oturup 

birbirimizle
2238

 bilmeceler söyleşip lašífeler eydişdik. Ķış gecelerinden bir uzun gece 

idi.
2239

 Bir zamāndan ŝoñra lašíf ģelvālarla šabaķ šabaķ çerezler gelip
2240

 yendikden ŝoñra 

her birimiz birer maŝal
2241

 söylemek üzere ittifāķ edip içimizde bir şūĥ ķız var idi ki sözü 

ġāyetde güzel bir şíve-kār
2242

 olup lašífe eyledikçe her birimizi gülmeden ķırıp
2243

 

geçirirdi.
2244

 Nevbet aña geldikde ‘āşıķāne bir
2245

 ģikāyeye başlayıp dedi ki bir zamānda 

bir tāze cüvān bāzergān var idi ki hünerli ve ma‘rifetli olup sözü şekerden šatlı ve
2246

 

güzellikde ĥod Yūsuf-ı śāní idi. Bu tāzelikle bile aŝlā ģarām olan şeylerden birine el 

uzatmayıp dā’imā pāk ü
2247

 pākíze olup daĥı bir nāzenín ile çift olmayıp ergen idi ve 

babasından mírāś ķalma şehrden šaşra bir bāġı
2248

 var idi. Ŝanki cennetden bir pāre olup 

                                                 
2232

 2217. dipnottan buraya (2232. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
2233

 başlayıp dedi ki: başladı T 
2234

 Ķızlarla Olan: Ķızlarla T / Ķızları ile Olan M 
2235

 ki kendiyle: daĥı kendiyle T / ki kendi ile M 
2236

 ķızla: ķızlar T 
2237

 leźíź yemekler çekip: yemekler çekilip T 
2238

 birbirimizle: biri birimiz ile M / biri birimizle A 
2239

 gece idi: gece olmaġla M, A 
2240

 ģelvālarla šabaķ šabaķ çerezler gelip: ģelvālar šabaķ šabaķ çerez getirip M, A 
2241

 maŝal: meśel T 
2242

 şíve-kār: şíve-kārım T 
2243

 ķırıp: ķırar M, A 
2244

 geçirirdi: geçirir idi T 
2245

 bir: T’de yok 
2246

 ve: T’de yok 
2247

 pāk ü: pāk M 
2248

 bāġı: bāġ T 
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šopraġı ‘anber šaşı gevher hevāsı güzel šarzı bí-bedel içinde aķarŝular [A 72b]  çaġlayıp 

aķar. Her šarafı yemiş aġaçlarıyla
2249

 šopšolu bir zíbā bāġ-çe idi ki şehr devletlileri ol bāġa 

ārzūlar edip āh şu
2250

 fülānıñ bāġı benim olsaydı artıķ dünyāda ġayrı bāġ u bāġ-çeyi 

n’eylerdim derlerdi.
2251

 Pes bāzergāndır haftada bir gün
2252

 bir kerre ol bāġa varıp biraz 

içinde gezinip yemişlerinden yiyip eglenirdi ve bāġ-bāna ŝaķın seyirciden kimseyi bāġa 

uġradıp yemişlerini yemesinler
2253

 ve olur olmaz kimse içine girip bir fesād eylemesin diyü 

muģkem [M 104b] tenbíhler eylerdi.
2254

 Günlerde bir gün bāzergān bāġa varıp gördü kim 

ķapısı muģkem ķapanıp içinde sāzendeleriñ āvāzı ‘ālemi šutup bir sürü nāzenín ķız
2255

 

bāġıñ içine velvele bıraġıp kimi bülbüller gibi feryāda gelip ve kimi de zülfünü
2256

 sünbül 

gibi períşān edip raķŝa girip bāġda olan aġaçları da cümle raķŝa getirmişler. Ortalıķ yerde 

bir ķıyāmet ķopmuş ki ta‘bír olunmaz. Bāġ-bān-ı bí-çāre de bu temāşāyı gördükde ha 

efendimden yiyecegim bir kötek degil mi? Ādem böyle ŝoģbete cānını verir deyip 

nāzenínler şevķına peşe-gír olup dāmenin der-meyān eylemiş ve māh-pāreler
2257

 elinden 

birķaç cām şarāb-ı erġuvāní içip mest olup efendim beni daĥı on yıla deķ āzād eylemezse 

de eylemesin. Āzādlıķ bulunur ammā siziñ gibi ķadıncıķlar her zamān bāġa gelmez deyip 

ortalıķ yerde alıp verip bir gūşede yıķılmış. Bāzergāndır bu hāy u hūyu işitdikde bu 

temāşā
2258

 iyi temāşā bunuñ aŝlı ne ola? ‘Aceb dellāk ķızları
2259

 bizim bāġ-çeye teferrüce 

mi geldiler? Zírā ne ķadar ķul varsa
2260

 hep bunda gibi deyip bir
2261

 iki kerre bāġ-çe-vān 

diyü çaġıragördü lākin hiç gelir gider kimse yoķ.
2262

 Āteş olup şu mel‘ūn bu yaramazları 

bāġ-çeye doldurup da kendi ne cehenneme gitmiş [T 39a] ola diyü eline bir šaş alıp ķapıya 

                                                 
2249

 aġaçlarıyla:  aġaçları ile M 
2250

 şu: M ve A’da yok 
2251

 derlerdi: derler idi T 
2252

 bir gün: T ve A’da yok 
2253

 yemesinler: yemesin M, A 
2254

 eylerdi: edip T / eyledi A 
2255

 ķız: ķızlar M, A 
2256

 zülfünü: zülfü T 
2257

 māh-pāreler: māh-pāre T 
2258

 bu temāşā: M ve A’da yok 
2259

 ķızları: ķızlar A 
2260

 varsa: var ise T 
2261

 bir: A’da yok 
2262

 çaġıragördü lākin hiç gelir gider kimse yoķ: çaġırdı gördü kim hiç gelir gider yoķ M, A 
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birķaç kerre urdu
2263

 lākin yine
2264

 hiç ses gelmedi. Bāzergāndır bu āvāza [A 73a] biraz 

ķulaķ urup diñledi. Giderek tāzelik hevāsı cūş u ĥurūşa gelip ġażabı gidip bunları görmek 

ārzūsuna düşüp
2265

 bāġıñ ešrāfını dolaşıp bir girecek yer aradı. Çāre olup bir gedik 

bulamadı. Āĥir gördü ki olmaz hemān bāġıñ bir šarafında olan çalıları
2266

 söküp içeri
2267

 

girdi. Meger ķızlar bāġa girdikde bir iki ķızı gözcü ķoyup bir yerden yaķayı ele verip 

baŝılmayalım demişlerdi. Ķızıñ birisi bāzergānıñ dívārı yarıp içeri girdigini gördükde geliñ 

ķızlar bāġa ĥırsız girdi diyü çaġırdıķda
2268

 birķaç ķızdır segirdip kimi yāsemen çubuġuyla 

ve kimi gül destesiyle [M 105a] bāzergāna girişdiler. Bāzergāndır behey ķızlar! Ben
2269

 

ĥırsız degilim bāġ ŝāģibiyim dedikde baķa baķa ĥırsızlıġından ġayrı telbísligi de
2270

 vardır 

deyip derd-mendi yumruġla ve çimdikle
2271

 tamām eylediler. Āĥir bir iki söz añlarları 

behey
2272

 cānım! Ĥırsız nereden girmiş bu ķızlar nereye gitdi varıp
2273

 baķayım diyü 

geldikde gördü kim ģeríf bāġ ŝāģibiyim diyor. Bāġıñ nişānlarını ŝordular. Āĥir bildiler ki 

gerçek bu bāġıñ ŝāģibi imiş.
2274

 Her biri eline ve
2275

 ayaġına düşüp eyledikleri küstāĥlıķdan 

‘öźrler dilediler. Vallāh efendim ma‘źūr olsun. Biz siziñ kim olduġuñuzu bilmeyip yabancı 

ŝandıķ ve
2276

 bilmezlikle bir iş etdik.
2277

 Lüšf edip bize ĥāšırcıġıñ ķalmasın dediklerinde 

bāzergān da gördü kim bir ālāy símín-beden māh-pārelerdir. Yüregi oynayıp göñlü çekip 

ŝuçlarını ‘afv eyledi. Ķızlardır hemān-dem ĥˇāceniñ girdigi yeri çalı çırpı
2278

 ile ķapayıp 

muģkem eylediler ve
2279

 kendileriniñ kim olduķlarını ĥˇāceye beyān edip dediler ki biz bu 

                                                 
2263

 urdu: varıp urdu T 
2264

 yine: gine de M, A 
2265

 ārzūsuna düşüp: ārzūsunda olup T 
2266

 çalıları: çalıyı M, A 
2267

 içeri: içeriye T 
2268

 çaġırdıķda: çaġırdı ve M 
2269

 ben: T’de yok 
2270

 ġayrı telbísligi de: mā-‘adā telbísligi de T / ġayrı telbísligi M 
2271

 yumruġla ve çimdikle: yumruķ ve çimdik ile T 
2272

 behey: be M, A 
2273

 bu ķızlar nereye gitdi varıp: ve nereden gitdi ve bu ķızlar nice oldu T 
2274

 ŝāģibi imiş: ŝāģibi imiş ve M 
2275

 ve: M ve A’da yok 
2276

 ve: T’de yok 
2277

 etdik: eyledik M, A 
2278

 çalı çırpı: çalı ve çırpı T 
2279

 ve: T’de yok 
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şehriñ žurefālarından biraz ālüfte [A 73b] çengí ķızlarız.
2280

 Bugün gördük ki hevā güzel 

şehrden šaşra bir yere gitmege ķavl ü ķarār edip bir yere geldik ve şehrden šaşra çıķıp bize 

bir tenhā bāġ-çe olsa ki eşķıyā gelip ģużūrumuzu uçurmasa diyü gezerken bu
2281

 bāġa gelip 

bāġ-çe-vān bizim sāzlarımızı
2282

 gördükde yoķ yoķ bunda olmaz efendi döger diyü bizi 

içeri
2283

 ķomayıp ‘inād eyledikde yalvarıp kimimiz baba ve kimimiz aġa deyip gülüm 

sünbülüm bāġ-çe-vān çelebi diyü niyāz edip n’eylersek
2284

 eyledik altından girip 

üstünden
2285

 çıķdıķ. Ĥāšırını ĥoş edip bāġa girdik. Meger derd-mend bir ālüfte cān imiş. 

Bizimle alışıp ŝoģbetler edip cūş u ĥurūşa geldi ve
2286

 kendi āhengine göre türküler 

yırlayıp ĥayli
2287

 ķaşmerlik eyledi. Ģālā şu aġaç dibinde ĥˇāb-ı nāzdadır deyip bāzergāna 

gösterdiler. Bāzergān gördü kim bāġ-çe-vān mest ü lā-ya‘ķıl durmadan ĥar ĥar 

uyumada.
2288

 Ġażaba gelip murād eyledi ki
2289

 bir depme urup [M 105b] ķaldıra. Yine
2290

 

ķızlardır niyāz edip efendim
2291

 lüšf edip tehevvüre gelmeñ. Biñ yılıñ bir başıdır ķoñ faķír 

siziñ eyyām-ı devletiñizde bir gün rāģat eylesin deyip bāzergānıñ ķoltuġuna [T 39b] 

girdiler ve buyuruñ bugün bizimle ŝoģbet edip içimizden her ķanġımıza meyl ederseñiz
2292

 

siziñ olsun. Bir tenhā gūşeye götürüp murādıñız üzere ŝafāsını sürüñ dediler. Bāzergān-ı 

faķíriñ ‘ömründe bu maķūle ķabāģate el urduġu yoġdu
2293

 lākin ķızlarıñ šatlı sözüyle 

şeyšān azdırıp biñ cānla
2294

 bu ķavle rāżí olup ķızlarla meclise geldi. Biraz oturup kimi 

sāzını ele alıp kimi raķŝa girip şírín-kārlıķlar edip bāzergānıñ ŝalāģı ocaġına ŝular
2295

 

                                                 
2280

 ālüfte çengí ķızlarız: ālüfte çengíleriz T / çengí ālüfte ķızlarız M 
2281

 bu: T’de yok 
2282

 sāzlarımızı: sāzlarımız M 
2283

 içeri: içeriye T 
2284

 n’eylersek: n’eylerse M, A 
2285

 üstünden: üstüne M, A 
2286

 geldi ve: gelip T 
2287

 yırlayıp ĥayli: ırlayıp ĥaylice T 
2288

 Bāzergān gördü kim bāġ-çe-vān mest ü lā-ya‘ķıl durmadan ĥar ĥar uyumada: Bāġ-çe-vān gördü kim 

mest-i lā-ya‘ķıl šurmadan ģar ģar uyumada T / Bāzergān gördü kim bāġ-çe-vān mest ü lā-ya‘ķıl durmadan 

ģar ģar uyurda M 
2289

 ki: kim M 
2290

 yine: M ve A’da yok 
2291

 efendim: T’de yok 
2292

 ķanġımıza meyl ederseñiz: ķanġımıza meyl ederseñ T / ķanġımızı isterseñiz M 
2293

 yoġdu: yoġidi T 
2294

 sözüyle şeyšān azdırıp biñ cānla: sözleriyle şeyšāndır azdırıp biñ cān ile T 
2295

 ŝular: āteş M 
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ķodular. Bir zamāndan ŝoñra [A 74a] ķalķıp serv-i ĥırāmānlar gibi bāġ-çeniñ içini
2296

 

gezinmege başladılar. Giderek bāġıñ içinde mermerle yapılmış bir ģavż var idi ki içi ŝāfí 

ŝuyla šopšolu āyíne gibi mücellā idi.
2297

 Ķızlardır ol ģavżı gördükleri gibi ģarāretden 

gövdeleri terlemişdi.
2298

 Hemān-dem bāzergānıñ gözü ķarşısında birer birer ŝoyunup 

ibrişim fušalar šutunup ģavża girdiler. Gümüş tenlerini yuyup ŝırma ŝaçlarını
2299

 šaġıtdılar 

ve cilveler edip birbirine ŝaķın ķız yılandır diyü lašífeler
2300

 eydişdiler. Bāzergāndır bunları 

seyreyledikçe ŝabr u ķarārı tār ü mār
2301

 olup ģırŝından
2302

 ditremege başladı ve her birine 

baķdıķça bir yüzden meftūn olup içlerinden ķanġısını iĥtiyār edecegini o da
2303

 bilemeyip 

şaşıp ķaldı. Egerçi
2304

 cümlesi hep birbirinden a‘lā olup şu şöyledir
2305

 diyecek yerleri 

yoġdu
2306

 lākin içlerinde bir şūĥ u
2307

 şíve-kār çengí var idi ki cümlesiniñ mümtāzı olup bir 

serv-i nāz ‘işve-bāz fitne-i cihān
2308

 ve ‘ayyāre-i devrān idi ki dürlü dürlü şívelerle 

bāzergānıñ göñlünü ġayrılardan ziyāde uġurlayıp kendi cānına ŝular gibi aķıtmışdı.
2309

 

Çünki ķızlar ģavżdan šaşra çıķdılar. Libāslarını
2310

 giyip gelip bāzergānla bir yere oturdular 

ve ŝoģbetler edip şaķalar eylediler. Ķızlar gerçi bāzergānıñ açmazdan çengíye ŝıķ ŝıķ göz 

ķuyruġuyla baķdıġından murād yerini añladılar lākin bilmezlige urup bāzergāna [M 106a] 

dediler ki efendim sulšānım içimizden kime meyl eylediñizse
2311

 işāret buyuruñ tā ki anı 

siziñle bir tenhā yere götüreyiz siz de ŝafāda oluñ diyü aġzını aradıķlarında bāzergān-ı 

derd-mendiñ söze ķudreti olmayıp ģasret gözüyle çengíye baķdıķda [A 74b] hemān-dem 

                                                 
2296

 serv-i ĥırāmānlar gibi bāġ-çeniñ içini: serv-i ĥırāmān gibi bāġ-çeniñ içine T 
2297

 ŝāfí ŝuyla šopšolu āyíne gibi mücellā idi: ŝāfí āyíne gibi ŝu ile šopšolu bir yanından aķıp bir yanından 

gelirdi T / ŝuyla šopšolu āyíne gibi mücellā idi M 
2298

 terlemişdi: derlemiş idi T / terlemiş idi M 
2299

 ŝaçlarını: ŝaçlar M 
2300

 birbirine ŝaķın ķız yılandır diyü lašífeler: biri birine ŝaķın ķız yılandan diyü lašífe M / biri birine ŝaķın ķız 

yılandan diyü lašífeler A 
2301

 tār ü mār: tār mār T 
2302

 ģırŝından: M ve A’da yok 
2303

 o da: M’de yok 
2304

 egerçi: ve ger T 
2305

 birbirinden a‘lā olup şu şöyledir: biri birinden a‘lā olup şu şöyle M, A 
2306

 yoġdu: yoġidi T 
2307

 şūĥ u: şūĥ T 
2308

 fitne-i cihān: T’de yok 
2309

 aķıtmışdı: aķıtmış idi T / aķıtmışidi M 
2310

 libāslarını: libāsların T 
2311

 eylediñizse: eylediñiz ise T 



328 

bāzergānıñ ķoltuġuna girip buyuruñ diyü ķaldırdılar ve çengíye de
2312

 ķalķ ķız
2313

 seni 

ķocaya verelim deyip ikisini bir yere getirip çalķılarla taģtadan yapılmış bir küçük köşk var 

idi. İçine ķoyup ķapıyı üzerlerine ķapadılar. Bāzergāndır çengí ile tenhā ķaldıķda benim 

‘ömrüm adıñ nedir diyü ŝordu.
2314

 Ķız da Baĥtiyār’dır deyip biraz ortalıķ yerde iki šarafdan 

biri birine
2315

 muģabbetler ‘arż edip şeftālūnuñ biñi bir pūla olduķda bāzergān-ı bí-çāre 

şerm ü ģicābı ardına atıp
2316

 cūş u ĥurūşa geldi ve baĥtım yār oldu deyip çengíniñ zülfüne 

ŝarılıp belinden ķavrayıp altına aldı ve murād eyledi ki mūmunu şem‘-dān-ı muģabbete 

dikip çengíniñ gözün aydın ede. Bāzergān bir güçlü ķuvvetli şeh-bāz [T 40a] yigit olup 

zūrla ķızıñ üstüne geldikde köşk meger çoķdan yapılıp eski olmaġın bāzergānıñ ģamlesine 

šāķat getiremeyip hemān bir šarafı güldüredek yıķılıp bāzergānla çengí şallaķ mallaķ birer 

šarafa düşdüler. Bāzergān-ı derd-mend ģicābından bir šarafa ķaçıp çengí de ġamla ķalķıp 

yoldaşları yanına
2317

 varıp ķaşlarını çatıp çengini eline alıp derdli derdli nāleler edip firāķ 

türküleri yırlayıp
2318

 gözlerinden inci dānesi gibi yaşlar aķıtdı. Ķızlar çengíniñ bu mātemini 

gördükde behey
2319

 ķız! Ne ķara ķażāya uġradıñ söyle görelim. Bāzergān çelebiyi 

n’eylediñ?
2320

 Yüregimizi yaķma dediklerinde çengídir āh edip dostlar benim başıma gelen 

ģāller düşmānlar
2321

 başına gelmesin. Yerlere geçecek köşk yıķılıp çelebimden ayrıldım 

diyü hāy hāy edip aġlamaġa başladı. Ķızlardır acıyıp vāh vāh ne yavuz ģayflar
2322

 olmuş 

cānım diyü [M 106b] tesliyetler verdiler. Birķaçı ķalķıp bāzergān-ı derd-mendi maģzūn bir 

aġaç gölgesinde bulup [A 75a] öyle olur efendim sulšānım
2323

 elem çekmeñ. Biz siziñ 

mübārek
2324

 ĥāšırıñız için bu gece evlerimize gitmeyip bunda yatarız ve çengí ile sulšānımı 

bir yere getirip bir ķına gecesi eyleriz deyip göñlünü ele aldılar ve ĥāšırını şād edip meclise 

                                                 
2312

 ve çengíye de: çengíye de M / ve çengíye A 
2313

 ķız: T’de yok 
2314

 ŝordu: ŝorup T, A 
2315

 biri birine: birbiriyle T 
2316

 atıp: bıraġıp M, A 
2317

 ġamla ķalķıp yoldaşları yanına: ġamile ķalķıp yoldaşlarına T / ġamla yoldaşları yanına A 
2318

 yırlayıp: ırlayıp T 
2319

 behey: bre M / be A 
2320

 n’eylediñ: ne eylediñ T 
2321

 ģāller düşmānlar: ģālleri düşmenleriñ T / ģāller düşmenler A 
2322

 ne yavuz ģayflar: ne ģayflar T / be yavuz ģayflar A 
2323

 sulšānım: M ve A’da yok 
2324

 mübārek: M’de yok 
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geldiler ve sāzlar çalıp ŝoģbetler eylediler.
2325

 Çünki aĥşam olup ‘ālem aġyārdan ĥālí oldu. 

Hemān-dem ķızlar çengíniñ eline yapışıp bāzergāna verdiler ve ŝafāda oluñ deyip kendiler 

çekilip bir gūşede meclis ķurup oturdular. ‘Āşıķ u ma‘şūķ bir aġaç dibine gelip biri 

birinden ģasretle
2326

 şeftālūlar aldılar. Bāzergān-ı derd-mendiñ ise gözü ķızıp
2327

 aŝlā ŝabr 

u ķarāra mecāli ķalmamış idi. Hemān-dem çengíniñ beline ŝarılıp altına aldı ve
2328

 ķaŝd 

eyledi kim cānı cāna ķatıp atıp šuta. Meger aġaç üstünde bir büyük kedi varmış.
2329

 Aġacıñ 

bir dalında
2330

 gözü bir ķuşa rāst gelince yap yap gelip bir uġurdan ķuşuñ üstüne atladıġı 

gibi kendisini żabš edemeyip dalıñ üstünden teker meker olup bāzergānla çengíniñ üstüne 

düşdükde bunlardır ürküşüp bāzergān bir šarafa ķaçıp ķız da yoldaşlarına gider. Varıp 

meclise oturup yanıp yaķılıp ģasret türkülerine başladıķda ķızlardır behey
2331

 ķız! Yine
2332

 

ne belāya uġradıñ dediklerinde
2333

 çengí-yi bí-çāre āh žālim ķara kedi! Allāh’dan bulsun. 

Beni uçuķlu etdi.
2334

 Ŝabāģ şehre vardıķda boyumca
2335

 bir nüsĥa yazdırayım deyip
2336

 

başına gelen ģāli beyān eyledikde ķızlardır behey ķız! Öyle olur aġaçlar tekin degildir. 

Niçin oraya vardıñız ġayrı yer yoķ muydu? Allāh bilir cin midir perí midir size kedi 

ŝūretinde görünmüş. İyi ki çarpılmamışsıñız
2337

 deyip Bāzergān çelebiyi vardılar gördüler 

kim süd dökmüş kedi gibi bir gūşeye girmiş. Gel efendim cānım deyip [A 75b] ķoltuġuna 

girdiler. Behey cānım! Böyle şeh-bāz
2338

 dil-āver [M 107a] iken niçin olur olmaz 

kütürdüden ķorķup ķaçarsız
2339

 deyip tekrār ikisini bir yere getirip kendiler
2340

 yine 

meclislerine
2341

 gitdiler. Bu kerredir bāzergānla çengí bāġ-çe-vānıñ ķulübesi dibine gelip 

                                                 
2325

 sāzlar çalıp ŝoģbetler eylediler: ŝoģbetler edip sāzlar çaldılar T 
2326

 ģasretle: ģasret T 
2327

 derd-mendiñ ise gözü ķızıp: derd-mendiñ ise gözü T / derd-mend ise gözü ķızıp M 
2328

 ve: T’de yok 
2329

 varmış: var imiş T, M 
2330

 dalında: dalından T 
2331

 behey: be M, A 
2332

 yine: gine M, A 
2333

 dediklerinde: dedikde T 
2334

 etdi: eyledi M, A 
2335

 boyumca: T’de yok 
2336

 deyip: T’de yok 
2337

 çarpılmamışsıñız: çarpılmamışsız M, A 
2338

 şeh-bāz: şāh-bāz M 
2339

 ķaçarsız: ķaçarsın T 
2340

 getirip kendiler: getirdiler T 
2341

 yine meclislerine: gine meclise M / gine meclislerine A 
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bundan iyi tenhā yer olmaz [T 40b] deyip oturdular. Bāzergān-ı derd-mend ise iki kerredir 

nigārı
2342

 elden aldırmaġın ŝabr u ķarāra mecāli ķalmayıp šāķati šāķ olmuşdu.
2343

 Hemān-

dem fırŝat ġanímetdir deyip istedi ki bülbülü güle ķondura. Meger bāġ-çe-vān dedikleri 

uġursuz geçen yıldan ķalma birķaç dāne ŝu ķabaġını
2344

 bir ipe dizip bir ŝırıġa 

geçirmişidi.
2345

 Ol demde bir kesegen gelip šurmadan ipini kesermiş.
2346

 Bāzergān-ı bí-çāre 

ķızla şekeri süte
2347

 ķatacaķ vaķt olduġu gibi hemān-dem yuķarıdan ķabaķlar bir uġurdan 

boşanıp her biri
2348

 šavul gibi ŝadālar verip ortalıġa velvele düşdükde bunlardır yine
2349

 

ürküşüp bāzergān hiç degildir varsa ŝubaşıyla ‘asesbaşı bāġ-çeyi davulla
2350

 baŝıp bizi šaşa 

šutdular. Nice olur ģālimiz?
2351

 Ne olmaz yerde yaķayı ele verdik. Yarın ĥalķa
2352

 ne yüzle 

çıķayım deyip yalın ayaķ başı ķabaķ çıķıp
2353

 gitdi. Çengí de biñ dürlü ĥavfla yoldaşları 

yanına
2354

 varıp biraz ŝoluyup gördü kim ardından gelir gider yoķ. Āh vāhlar edip felekden 

şikāyet türkülerine başlayıp fiġānlar eyledikde ķızlardır yine ne belāya uġradıñız
2355

 

yine
2356

 arañızdan ķara kedi mi geçdi diyü ŝorduķlarında çengí başımıza šaşlar mı yaġdı 

bilmem ne ķıyāmet ķopdu dedikde pes ķızlardır meclisden ķalķıp varıp ģaķíķat-i ģāli 

bildiler ve ŝu ķabaġı olduġunu görüp añladılar. Bāzergān-ı bí-çāreyi bulup öyle olur 

çelebim diyü tesliyetler
2357

 verdiler ve tekrār iki nā-murādı bir yere getirip sizler ŝafāñızda 

olup
2358

 aŝlā ŝubaşı ķorķusunu ĥāšıra getirmeñ. Biz bu
2359

 bāġıñ ķapısını bekleyip [A 76a] 

                                                 
2342

 nigārı: nigārın T 
2343

 olmuşdu: olmuşidi T 
2344

 ķabaġını: ķabaġı A 
2345

 geçirmişidi: geçirmiş imiş M, A 
2346

 ipini kesermiş: ol ipi keser imiş T 
2347

 ķızla şekeri süte: ķız ile südü şekere T 
2348

 her biri: T’de yok 
2349

 yine: gine M, A 
2350

 varsa ŝubaşıyla ‘asesbaşı bāġ-çeyi davulla: var ise ŝubaşıyla ‘asesbaşı bāġ-çeyi šavul ile T / varsa 

‘asesbaşıyla ŝubaşı bāġ-çeyi davulla M 
2351

 ģālimiz: ģāl M, A 
2352

 ĥalķa: ĥalķa yine A 
2353

 ķabaķ çıķıp: ķabā ķaçıp M, A 
2354

 yoldaşları yanına: yoldaşlarına T 
2355

 yine ne belāya uġradıñız: ne belāya uġradıķ T / ne belāya uġradıñız A 
2356

 yine: gine M, A 
2357

 tesliyetler: tesliyet T 
2358

 ŝafāñızda olup: ŝafāda oluñ T / ŝafāda olup M 
2359

 bu: M’de yok 
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gözcülük edelim ve her birimiz bir yola šurup görüp gözedelim dediler. Bāzergān-ı derd-

mend tekrār vuŝlat-ı cānān ārzūsuna düşüp çengí ile el ele [M 107b] verip bir gūşeye 

gitdiler. Bāġıñ bir šarafında
2360

 bir ŝıķ yāsemenlik var idi. Anıñ altına gelip
2361

 bundan iyi 

yer olmaz deyip ķarār eylediler
2362

 ve biri birine ŝarılıp ŝarmaşdılar. Bāzergān-ı bí-çāreniñ 

ise başına āfet uçurulma ķum gibi gelmegin
2363

 üç kerredir ki nigārını
2364

 elden aldırıp artıķ 

ŝabr u ķarārı ķalmayıp mecnūna dönmüşdü.
2365

 Hemān-dem benim serv-i revānım 

öpüşecek vaķt degildir. Kim bilir yine
2366

 bir šarafdan bir kütürdü žuhūr ede de 

ortalıķda
2367

 bir ürkündü ola deyip çengíyi altına alıp kemerini
2368

 çözüp demler sürecek 

vaķt olduġu gibi elbette engel eksik degil.
2369

 Yine
2370

 bir belā yüz gösterdi.
2371

 Meger 

bāġıñ bir gūşesinde biraz tilkiler şikār için puŝu edip šururlarken
2372

 üzerlerine bir ķocaman 

ķurd çıķagelip bunları ķat öñ edip bāġıñ içini dört dolaşdırırken hemān yāsemenlik
2373

 

kenārından bāzergānıñ üstüne bir sürü dilkilerle bir ķocaman ķurd çıķagelip bāzergān-ı 

derd-mend
2374

 buncılayın bir sürü ‘askeri kendisine
2375

 şeb-ĥūn eylediklerini gördükde 

‘aķlı başından gidip çadırı bozup ķaçdı. Bekçi olan ķızlardır ķarşısına
2376

 varıp efendim 

sulšānım yine
2377

 ne tíz geldiñiz dediklerinde ĥˇācedir ġażaba gelip ey nā-bekārlar! 

Aĥşamdan beri baña bir ķız
2378

 verip ŝafāda oluñ deyip de yine
2379

 el altından dürlü dürlü 

                                                 
2360

 šarafında: šarafından T 
2361

 gelip: girip T 
2362

 eylediler: verdiler T 
2363

 başına āfet uçurulma ķum gibi gelmegin: başından āfet uçurulma ķum gibi eksik olmamaġın T 
2364

 nigārını: nigārın T, A 
2365

 dönmüşdü: dönmüşidi T, M 
2366

 yine: gine M, A 
2367

 ortalıķda: ortalıķdan A 
2368

 kemerini: kemerlerin M, A 
2369

 degil: degile M, A 
2370

 yine: gine M, A 
2371

 gösterdi: gösterir T 
2372

 šururlarken: dururken M 
2373

 yāsemenlik: T’de yok 
2374

 ķurd çıķagelip bāzergān-ı derd-mend: ķurd çıķagelip bāzergān-ı derd-menddir M / ķurddur çıķagelip 

bāzergān-ı derd-menddir A 
2375

 ‘askeri kendisine: ‘asker kendiler M / ‘askeri kendisini A 
2376

 ķarşısına: ķarşı M, A 
2377

 yine: gine M, A 
2378

 baña bir ķız: bir ķızı baña M, A 
2379

 yine: gine M, A 
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rengler edip
2380

 beni [T 41a] cānımdan bí-zār eylediñiz dedikde her biri yemínler edip 

vallāh ĥaberimiz yoķdur. Bize böyle ķuru bühtānlar eyleme sulšānım diyü niyāzlar 

eylediler. Bāzergān da ķızlarıñ ŝuçu olmadıġı ma‘lūmu olup
2381

 ‘afv eyledi. Pes bāzergāna 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden hidāyet erişip aĥşamdan beri işi rāst gelmedigini [A 76b] šaraf-ı 

Ģaķ’dan bilip bunca zamāndan beri ŝāliģ ü dín-dār iken ģālā şeyšāna uyup ķaŝd eyledigi 

işiñ olmaması Ģaķ Te‘ālā cānibinden kendiye tenbíh olduġunu añlayıp tevbe vü istiġfārlar 

eyledi ve ķızlara ben
2382

 böyle işiñ ādemísi degilim beni kendi ģālime ķoyup ŝafāñızda 

oluñ. Yarın şehre vardıķda çengíyi nikāģla alıp kendime ĥātūn edineyim ve ģelāl yoldan 

ikimiz bir yere gelelim dedikde ķızların da ĥāšırı
2383

 ĥoş olup ne güzel daĥı [M 108a] a‘lā 

Bārekallāh ŝalāģıñıza deyip taģsínler eylediler ve ŝabāģa deķ yatıp rāģat oldular.
2384

 Çünki 

ŝabāģ olup şehre geldiler. Bāzergāndır çengíyi nikāģ edip aldı ve hemān ol
2385

 sā‘at ‘āşıķ 

ile ma‘şūķ bir yere gelip gece bāġda çekdikleri ġamları bir demde hevāya verip
2386

 

birbirinden
2387

 murād alıp murād verdiler. Anlar murādına ermiş sizler de bilece
2388

 deyip 

rāví-yi ģikāyet olan şūĥ u
2389

 şíve-kār sözünü tamām eyledi. Çünki Kisrā’nıñ ķızı 

anasından naķl eyledigi ģikāyeyi tamām eyledi. Behrām şāhdır taģsín ü āferínler edip 

ķoynuna alıp ŝabāģlara dek ŝafāda oldular.  

 

ĤĀTİMETÜ’L-KİTĀB 

 

Bu ģāl üzere Behrām şāh her gün bir köşke gidip aĥşama dek sāzende vü çengílerle 

‘íş ü ‘işretler edip aĥşam olduķda uyķusu gelince biraz
2390

 ģikāye diñleyip źevķ u ŝafālar 

eylerdi ve şevketi yedi iķlím dört gūşeye yayılıp cihān şāhları emrine rām olup dā’imā 

                                                 
2380

 edip: eyleyip M, A 
2381

 olmadıġı ma‘lūmu olup: olmadıġını bilip M, A 
2382

 ķızlara ben: ķızlar T 
2383

 ķızların da ĥāšırı: ķızlarıñ daĥı ĥāšırları T 
2384

 oldular: eylediler T 
2385

 ol: M ve A’da yok 
2386

 çekdikleri ġamları bir demde hevāya verip: geçirdikleri muģabbetlerin bir demde hevāya verip ve T 
2387

 birbirinden: biri birinden M, A 
2388

 bilece: bile M, A 
2389

 şūĥ u: şūĥ T 
2390

 biraz: birer T, M 
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ĥarāc u ĥazíne gönderirlerdi
2391

 ve eger bir šarafdan biri nev‘an muĥālefet ŝūretin gösterip 

išā‘at etmese
2392

 hemān-dem üstüne varıp geregi gibi gūşmāller verirlerdi
2393

 ve ĥalķa ‘adl 

ü dād edip niçe zamān pād-şāhlıķ edip
2394

 cihān ĥalķı sāyesinde rāģat oldular. ‘Āķıbet bir 

gün bu cihān-ı fāníden göçüp āĥirete gitdi.
2395

 Bu maģalde Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden Heft 

Peyker adlı kitāb āĥire erip tamām oldu.
2396

 

 

4.5.2. Tercüme-i İskendernâme 

 

[T 42b, M 2b, TDK 55b] TERCÜME-İ İSKENDERNĀME
2397

 

BU DĀSTĀN İSKENDER’İÑ DÜNYĀYA GELDİGİNİ
2398

 BEYĀN EDER
2399

 

 

Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden rivāyet ve bu gūne ģikāyet eylerler
2400

 

ki Rūm vilāyeti pād-şāhlarından Ģażret-i İsģaķ ‘aleyhi’s-selām silsilesinden bir pād-şāh-ı 

nām-dār
2401

 var idi ki adına Feyleķos derler idi. Rūm vilāyetinde ne ķadar şehr var ise 

cümlesi eli altında olup her biri kendi šarafından żabš olunurdu
2402

 ve kendisiniñ oturduġu 

şehriñ adına Maķedonya derlerdi.
2403

 Bir şehr-yār-ı ‘ālí-şān idi ki ģesābsız ‘askere ve
2404

 

ĥazíneye mālik idi.
2405

 Ĥalķa dā’imā ‘adl ü dād edip mažlūmlarıñ ģaķķını žālimlerden
2406

 

                                                 
2391

 gönderirlerdi: gönderirler idi T, M 
2392

 ŝūretin gösterip išā‘at etmese: ŝūreti gösterse M, A 
2393

 geregi gibi gūşmāller verirlerdi: gerek gibi gūşmāller verirlerdi T / geregi gibi gūşmālleri verirler idi M 
2394

 niçe zamān pād-şāhlıķ edip: T’de yok 
2395

 gitdi: gitdiler T / gitdiler ve M 
2396

 Bu maģalde Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden Heft Peyker adlı kitāb āĥire erip tamām oldu: Bu maģalde Heft 

Peyker kitābı tamām oldu T 
2397

 Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi nüshasında İskendernâme tercümesi bulunmadığı için 

edisyon kritikli metinde karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir.  
2398

 geldigini: geldigin T, TDK 
2399

 eder: eyler M 
2400

 eylerler: ederler TDK 
2401

 nām-dār: TDK’de yok 
2402

 olunurdu: olunur idi T 
2403

 derlerdi: derler idi T, M 
2404

 ‘askere ve: ‘asker ü T, TDK 
2405

 idi: olup M, TDK 
2406

 ģaķķını žālimlerden: ģaķķını T / dādını žālimlerden M 
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alıverip cihān ĥalķı sāye-i devletinde rāģatda olup eyyām-ı devletine du‘ālar ederlerdi.
2407

 

Memleketi ešrāfında olan pād-şāhlar olmaya ki üstümüze gelip vilāyetimizi elimizden alıp 

bizi ĥˇār u ģaķír
2408

 eyleye diyü ķorķarlardı ve cümlesi
2409

 Feyleķos’a ķulluķlar ‘arż edip 

ĥazíne vü píşkeşler gönderirler idi. Gitdikçe şevketi ziyāde olup nāmı yedi iķlím dört 

gūşeye yayılmış idi.
2410

 Rivāyet olunur
2411

 ki ol zamānda ‘Acem vilāyetinde pād-şāh olan 

şehr-yār ki adına [M 3a] Dārā derler idi.
2412

 Cihānda andan büyük pād-şāh olmayıp cümle 

cihān şāhları emrine rām idiler. Feyleķos’uñ bu devletini gördükde ādem gönderip ĥarāc 

istedi. Feyleķos bir ‘āķíl pād-şāh olmaġın fikr edip gerçi bizim devlet ü ‘askerimiz bizden 

evvel gelen Rūm pād-şāhlarından ziyāde olmaġın Dārā’ya ĥarāc vermeyip ķarşı ķomaķ da 

olur lākin aralıķ yerde bu ķadar ceng ü cidāle sebeb olup belki bir iş de görülmeye. Çünki 

bizden evvel gelen pād-şāhlar ‘Acem şāhlarına išā‘at edip ĥarāc edegelmişlerdir. Münāsib 

[TDK 56a] olan oldur ki biz de bir miķdār ĥazíne verip rāģatda olalım deyip istedigi ķadar 

ĥarācı gönderip Dārā’ya müdārā
2413

 eyledi. Pes Dārā da ĥazíne geldikden ŝoñra 

Feyleķos’la
2414

 ĥuŝūmet eylemeyip
2415

 dost olup barışdı ve tā İskender pād-şāh oluncaya 

                                                 
2407

 ederlerdi: ederler idi T, M 
2408

 ĥˇār u ģaķír: ĥor ģaķír TDK 
2409

 ķorķarlardı ve cümlesi: ķorķarlar idi ve cümlesi T / ķorķularından M  
2410

 yayılmış idi: yayılmışidi TDK 
2411

 olunur: ederler M 
2412

 ‘Acem vilāyetinde pād-şāh olan şehr-yār ki adına Dārā derler idi: ‘Acem vilāyetinde pād-şāh olan şehr-

yār ki adına Dārā demekle meşhūr idi TDK / T’de yok 
2413

 Cihānda andan büyük pād-şāh olmayıp cümle cihān şāhları emrine rām idiler. Feyleķos’uñ bu devletini 

gördükde ādem gönderip ĥarāc istedi. Feyleķos bir ‘āķíl pād-şāh olmaġın fikr edip gerçi bizim devlet ü 

‘askerimiz bizden evvel gelen Rūm pād-şāhlarından ziyāde olmaġın Dārā’ya ĥarāc vermeyip ķarşı ķomaķ da 

olur lākin aralıķ yerde bu ķadar ceng ü cidāle sebeb olup belki bir iş de görülmeye. Çünki bizden evvel gelen 

pād-şāhlar ‘Acem şāhlarına išā‘at edip ĥarāc edegelmişlerdir. Münāsib olan oldur ki biz de bir miķdār ĥazíne 

verip rāģatda olalım deyip istedigi ķadar ĥarācı gönderip Dārā’ya müdārā: andan büyük pād-şāh olmayıp 

cümle cihān şāhları emrine rām eylediler. Feyleķos’uñ bu devletini gördükde ādem gönderip ĥarāc istedi. 

Feyleķos bir ‘āķíl pād-şāh olmaġın fikr edip gerçi bizim devlet ü ‘askerimiz bizden evvel gelen Rūm pād-

şāhlarından ziyāde olmaġın Dārā’ya ĥarāc vermeyip ķarşı ķomaķ da olur lākin aralıķ yerde bu ķadar ceng ü 

cidāle sebeb olup belki iş de görülmeye. Çünki bizden evvel gelen pād-şāhlar ‘Acem şāhlarına išā‘at edip 

ĥarāc veregelmişler ve münāsib olan oldur ki biz de bir miķdār ĥazíne verip rāģatda olalım deyip istedigi 

ķadar ĥarācı gönderip Dārā’ya müdārā T / Dārā mülk-i Feyleķos’a reşk edip ĥarāc u bāc istemek murād edip 

mülk-i Feyleķos’a ādem gönderdi. Mülk-i Feyleķos hirās ve’l-‘ayn ķabūl edip çendān māl ü menāl gönderip 

muĥālefet göstermedi. Andan ŝoñra Dārā Feyleķos’a M 
2414

 Feyleķos’la: Feyleķos’ile T / Feyleķos ile M 
2415

 ĥuŝūmet eylemeyip: TDK’de yok 



335 

dek her yıl Feyleķos Dārā’ya ĥazíne gönderirdi.
2416

 Çünki İskender pād-şāh oldu. Maŝlaģat 

ġayrı yüzden olup Dārā’ya ĥazíne göndermeyip üstüne ‘asker çekip ‘Acem taĥtını elinden 

alıp
2417

 kendisini helāk eyledi. Nitekim maģalli geldikde beyān olunsa
2418

 gerekdir. Tāríĥ 

ŝāģibleri İskender’iñ aŝl u neslinde
2419

 iĥtilāf edip her biri bir gūne beyān edip kimi 

demişdir ki
2420

 Rūm vilāyetinde bir ŝāliģa vü
2421

 dín-dār [T 43a] ĥātūn var idi. Bir kimseye 

varıp ģāmile olduķda ķocasınıñ va‘desi tamām olup āĥirete gitdi. Ĥātūndur yalñız ķalıp 

kimsesi olmamaġla maŝlaģatını
2422

 kendisi görmegin bir gün bir ĥuŝūŝ için şehrden šaşra 

gitmişdi.
2423

 Ayı günü tamām olmaġın kendisinde šoġurmaķ ‘alāmeti görüp
2424

 cān başına 

ŝıçrayıp nice olur ģālim diyü gezinip
2425

 šururken bir vírāneye gelip Ģaķķ’ıñ emriyle
2426

 

evlādı dünyāya gelip gördü kim altın başlı ŝırma ŝaçlı bir oġlancıķdır.
2427

 Baġrına baŝıp 

eyvāh ne olmaz yerde šoġurdum. Böyle vírāne yerde ki ādem ü ādemí-zād
2428

 yoķdur. Nice 

olur ģālim deyip períşān iken meger
2429

 ĥātūnuñ va‘desi tamām olmaġın kendisinde ölmek 

[M 3b] nişānını gördükde ma‘ŝūma ģasret gözüyle baķıp ben öldükden ŝoñra ģayvānlar 

gelip ķutsuz ma‘ŝūmu pāre pāre eylerler diyü āh ederek cānını Ģaķķ’a teslím eyledi. 

Andan ĥaberi yoġ idi ki Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri kemāl-i kereminden ol ma‘ŝūmu öldürmeyip 

şeh-zāde gibi nāz ü niyāz ile terbiyet edip başdan başa cihānı elinde müsaĥĥar edip 

Ķāf’dan Ķāf’a dek ‘ālemde sulšān ede. El-ķıŝŝa çünki ĥātūn ölüp ma‘ŝūm yalñız ķaldı. 

Ģikmet Allāh’ıñ ol gün Feyleķos şāh şikāra binip ešrāfı gezerken ol yere gelip gördü kim 

bir ĥātūn cānını Ģaķķ’a teslím edip yanında henüz dünyāya gelmiş bir oġlancıġı šurmayıp 

                                                 
2416

 gönderirdi: gönderir idi T, M 
2417

 alıp: aldı ve T 
2418

 olunsa: olsa T 
2419

 neslinde: neslinden T 
2420

 ki: T ve TDK’de yok 
2421

 ŝāliģa vü: T ve TDK’de yok 
2422

 olmamaġla maŝlaģatını: olmamaġın maŝlaģatı T 
2423

 gitmişdi: gitmişidi M, TDK 
2424

 kendisinde šoġurmaķ ‘alāmeti görüp: kendisine šoġurmaķ ‘alāmeti görüp T / kendisinde šoġurmaķ 

‘alāmeti görünüp M 
2425

 gezinip: gözleyip T 
2426

 emriyle: emri ile T 
2427

 oġlancıķdır: oġlandır TDK 
2428

 vírāne yerde ki ādem ü ādemí-zād: vírānede ki ādemí-zād TDK 
2429

 meger: TDK’de yok 
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gāh aġlar ve gāh da parmaġını ŝoķup aġzına meme gibi emer. Pes Feyleķos’dur
2430

 yanında 

olanlara emredip ma‘ŝūmu sarāya götürdüler ve dāyelere verip terbiyet
2431

 eylediler. 

Ma‘ŝūmdur günden güne güzellenip Feyleķos’uñ elinden düşmez idi
2432

 ve kendisiniñ 

evlādı olmamaġla oġul edinip ‘ömrüm tamām [TDK 56b] olduķda yerime pād-şāh olsun 

derdi.
2433

 Ba‘żılar İskender ‘Acem vilāyetinde pād-şāh olan Dārā’nıñ ķarındaşıydı
2434

 deyip 

aŝlını bu
2435

 gūne beyān eylediler ki
2436

 muķaddemā Dārā’nıñ babası Feyleķos’uñ ķızını 

alıp yanına vardıķda begenmeyip ertesi gün yine babası yanına göndermişdi.
2437

 Meger ķız 

ol gece pād-şāhdan ģāmile ķalmışidi.
2438

 Müddeti tamām olup vaķti geldikde bir erkek 

evlād
2439

 šoġurup adını İskender ķodular ve Feyleķos bu sırrı ŝaķlayıp kendi oġlumdur 

demiş idi.
2440

 Pes kendisinden ŝoñra yerine pād-şāh oldu dediler. Ammā ŝaģíģi budur ki
2441

 

                                                 
2430

 nişānını gördükde ma‘ŝūma ģasret gözüyle baķıp ben öldükden ŝoñra ģayvānlar gelip ķutsuz ma‘ŝūmu 

pāre pāre eylerler diyü āh ederek cānını Ģaķķ’a teslím eyledi. Andan ĥaberi yoġ idi ki Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri 

kemāl-i kereminden ol ma‘ŝūmu öldürmeyip şeh-zāde gibi nāz ü niyāz ile terbiyet edip başdan başa cihānı 

elinde müsaĥĥar edip Ķāf’dan Ķāf’a dek ‘ālemde sulšān ede. El-ķıŝŝa çünki ĥātūn ölüp ma‘ŝūm yalñız ķaldı. 

Ģikmet Allāh’ıñ ol gün Feyleķos şāh şikāra binip ešrāfı gezerken ol yere gelip gördü kim bir ĥātūn cānını 

Ģaķķ’a teslím edip yanında henüz dünyāya gelmiş bir oġlancıġı šurmayıp gāh aġlar ve gāh da parmaġını 

ŝoķup aġzına meme gibi emer. Pes Feyleķos’dur: nişānını gördükde ma‘ŝūma ģasret gözü ile baķıp ben 

öldükden ŝoñra ģayvānlar yiyip pāre pāre eylerler diyü āh ederek cānını Ģaķķ’a teslím eyledi. Andan ĥaberi 

yoġidi ki Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri kemāl-i kereminden ol ma‘ŝūmu öldürmeyip şeh-zāde gibi nāz ü niyāz 

terbiyet edip başdan başa cihānı elinde müsaĥĥar edip Ķāf’dan Ķāf’a dek ‘ālemde sulšān ede. El-ķıŝŝa çünki 

ĥātūn ölüp ma‘ŝūm yalñız ķaldı. Ģikmet Allāh’ıñ ol gün Feyleķos şāh şikāra binip ešrāfı gezerken ol yere 

gelip gördü kim bir ĥātūn cānını Ģaķķ’a teslím edip yanında āvān-ı henüz dünyāya gelmiş bir oġlancıġı var. 

Šurmadan gāh aġlayıp gāh da parmaġını aġzına ŝoķup meme gibi emer. Pes Feyleķos’dur T / muķarrer etdi. 

Andan ŝoñra dedi ki seni bilir kim ve kimseniñ ĥaberi olmayaraķ seni Cenāb-ı vācibü’l-vücūda ıŝmarladım. 

Rūģunu teslím eyledi ve ol šıfl bí-kes ķaldı ve Ģakím-i lem-yezel bí-kesleri bir yere erişdiricidir. Ol zamānda 

mülk-i Feyleķos deşt-i beyābān temāşā ederek ve av avlayaraķ reh-güźeri ol mürde üzerine düşdü. Gördü kim 

yol üzerinde bir ‘avrat ölmüş ve andan bir šıfl-ı şír-ĥˇāre žuhūra gelmiş. Ol veled kendi parmaķların 

emeyordu. Mülk-i Feyleķos gördügünde M  
2431

 dāyelere verip terbiyet: dāyeler verip terbiyet T / dāyelere verip terbiyetler M  
2432

 düşmez idi: düşmez oldu M 
2433

 ‘ömrüm tāmām olduķda yerime pād-şāh olsun derdi: ‘ömrüm tamām olduķda yerine pād-şāh oldu T / 

‘ömrü tāmām olduķda yerine pād-şāh oldu ve M 
2434

 ķarındaşıydı: ķarındaşı idi T, M 
2435

 bu: bir TDK 
2436

 ki: TDK’de yok 
2437

 yanına göndermişdi: göndermiş idi T / yanına göndermişidi TDK 
2438

 ķalmışidi: olmuş M 
2439

 evlād: evlādı TDK 
2440

 ŝaķlayıp kendi oġlumdur demiş idi: gizleyip kendi oġlum demişidi TDK 
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İskender Feyleķos’uñ kendisinden ģāŝıl olma öz evlādıdır. Nitekim rivāyet ederler ki 

Feyleķos’uñ ģareminde bir nāzenín cāriye var idi ki yañaġı gül ŝaçı sünbül ķaşları 

ķurulmuş yay ve
2442

 çehresi bedr olmuş ay serv boylu ince belli bir pençe-i āf-tāb idi ki 

dünyāya
2443

 bir gelenlerden idi. Pād-şāhdır bu meh-pāreye ziyāde mā’il olup dā’imā 

bunuñla bile olup ġayrı cāriyelere iltifāt eylemezdi
2444

 ve pād-şāhıñ hiç evladı olmamaġla 

dünyāda evlāda [M 4a] ģasret idi ve pād-şāhıñ günlerde bir gün cāriyesidir
2445

 ģāmile olup 

ayı günü tamām olduķda bir mübārek vaķtde ay pāresi gibi bir oġul doġurduķda
2446

 

Feyleķos’uñ gözü aydın olup Ģaķķ’a çok şükrler eyledi. Adını İskender ķoyup ģükemāsını 

yanına da‘vet edip emreyledi kim şeh-zādeniñ šāli‘ini göreler. Ģükemādır İskender’iñ 

šāli‘ini yoķlayıp pād-şāha müjde eylediler ki şeh-zādeniñ šāli‘i [T 43b] ġāyet
2447

 ķuvvetli 

olup tamām-ı cihāna ģükm edip Ķāf’dan Ķāf’a dek
2448

 cihānı seyrede ve cihān şāhları eli 

altında zebūn olup
2449

 nāmı dünyāyı šuta dediler. Pes Feyleķos şād olup bu ni‘metiñ şükrü 

için fuķarāya in‘ām ü iģsānlar edip
2450

 buyurdu kim şehri šonadıp niçe günler şenlikler 

edeler ve İskender’i terbiyet edip nāz ü niyāzla
2451

 beslediler. Şeh-zādedir günden güne 

büyüyüp ata binmek ve oķ atmaķ ve ķılıç çalmaķ ve sā’ir dil-āverlere
2452

 lāzım
2453

 olan 

hünerleri birer birer ögrenip pād-şāhlara lāzım olan ķānūn
2454

 ve sā’ir ‘ādet her ne ise bir 

bir
2455

 ögretdiler. İskender’dir cümle hünerde ser-efrāz
2456

 olup gāh gāh şikāra binip dil-

āverlikler gösterdikde görenler taģsín ü āferínler edip du‘ālar ederlerdi.
2457

  

                                                                                                                                                    
2441

 budur ki: oldur ki T / budur TDK 
2442

 ve: T ve M’de yok 
2443

 dünyāya: dünyāda TDK 
2444

 eylemezdi: eylemez idi M 
2445

 ve pād-şāhıñ günlerde bir gün cāriyesidir: günlerde bir gün cāriyedir T, TDK 
2446

 doġurduķda: doġduķda T, TDK 
2447

 ġāyet: ġāyetde TDK 
2448

 dek: T’de yok 
2449

 olup: ola TDK 
2450

 nāmı dünyāyı šuta dediler. Pes Feyleķos şād olup bu ni‘metiñ şükrü için fuķarāya in‘ām ü iģsānlar edip: T 

ve TDK’de yok 
2451

 niyāzla: niyāz ile T 
2452

 dil-āverlere: dil-āverlerde T, M 
2453

 lāzım: T ve TDK’de yok 
2454

 pād-şāhlara lāzım olan ķānūn: pād-şāha lāzım olan ķānūnu T / pād-şāha lāzım olan ķānūn TDK 
2455

 bir bir: T’de yok 
2456

 ser-efrāz: ser-firāz TDK 
2457

 ederlerdi: ederler idi T, M 
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BU MAĢAL İSKENDER’İÑ LİĶOMAS ĢAKÌMDEN ĢİKMET VE SĀ’İR
2458

 ‘ULŪM-I 

‘ARABİYYE ÖGRENDİGİDİR 

 

Çünki Feyleķos İskender’iñ
2459

 dil-āver olup cümle hünerleri ögrenip tamām 

mertebe tāc u taĥta lāyıķ bir şeh-zāde-i [TDK 57a] nām-dār olduġunu gördü. Ģaķ Te‘ālā 

Ģażreti kendisine böyle şeh-bāz oġul iģsān eyledigine ģamd edip şükrler eyledi. Pes andan 

ŝoñra murād eyledi ki İskender’e ‘ilm ü ma‘rifet ögrede tā ki her gün
2460

 her yüzden ser-

efrāz
2461

 ola. Ol vaķtde olan ģükemānıñ başı ki
2462

 adına Liķomas derler idi.
2463

 Ģużūruna 

da‘vet edip
2464

 oġlum İskender’e ģikmet ve sā’ir ‘ilm ü ma‘rifet ta‘lím
2465

 eyle dedikde 

Liķomas da emr pād-şāhımıñ deyip İskender’e ta‘lím eylemege başladı ve bu ģakímiñ bir 

oġlu var idi ki adına Arisšo derlerdi.
2466

 İskender’le
2467

 bir yaşda olup şeh-zāde ile bile 

oķurdu. Pes ģakím niçe zamān İskender’e ne ķadar ‘ilm var ise cümlesini ta‘lím [M 4b] 

edip hiçbir ‘ilm ķalmamışdı ki anı oķumamış
2468

 ola. Çünki İskender ģikmet ve sā’ir 

‘ilmleri cümle
2469

 oķuyup tamām eyledi. Ģakímdir artıķ ta‘límden ferāġat edip Arisšo’yu 

şeh-zādeye ıŝmarladı. Zírā muķaddemā İskender’iñ cihāna mālik olacaġını šāli‘inde 

bilmişidi.
2470

 Vaŝiyyet edip dedi ki ey şeh-zāde-i nām-dārım! Ģaķķ’a çoķ şükrler ki bu 

ķadar ‘ilmleri oķuyup cihānda oķumadıġıñ ‘ilm ķalmadı. Şimden ŝoñra benim ‘ömrüm āĥir 

olup dünyādan gidecek zamānım yaķlaşdı.
2471

 Oġlum Arisšo ki bunca zamāndan beri 

seniñle bir yerde oķumuşdu. Senden ricā ederim ki bu üstādlıķ ve ma‘nā-pederlik ģaķķ ve 

                                                 
2458

 ve sā’ir: ve T / TDK’de yok 
2459

 İskender’iñ: İskender M 
2460

 her gün: M ve TDK’de yok 
2461

 ser-efrāz: ser-firāz TDK 
2462

 başı ki: başları TDK / T’de yok 
2463

 derler idi: derleridi TDK 
2464

 edip: eyledi T, TDK 
2465

 ģikmet ve sā’ir ‘ilm ü ma‘rifet ta‘lím: ta‘lím-i ģikmet ve sā’ir ‘ulūm-ı ġaríb ü ma‘rifet T / ta‘lím-i ģikmet 

ve sā’ir ‘ulūm-ı ma‘rifet TDK 
2466

 derlerdi: derler idi M, TDK 
2467

 İskender’le: İskender ile T 
2468

 oķumamış: oķunmamış M 
2469

 çünki İskender ģikmet ve sā’ir ‘ilmleri cümle: çünki İskender ģikmet ve sā’ir ‘ilmleri M / çünki ģikmeti 

ve sā’ir ‘ilmleri cümle TDK 
2470

 šāli‘inde bilmişidi: bilmiş idi T / bilmişidi TDK 
2471

 yaķlaşdı: yaķlaşdı ve T 
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ģuķūķunu
2472

 unutmayıp pād-şāh olduķda oġlum Arisšo’yu yine
2473

 yanıña alıp kendiñe 

vezír edesin deyip niçe vaŝiyyetler eyledi. İskender de baş üstüne Ģaķ Te‘ālā ol vaķte 

erişdirdikde kendime maģrem edip cümle maŝlaģatım
2474

 aña sipāriş edeyim diyü
2475

 ‘ahd 

edip ķavl ü
2476

 ķarār eyledi. Çünki Liķomas İskender’iñ pād-şāh olup niçe şehr-yārlarla
2477

 

ceng ü cidāl edecegini bilirdi. Pes ġālib ü
2478

 maġlūb bilinmek için bir şekil yazıp 

İskender’e verdi ki
2479

 bir ĥaŝmıñ üzerine varıp ceng eylemeli olduķda kendi adı ile 

ĥaŝmınıñ
2480

 adını ģesāb edip eger ol ģakímiñ yazdıġı dā’irede kendi adı
2481

 ġālib 

bulunursa a‘lā! Nuŝret ü žafer
2482

 İskender’iñ olup
2483

 bí-pervā üstüne varıp ceng eyleye ve 

eger İskender maġlūb bulunup ĥaŝm ġālib gelirse bir ġayrı yüzden tedārik görüp ceng 

eylemeye. Pes İskender ol şekli alıp cānı gibi ŝaķladı
2484

 ve dā’imā bir ĥaŝmıñ üzerine 

varmaķ murād eylese ol dā’ire ile ‘amel edip [T 44a] kendiniñ ġālib ü maġlūb [TDK 57b] 

olmasını bilirdi. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere İskender niçe dürlü hünerler ögrenip ve
2485

 dā’imā 

‘āķiller ve ģakímler ile ŝoģbet edip günden güne ‘ilmi ziyāde olmaķda idi. Ĥuŝūŝā 

Arisšo’yu bir ān yanından ayırmayıp maŝlaģatını dā’imā anıñla müşāvere edip
2486

 her ne 

                                                 
2472

 üstādlıķ ve ma‘nā-pederlik ģaķķ ve ģuķūķunu: üstādlıķ ve ma‘nā-pederlik ģaķķ ģuķūķunu T / ģaķķ 

ģuķūķu M  
2473

 oġlum Arisšo’yu yine: M’de yok 
2474

 maŝlaģatım: maŝlaģatımız M 
2475

 diyü: ve M 
2476

 ķavl ü: ķavl M, TDK 
2477

 şehr-yārlarla: şehr-yārlar ile T 
2478

 ġālib ü: ġālib M 
2479

 ki: kim TDK 
2480

 ile ĥaŝmınıñ: ile ĥaŝmın TDK / M’de yok 
2481

 adını ģesāb edip eger ol ģakímiñ yazdıġı dā’irede kendi adı: M’de yok 
2482

 žafer: fırŝat T, TDK 
2483

 olup: M’de yok 
2484

 alıp cānı gibi ŝaķladı: alıp cānı gibi ŝaķlardı T / olup cānı gibi ŝaķladı M 
2485

 ve: M ve TDK’de yok 
2486

 dā’imā ‘āķiller ve ģakímler ile ŝoģbet edip günden güne ‘ilmi ziyāde olmaķda idi. Ĥuŝūŝā Arisšo’yu bir 

ān yanından ayırmayıp maŝlaģatını dā’imā anıñla müşāvere edip: dā’imā ‘āķiller ve ģakímlerle ŝoģbet edip 

günden güne ‘ilm ziyāde olmaķda idi. Ĥuŝūŝā Arisšo’yu bir ān yanından ayırmayıp maŝlaģatını dā’imā anıñla 

müşāvere edip M / TDK’de yok 
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tedbír eylerse
2487

 anıñla ‘amel eylerdi. Bu ģāl üzere niçe
2488

 zamān geçip Feyleķos’uñ 

‘ömrü āĥir olup tāc u taĥtını İskender’e teslím edip āĥirete gitdi.
2489

 

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ FEYLEĶOS YERİNE PĀD-ŞĀH OLDUĠUDUR 

 

[M 5a] Çünki İskender babası Feyleķos’uñ yerine taĥta geçip pād-şāh oldu. ‘Adl ü 

dāda başlayıp babasından gördügü [T 44b] ķānūnlardan mizācına ĥoş geldigi ile ‘amel 

eyleyip begenmedigini işlemezdi
2490

 ve hemān pād-şāh olduġu gibi ibtidā Dārā’ya ĥazíne 

gönderip çaķ evvel babası zamānında olan ŝulģ u ŝalāģı ber-ķarār eyledi ve ešrāf 

memleketde olan begleri yerinden ayırmayıp cümlesine manŝıblarını
2491

 muķarrer edip her 

birine niçe teraķķíler ve in‘āmlar
2492

 eyledi. Düşmenlerine ‘asker gönderip her birine
2493

 

miķdārını bildirip ve dostlarına píşkeşler gönderip i‘zāz ü ikrāmlar eylemegin cihān-gírlik 

resmini tamām mertebe yerine getirip eski cihāna tāze revnaķ verdi. Gāh kendi źevķ u
2494

 

ŝafāsında olup niçe dürlü ‘íş ü ‘işretler edip gāh da tedbír-i umūr-ı devlet için
2495

 dívān 

edip memleketiniñ aģvālini görür idi ve ĥalķa in‘ām ü
2496

 iģsānlar edip re‘āyāsını ĥoş 

görmegin ‘ālem ĥalķını
2497

 kendisine ķul edip ‘adl ü
2498

 dād ile cihānda meşhūr 

olmuşidi.
2499

 Arisšo’yu
2500

 vezír edip cemí‘ umūrunda kendisine maģrem eylemekle dā’imā 

anıñ re’yi üzere
2501

 olup hiçbir işi anıñla müşāvere eylemedikçe eylemezdi. Pes bu ģāl 

üzere günden güne İskender’iñ devlet ü
2502

 salšanatı ziyāde olup ķuvvet ü
2503

 şevketi 

                                                 
2487

 eylerse: eder ise T 
2488

 bu ģāl üzere niçe: bu vech üzere niçe M / bu ģāl üzere bunca TDK 
2489

 gitdi: naķl eyledi T, TDK 
2490

 işlemezdi: işlemez idi M 
2491

 cümlesine manŝıblarını: cümle manŝıblarını M / cümlesine manŝıbları TDK 
2492

 ve in‘āmlar: M’de yok 
2493

 birine: birine bir TDK 
2494

 gāh kendi źevķ u: ve gāh kendi źevķ u M / gāh kendi źevķ TDK 
2495

 devlet için: devlet’çin TDK 
2496

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
2497

 ĥalķını: ĥalķı TDK 
2498

 ‘adl ü: ‘adl TDK 
2499

 olmuşidi: idi T, TDK 
2500

 Arisšo’yu: ve Arisšo’yu M 
2501

 üzere: üzerine M 
2502

 devlet ü: devlet TDK 
2503

 ķuvvet ü: ķuvvet M 
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‘Acem şāhına ġālib olmuşidi ve memleketi ešrāfında olan begleriñ
2504

 üzerlerine bir 

düşmen gelse İskender’iñ ķapısına yüz süregeldikde yardım eyleyip düşmenlerini def‘ 

eylerdi.
2505

 

 

BU DĀSTĀN MIŜIR ĤALĶI ZENGÌLERDEN ŞİKĀYET EYLEDİKDE İSKENDER’İÑ 

‘ASKER ÇEKİP
2506

 VARDIĠIDIR 

 

Günlerde bir gün İskender ol zamānda olan şehr-yārlar ‘ādeti üzere sarāyında 

meclis-i şāhāne [TDK 58a] ķurup muraŝŝa‘ kemerli perí peyker
2507

 nāzenín ĥidmet-kārlar 

ŝaf-ber-ŝaf el baġlayıp maķām-ı ĥidmetde šurmuşlar idi. Pād-şāh da gāh şarāb-ı erġuvāní 

içip gāh da muŝāģibler ile lašífe ve şaķalar
2508

 edip ‘íş ü ‘işret eylerken sarāy ķapısından 

feryādcılar āvāzı gelip
2509

 pād-şāh nedir bu feryād [M 5b] diyü ŝorduķda ķapıcılar gelip 

şehr-yārım Mıŝır ĥalķınıñ üzerlerine zengí ‘askeri gelip ol vilāyeti başlarına šar edip 

ģāllerini diger-gūn eylemişler. Şehrleriniñ ešrāfını ikide bir de ġāret edip bulduķları ādemi 

helāk eylemekle šāķatleri šāķ olmuş
2510

 bir emānsız ķavm imiş ki her biriniñ boyu menāre 

ķadar olup gövdeleri fíl gibi idi.
2511

 Öldürdükleri ādemiñ ķanını içip Mıŝır ĥalķınıñ başına 

ķıyāmetler ķoparmışlar. Bir vechle ķarşılarına varmaġa ķādir olamayıp ‘āciz ü ģayrān 

ķaldıķlarından içlerinden birķaçını
2512

 pād-şāhımıñ ķapısına feryādcı göndermegin gelip 

feryād edip çaġıran anlardır.
2513

 Pād-şāhımdan dād isterler. Bāķí-yi fermān şehr-yārımıñdır 

dediklerinde İskender fikre varıp buncılayın ķan içici díve beñzer zengí ‘askeriyle ceng 

eylemek
2514

 ĥayli müşkildir. ‘Aceb ne tedbír eylesek diyü buyurdu kim Arisšo’yu ģużūruna 

da‘vet edeler. Çünki Arisšo’dur geldi. Pād-şāh zengí ‘askeriniñ aģvālini beyān edip ne 

                                                 
2504

 begleriñ: begleri T, TDK 
2505

 eylerdi: eyler idi T 
2506

 İskender’iñ ‘asker çekip: İskender’iñ ‘askeri gelip T / İskender ‘asker çekip M 
2507

 peyker: peykerí T, TDK 
2508

 gāh şarāb-ı erġuvāní içip gāh da muŝāģibler ile lašífe ve şaķalar: gāhí şarāb-ı erġuvāní içip gāhí 

muŝāģibler ile lašífe şaķalar T / gāh şarāb-ı erġuvāní içip gāh da muŝāģiblerile lašífe ve şaķalar M 
2509

 gelip: gelip ve M 
2510

 olmuş: olup ol T / olup olmuş TDK 
2511

 idi: olup M 
2512

 ķaldıķlarından içlerinden birķaçını: ķaldıķlarında içlerinden birķaçını T / ķaldıķlarında içlerinden birķaçı 

TDK 
2513

 edip çaġıran anlardır: edip çaġıranlardır T / eden anlardır M 
2514

 ‘askeriyle ceng eylemek: ‘askeri ile ceng etmek T 
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dersiñ dedikde Arisšo
2515

 dedi ki pād-şāhım baĥtıñız açıķ bir şehr-yār-ı ‘ālí-şānsız. 

Münāsib olan te’ĥír olunmayıp hemān üzerlerine varılmaķdır.
2516

 Ümmíddir ki Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretiniñ ‘avnı ile manŝūr u mužaffer olup Mıŝır gibi bir
2517

 vilāyete mālik olursuz ve 

bunuñ gibi ķaví düşmen mübārek eliñizde zebūn olmaġla
2518

 nāmıñız cihānda meşhūr olup 

[T 45a] şān u
2519

 şevket bulursuz ve sā’ir düşmenlere ‘ibret olup niçe fütūģāta sebeb olur 

dedikde İskender de ma‘ķūl görüp buyurdu kim sefer tedāriki görülüp ģükm eyledigi 

şehrleriñ beglerine fermānlar yazılıp
2520

 ‘asker cem‘ edip geleler. Pes fermānlardır 

yazılıp
2521

 šaraf šaraf gönderdiler ve ĥazíne vü cebe-ĥāneler
2522

 açılıp az zamānıñ içinde 

gök demire ġarķ olmuş bir ‘asker cem‘ oldu ki ne gözler görmüş ve ne ķulaķlar işitmiş 

idi.
2523

 Bir mübārek vaķtde İskender’dir taĥt-gāhı olan Maķedonya’dan yer götürmez 

‘asker ile šabl u ŝūrnāsın
2524

 çalaraķ ķalķıp şikāyete gelen ādemleri ķulaġuz edip ķandesin 

Mıŝır diyü
2525

 yola girdi. Günlerde bir gün Mıŝır’a [M 6a] yaķlaşdıķlarında şehr [TDK 58b] 

ĥalķı İskender’iñ böyle bir ‘ažím ‘asker ile kendileriniñ imdādına geldiginden ĥaber-dār 

olduķlarında şād olup her biri ölmüş iken tāze ģayāt buldular
2526

 ve cümle pür-silāģ olup 

çıķıp İskender’i istiķbāl edip ĥāk-pāyine yüzler sürüp eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler 

ve İskender’le bile
2527

 zengíleriñ üstüne ‘azm eylediler. Çünki zengíler
2528

 üzerlerine ‘asker 

geldiginden āgāh oldular. Her biri bir kükremiş fíle dönüp yedi başlı ejder gibi yerlerinden 

                                                 
2515

 Arisšo: Arisšo’dur M 
2516

 varılmaķdır: varmaķdır T, TDK 
2517

 manŝūr u mužaffer olup Mıŝır gibi bir: manŝūr u mužaffer olup Mıŝır gibi M / manŝūr mužaffer olup 

Mıŝır gibi TDK 
2518

 ķaví düşmen mübārek eliñizde zebūn olmaġla: düşmen-i ķaví eliñizde bozulmaġla T, TDK 
2519

 şān u: şān M 
2520

 yazılıp: yazıla M, TDK 
2521

 ‘asker cem‘ edip geleler. Pes fermānlardır yazılıp: ‘asker cem‘ edip geleler. Fermānlardır yazılıp M / 

T’de yok 
2522

 cebe-ĥāneler: cebe-ĥāne M 
2523

 işitmiş idi: işitmişidi TDK 
2524

 Maķedonya’dan yer götürmez ‘asker ile šabl u ŝūrnāsın: Maķedon’dan yer götürmez ‘asker ile šabl 

žūrnāsın TDK 
2525

 diyü: deyip TDK 
2526

 bir ‘ažím ‘asker ile kendileriniñ imdādına geldiginden ĥaber-dār olduķlarında şād olup her biri ölmüş 

iken tāze ģayāt buldular: ‘ažím ‘asker ile geldiginden kendilerine imdād için ĥaber-dār olduķlarından şād 

olup her biri ölmüşiken tāze ģayāt buldular T / ‘ažím ‘askerle geldiginden kendilerine imdād için ĥaber-dār 

olup şād oldular ve tāze ģayāt buldular TDK 
2527

 ve İskender’le bile: İskender’le TDK 
2528

 üstüne ‘azm eylediler. Çünki zengíler: üstüne ‘azímet eylediler. Çünki zengíler TDK / T’de yok 
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ķalķıp İskender’e ķarşı geldiler. Bu šarafdan
2529

 İskender’iñ ‘askeri bölük bölük gelmekde 

[T 45b] idi. Bir šarafdan
2530

 zengíler de gelip iki ‘askeriñ hāy u
2531

 hūyundan ķıyāmetler 

ķopup atlarıñ kişnemesi ve
2532

 dil-āverleriñ na‘rası feleklere çıķıp atlarıñ ayaġı altından 

ķalķan toz bulut gibi göklere peyveste olmuşidi. Bu šarz üzere iki šarafdan bölük bölük 

‘askerdir gelip birbirine ķarşı ķonup
2533

 ķarār eylediler ve
2534

 her biri cenge ģāżır u āmāde 

olup šurdular. Çünki aĥşam oldu. İki šarafdan ķaravul çıķıp ‘askeri
2535

 ģıfž edip ŝabāģa dek 

birbirini
2536

 beklediler. Ŝabāģ olup āf-tāb-ı ‘ālem-tābla cihān
2537

 rūşen olduķda İskender 

şāhlar
2538

 ‘ādeti üzere dívān edip cümle belli başlılar gelip yerli yerlerinde
2539

 ķarār 

eylediler. Pes andan ŝoñra iĥtiyārlar ile müşāvere olunup ibtidā elçi gönderip išā‘at 

eylemege da‘vet edip eger ķabūl eylemezse ol zamānda cenge mübāşeret olunmaķ üzere 

ķarār verildikde Rūm dil-āverlerinden bir kimse var idi ki yetmiş iki dil bilip ġāyet söz ehli 

ve
2540

 gösterişli ādem olup adına Šošyanuş derler idi. Muŝāģabet edip söze başladıķda 

ādemi ģayrān edip biñ cānla sözüne mā’il eylerdi.
2541

 İskender kendisine muŝāģib edip 

dā’imā yanından ayırmazdı. Ol demde İskender Šošyanuş’a emreyledi kim birķaç 

ādemle
2542

 zengíleriñ beglerine varıp diye
2543

 ki eger eyledigi žulm ü
2544

 ta‘addíden ferāġat 

edip pād-şāha išā‘at ederse
2545

 ne güzel! İ‘zāz ü ikrāmlar olunup kendi memleketinde ber-

ķarār ola [M 6b] ve illā eger ‘inād u muĥālefet eylerse vaķtine ģāżır ola kim bu ķadar 

                                                 
2529

 šarafdan: šarafdan da T, M 
2530

 bir šarafdan: bir šarafından T / biri šarafda M 
2531

 hāy u: hāy T, TDK 
2532

 atlarıñ kişnemesi ve: atlar kişnemesi ve T / atlar kişnemesi TDK 
2533

 birbirine ķarşı ķonup: biri birine ķarşı ķonup M / biri birine ķarşı ķoyup TDK 
2534

 ve: T’de yok 
2535

 ķaravul çıķıp ‘askeri: ķaravul çıķıp M / ķaraķol çıķıp ‘askeri TDK 
2536

 birbirini: birbirisini T / biri birini M 
2537

 ‘ālem-tābla cihān: ‘ālem-tāb ile iki cihān T / ‘ālem-tāb ile cihān TDK 
2538

 şāhlar: TDK’de yok 
2539

 yerlerinde: yerinde T, TDK 
2540

 ehli ve: ebesi bir T / ehli bir M 
2541

 eylerdi: eyler idi M 
2542

 ādemle: ādem ile T, M 
2543

 diye: dedi TDK 
2544

 žulm ü: žulm TDK 
2545

 ederse: eder ise T 
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‘asker ile gelip cihān başına teng olunmaķ
2546

 muķarrerdir. Ŝoñra nādim olup fā’ide 

olunmaz
2547

 dedikde Šošyanuş yerinden šurup İskender’iñ fermānı üzere yanına birķaç 

ādem alıp zengíleriñ ordusuna varıp kendisiniñ İskender šarafından [TDK 59a] elçi 

olduġunu bildirdikde
2548

 begleriniñ yanına götürdüler. Šošyanuş da bege du‘ālar edip 

İskender’iñ sipāriş eyledigi sözü söyleyip ba‘dehū İskender’iñ kim olduġunu beyān edip 

dedi ki pād-şāhımız bir hümāyūn-baĥt şehr-yār
2549

 olup ģālā bu ķadar ‘askerle
2550

 üstüñüze 

geldi. Size de lāyıķ olan
2551

 oldur ki buncılayın pād-şāha ķarşı ķomayıp ķulluġunu ķabūl 

edesiz
2552

 ve muķaddemā eyledigiñiz küstāĥlıķlardan i‘tiźār edip ŝulģ u ŝalāģ yoluna 

gidesiz. Eger ĥuŝūmet edip ceng ederseñiz kendiñize żarar edip ŝoñra nedāmet çekersiz 

deyip bunuñ gibi niçe sözler söyledi. Zengíleriñ begi bu sözü işitdigi gibi ġażaba gelip 

ejder gibi aġızdan āteşler ŝaçıp ģayķırdı
2553

 ve emreyledi kim Šošyanuş’u šutup başını 

keseler. Hemān-dem ‘ifríte beñzer bir iki zengí ileri gelip derd-mendi šutdular ve başını
2554

 

kesip ķanını bir altın legen içine aķıdıp šoldurdular.
2555

 Andan ŝoñra ol ķanla šolu olan 

legeni beglerine ŝunduķlarında şarāb-ı erġuvāní gibi bir nefesde içip tamām eyledi
2556

 ve 

Šošyanuş ile bile gelen ādemleri ģaķāretle yanından sürüp varıñ pād-şāhıñıza gördügüñüz 

gibi söyleñ bildiginden ķalmasın dedi.
2557

 Anlar da gelip ol zengí-i nā-pākiñ elçiyi öldürüp 

                                                 
2546

 memleketinde ber-ķarār ola ve illā eger ‘inād u muĥālefet eylerse vaķtine ģāżır ola kim bu ķadar ‘asker 

ile gelip cihān başına teng olunmaķ: memleketleriñizde ber-ķarār olursuz ve illā eger muĥālefet ü ‘inād 

eylerlerse vaķtlerine ģāżır olup bu ķadar ‘asker ile gelip cihānı başlarına teng eylemek T / memleketleriñizde 

ber-ķarār olursuz ve illā eger muĥālefet ü ‘inād eylerse vaķtlerine ģāżır olalar ki bu ķadar ‘askerle gelip 

cihānı başlarına teng eylemek TDK 
2547

 olup fā’ide olunmaz: olmasın M / olup fā’ideleri olunmaz TDK 
2548

 bildirdikde: bildirip T / bildiklerinde TDK 
2549

 şehr-yār: şehr-yārımız T, TDK 
2550

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2551

 olan: olan da T 
2552

 edesiz: eyleyesiz T 
2553

 zengíleriñ begi bu sözü işitdigi gibi ġażaba gelip ejder gibi aġızdan āteşler ŝaçıp ģayķırdı: zengíler bu 

sözü işitdikleri gibi ġażaba gelip ejder gibi aġızlarından āteşler ŝaçılıp ģayķırırlardı T, TDK 
2554

 keseler. Hemān-dem ‘ifríte beñzer bir iki zengí ileri gelip derd-mendi šutdular ve başını: keseler. Hemān-

dem ‘ifríte beñzer bir iki ‘Arab ileri gelip derd-mendi šutdular ve başını: T / TDK’de yok 
2555

 šoldurdular: šoldurup M 
2556

 eyledi: eylediler T, TDK 
2557

 gördügüñüz gibi söyleñ bildiginden ķalmasın dedi: gördükleriñizi söyleñ dedi. Bildiklerinden ķalmasın 

dediler T / gördügüñüz söyleñ bildiginden ķalmasın dedi M 
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ķanını içdigini beyān eylediler.
2558

 İskender Šošyanuş’a ziyāde acıyıp zengílerden ķanını 

alıp cihānı başlarına teng eylemege bel baġladı. Rūm ‘askeri
2559

 çünki zengíleriñ [T 46a] 

ādem ķanı içdiklerini
2560

 işitdiler. Ķorķuya düşüp ne
2561

 olmaz belāya ŝataşdıķ. Bunuñ gibi 

dívlerle insān
2562

 nice ceng eylerler diyü Cenāb-ı Ģaķķ’a tażarru‘ u niyāzlar eylediler. Pes 

bu ģāl üzere ol gün de ķarār edip aĥşam olduķda iki šarafdan ķaravul çıķıp ‘askeri 

beklediler. Bu ģāl üzere
2563

 çünki ŝabāģ [M 7a] olup āf-tāb-ı ‘ālem-tāb šoġup şarķ
2564

 

meydānına dikildi. İskender’dir emreyledi kim kūslar ve šabllar
2565

 ve sūrnālar çalınıp 

‘asker ceng için ģāżır u āmāde olalar.
2566

 Pes kūslardır dögülmege başlanıp
2567

 ŝadāsı 

ķubbe-i felege peyveste olduķda Rūm ‘askeri silāģlanıp bölük bölük meydāna gelip ŝaf 

baġladılar.
2568

 Bu šarafdan zengíler de Rūm ‘askeriniñ cenge ģāżırlanıp meydāna gelip ŝaf 

baġladıķlarını gördüklerinde anlar da yerlerinden ķalķıp ķarşılarına gelip ŝaf baġlayıp 

šurdular. [TDK 59b] Çünki iki ‘asker birbirine ķarşı geldiler.
2569

 İki šarafdan bir niçe dil-

āver meydāna girip bir miķdār
2570

 elleşdiler lākin Rūm ‘askeriniñ gözü zengílerden 

ķorķup
2571

 Šošyanuş’uñ ķanını içdiklerinde ķanları ķuruyup elleri cenge varmaz idi. Ne ģāl 

ise cānlarını dişlerine alıp bir miķdār ķarşı durup ceng eylediler. Gitdikçe zengí ‘askeri 

ġālib olup Rūm
2572

 dil-āverlerinden meydāna gelir ādem ķalmadıķda İskender bu ģāli 

görünce
2573

 šabl-ı āsāyiş çaldırıp iki ‘asker meydāndan dönüp gelip yerlerinde ķarār 

                                                 
2558

 eylediler: eylediñiz TDK 
2559

 ‘askeri: ‘asker M 
2560

 ķanı içdiklerini: ķanını içdiklerin T, TDK 
2561

 ne: M’de yok 
2562

 insān: TDK’de yok 
2563

 ol gün de ķarār edip aĥşam olduķda iki šarafdan ķaravul çıķıp ‘askeri beklediler. Bu ģāl üzere: ol gün de 

ķarār edip aĥşam olduķda iki šarafdan ķaravul çıķıp ‘askeri beklediler M / T’de yok 
2564

 šoġup şarķ: šoġdu maşrıķ T / šoġu maşrıķ M 
2565

 kim kūslar ve šabllar: kūslar ve šabllar T / kim kūslar ve šabl M 
2566

 olalar: ola T 
2567

 başlanıp: başlayıp T 
2568

 baġladılar: baġladı M 
2569

 çünki iki ‘asker birbirine ķarşı geldiler: çünki iki ‘asker biri birine ķarşı geldiler M / TDK’de yok 
2570

 bir miķdār: T’de yok 
2571

 gözü zengílerden ķorķup: gözü zengílerden T / gözleri zengílerden ķorķup TDK 
2572

 Rūm: M’de yok 
2573

 bu ģāli görünce: görünce M / bu ģāli göricek TDK 
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eylediler. İskender Rūm ‘askeriniñ zengílerden ķorķuya düşdüklerinden
2574

 períşān olup 

Arisšo’yu ģużūruna da‘vet edip dedi ki ‘askeriñ gözü zengílerden
2575

 ķorķup yüz çevirdiler. 

Bunuñ gibi iş ise ‘askerle
2576

 görülürken dil-āverleriñ her biri ķorķusunu āşikāre edip 

meydāna girmediler.
2577

 Zengíler bu ģāli
2578

 görüp daĥı ziyāde ķuvvetlendiler. Eger bu ģāl 

üzere bir iki kerre daĥı ceng olunursa
2579

 ‘askerimiz yüz döndürüp ķarārı firāra tebdíl 

eylemekle ‘ažím rüsvāylıķ olur. Buña bir çāre görülmek gerekdir. Ne tedbír eylesek diyü 

ŝorduķda Arisšo’dur pād-şāha du‘ālar edip pād-şāhım Ģaķ Te‘ālā devlet ü
2580

 şevketiñizi 

günden güne ziyāde edip mübārek eliñizde bunuñ gibi niçe yüz
2581

 biñ ‘askeri zebūn 

eylesin. Bu zengí ‘askeriniñ her biri bir díve beñzer zūrlu mel‘ūnlardır. Rūmíleriñ 

ķorķduķları ķadar vardır. Ādem öldüren pehlevānlardan ĥavf olunduġu yerde ādem yiyici 

ķan içici
2582

 dívden ķorķulmaz mı? Be-her-ģāl ķalblerine [M 7b] ķorķu düşüp elleri silāģ 

šutmadan ķalmışdır. Yoĥsa pād-şāhıñ uġurunda baş ve cān ŝaķınır degillerdir lākin ne çāre 

iş bu yüzden oldu. Şimdi eger bunları bıraġıp gidersek daĥı ziyāde rüsvāylıķ olup 

ardımızdan gelip şu ‘askerimizi helāk eylemekle
2583

 cihanda bed-nām oluruz. Eger bizden 

bir miķdār gözleri ķorķup dil-āverlik göreydik
2584

 ol zamānda elçi gönderip ŝulģa šālib 

olsaķ münāsib olurdu lākin
2585

 şimdiki ģālde müdārā için bir ādem göndersek de ‘aķlları 

yoķ söz añlamaz
2586

 biraz ģayvān olmaġla elçiyi helāk etmeleri muķarrerdir. Bunlara bir 

ġayrı yüzden tedbír edip ģíle ile ādem eti yiyip adımızı ādem yiyici çıķarmaķ gerekdir tā ki 

anlar nice bizim elçimiziñ ķanını içmek ile
2587

 ‘askerimize ķorķu verdiler ise biz de anlara 

                                                 
2574

 İskender Rūm ‘askeriniñ zengílerden ķorķuya düşdüklerinden: İskender Rūm ‘askeriniñ ķorķuya 

düşdüklerinde T / İskender’dir Rūm ‘askeriniñ zengílerden TDK 
2575

 períşān olup Arisšo’yu ģużūruna da‘vet edip dedi ki ‘askeriñ gözü zengílerden: períşān olup Arisšo’yu 

ģużūruna da‘vet edip dedi ki ‘askeriniñ gözü zengílerden T / TDK’de yok 
2576

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2577

 girmediler: girdiler T 
2578

 ģāli: ģāl M 
2579

 kerre daĥı ceng olunursa: daĥı ceng olunsa idi T, TDK 
2580

 devlet ü: devlet TDK 
2581

 yüz: M ve TDK’de yok 
2582

 ķan içici: M’de yok 
2583

 ardımızdan gelip şu ‘askerimizi helāk eylemekle: ardımıza düşüp ‘askerimizi helāk etmekle T / ardımıza 

düşüp ‘askerimizi helāk eylemekle M 
2584

 göreydik: göreydi M, TDK 
2585

 olurdu lākin: idi lākin M / olurdu TDK 
2586

 söz añlamaz: T ve TDK’de yok 
2587

 elçimiziñ ķanını içmek ile: elçimizi ķanını içmekle T, TDK 
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ķorķu verelim.
2588

 Bu šarz üzere biz de anlara ‘askerimizden [TDK 60a] ķorķu vermekle
2589

 

berāber olmaġın ‘askerimiz anlarla ķarşılaşmaġa
2590

 ķādir olurlar. Birķaç dil-āver 

gönderelim varıp bir iki zengí šutup getirsinler. Andan ŝoñra devletli pād-şāhım ġażabla [T 

46b] oturup gelen
2591

 zengílerden biriniñ başını kesmege fermān buyursunlar. Ba‘dehū 

zengíniñ başını mašbaĥa gönderip pişirmege emreylesinler. Biz gizli aşçıbaşıya tenbíh 

edelim bir siyāh ķoyun başını ütüleyip pişirsin ve yemek geldigi vaķtde
2592

 bir šabaġa 

ķoyup süfreye getirsinler. Her ne ķadar zaģmet ise de sa‘ādetli pād-şāhım ol ķoyun 

başından zengíleriñ gözlerine ķarşı iştihā ile yiyip tamām mertebe raġbet göstereler ve ben 

zengí etiniñ böyle leźíź olduġunu bilmeyip Rūm esírleri yerdim.
2593

 Bundan ŝoñra bize her 

vaķtde
2594

 zengí etinden kebāb eylesinler diyü fermān buyuruñ ve ķalan zengíleri 

žarāfetle
2595

 ķaçıralım. Bu ĥaberdir ‘askerlerine vardıķda şübhe yoķdur ki ādem eti yemek 

ādem ķanı içmekden daĥı ziyāde ķorķunç olmaġın ĥavfa düşerler. Buncılayın ģayvān söz 

añlamaz ādemlere yine kendi ĥūylarıyla
2596

 görünmek gerekdir. Ümmíddir ki bu 

tedbírle
2597

 bir iş görebileydik dedikde İskender bu re’yi [M 8a] begenip taģsínler eyledi 

ve
2598

 Rūm ‘askerinden bir niçe dil-āvere
2599

 emreyledi kim varıp zengíleriñ ordusu 

ešrāfından birķaç zengí šutup getireler. Pes fermān üzere varıp beş on zengíyi
2600

 esír edip 

keşān-ber-keşān İskender’iñ otaġına
2601

 getirip ķapıcılara teslím eylediler. Ķapıcılardır 

esírleri İskender’iñ ģużūruna
2602

 getirdiklerinde İskender kükremiş arslan gibi ġażabla 

taĥtında
2603

 ķarār edip fermān eyledi kim birisiniñ başını kesip mašbaĥa göndereler tā ki 

                                                 
2588

 ķorķu verelim: M’de yok 
2589

 biz de anlara ‘askerimizden ķorķu vermekle: anlar da bizim ‘askerimizden ķorķuya düşmekle M 
2590

 ķarşılaşmaġa: ķarşılamaġa T, TDK 
2591

 gelen: M’de yok 
2592

 pişirsin ve yemek geldigi vaķtde: pişirsinler yemek geldigi vaķt T / pişirsinler ve yemek geldigi vaķtde 

TDK 
2593

 yerdim: yer idim T 
2594

 bize her vaķtde: her vaķtde bize M 
2595

 žarāfetle: žarāfet ile T 
2596

 ādemlere yine kendi ĥūylarıyla: ādemlere yine kendi ĥūnları ile T / eşeklere yine kendi ĥūy ile M 
2597

 tedbírle: tedbír ile T, M 
2598

 ve: T’de yok 
2599

 bir niçe dil-āvere: niçe dil-āverlere T / bir niçe dil-āverlere TDK 
2600

 zengíyi: zengí M 
2601

 otaġına: otaġında TDK 
2602

 ģużūruna: ģużūrunda ģāżır TDK 
2603

 taĥtında: taĥtına T, TDK 
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pād-şāh için
2604

 pişireler. Göre
2605

 ki zengí etiniñ ģažmı var mıdır? Pes hemān-dem fermān 

üzere birisiniñ başı kesilip mašbaĥa gönderildi.
2606

 Muķaddem ise Arisšo šarafından 

aşcıbaşıya gizlice ĥaber gönderilmiş idi.
2607

 Pes aşcıbaşıdır bir büyük siyāh ķoyun başı 

bulup ütüleyip pişirdi ve yemek zamānı olduķda zengí başıdır deyip bir
2608

 šabaġa ķoyup 

İskender’iñ ģużūruna getirdiler. Zengíler bu ģāle ģayrān olup bunlar ādem yiyici imişler 

diyü ta‘accübe vardılar. İskender
2609

 ķoyun başınıñ derisinden ķoparıp çignedi
2610

 ve başını 

ŝalıp zengí eti ne šatlı olurmuş diyü ‘ažím
2611

 raġbetler gösterdi ve fermān eyledi ki
2612

 

şimden ŝoñra bize her zamān zengí etinden kebāb edip süfreden eksik eylemesinler ve 

zengíleriñ gözleri ķarşısında raġbetle ķoyun başından
2613

 vāfir yiyip ŝafālandı. Andan ŝoñra 

ķalan zengíleri
2614

 mašbaĥ çadırına götürüp [TDK 60b] aşcıbaşıya teslím eylediler. Anlar 

da gece olduķda baġlarını pek baġlamayıp
2615

 açmaz ķodular. Pes zengíler fırŝat bulup 

ķaçdılar ve ordularına varıp begleri ģużūrunda bunu ĥaber verdiler.
2616

 İskender’iñ aģvālini 

beyān edip
2617

 bunlar ādem yiyici imişler. Dünkü gün bizi esír edip pād-şāhlarınıñ 

ģużūruna götürdüklerinde daĥı zengí eti yemediginden içimizden birini
2618

 öldürüp başını 

mašbaĥa gönderip yemek geldikde öñüne getirdiler. Bir cins šatlı yedi ki ģayrān ķaldıķ ve 

her zamān zengí etinden kebāb ıŝmarlayıp bizi mašbaĥa gönderdiler. Hele aşçıları
2619

 

uyķuya vardıķda fırŝat bulup ĥalāŝ [M 8b] olduķ dediler. Zengí ‘askeri bir aģmaķ ķavm 

                                                 
2604

 pād-şāh için: pād-şāhiçin TDK 
2605

 göre: görelim T, TDK 
2606

 birisiniñ başı kesilip mašbaĥa gönderildi: biriniñ başını kesip mašbaĥa gönderildi T / biriniñ başını kesip 

mašbaĥa gönderdiler TDK 
2607

 gönderilmiş idi: gönderilmişidi M, TDK 
2608

 deyip bir: diyü M / diyü bir TDK 
2609

 ģużūruna getirdiler. Zengíler bu ģāle ģayrān olup bunlar ādem yiyici imişler diyü ta‘accübe vardılar. 

İskender: ģużūruna getirdiler. Zengíler bu ģāle ģayrān olup bunlar ādem yiyici imişler diyü ta‘accübe 

vardılar. İskender’dir T / TDK’de yok 
2610

 çignedi: çiynedi M, TDK 
2611

 eti ne šatlı olurmuş diyü ‘ažím: eti ne šatlı olurmuş diyü ta‘žím T / eline šatlı olurmuş diyü ta‘žím TDK 
2612

 ki: T’de yok 
2613

 raġbetle ķoyun başından: raġbet ile ķoyun başını T / raġbetle ķoyun başını TDK 
2614

 zengíleri: zengíler T 
2615

 baġlamayıp: baġlayıp T, TDK 
2616

 varıp begleri ģużūrunda bunu ĥaber verdiler: gelip begleri ģużūruna gelip girdiler T / gelip begleri 

ģużūruna girdiler M 
2617

 edip: eylediler TDK 
2618

 birini: birisini T, M 
2619

 aşçıları: aşçılar T, TDK 
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olmaġın Rūm ‘askerini gerçekden ādem yiyici ŝanıp ‘ažím ĥavfa düşdüler. Çünki ŝabāģ 

olup ‘ālem yüzünden
2620

 geceniñ žulmeti gitdi. İskender’iñ šabl u
2621

 kūslarınıñ ŝadāsı 

feleklere ġulġule verip atlarıñ kişnemesi ve
2622

 dil-āverleriñ na‘rası cihānı [T 47a] šutup 

bölük bölük meydāna ‘azm eylediler. Bu šarafdan zengíler daĥı yerlerinden ķalķıp ķarşı 

durdular.
2623

 İki šarafdan bulut gibi ‘asker yeryüzünü šutup iki bölük ādem deryāsı mevc 

urup cūş u
2624

 ĥurūşa geldiler. Atlarıñ ayaġı altından
2625

 ķalķan toz cihānı šutup ŝanki yeriñ 

bir ķatı hevāya çıķmışdı.
2626

 Bu šarafdan İskender
2627

 ‘askerini tertíb edip ŝaġ ve ŝol
2628

 

cümle yerli yerinde ķarār edip pād-şāh kendiye maĥŝūŝ olan dil-āverlerle ‘alem dibinde 

ķarār edip zengí ‘askeri de ŝaflarını tertíb edip begleri orta yerlerinde
2629

 šurdu. Çünki iki 

‘asker birbirine
2630

 ķarşı šurdular. ‘Acebā bugün meydāna kim girer ve ne şekil dil-āver 

pehlevānlıķ gösterir ola diyü iki šarafdan ‘asker meydāna baķıp šururlarken
2631

 hemān-dem 

zengí ‘askerinden Zaraģa
2632

 derler bir pehlevān var idi meydāna girdi. Ŝanki bir ķara šaġ 

yerinden ģarekete gelip Rūm
2633

 ‘askeriniñ üstüne bir belā-yı siyāh nāzil oldu. Ķolları 

çenār dallarından nişān verip aġzı
2634

 bir maġāra ķapısı ķadar olup
2635

 gözleri ŝanki ķan 

çanaġı idi. El-ķıŝŝa bu heybet ü
2636

 ŝalābetle ‘azm-i meydān edip
2637

 bir miķdār pehlevānlıķ 

gösterip ‘arż-ı hüner eyledikden ŝoñra iki šarafdan çalınan šabl u ŝūrnāya ķulaķ ŝalıp 

                                                 
2620

 yüzünden: nūrundan M 
2621

 šabl u: šabl T, M 
2622

 ve: M’de yok 
2623

 zengíler daĥı yerlerinden ķalķıp ķarşı durdular: zengíler de yerlerinden šurup ķarşı geldiler M 
2624

 urup cūş u: edip cūş TDK 
2625

 ayaġı altından: ayaġından M 
2626

 çıķmışdı: çıķmış idi T / çıķmışidi TDK 
2627

 bu šarafdan İskender: bir šarafdan İskender T / bu šarafdan İskender’iñ M 
2628

 ŝol: ŝola T 
2629

 begleri orta yerlerinde: begleri de orta yerde T / begleri orta yerlerde TDK 
2630

 birbirine: biri birine M 
2631

 šururlarken: šururken T 
2632

 Zaraģa: M’de yok 
2633

 Rūm: ādem T 
2634

 aġzı: azġını TDK 
2635

 olup: TDK’de yok 
2636

 el-ķıŝŝa bu heybet ü: bu heybet ü M / el-ķıŝŝa bu heybet TDK 
2637

 ‘azm-i meydān edip: meydāna ‘azm eyleyip M / ‘azm-i meydān eyleyip TDK 



350 

diñlerdi. Andan ŝoñra
2638

 bülend-i āvāzla
2639

 kendiniñ kim olduġunu beyān edip
2640

 dedi ki 

ey Rūm ‘askeri! Biliñ ve āgāh oluñ ki benim [TDK 61a] adıma Zaraģa derler. Zūr-ı 

bāzūyla šaġ gibi niçe
2641

 pehlevānları elimde zebūn edip ve niçe dil-āverler bir
2642

 ģamleme 

šāķat getirememişlerdir. Yalñız bir
2643

 başıma niçe ŝaflar bozup yüz biñ ‘askere ķarşı 

ķomuşumdur. İşte bugün meydāna girdim. Her ķanġıñız ķanına ŝu
2644

ŝamış ise ķarşıma 

gelsin dedikde Rūm dil-āverlerinden biri
2645

 bu sözü işitdigi gibi iĥtiyārı elinden
2646

 gidip 

at ķoparıp meydāna girdi ve Zaraģa’ya berāber olup dedi ki ey zengí-yi nā-bekār! Nedir
2647

 

ŝabāģdan beri bu eyledigiñ lāf u güźāflar? Sen erenler meydānını boş mu ŝanırsın
2648

 ve ol 

fikrde misin ki bu ‘askerde saña ķarşı çıķar kimse bulunmayıp istedigiñ gibi atıp šutup bu 

meydānda ŝaġ ķalasın ve cihānda ben de
2649

 pehlevānım diyü bulduġuñ yerde kendiñi 

ögesin?
2650

 Hemān šurma ģamle eyle de nevbet baña geldikde sen de gör ki Rūm dil-

āverleri nice imiş dedikde Zaraģa ġażaba gelip birķaç ģavāle eyledikde
2651

 başını teninden 

cüdā eyledi. Bu ģāli gördükde Rūm dil-āverlerinden biri daĥı
2652

 meydāna girip ol da helāk 

oldu. El-ķıŝŝa Rūm ‘askerinden birbiri ardınca
2653

 yetmiş nefer dil-āver meydāna girip her 

biri bir šaríķla
2654

 Zaraģa’nıñ elinde helāk oldular. Çünki Rūm ‘askeri bu ģāli gördüler. 

Zaraģa’nıñ ģamlesinden cümlesine
2655

 ķorķu düşüp artıķ meydāna kimse girmedi. 

                                                 
2638

 iki šarafdan çalınan šabl u ŝūrnāya ķulaķ ŝalıp diñlerdi. Andan ŝoñra: iki šarafdan çalınan šabl u ŝūrnāya 

ķol ŝalıp degdirdi. Andan ŝoñra M / TDK’de yok 
2639

 āvāzla: āvāz ile T, M 
2640

 edip: eyleyip T, TDK 
2641

 zūr-ı bāzūyla šaġ gibi niçe: zūr-ı bāzū ile niçe šaġ gibi T / zūr-ı bāzū ile šaġ gibi niçe TDK 
2642

 bir: T’de yok 
2643

 bir: M’de yok 
2644

 Bu kısımdan (2644. dipnot) 2694. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.   
2645

 biri: birisi T 
2646

 elinden: elden T 
2647

 nedir: TDK’de yok 
2648

 ŝanırsın: ŝandıñ TDK 
2649

 de: TDK’de yok 
2650

 kendiñi ögesin: ögünesin T 
2651

 eyledikde: eyledi T 
2652

 biri daĥı: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
2653

 birbiri ardınca: biri biri ardı ŝıra TDK 
2654

 šaríķla: šaríķ ile T 
2655

 Zaraģa’nıñ ģamlesinden cümlesine: ģamlesinden cümle TDK 
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İskender’dir bu ģāli gördükde taĥtından inip zırh giyip silāģla
2656

 kendisini ārāste edip 

ejder gibi bir ata binip ‘azm-i meydān eyledi ve zengíniñ üstüne na‘ra urup dedi ki ey nā-

bekār! Sen
2657

 ĥaŝmıñı daĥı şimdi bulduñ ve kendiñiñ ķaç
2658

 aķçelik ādem olduġuñu daĥı 

henüz bilip añladıñ. Eger ķarşımda durup
2659

 ķaçmaz iseñ ‘ālemi seniñ başıña siyāh edip 

saña cihānıñ ķaç bucaġı olduġunu bildireyim ve zūr u
2660

 ķuvvet nice olurmuş bir ģamlede 

saña göstereyim. [T 47b] Nedir bu ŝabāģdan beri esip ŝavurduġuñ
2661

 ben ādem yiyiciyim 

diyü atıp šutduġuñ? Boġazıñdan geçerse beni ye. Yoĥsa birķaç ādem öldürmekle sen 

kendiñi pehlevān mı ŝanırsın? Saña ben pehlevānlıġı göstereyim. Bil ve āgāh ol ki ben 

Rūm ‘askeriniñ pād-şāhı İskender’im. Hemān gözüñü bir ĥoşça
2662

 açıp ‘aķlıñı başıña 

devşir dedikde zengídir İskender’den bu sözleri işitdigi gibi āteş olup gözüne cihān 

görünmez oldu. Ey nā-bekār! Şimdi seni şu ķılıç ile iki pāre edip yoldaşlarınıñ yanına 

göndereyim deyip ģamle eyledikde İskender ķalķanını ķarşı verip ģamlesini reddeyledi. 

Zaraģa bu ģāli gördükde ta‘accüb edip nā-bekār
2663

 Rūmí ģamlemi
2664

 ne ‘aceb ŝavuşdurdu 

deyip šururken İskender āteş gibi üzerine gelip elinde arslan başlı bir gürz var idi. [TDK 

61b] Šut şu yādigārı ey nā-bekār zengí deyip ģavāle eyledikde başına rāst gelip 

üstüĥˇānların ĥaşĥāş gibi ĥurd eyledi. [TDK 62a] Zaraģa’dır yıķılıp cānı mālik-i 

cehenneme teslím eyledikde Rūm ‘askerinden taģsín ü āferínler ŝadāsı feleklere velvele 

bıraġıp zengí ‘askerinden ġırív ü
2665

 feryādlar ķopdu. Andan ŝoñra bir zengí daĥı gürleyip 

aġzından āteşler ŝaçaraķ meydāna girip İskender’e bir iki ģamle eyledi. Ol da her bir 

ģamlesini bir šaríķla def‘ edip nevbet kendisine geldikde hemān belinde olan
2666

 ķılıcını 

‘uryān edip [T 48a] başını teninden cüdā eyledi.
2667

 Andan ŝoñra siyāh šaġa beñzer bir 

                                                 
2656

 silāģla: silāģ ile T 
2657

 sen: T’de yok 
2658

 ķaç: ķaçı bir TDK 
2659

 eger ķarşımda durup: ķarşımda TDK 
2660

 zūr u: zūr TDK 
2661

 ŝavurduġuñ: ŝavurup TDK 
2662

 ĥoşça: ĥoş TDK 
2663

 şimdi seni şu ķılıç ile iki pāre edip yoldaşlarınıñ yanına göndereyim deyip ģamle eyledikde İskender 

ķalķanını ķarşı verip ģamlesini reddeyledi. Zaraģa bu ģāli gördükde ta‘accüb edip nā-bekār: TDK’de yok 
2664

 ģamlemi: ģamlesi TDK 
2665

 velvele bıraġıp zengí ‘askerinden ġırív ü: ġulġule verip zengí ‘askerinden TDK 
2666

 belinde olan: belinden T 
2667

 eyledi: edip ey nā-bekār! Bu pehlevānlarımı helāk eylemekle kendiñe muķābil bir ĥaŝm bulunmaz mı 

ŝanırsın? T  
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zengí daĥı meydāna girdi. Ŝanki kükremiş bir fíl idi. Na‘ra urup ey nā-bekār bu 

pehlevānları helāk eylemekle kendiñe muķābil bir ĥaŝm bulunmaz mı ŝanırsın?
2668

 İşte 

seniñ ĥaŝmıñ benim ki niçe dil-āverler elimde zebūn olup cihān pehlevānları bir ģamleme 

šāķat
2669

 getirememişlerdir.
2670

 Eger biñ cānıñ da olsa birini elimden ĥalāŝ edemezsin deyip 

bir miķdār esip ŝavurduķda İskender ġażaba gelip ey mel‘ūn! Herzeyi ķo. Ģamle edecek 

iseñ hemān eyle de ŝoñra seniñ işiñi de görüp yoldaşlarıña gönderelim dedikde zengí
2671

 

āteş olup ģamle eyledikde İskender ģamlesini ŝavıp bir tíġ ile cānını cehenneme 

gönderdikde andan daĥı ziyāde ķuvvetli bir zengí daĥı
2672

 meydāna girip anı da iki pāre 

eyledi. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere birbiri ardı ŝıra bir niçe zengí meydāna girip
2673

 her biri 

İskender’iñ elinde helāk olmaġın artıķ kimse meydāna girmeyip aĥşam yaķın olmaġın šabl-

ı
2674

 āsāyiş çalınıp iki ‘askerdir dönüp ķarār eylediler. Rūm dil-āverleri İskender’iñ öñünde 

yer öpüp du‘ā vü śenā
2675

 ile otaġına getirdiler. Zengí ‘askeri de İskender’iñ bu dil-

āverligini görüp nā-bekār Rūmí gerçekden ādem yiyici imiş diyü zūr-ı bāzūsuna 

taģsínler
2676

 eylediler. Bu ģāl üzere iki šarafdan ķaravul çıķıp ŝabāģa dek birbirini bekleyip 

‘asker rāģatda oldular. Çünki ŝabāģ olup āf-tāb-ı ‘ālem-tāb ile cihān rūşen oldu. 

İskender’dir yerinden ķalķıp zırhını
2677

 giyip silāģla meydāna girip kendisini ārāste eyledi 

ve
2678

 ejdere beñzer bir ata süvār olup
2679

 sā’ir ‘asker de bölük bölük yerlerinden šurup 

ceng yerine geldiler. Ŝaġ ve ŝol cümle yerli yerinde šurup ķarār edip
2680

 başdan başa zırha 

ġarķ olmuş ‘asker ŝanki mevc urur bir deryā idi. Bu šarafdan daĥı zengíler yerlerinden 

ģareket edip meydāna geldiler. Anlar da ŝaġ ve ŝollarını tertíb edip ‘askerleriniñ ŝaġında 

Ģabeş ķavmi ve ŝolunda Berber vilāyetiniñ ĥalķı ķarār edip
2681

 iki šarafdan ceng kūsları 

                                                 
2668

 ey nā-bekār bu pehlevānları helāk eylemekle kendiñe muķābil bir ĥaŝm bulunmaz mı ŝanırsın?: T’de yok 
2669

 šāķat: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
2670

 getirememişlerdir: getirememişler TDK 
2671

 zengí: zengídir TDK 
2672

 daĥı: TDK’de yok 
2673

 anı da iki pāre eyledi. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere birbiri ardı ŝıra bir niçe zengí meydāna girip: TDK’de yok 
2674

 šabl-ı: šabl u TDK 
2675

 du‘ā vü śenā: du‘ālar ve śenālar TDK 
2676

 taģsínler: taģsín TDK 
2677

 zırhını: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
2678

 eyledi ve: edip TDK 
2679

 olup: oldu TDK 
2680

 ķarār edip: TDK’de yok 
2681

 ‘askerleriniñ ŝaġında Ģabeş ķavmi ve ŝolunda Berber vilāyetiniñ ĥalķı ķarār edip: T’de yok 
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çalınıp
2682

 İskender kūslarınıñ velvelesi göklere [TDK 62b] ġulġule verdi ve yerlere
2683

 

zelzele verip dil-āverleriñ na‘rası ve atlarıñ kişnemesi ile ķıyāmetler ķopup hāy u hūyla
2684

 

‘ālem šoldu. Çünki iki ‘askerdir meydāna gelip ŝaflar düzdüler. Hemān zengí ‘askerinden 

šaġa beñzer bir pehlevān meydāna girip bir miķdār ‘arż-ı hüner edip pehlevānlıķ 

gösterdikden
2685

 ŝoñra iki šarafdan çalınan ceng kūsu dögdürüp kendiye muķābil olur bir er 

istedikde Rūm ‘askerinden bir dil-āver çıķıp muķābil olduķda zengídir emān ü zamān 

vermeyip helāk eyledi. İskender bu ģāli gördükde Rūm ‘askerinden bu dívlere ķarşı gelir 

kimse
2686

 yoķdur. Dünkü gün ‘avn-ı Ģaķķ’la bir niçesini helāk edip bir miķdār gözlerini 

ķorķutmuş iken şimdi tekrār ‘askerimizi ellerinde zebūn eylemek münāsib degildir deyip 

hemān ‘alem dibinden at ķoparıp ‘azm-i meydān eyledi ve
2687

 zengíye muķābil olup bir 

ķılıç ile iki pāre eyledikde
2688

 bir zengí daĥı meydāna girip anı da helāk eyledi. El-ķıŝŝa ol 

günde birbiri
2689

 ardı sıra İskender’iñ [T 48b] elinde
2690

 niçe zengí helāk olup gözleri 

ķorķup meydāna kimse çıķmaz oldu. İskender bu ģāli gördükde zengíleriñ ālāyına at 

ķoparıp ŝaf öñünde šuranlarıñ birķaçını helāk eyledi.
2691

 Yine meydāna gelip
2692

 na‘ra urup 

tekrār kendisine muķābil pehlevān istedi. Zengíleriñ begleri olan kimse ĥayli gürbüz 

pehlevān olmaġın bu ģāli gördükde Rūm pād-şāhı varsa bugün
2693

 eceli meydāna 

getirmişlerdir. Çıķıp miķdārını bildireyim deyip gergedan derisinden
2694

 [M 9a] cebe giyip 

ālāt-ı ģarbe ġarķ olup meydāna ‘azm
2695

 eyledi ve İskender’iñ öñünü alıp er iseñ 

meydāndan ķaçmayıp ķarşımda šur tā ki seniñ ile merdāne ceng edip pehlevānlıķ nice 

olurmuş göstereyim diyü lāf urup cevelān eyledikde İskender de ķarşısına gelip
2696

 dil-

                                                 
2682

 kūsları çalınıp: kūslarını çalıp T 
2683

 ġulġule verdi ve yerlere: vermede TDK 
2684

 hūyla: hūy ile T 
2685

 gösterdikden: gösterdikde T 
2686

 kimse: TDK’de yok 
2687

 ve: T’de yok 
2688

 eyledikde: eyledi T 
2689

 birbiri: biri biri TDK 
2690

 İskender’iñ elinde: İskender’iñ İskender’iñ T 
2691

 eyledi: edip TDK 
2692

 gelip: geldi ve TDK 
2693

 varsa bugün: var ise bugün T / varsa bir gün TDK 
2694

 2644. dipnottan buraya (2694. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
2695

 ġarķ olup meydāna ‘azm: ġarķ olup ‘azm-i meydān M / müstaġraķ olup meydāna ‘azm TDK 
2696

 İskender de ķarşısına gelip: T’de yok 
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āverim diyü
2697

 lāf urmaġı ķoyup ‘aķlıñı başıña devşir ve arslanım diyü çoķluķ
2698

 

böbürlenme ki cihānda arslanıñ pençesini burup ģaddini bildirir dil-āverler
2699

 bulunur. 

Eger endām u ķıyāfetiñe baķıp aña
2700

 maġrūr olursañ zūr u ķuvvet ķıyāfete göre degildir. 

Ŝabāģdan beri seniñ gibi niçe pehlevānıñ
2701

 her biri merdlik da‘vāsıyla meydāna girip yine 

ellerinden bir iş gelmeyip evvelki ģamleye šāķat getiremeyip mest olup yıķıldılar. Pehlevān 

oldur ki evvel hüner göstere de andan
2702

 ŝoñra kendisini medģ eyleye yoĥsa bunda
2703

 

seniñ ķuru lafıñdan ķorķar ādem
2704

 yoķdur. Er iseñ hemān durmayıp ģamle [TDK 63a] 

eyle.
2705

 Görelim ne
2706

 çenberden ģallācsıñ dedikde zengídir ġażaba gelip dalķılıç olup 

İskender’e ģavāle eyledikde İskender ģamlesini reddeyleyip
2707

 ol da zengíye ģavāle
2708

 

edip zengí de ģamlesini
2709

 ŝavuşdurdu. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere vāfir ceng edip birbirine 

aŝlā
2710

 bir zaĥm uramadılar. Aĥşam yaķın olmaġın zengí İskender’e bugün ceng
2711

 

eylemege zamān ķalmadı. Pes cengden ferāġat edip yerli yerimize gidelim. Ŝabāģ olduķda 

yine seniñle bu meydānda görüşelim dedikde İskender sen bilirsiñ deyip bunuñ üzerine 

ķavl ü ķarār eylediler ve
2712

 her biri meydāndan dönüp ‘askerine gitdiler.
2713

 İki ‘askerdir 

dönüp ķondular ve ķaravullar
2714

 çıķıp ŝabāģa dek biri birini beklediler. Çünki ŝabāģ olup 

yine dil-āverler bölük bölük meydāna gelip ŝaf baġladılar.
2715

 İskender’dir zırhını giyip 

silāģını ķuşandı ve atına süvār olup dünkü ķavl ü ķarār üzere meydāna girip ĥaŝmını da‘vet 

                                                 
2697

 diyü: bu TDK / M’de yok 
2698

 diyü çoķluķ: çoķluķdur diyü TDK 
2699

 ģaddini bildirir dil-āverler: ģaddini bildireyor dil-āver T / bildireyor dil-āver TDK 
2700

 ķıyāfetiñe baķıp aña: ķıyāfetiñe baķıp T / ķıyāfet ki baķıp eger TDK 
2701

 pehlevānıñ: pehlevān T / pehlevān paf puf M 
2702

 de andan: T ve TDK’de yok 
2703

 bunda: bu TDK 
2704

 ādem: TDK’de yok 
2705

 eyle: edip T, TDK 
2706

 ne: TDK’de yok 
2707

 İskender ģamlesini reddeyleyip: ģamlesini reddeyleyip T / ģamlesini reddedip TDK 
2708

 ģavāle: ģamle T, M 
2709

 ģamlesini: TDK’de yok 
2710

 edip birbirine aŝlā: edip biri birine M / TDK’de yok 
2711

 bir zaĥm uramadılar. Aĥşam yaķın olmaġın zengí İskender’e bugün ceng: TDK’de yok 
2712

 ķavl ü ķarār eylediler ve: ķavl ü ķarār eylediler M / ķavl ķarār eylediler ve TDK 
2713

 gitdiler: gitdi T, M 
2714

 ķaravullar: ķaravul TDK 
2715

 meydāna gelip ŝaf baġladılar: ŝaf baġlayıp meydāna geldiler T, TDK 
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eyledikde zengíniñ gözü İskender’den ķorķup ĥavfa düşmegin kendisi meydāna girmeyip 

[M 9b] ‘ifríte beñzer bir zengíye meydāna gir diyü emreyledikde zengídir ‘azm-i 

meydān
2716

 eyledi. İskender gördü ki
2717

 dünkü gün ceng eyleyen
2718

 ģeríf degildir. 

Zengíye ŝorup dün pehlevānlıķ da‘vāsıyla meydāna giren dil-āver niçin gelmedi dedikde 

zengí ey nā-bekār Rūmí! Ol pehlevān bizim şehr-yārımızdır. Seniñle ceng eylemege 

tenezzül eylemeyip
2719

 var şunu yaķasından šutup ģużūruma
2720

 getir diyü beni 

gönderdi.
2721

 Şimdi geldim ki seni šutup ģużūruna götürem. Eger görmege pek müştāķ iseñ 

vardıķda gör dedikde [T 49a] İskender’dir ġażaba gelip ey mel‘ūn! Ben saña olur olmaz 

herze yemegi göstereyim deyip
2722

 bir ķılıç urup iki pāre eyledi.
2723

 Andan ŝoñra bir zengí 

daĥı meydāna girip anı da helāk eyledikde biri daĥı meydāna girdi.
2724

 El-ķıŝŝa bu üslūb 

üzere bir niçesini birer ģamlede helāk eyledikde artıķ meydāna kimse gelmedi. 

İskender’dir na‘ra urup ey nā-bekār zengí! Dünkü gün yarın ceng edelim diyü ķavl ü ķarār 

eylemekden maķŝūduñ žarāfetle elimden ĥalāŝ olmaķ imiş çünki pehlevānım dersiñ. 

Bugün va‘diñe šurup niçin erenler meydānına gelmezsiñ dedikde zengídir ġażaba gelip 

kükreyip aġzından āteşler ŝaçaraķ
2725

 ‘azm-i meydān eyledi
2726

 ve İskender’e muķābil olup 

ceng eylemege başladılar. Ortalıķ yerde birķaç ģamle ĥašā geçip āĥir İskender fikr edip 

eger bu zengíyi bugün de helāk eylemezsem
2727

 [TDK 63b] yine bir iş görülmeyip ceng 

uzanmaķ
2728

 lāzım gelir. Hemān münāsib olan budur ki
2729

 bir sā‘at evvel bunu bir ģāl 

eylemek gerekdir ki başları gitdikden
2730

 ŝoñra sā’ir ‘askeri bozmaķ āsān olur deyip 

                                                 
2716

 emreyledikde zengídir ‘azm-i meydān: emreyledi zengídir ‘azm T / emreyledi zengídir ‘azm-i meydān 

TDK 
2717

 ki: kim M 
2718

 ceng eyleyen: ceng eyledigi M / TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
2719

 ceng eylemege tenezzül eylemeyip: cenge tenezzül eylemeyip M / cenge tenezzül eylemez TDK 
2720

 ģużūruma: M’de yok 
2721

 beni gönderdi: baña emreyledi T, TDK 
2722

 deyip: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
2723

 eyledi: edip TDK 
2724

 anı da helāk eyledikde biri daĥı meydāna girdi: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
2725

 kükreyip azġından āteşler ŝaçaraķ: gürleyip azġından ateşler ŝaçılaraķ T / gürleyip azġından āteşler 

ŝaçaraķ M  
2726

 eyledi: edip TDK 
2727

 bugün de helāk eylemezsem: bunda helāk eylersem TDK 
2728

 uzanmaķ: uzalmaķ T 
2729

 ki: TDK’de yok 
2730

 gerekdir ki başları gitdikden: gerekdir ki başları gitden M / gerekdir başları gitdikden TDK 
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meydān başına vardıķda Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden nuŝret ü žafer dileyip hemān-

dem ķılıcını ‘uryān edip zengíniñ üstüne gelip var ķuvvetin
2731

 bāzūya getirip bir ķılıç çaldı 

ki
2732

 ķalķanını iki şaķķ edip cebe vü cevşenini
2733

 geçip başına rāst gelip beline varınca iki 

pāre eyledi.
2734

 Zengí ‘askeri bu ģāli gördüklerinde ġırív ü
2735

 feryādlar edip bir uġurdan 

İskender’iñ üzerine ģamle eylediler. [M 10a] Bu šarafdan Rūm ‘askeri de yürüyüp iki 

‘asker biri birine
2736

 girip ortalıķ yerde ķıyāmetler
2737

 ķopdu. Dil-āverler gökler gibi 

gürleyip
2738

 ķılıçlar şimşek gibi yalabıyıp ķan seyller gibi aķdı. İskender ise cihānı fenāya 

verip ‘ālemi ķırdı geçirdi. Zengí ‘askeri ģesābsız olmaġın ĥayli ķarşı durup Rūm dil-

āverlerinden niçelerini
2739

 helāk eylediler. Āĥir-kār nuŝret ü žafer yeli İskender šarafından 

esip gitdikçe Rūm ‘askeri ġālib olup zengíler zebūn olmaġa başladılar. Rūm ‘askeridir bu 

ģāli gördüklerinde var ķuvvetlerin bāzūya getirip iķdām eylediler ve
2740

 zengíleri bozup bir 

miķdārını esír edip mā-‘adāsını ķılıçdan geçirdiler. Ĥabeş ‘askeri zengíleriñ bozulduġunu 

gördüklerinde
2741

 emān istediler. İskender de emān verdikde anlar da İskender’e ķul olup 

cümlesi išā‘at eylediler. Çünki İskender buncılayın bir ‘ažím ‘askeri bozup
2742

 ġālib olmaķ 

müyesser oldu. Ģaķ Te‘ālā Ģażretine şükrler edip dönüp bār-gāhına geldi. Cümle erkān-ı 

devlet ve a‘yān-ı salšanat ģużūruna
2743

 gelip eyyām-ı devletine du‘ālar edip Ģaķ 

Sübģānehū ve
2744

 Te‘ālā Ģażreti sa‘ādetli pād-şāhımızı dünyā durduķça mu‘ammer edip 

hemíşe bunuñ gibi niçe ġazālara muvaffaķ edip dā’imā düşmenlerin zār u zebūn eylesin 

                                                 
2731

 ķuvvetin: ķuvveti TDK 
2732

 ki: kim M 
2733

 cevşenini: cevşeni T 
2734

 eyledi: eyledikde T, TDK 
2735

 zengí ‘askeri bu ģāli gördüklerinde ġırív ü: zengí ‘askeridir görüp ġırív ü T / zengí ‘askeridir bu ģāli 

gördüklerinde TDK 
2736

 yürüyüp iki ‘asker biri birine: birbirine T, TDK 
2737

 ķıyāmetler: ķıyāmet T, TDK 
2738

 gürleyip: kükreyip T 
2739

 dil-āverlerinden niçelerini: dil-āverleriniñ niçelerin T, TDK 
2740

 Rūm ‘askeridir bu ģāli gördüklerinde var ķuvvetlerin bāzūya getirip iķdām eylediler ve: ‘askerdir bu ģāli 

görüp var ķuvvetlerin bāzūya getirip iķdām eylediler T / ‘askerdir bu ģāli gördükde var ķuvveti bāzūya 

getirdiler iķdām eylediler ve TDK 
2741

 gördüklerinde: gördükde T, TDK 
2742

 cümlesi išā‘at eylediler. Çünki İskender buncılayın bir ‘ažím ‘askeri bozup: M’de yok 
2743

 ģużūruna: ģużūr T 
2744

 Sübģānehū ve: M’de yok 
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dediler. Andan ŝoñra zengíleriñ mālları
2745

 šaġlar gibi yıġılıp reng reng la‘l ü cevāhir
2746

 ve 

‘ūd u ‘anber ve ķašār ķašār díbā vü zíbā
2747

 ve altın ve gümüş ve sā’ir tuģfelere nihāyet 

olmayıp [T 49b] šula šula atlar ve cebe vü cevşen ve Hindí ķılıçlar ve pūlād ķalķanlar ve 

muraŝŝa‘ taĥt u raĥtlar
2748

 ģesāba gelmez idi. Zengíler
2749

 bunca zamāndan beri cihānı 

ĥarāb edip ‘ālemiñ mālını bir yere cem‘ eylemişler idi.
2750

 Pes İskender ġanímet 

mālından
2751

 [TDK 64a] bir miķdārını ‘askere üleşdirip cümlesiniñ göñlünü şād eyledi. Her 

biri muģtāc iken ġaní olup İskender’e du‘ālar eylediler.  

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ
2752

 MIŜIR’A VARIP İSKENDERİYE DEDİKLERİ 

ŞEHRİ
2753

 YAPIP ANDAN ŜOÑRA RŪM’A GİDİP TAĤTINA
2754

 VARDIĠIDIR 

 

Çünki İskender zengí ‘askerini bozup cihān ĥalķını şerlerinden ĥalāŝ eyledi. Bir 

hafta ol yerde ķarār edip andan ŝoñra ol maģalden göçüp Mıŝır’a teveccüh [M 10b] eyledi. 

Her gün bir dürlü yere gelip
2755

 seyr ü şikār ederek Mıŝır’a yaķlaşdıķda başdan başa 

‘asker
2756

 cebe vü cevşen giyip gök demire ġarķ olup bölük bölük ālāyla gelip şehre 

girdiler.
2757

 Şehrde olanlar daĥı muķaddemā istiķbāl edip gelen ‘askeriñ seyr ü temāşāsın 

edip bile içeriye geldiler.
2758

 Bir zamāndan ŝoñra İskender de hezār şevketle gelip bār-

gāhında ķarār eyledi. Ol gün geçip ŝabāģ olduķda Mıŝır şehrine [TDK 64b] bāzārdan 

bāzāra ve maģalleden maģalleye
2759

 gezip temāşā eyledi. Andan ŝoñra içinde olan ‘askerini 

                                                 
2745

 mālları: māllarını M, TDK 
2746

 cevāhir: cevher M 
2747

 díbā vü zíbā: zíbā vü díbā TDK 
2748

 taĥt u raĥtlar: raĥt u buĥtlar M / taĥt u buĥtlar TDK   
2749

 zengíler: zengílerin TDK 
2750

 eylemişler idi: edip mālik eylediler T, TDK 
2751

 ġanímet mālından: māl-ı ġanímetden T, TDK 
2752

 İskender’iñ: İskender TDK 
2753

 şehri: şehr M 
2754

 taĥtına: taĥta T, TDK 
2755

 gelip: ķarār edip TDK 
2756

 ‘asker: ‘asker ve T 
2757

 ālāyla gelip şehre girdiler: ālāylar gösterip şehriñ öñüne geldiler M 
2758

 şehrde olanlar daĥı muķaddemā istiķbāl edip gelen ‘askeriñ seyr ü temāşāsın edip bile içeriye geldiler: 

şehrde olanlarıñ cümlesi šaşra çıķıp gelen ‘askeri seyr ü temāşā eylerler idi M 
2759

 Mıŝır şehrine bāzārdan bāzāra ve maģalleden maģalleye: şehre varıp Mıŝır’ı M 
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kendi ķānūnları
2760

 üzere yeñiden tertíb edip kendi
2761

 šarafından bir beg ta‘yín eyledi ve 

cümle
2762

 levāzımını gördü.
2763

 Birķaç günden ŝoñra Mıŝır’dan da
2764

 ģareket edip
2765

 

deryā kenārını
2766

 seyrederek bir yere geldi. Ol yer göñlüne ġāyet ĥoş gelip emreyledi kim 

anda
2767

 bir şehr binā edeler. Pes mi‘mārlardır gelip az zamānıñ içinde ol yerde bir
2768

 şehr 

binā eylediler. Adını İskenderiye ķoyup içine ‘asker ü
2769

 żābıš ķoyup cümle ne lāzım ise 

görüp andan ŝoñra deryādan geçip Rūm
2770

 vilāyetine geldi. Şehre yaķlaşdıķda ĥalķ birķaç 

menzil ķarşı çıķıp istiķbāl eylediler ve eyyām-ı devletine du‘ālar edip ķulluķlar ‘arż 

eylediler. İskender de bunlara iltifātlar
2771

 edip niçe in‘ām ü iģsānlar eyledi. Andan ŝoñra 

gelip taĥtında ķarār edip fermān eyledi kim şehri šonadıp niçe günler şenlikler edeler. 

Pes
2772

 şehrdir šonanıp ĥalķ niçe günler ‘íş u nūşlar ve seyr ü temāşālar edip dügün bayram 

eylediler. İskender’dir taĥtına
2773

 geçip dívān eyledi. Cümle a‘yān-ı devlet yanına cem‘ 

olduķlarında
2774

 emreyledi kim memleketi āĥir
2775

 ešrāfında olan pād-şāhlara nāmeler 

yazılıp ġanímet mālından
2776

 niçe tuģfeler gönderile.
2777

 Nāmelerdir yazılıp mu‘temed 

ādemlerle šaraf šaraf hediyyeler gönderilip çünki nevbet ‘Acem şāhı
2778

 olan Dārā’ya geldi. 

Niçe yük ‘ūd u ‘anber ve díbā vü gevher ve ģesābsız altın ve gümüş ve šula šula atlar ve 

muraŝŝa‘ raĥtlar ve Dāvūdí zırhlar ve Hindí
2779

 ķılıçlar ve nāzenín cāriyeler ve perí peyker 

                                                 
2760

 ‘askerini kendi ķānūnları: ‘askerin kendi ķānūnu T, TDK 
2761

 yeñiden tertíb edip kendi: tertíb edip M 
2762

 ta‘yín eyledi ve cümle: ķoyup cümle M / ta‘yín eyledi TDK 
2763

 gördü: görüp T, TDK 
2764

 da: T ve TDK’de yok 
2765

 ģareket edip: ķalķıp M 
2766

 kenārını: kenārın T / kenārına TDK 
2767

 anda: M’de yok 
2768

 zamānıñ içinde ol yerde bir: zamān içinde ol yere T / zamānıñ içinde ol yere TDK 
2769

 ķoyup içine ‘asker ü: ķoyup içine M / ķoydular içine ‘asker ü TDK 
2770

 Rūm: M’de yok 
2771

 iltifātlar: iltifāt T, TDK 
2772

 edip fermān eyledi kim şehri šonadıp niçe günler şenlikler edeler. Pes: edip şehri donadıp niçe günler 

şenlikler eylediler. Pes T / eyledi. Şehr šonanıp niçe günler şenlikler edeler TDK  
2773

 taĥtına: taĥta T, TDK 
2774

 olduķlarında: olduķda T 
2775

 āĥir: T ve TDK’de yok 
2776

 ġanímet mālından: māl ü ġanímetden T / māl-ı ġanímetden TDK  
2777

 gönderile: göndereler T, M 
2778

 şāhı: şehr-yārı M 
2779

 Hindí: T ve TDK’de yok 
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oġlanlar ve bir niçe zencíre urulmuş zengí esírleri ve ķašār ķašār develer cümlesini
2780

 

ģāżır
2781

 ü müheyyā edip
2782

 nāme ile bunca píşkeşleri yanında muķarreb olanlardan 

biriyle
2783

 Dārā’ya gönderdi. Çünki nāme ile hediyye
2784

 Dārā’ya vāŝıl oldu. İskender’iñ bu 

ķadar devlet ü şevket ve buncılayın mülk ü ĥazíneye mālik olduġuna ģased edip gelen 

ādeme çoķluķ iltifāt eylemedi ve ģasedini āşikāre edip biraz bí-ma‘nā sözler söyledi. Ol da 

gelip Dārā’nıñ eyledigi vaż‘ı
2785

 ve söyledigi sözleri bir bir İskender’e beyān eyledikde
2786

 

İskender Dārā’nıñ bu vaż‘ından rencíde olup göñlünde kín mekín oldu ve
2787

 sā’ir yerlere 

gidenler cümle gelip ešrāfda olan pād-şāhlar İskender’e nāmeniñ cevābıyla píşkeşler 

gönderip ġazāñız mübārek olsun diyü [TDK 65a] ĥulūŝlar ‘arż eylemişlerdi. Bundan ŝoñra 

İskender’iñ
2788

 devleti ve şevketi evvelkiden yüz ķat ziyāde [T 50a] olup zengí ‘askeri gibi 

‘ažím düşmene žafer bulup bozduġu yedi iķlím dört gūşeye yayıldı.
2789

 Cihān ĥalķı 

Rūmíleriñ bu dil-āverligine taģsín ü āferín eder oldular.
2790

 

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ DĀRĀ İLE CENG EYLEMEK MURĀD EYLEYİP VE
2791

 

KENDİSİNİÑ ĠĀLİB OLMASINA FĀL EYLEDİKDE FĀLI RĀST GELDİGİDİR 

 

 Rivāyet olunur ki çünki İskender zengí ‘askerine ġālib oldu. Bu ķadar māl ü ĥazíne 

ile gelip taĥtında ķarār eyleyip ‘íş ü ‘işret edip ŝafā-yı ĥāšırla atıp šutmaġa başladı. Perí 

peyker elinden şarāb-ı erġuvāníler içip sāzende vü çengílerle her gün bir bāġ-çede źevķ u 

ŝafāya meşġūl olmaġa başladı. Dā’imā Arisšo ve sā’ir ģükemā vü ‘āķillerle ŝoģbet edip bir 

ān anlarsız olmayıp her nereye giderse
2792

 yanından ayırmayıp bile götürür idi. Çünki 

                                                 
2780

 cümlesini: cümlesi T, M 
2781

 Bu kısımdan (2781. dipnot) 2800. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
2782

 edip: olup T 
2783

 biriyle: biri ile T 
2784

 hediyye: hediyyedir T 
2785

 vaż‘ı: vaż‘ını T 
2786

 eyledikde: eyledi TDK 
2787

 göñlünde kín mekín oldu ve: kín mekín oldu TDK 
2788

 İskender’iñ: TDK’de yok 
2789

 yayıldı: yayılıp T 
2790

 āferín eder oldular: āferínler ederlerdi TDK 
2791

 ve: TDK’de yok 
2792

 giderse: gider ise T 
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Dārā’ya ĥāšırı ķalıp göñlünde kín baġlamışdı. Āşikāre edip bunca zamāndan beri her yıl
2793

 

verilen ĥazíneniñ vaķti geldikde göndermeyip muķayyed olmadı.
2794

 Tamām devletiniñ 

ķuvveti vaķti
2795

 olmaġın zūr-ı bāzūyla
2796

 memleket alıp cihān şāhlarına ġalebe eylemek 

ārzūsunda olmaġla Dārā’ya müdārā etmeyip ibtidā anıñla pençeleşmek sevdāsına 

düşmüşdü.
2797

 Günlerde bir gün şikāra binip šaġ ve ŝaģrāları šolanıp seyr ü şikār eylerken 

bir šaġa geldi kim her šarafı şikārla šopšolu [T 50b] olmaġın murād üzere avlar avlanıp 

temāşā olunurken gördü kim bir ķaya üstünde iki dāne keklik šurmayıp
2798

 birbiriyle ceng 

edip gāh bu anıñ başını yolup gāh o
2799

 da bunuñ ķanadını ķırıp ceng eylerler. [TDK 65b] 

İskender’dir bu ģāli gördükde biraz temāşā edip šurdu. Keklikler bir
2800

 [M 11a] biriyle 

yoluşmaķdan aŝlā üzerlerine ādem geldiginden ķocunmayıp
2801

 cenglerini bozmadılar. 

İskender’dir bu ģāle ģayrān olup eyā bu ķuşlarıñ biri biriyle çaķ böyle bu ķadar 

ĥuŝūmetine
2802

 sebeb ne ola ki diyü ta‘accüb eyledi
2803

 ve bundan iyi fāl olmaz deyip birine 

kendi adını ve birine Dārā’nıñ adını ķoyup göreyim
2804

 ķanġısı ġālib olur tā ki aña göre 

‘amel eyleyeyim diyü fāl šutup temāşāya šurdu. Ķuşlar
2805

 biraz zamān ceng edip cihānı 

birbiriniñ başına teng eyledi.
2806

 Āĥir-kār İskender’iñ kekligi ġālib olup
2807

 Dārā’nıñ 

kekligini urup helāk eyledi. İskender bu ģāli gördükde fālı rāst geldiginden
2808

 şād olup 

Dārā’ya ġālib olmasına bunu ‘alāmet bilip Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ ‘avnıyla nuŝret ü žafer 

bizim šarafımızdan olur
2809

 deyip mesrūr oldu. Andan ŝoñra keklik
2810

 ŝalına ŝalına gidip 

                                                 
2793

 her yıl: TDK’de yok 
2794

 olmadı: olmayıp TDK 
2795

 vaķti: TDK’de yok 
2796

 bāzūyla: bāzū ile TDK 
2797

 sevdāsına düşmüşdü: hevāsına düşdü TDK 
2798

 šurmayıp: T’de yok 
2799

 o: ol T 
2800

 2781. dipnottan buraya (2800. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
2801

 ķocunmayıp: ķaçınmayıp M 
2802

 biri biriyle çaķ böyle bu ķadar ĥuŝūmetine: birbiriyle çaķ bu ķadar ĥuŝūmete T / birbirleriyle tā bu ķadar 

ĥuŝūmetine TDK 
2803

 ta‘accüb eyledi: ta‘accübe vardı M 
2804

 ķoyup göreyim: göreyim M / ķoyup göre kim TDK 
2805

 ķuşlar: ķuşlardır T 
2806

 birbiriniñ başına teng eyledi: biri biriniñ başına teng eylediler M / birbiriniñ başına eylediler TDK 
2807

 olup: gelip M 
2808

 geldiginden: geldikden M / gelip TDK 
2809

 bizim šarafımızdan olur: bizimdir T, TDK 
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bir ķayanıñ üstüne çıķdıķda ķande imiş bir şāhín çıķagelip kekligiñ başını ķopardı ve 

İskender
2811

 bu ģālden ‘ibret alıp gerçi ķuş ĥaŝmına ġalebe edip helāk eylediyse
2812

 de 

lākin ol da anıñ ardı ŝıra helāk oldu. Biz de Dārā’ya gerçi ġalebe eylersek de lākin
2813

 anıñ 

ardı ŝıra bu dünyā-yı fāníden geçip gitmemiz muķarrerdir dedi.
2814

 Rivāyet olunur ki ol 

šaġıñ içinde felegiñ bir ķatına çıķmış bir ķubbe var idi ki her kimiñ bir ģāceti olsa ol 

ķubbeniñ altına varıp kendi murādını söylerdi. Eger
2815

 ķubbeden söyledigi sözüñ ‘aynı 

gelirse
2816

 fālı ĥayr olup ol işe başlardı. Eger ġayr
2817

 dürlü ŝadā gelirse ol işden ģaźer edip 

eylemezlerdi.
2818

 Pes İskender yanında olanlardan birine emreyledi ki Dārā’yla
2819

 bizim 

aģvālimiz nice olur bir kerre söyle
2820

 görelim ne ŝadā gelir dedikde ol kimse de varıp dedi 

ki İskender cihāna ġalebe edip Dārā’yı bozup taĥtını elinden alır diyü ģayķırdıķda
2821

 

hemān yine bi-‘aynihí ķubbeden bu ŝadā geldi.
2822

 Çünki bu
2823

 fāl da rāst geldi. 

İskender’iñ Dārā’ya ġalib olmasında şübhesi ķalmayıp her vechle fālları
2824

 rāst gelmegin 

ķuvvet-i ķalb olup sürūr ile şikārdan [M 11b] dönüp sarāyına geldi. Andan ŝoñra cümle 

ģükemāsını yanına da‘vet edip Dārā’nıñ aģvāli müşāvere olunup İskender dedi ki Cenāb-ı 

Ģaķ Te‘ālā kendi lüšf u kereminden bize buncılayın devlet iģsān eylemişken
2825

 [TDK 66a] 

ne lāzımdır ki ikide bir de Dārā’ya bu ķadar ĥazíne verip ķulluķ ‘arż
2826

 eylemek? Devlet ü 

salšanatda ĥod andan alçaķ degiliz ki emrine išā‘at edeyiz. Eger anıñ tāc u taĥtı var ise 

                                                                                                                                                    
2810

 ŝoñra keklik: ŝoñradır keklik T / ŝoñra keklikdir M 
2811

 ve İskender: İskender TDK / M’de yok 
2812

 eylediyse: eyledi ise T, TDK 
2813

 gerçi ġalebe eylersek de lākin: gerçi ġalebe eyler isek de lākin T / ġalebe eylersek de M 
2814

 dedi: M’de yok 
2815

 eger: M’de yok 
2816

 gelirse: gelir ise T 
2817

 ġayr: ġayrı T, M 
2818

 eylemezlerdi: eylemezler idi T, M 
2819

 Dārā’yla: Dārā ile T, TDK 
2820

 bir kere söyle: söyle bir kerre söyle T 
2821

 diyü ģayķırdıķda: dedikde T 
2822

 yine bi-‘aynihí ķubbeden bu ŝadā geldi: ķubbeden bi-‘aynihí yine bu ŝadā gelip M / bi-‘aynihí ķubbeden 

bu ŝadā geldi TDK 
2823

 bu: TDK’de yok 
2824

 fālları: fāllar T, TDK 
2825

 eylemişken: eylemiş iken M 
2826

 ‘arż: M’de yok 
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bizim de
2827

 elimizde bir ķılıç vardır ki niçe tāc u taĥta
2828

 deger. Eger emrine išā‘at 

eylemeyip ĥazíne vermedigimizde ‘asker cem‘ edip üstümüze gelirse Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretiniñ nuŝreti bizimle olmaġın anıñla ceng eylemekden yüz çevirmeziz. Egerçi 

bizim
2829

 ‘askerimiz anıñ ‘askerinden az ise de lākin cümlesi yek-dil olup uġrumuzda baş 

ve cān diríġ eylemezler. Ģaķ’dan [T 51a] ümmídimiz
2830

 oldur ki aña žafer bulup tāc u 

taĥtını elinden alıp kendi mülkümüze ķatayız. Şimdi
2831

 bir bahāne olsa ki üstüne ‘asker 

çekip varsaķ deyip andan ŝoñra yanında olan ģakímlerden su’āl edip bu ĥuŝūŝda siziñ 

re’yiñiz nedir beyān eyleñ dedikde anlar da pād-şāha du‘ālar edip Ģaķ Te‘ālā dünya 

šurduķça devletli şehr-yārımıza ‘ömrler
2832

 verip günden güne devlet ü şevketlerin
2833

 

ziyāde eylesin ki re’y-i hümāyūnları ‘āķilāne olup aŝlā ķuŝūr u
2834

 ĥašāsı yoķdur.
2835

 Pek 

güzel buyurdular lākin çünki kendi tedbírleriniñ ŝavāb olduġu günden rūşen iken lüšf u
2836

 

kerem edip biz ķullarından su’āl eylediler. Emr-i hümāyūnları üzere faķírāne ĥāšıra gelen 

tedbíri ģużūr-ı devletlerine ‘arż edelim deyip dediler ki şehr-yārım siz bu ĥuŝūŝda ‘acele 

etmeyip ŝabreyleñ. Eger ibtidā ol ‘asker cem‘ edip
2837

 ģareket eylerse aña miķdārın 

bildirmek āsāndır. Anıñ elinden gelen
2838

 hemān źevķ u
2839

 ŝafāda olup içip mest-i lā-ya‘ķıl 

olmaķdır. Ammā pād-şāhımız ‘asker cem‘ edip ŝaflar bozup cigerler söker.
2840

 Nitekim 

zengí cenginde görülüp ve cümle cihān ĥalķınıñ ma‘lūmu olmuşdur. Siz Ģaķ Sübģānehū 

ve
2841

 Te‘ālā Ģażretiniñ dínine ĥidmet edip emrini yerine getirmege sa‘y edersiz ol ise dín 

nedir bilmez bir
2842

 meźhebsiz. Dā’imā dünyāda ne ķadar yaramazlıķ varsa
2843

 cümlesi
2844

 

                                                 
2827

 de: TDK’de yok 
2828

 taĥta: taĥt T 
2829

 egerçi bizim: eger bizim T / gerçi M 
2830

 ümmídimiz: ümmídim M 
2831

 şimdi: TDK’de yok 
2832

 ‘ömrler: ‘ömr M 
2833

 devlet ü şevketlerin: şevketlerini M 
2834

 ķuŝūr u: ķuŝūr TDK 
2835

 yoķdur: yoķ T, M 
2836

 olduġu günden rūşen iken lüšf u: olduġunu günden rūşen iken lüšf u T / olduġunu günden rūşen bilip lüšf 

TDK 
2837

 ibtidā ol ‘asker cem‘ edip: ibtidā ol ‘asker cem‘ eyleyip T / ol ibtidā ‘asker cem‘ eyleyip TDK 
2838

 gelen: geldigi T, M 
2839

 źevķ u: źevķ TDK 
2840

 cigerler söker: çekerlerse T / çekerler siz TDK 
2841

 Sübģānehū ve: M’de yok 
2842

 bir: bu TDK 
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kendisinde [M 12a] mevcūddur. Siziñle Dārā’nıñ ne münāsebeti var?
2845

 Ģaķla bāšıl 

beyninde ķatı āşikāre farķ vardır.
2846

 Sizde olan ‘aķl u tedbír cihān şāhlarından kimseye 

müyesser olmamışdır. Ümmídimiz oldur ki ķılıcıñız
2847

 Ķāf’dan Ķāf’a dek ģükm edip 

cihān ĥalķı cümle emriñize muší‘ ve ģükmüñüze rām olalar deyip tekrār du‘ā vü śenālar
2848

 

eylediler. 

  

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ PŪLĀDDAN ĀYÌNE YAPDIĠIDIR 

 

Rivāyet olunur ki [TDK 66b] İskender zamānına gelince āyíne daĥı peydā olmamış 

idi.
2849

 Çünki İskender ģikmet ile niçe şeyler peydā eyledi. Pes murād eyledi ki
2850

 bir şey 

daĥı peydā eyleye ki
2851

 insān baķdıķda
2852

 kendi ŝūretini anda
2853

 göre. İbtidā altınla 

gümüşü
2854

 getirip eritdiler ve ķālıba döküp cilā verdiler. İçinde ŝūret görülmeyip
2855

 

murād ģāŝıl olmayınca bir ġayrı ma‘deni tecrübe edip bu šaríķla baķır ve ķalay ve šuc
2856

 

ve sā’irlerini birer birer eridip ķālıba dökdüler. Hiçbirinde murādları yüz göstermeyip āĥir-

kār demiri
2857

 daĥı eridip cilā verdiklerinde ŝūret görünüp murādları ģāŝıl oldu ve bildiler 

ki ma‘den ķısmından āyíne ancaķ demirden
2858

 olurmuş. Pes pūlāddan āyíne peydā 

eylediler ve ibtidā niçe dürlü peydā
2859

 edip gāh dört gūşeli ve gāh altı gūşeli eylediler 

                                                                                                                                                    
2843

 dā’imā dünyāda ne ķadar yaramazlıķ varsa: dā’imā dünyāda ne ķadar yaramazlıķ var ise T/ ne ķadar 

dünyāda yaramazlıķ var ise TDK 
2844

 cümlesi: M’de yok 
2845

 Dārā’nıñ ne münāsebeti var?: ne münāsebeti vardır Dārā’nıñ? T, TDK 
2846

 ģaķla bāšıl beyninde ķatı āşikāre farķ vardır: ģaķ ile bāšıl beyninde ķatı āşikāre farķ vardır T / ģaķ ile 

bāšıl ķatı āşikāredir M 
2847

 ķılıcıñız: ķılıcımız T, TDK 
2848

 śenālar: śenā T 
2849

 olmamış idi: olmamışidi TDK 
2850

 murād eyledi ki: murād etdilerdi kim M / emreyledi ki TDK 
2851

 bir şey daĥı peydā eyleye ki: TDK’de yok 
2852

 baķdıķda: baķdıķça T, TDK 
2853

 anda: M’de yok 
2854

 altınla gümüşü: altın ile gümüş T 
2855

 görülmeyip: görülüp T, TDK 
2856

 šuc: šut TDK 
2857

 demiri: teymürü T 
2858

 demirden: teymürden T 
2859

 peydā: T ve TDK’de yok 
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lākin her biri bir ĥoş göstermeyip āĥir-kār degirmi eylediklerinde tamām-ı ŝūreti bir ĥoşça 

göstermegin āyíneyi ol şekilde iĥtiyār eylediler. 

 

BU DĀSTĀN ‘ACEM ŞĀHI OLAN DĀRĀ İSKENDER’E ĤARĀC İÇİN ĀDEM 

GÖNDERDİKDE OL DA ĤARĀC VERMEYİP CENG Ü CİDĀLE SEBEB OLDUĠU 

ĢİKĀYEDİR
2860

 

 

Günlerde bir gün İskender sarāyında ķarār edip [T 51b] bir meclis-i ĥāŝŝ tertíb 

eylemişidi ki ne ķadar ģükemā vü muŝāģib var ise cümlesi ol meclisde
2861

 ģāżır olmuşlar 

idi. İskender de taĥtında ķarār edip gāh şarāb-ı erġuvāní içilip gāh da sāzende vü
2862

 

çengíler temāşā olunup bu šarzla źevķ u ŝafālar
2863

 olunurken Dārā šarafından ādem gelip 

iźn olduķda İskender’iñ ģużūruna girip du‘ālar eyledi. Andan ŝoñra Dārā’nıñ selāmıyla 

fermānını beyān
2864

 edip dedi ki şehr-yārımız buyurdular ki bunca zamāndan [M 12b] beri 

veregeldikleri ĥazíneyi bu sene
2865

 vermemege sebeb nedir? Bizim devletimizde ne 

şekil
2866

 zebūnluķ gördüler ki išā‘atimizden yüz çevirdiler ve ‘iŝyāna başladılar?
2867

 Hemān 

ihmāl etmeyip
2868

 bir gün evvel ĥazíneyi göndersinler tā ki ortalıķ yerde olan ŝulģ u ŝalāģ 

bozulmayıp ve andan ŝoñra kendisine kem olup żarar çeker diyü Dārā’nıñ
 2869

 emrini bir 

bir beyān eyledikde İskender’dir ġażaba gelip āteş oldu ve gelen kimseye vāfir acı 

sözler
2870

 söyledi. Rivāyet olunur ki her yıl Rūm’dan Dārā’ya ģesābsız ĥazíne gidip içinde 

niçe tuģfeler var idi. [TDK 67a] Cümleden biri yumurša ķadar altın ki ma‘denden ol 

                                                 
2860

 ol da ĥarāc vermeyip ceng ü cidāle sebeb olduġu ģikāyedir: reddedip ceng ü cidāle sebeb olduġudur TDK 
2861

 muŝāģib var ise cümlesi ol meclisde: muŝāģibler varsa cümle ol meclise M / muŝāģib var ise cümle ol 

meclisde TDK 
2862

 içilip gāh da sāzende vü: içip gāh da sāzende ve gāh da T 
2863

 šarzla źevķ u ŝafālar: šarz ile źevķ u ŝafālar T / šarzla źevķ u ŝafā M 
2864

 beyān: T ve TDK’de yok 
2865

 sene: senede T, TDK 
2866

 şekil: T’de yok 
2867

 çevirdiler ve ‘iŝyāna başladılar: döndüreler M / çevirip ‘iŝyāna başladılar TDK 
2868

 etmeyip: eylemeyip T, M 
2869

 tā ki ortalıķ yerde olan ŝulģ u ŝalāģ bozulmayıp ve andan ŝoñra kendisine kem olup żarar çeker diyü 

Dārā’nıñ: ve illā ŝoñra kendisine żarar iŝābet eder diyü T / ve illā ŝoñra kendisine kem żarar çeker diyü 

Dārā’nıñ TDK 
2870

 sözler: söz T, TDK 
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ķıyāfetde çıķıp ŝoñradan ‘amel
2871

 olma degil idi ve bir şāhāne münaķķaş döşeme ki gören 

ādemiñ gözü ķamaşırdı.
2872

 Her yıl
2873

 niçe tuģfe vü ĥazíne ile bu döşeme ve ma‘deni altın 

bile gönderilip bí-ģesāb ĥazíne gider idi.
2874

 İskender çünki ġażaba geldi. Dārā’dan ĥarāc 

istemege gelen
2875

 ādeme dedi ki var pād-şāhıña söyle ki
2876

 şimdi zamān bir ġayrı 

dürlü
2877

 olup altın yumurša
2878

 yumuršlayan ķuş yuvasından uçup gitdi ve rūzgār ol naķşlı 

döşemeleri
2879

 devşirip ortalıķ bir ġayrı yüzden oldu. Her yıl altın ve ĥazíne
2880

 olmaz. Gāh 

ŝulģ olup gāh da ceng olur. Seniñ pād-şāhıñ cihāna ŝıġamayıp bizim memleketimizden ne 

ister? Lüšf edip
2881

 bizi kendi ģālimize ķoyup kendileri
2882

 de ŝafāda olsunlar ve illā ŝoñra 

kem olup geçenlerde zengí ‘askeriniñ başına gelen ģāller ‘Acem ĥalķınıñ da başına gelir. 

Bir pāre fikr edip olur olmaz ĥām sevdāda olmasın
2883

 dedikde gelen ādem bu āteşli 

cevābları işitdikde ne ķadar söyleyecek sözleri varsa
2884

 ķorķusundan cümlesini unudup 

hemān yer öpüp çıķıp gitdi ve āteş gibi bir yerde ķarār etmeyip gelip Dārā’ya 

İskender’iñ
2885

 söyledigi sözleri bir bir beyān eyledi. Dārā bu
2886

 cevābları işitdigi gibi 

eleminden gülüp
2887

 dedi ki ģayf ŝad ģayf!
2888

 Ne günlere ķaldıķ ki İskender bizim 

üstümüze ‘asker çekip gele ve biz anıñ ķılıcından ķorķuya düşeyiz. Görüñ şu yaban 

oġlanını ki bizi cengi ile ķorķudur. ‘Acem şehr-yārlarınıñ [M 13a] ķuvvet ü 

                                                 
2871

 ma‘denden ol ķıyāfetde çıķıp ŝoñradan ‘amel: ma‘deninden ol ķıyāfetde çıķmış idi ŝoñradan ‘ameli T / 

ma‘denden ol ķıyāfetde çıķıp ŝoñra ‘amel M 
2872

 ķamaşırdı: ķamaşır idi M, TDK 
2873

 yıl: T ve TDK’de yok 
2874

 gönderilip bí-ģesāb ĥazíne gider idi: gönderilir bí-ģesāb ĥazíne gider idi M / gönderilip idi TDK 
2875

 ĥarāc istemege gelen: gelen ĥarāc istemege T, TDK 
2876

 ki: TDK’de yok 
2877

 ġayrı dürlü: dürlü daĥı M 
2878

 altın yumurša: ol yumuršayı T, TDK 
2879

 döşemeleri: döşemeyi T, M 
2880

 ĥazíne: ĥazíne ile TDK 
2881

 edip: eyleyip T, M 
2882

 kendileri: kendiler T, TDK 
2883

 olmasın: olmasınlar M 
2884

 sözleri varsa: sözler var ise T, TDK 
2885

 İskender’iñ: İskender T 
2886

 Dārā bu: Dārā’dır T / Dārā’dır bu M 
2887

 gülüp: ölüp T 
2888

 ŝad ģayf: ve ŝad ģayf ki TDK / M’de yok 
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ķudretlerinden
2889

 ĥaberi yoķ ki üzerlerine İskender degil Ķāf šaġı bile gelse bir 

ģamlelerine šāķat getiremezler.
2890

 Serçe ile şeh-bāzıñ ne münāsebeti vardır?
2891

 Anıñ daĥı 

rūzgārdan šabanca yedigi yoķ. Bir sürü
2892

 yaban ademísine ġālib olmaġla kendisini bir 

‘ažím pād-şāh ŝanır ammā
2893

 aña
2894

 ģaddini bildirmek gerekdir deyip tekrār bir ādem daĥı 

göndermekiçin yanına bir söz ŝāģibi ādem
2895

 çaġırıp eline bir šop ile bir
2896

 çevgān ve bir 

şinik ŝuŝam verip ve bundan maķŝūdu
2897

 ne idügünü [T 52a] bir bir beyān edip
2898

 

İskender’e bunları götürüp yine baña cevābını getir
2899

 dedi. Ģeríf de
2900

 fermān üzere 

gönderdigi şeyleri alıp yola girdi. Günlerde bir gün İskender’iñ taĥt-gāhına varıp ķapıcılara 

kendisiniñ Dārā šarafından [TDK 67b] geldigini dedikde İskender’e i‘lām eylediler.
2901

 İźn 

olduķda ģużūruna girip yer öpüp du‘ālar eyledi. Andan soñra ma‘lūm-ı hümāyūnuñuzdur 

ki
2902

 ĥidmet-kārlarıñ cānı pād-şāhlarınıñ elinde olmaġın fermān eyledikleri emre išā‘at 

eylemeyen kimseniñ başını teninden cüdā eylerler.
2903

 Eger bu ķullarını
2904

 ‘afv edip pād-

şāhımızıñ gönderdigi cevābı söylemege iźn-i hümāyūnuñuz olursa
2905

 söyleyeyim dedikde 

İskender bildi ki Dārā bir acı cevāb
2906

 göndermişdir ki gelen ģeríf ķorķusundan ‘öźrler 

beyān edip iźn ister. Pes iźn verip gönderilen cevābdan seniñ ne ŝuçuñ var? Her ne ise 

hemān
2907

 söyle dedikde ģerífdir Dārā’nıñ gönderdigi metā‘ı bir bir getirip İskender’iñ 

                                                 
2889

 şehr-yārlarınıñ ķuvvet ü ķudretlerinden: şehr-yārınıñ ķuvvet ü ķudretinden M / şehr-yārlarınıñ ķuvvet ü 

ķudretinden TDK 
2890

 ģamlelerine šāķat getiremezler: ģamlelerine šāķat getiremez T / ģamlelerine bile šāķat getiremez TDK 
2891

 şeh-bāzıñ ne münāsebeti vardır?: şāh-bāzıñ ne münāsebeti var? M / şāhíniñ münāsebeti vardır TDK 
2892

 bir sürü: bu sözü T 
2893

 ammā: M’de yok 
2894

 aña: T ve TDK’de yok 
2895

 ādem: ādemi T, TDK 
2896

 bir: T ve M’de yok 
2897

 maķŝūdu: maķŝūd M 
2898

 edip: eyledi T 
2899

 götürüp yine baña cevābını getir: götürüp baña cevābını getir M / götür TDK 
2900

 ģeríf de: ģerífdir M, TDK 
2901

 İskender’e i‘lām eylediler: i‘lām eylediler İskender’e T, TDK 
2902

 ma‘lūm-ı hümāyūnuñuzdur ki: ma‘lūmuñuzdur T / ma‘lūm-ı hümāyūnuñuzdur TDK 
2903

 eylemeyen kimseniñ başını teninden cüdā eylerler: eylemegin kimesneniñ başını cüdā eylerler teninden T 

/ eylemegin kimseniñ başını cüdā eylerler teninden TDK 
2904

 ķullarını: ķullar T / ķulluġu TDK 
2905

 olursa: olur T 
2906

 cevāb: söz TDK 
2907

 hemān: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
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öñüne ķodu ve şehr-yārımız buyurdular ki daĥı uşaķdır. Bu çevgān ve šop ile oyun 

oynayıp
2908

 cihān-gírlik sevdāsında olmasın ve eger ‘asker cem‘ edip ceng eylerim derse 

işte bizim ‘askerimiz bu
2909

 ŝuŝam dānesi gibi ģesāba gelmez. Hemān ‘inādı bıraġıp bunca 

zamāndan beri veregeldigi ĥarācı göndersin. Yoĥsa cihānı anıñ
2910

 başına teng ederiz 

dediler deyip epsem oldu. İskender çünki Dārā’dan gelen tuģfeleri gördü. Fāl šutup gelen 

ādeme dedi ki pād-şāhıñız lüšf edip bize çevgān göndermiş.
2911

 ‘Ömrleri çoġ olsun. Çevgān 

ile uzaķda olan [M 13b] şeyler
2912

 çekilegelmegin bize de bu çevgān ile
2913

 

memleketimizi
2914

 çekip kendi memleketiñe ķat demege işāret buyurmuşlar
2915

 ve šop ki 

yeryüzüne beñzer. Bütün cihāna mālik olursun diyü himmet eylemişler deyip andan ŝoñra 

emreyledi
2916

 ŝuŝamı yere dökdüler ve sarāyında
2917

 olan ķuşları getirip ķuma eylediler. 

Ķuşlardır bir
2918

 laģžada ne ķadar ŝuŝam varsa
2919

 cümlesini devşirip yediler. Pes İskender 

gelen
2920

 ādeme dedi ki eger pād-şāhıñızıñ ‘askeri bu ŝuŝam gibi ģesāba gelmez ise bizim 

‘askerimiz de bu ķuşlarıñ devşirdigi
2921

 gibi her ne ķadar ‘asker olursa
2922

 cümlesini telef 

edip fenāya verirler deyip emreyledi kim ŝuŝam ile
2923

 gelen şinik içine
2924

 üzerlik toĥmu 

šoldurdular ve gelen ādeme verip var bunu pād-şāhıña götür. İşte
2925

 bizim ‘askerimiziñ 

ģesābı da bu ķadardır ve cümle görüp işitdigiñi bir bir beyān eyle bildiginden ķalmasın 

                                                 
2908

 bu çevgān ve šop ile oyun oynayıp: bu çevgān ve šop ile oyun oynanıp M / T’de yok 
2909

 bu: T ve TDK’de yok 
2910

 anıñ: TDK’de yok 
2911

 göndermiş: göndermişlerdir T / göndermişler TDK 
2912

 çevgān ile uzaķda olan şeyler: çevgānla uzaķdan gelen şeyler T / çevgānile uzaķdan gelen şeyleri TDK 
2913

 bize de bu çevgān ile: biz de bu çevgānla T, TDK 
2914

 memleketimizi: memleketiñizi M 
2915

 işāret buyurmuşlar: işāretdir buyurmuşlar T / işāretdir buyurmuşlar deyip andan ŝoñra emreyledi ki TDK 
2916

 eylemişler deyip andan ŝoñra emreyledi: eylemişler deyip andan ŝoñra emreylediler ki T / buyurmuşlar 

deyip emreyledi ki TDK 
2917

 ve sarāyında: ve sarāyda T / sarāyda TDK 
2918

 bir: bu M 
2919

 varsa: var ise T, TDK 
2920

 gelen: M’de yok 
2921

 ķuşlarıñ devşirdigi: ķuşlar M, TDK 
2922

 ‘asker olursa: olursa ‘askeriñ T, TDK 
2923

 ile: M’de yok 
2924

 şinik içine: şinige TDK 
2925

 işte: TDK’de yok 
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dedi. Çünki [TDK 68a] gelen kimse İskender’den bu cevābları aldı.
2926

 Hemān yola girip 

Dārā’nıñ ģużūruna geldi ve cümle aģvāli bir bir beyān eyledi. Pes Dārā’dır
2927

 ġażaba gelip 

emreyledi kim ešrāf ü
2928

 eknāfa nāmeler
2929

 yazılıp ‘asker cem‘ edeler.
2930

 Fermānlardır 

yazılıp šaraf šaraf gönderdiler. Az zamānıñ içinde ešrāf memleketden gök demire ġarķ 

olmuş ol ķadar ‘asker cem‘ oldu ki ŝaģrālara
2931

 ŝıġmaz oldular. Dārā’nıñ ‘askeri de 

şehrden šaşra çıķıp cümlesi [T 52b] bir yere geldiler ve ‘askeri ģesāb edip deftere aldılar. 

Tamām šoķuz kerre yüz biñ ‘asker idi.
2932

  

 

BU MAĢAL DĀRĀ İSKENDER’İÑ ÜZERİNE ‘ASKER ÇEKDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki çünki Dārā buncılayın yer götürmez ‘asker cem‘ eyledi. Hemān 

yerinden ķalķıp cihāna zelzele vererek ķandesin Yunan diyü İskender’iñ başına ‘ālemi šar 

edip dünyā ķaç bucaķ idügünü bildirmek ķaŝdıyla
2933

 ‘azm eyledi. Bu šarafda İskender ise 

kendi ‘āleminde olup Dārā’nıñ bu ķadar ‘askerle
2934

 üstüne geldiginden ĥaberi yoġdu. 

Günlerde bir gün feryādcılardır gelip Dārā’nıñ bu ķadar ‘asker ile
2935

 memleketiniñ ešrāfını 

ĥarāb ederek yola girdigini dediklerinde İskender i‘timād eylemeyip aŝlı yoķdur dedi. Āĥir 

gördü kim bir [M 14a] biri
2936

 ardı ŝıra ġāret olunan vilāyet ĥalķı her gün gelip
2937

 

dökülmege başladılar. Bildi ki gerçekden Dārā ‘asker
2938

 cem‘ edip üstüne ‘azm eylemiş. 

Pes İskender de emreyledi ki
2939

 ģükm eyledigi vilāyetlerden ‘asker cem‘ edeler. Az 

                                                 
2926

 aldı: alıp M 
2927

 Dārā’dır: Dārā TDK 
2928

 ešrāf ü: ešraf T, TDK 
2929

 nāmeler: nāme M / TDK’de yok 
2930

 yazılıp ‘asker cem‘ edeler: TDK’de yok 
2931

 oldu ki ŝaģrālara: oldu ŝaģrālara T / oldu ki ŝaģrālar TDK 
2932

 ‘asker idi: ādem oldu M / ādem idi TDK   
2933

 bucaķ idügünü bildirmek ķaŝdıyla: bucaġ idügünü bildirmek ķaŝdı ile T / bucaġ idügünü bildirmek 

ķaŝdıyla TDK 
2934

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2935

 üstüne geldiginden ĥaberi yoġdu. Günlerde bir gün feryādcılardır gelip Dārā’nıñ bu ķadar ‘asker ile: 

geldiginden T / geldiginden ĥaberi yoġdu. Günlerde bir gün feryādcılardır gelip Dārā’nıñ bu ķadar ‘askerle 

geldiginden TDK 
2936

 birbiri: biri biri T, M 
2937

 gelip: M’de yok 
2938

 ‘asker: ‘askeri T, TDK 
2939

 ki: M’de yok 
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zamānıñ içinde Mıŝır ve Rūm ve Fireng ve Rus
2940

 memleketlerinden ĥayli ‘asker cem‘ 

olup
2941

 cümle bir yere geldiler. Ģesāb olunup
2942

 cümle üç kerre yüz biñ ādem olduġunu 

İskender’e i‘lām eylediler. Andan ŝoñra İskender müşāvere için yanına cem‘ olan ‘askeriñ 

başlarını ve ģükemā vü ‘uķalāsını da‘vet edip dedi ki işte Dārā yer götürmez ‘askerle
2943

 

üstümüze ‘azm edip vilāyetimizi ĥarāb ederek seyl gibi aķıp gelir. Şimdi ne çāre 

eyleyelim? Eger el ķaldırıp
2944

 ķarşı ķomazsaķ cihānı ĥarāb eder ve
2945

 eger ceng edersek 

bunca zamāndan beri Cemşíd’e varınca pād-şāh olagelmiş bir ulu şehr-yārı pāy-māl 

eylemek de münāsib degildir. Ne tedbír eyleyelim dedikde cümlesi bir uġurdan du‘ālar 

edip dediler ki bu ķullarınıñ añladıķları oldur ki ģālā mevcūd olan ‘askerle
2946

 bu maģalden 

göçüp ķarşılarına varıla ve
2947

 mādāmki anlar šarafından ceng ü cidāl için
2948

 mübāşeret 

olunmaya biz aŝlā el ķaldırmayalım
2949

 tā ki ibtidā [TDK 68b] žulm ü ta‘addí öte 

šarafdan
2950

 buluna ve cihāna niçe pād-şāhlar gelip birbiriniñ
2951

 elinden memleket 

alagelmişlerdir. Ģaķ Te‘ālā pād-şāhımızıñ devletini günden güne ziyāde eylesin. Dārā’nıñ 

memleketine mālik olmaķ
2952

 degil yaķın zamānda bütün
2953

 cihāna mālik olup Ķāf’dan 

Ķāf’a dek ģükm eyleseñiz
2954

 gerekdir deyip du‘ālar eylediler ve bunuñ üzerine ittifāķ 

eylediler ki bu
2955

 šarafdan ceng ü cidāle mübāşeret olunmayıp epsem olmaķdır
2956

 tā ki 

ibtidā el uzatmaķ Dārā šarafından ola. İskender’iñ buncılayın müşāvere eylemekden 

maķŝūdu ešrāf memleketden gelen ‘asker ĥalķı kendiye yār olup emrine išā‘at ederler mi 

                                                 
2940

 Mıŝır ve Rūm ve Fireng ve Rus: Mıŝır Rūm ve Fireng ve Rus T / Mıŝır Rūm Fireng Rus TDK 
2941

 olup: edip T 
2942

 olunup: olup TDK 
2943

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2944

 ķaldırıp: ķaldırmayıp M 
2945

 eder ve: eyler M / eyler ve TDK 
2946

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2947

 ve: T ve TDK’de yok 
2948

 cidāl için: cidāle M 
2949

 ķaldırmayalım: ķaldırmayıp T, TDK 
2950

 žulm ü ta‘addí öte šarafdan: žulm ü ta‘addí öte šarafından T / žulm ta‘addí öte šarafdan TDK 
2951

 birbiriniñ: biri biriniñ M 
2952

 olmaķ: olacaķ M 
2953

 bütün: M’de yok 
2954

 Ķāf’a dek ģükm eyleseñiz: Ķāf’a dek ģükm eylese T / Ķāf’a ģükm eylese TDK 
2955

 ki bu: ki bir T / bu TDK 
2956

 olmaķdır: šuralar M / olmaķdan TDK 
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diyü araşdırmaķ idi. Çünki gördü kim cümle ‘asker kendisine yār olup
2957

 uġrunda cān ve 

baş
2958

 fedā eylerler. Şād olup cümle ‘askerini tertíb eyledi ve
2959

 bir mübārek vaķtde üç 

yüz biñ ‘askerle
2960

 ķalķıp kūslar ve šabl [M 14b] lar
2961

 ve sūrnāların
2962

 çalaraķ cihāna 

velvele bıraġıp göçüp Dārā’nıñ ķarşısına gitdi. Bu šarafdan Dārā İskender’iñ
2963

 ģareket 

edip bu ķadar ‘askerle
2964

 kendisini ķarşılamaġa
2965

 geldiginden āgāh olduķda yanında olan 

‘askeriñ belli başlılarını
2966

 ve cümle erkān-ı devletini müşāvere için da‘vet edip ģużūruna 

geldiklerinde
2967

 dedi ki işte ĥaŝmımız olan İskender de ‘asker cem‘ edip yerinden ģareket 

[T 53a] eylemiş. Gerçi bizim ‘askerimiz anıñ ‘askerinden çoķdur lākin cengde
2968

 šāli‘i 

ķuvvetli olup geçenlerde her biri díve beñzer ģesāba gelmez zengí ‘askerini bozup ġālib 

olmuşdur. Şimdi buña ne tedbír edip ne yüzden ģareket olunmaķ gerekdir dedikde cümlesi 

epsem olup hiçbiri
2969

 cevāba ķādir olamadılar. Āĥir içlerinde
2970

 cihān görmüş
2971

 ve niçe 

şehr-yārlar
2972

 meclisine girmiş bir iĥtiyār kimse var idi. Söze gelip ibtidā pād-şāha du‘ālar 

edip dedi ki ey şehr-yār-ı ‘ālí-şānım! Ģaķ Te‘ālā cihānı
2973

 bir ān sensiz eylemeyip günden 

                                                 
2957

 emrine išā‘at ederler mi diyü araşdırmaķ idi. Çünki gördü kim cümle ‘asker kendisine yār olup: emrine 

išā‘at ederler mi diyü araşdırmaķ idi. Çünki gördü kim cümlesi kendisine yār olup M / T’de yok 
2958

 cān ve baş: cān baş T / baş ve cān M  
2959

 ve: M’de yok 
2960

 ‘askerle: ‘asker ile M 
2961

 šabllar: šabl M 
2962

 sūrnāların: sūrnālar T, TDK 
2963

 bu šarafdan Dārā İskender’iñ: bir šarafdan Dārā’nıñ İskender için T / bu šarafdan Dārā’nıñ İskender için 

TDK 
2964

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2965

 kendisini ķarşılamaġa: kendisine ķarşılamaġa T / kendisine ķarşı TDK 
2966

 başlılarını: başlıların T, TDK 
2967

 geldiklerinde: geldiler TDK 
2968

 olan İskender de ‘asker cem‘ edip yerinden ģareket eylemiş. Gerçi bizim ‘askerimiz anıñ ‘askerinden 

çoķdur lākin cengde: bizim ‘askerimiz anıñ ‘askerinden çoķdur lākin ĥaŝmımız olan ‘asker de yerinden 

ģareket eylemiş. Gerçi bizim ‘askerimiz anıñ ‘askerinden çoķdur lākin cengde T / anıñ ‘askerinden çoķdur 

lākin ĥasmımız olan İskender de‘asker cem‘ edip yerinden ģareket eylemiş. Gerçi bizim ‘askerimiz anıñ 

‘askerinden çoķdur lākin cengde TDK  
2969

 hiçbiri: hiçbirisi M 
2970

 içlerinde: içlerinden T, M 
2971

 cihān görmüş: cihānı T / cihānı görmüş TDK   
2972

 şehr-yārlar: şehr-yār T, TDK 
2973

 cihānı: M’de yok 
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güne devlet ü
2974

 şevketiñi ziyāde eylesin. Bu iĥtiyār ķuluñuz niçe ģakímlerle ŝoģbet edip 

bizden evvel cihāna gelmiş iĥtiyārlardan böyle işitdim ki Cemşíd zamānında olan ģükemā 

‘ilm-i nücūmla gelecek zamānıñ
2975

 aģvālini bilip bu gūne beyān eylemişler ki Rūm 

vilāyetinden bir pād-şāh žuhūr edip ġāyet şeh-bāz
2976

 ü dil-āver ķopa ve yer götürmez 

‘askerle
2977

 cihānı başdan başa ķılıcı ile zebūn edip
2978

 yedi iķlím dört gūşeyi emrine rām 

ede ve hiç cihānda ķulaġını [TDK 69a] burmadıķ bir pād-şāh ķomayıp cümlesiyle ceng 

edip kimini helāk ve kimini kendiye ķul ede ve ibtidā ‘Acem taĥtını alıp bütün ‘Acem 

diyārına şāh ola ve ne ķadar āteşe šapanlarıñ kilisesi ve āteş-ĥānesi
2979

 var ise cümlesini 

ĥarāb edip āteşe šapanları helāk ede ve bir ġayrı dín āşikāre eyleye.
2980

 Olmaya ki bu 

İskender ol ģükemānıñ
2981

 dedigi kimse ola. Ĥayli fikr edip bir tedbír eylemek gerekdir. 

Şimdi üstüne varıp ceng edersek ġālib ü maġlūb kim olacaġı ma‘lūm degildir. Ŝoñra güç 

olur. Hemān şehr-yārıma münāsib olan oldur ki İskender’iñ [M 15a] adını añmayıp açmaz 

ķoyalar. Şimdilik anıñ bizim üstümüze gelip memleketimize el uzatması yoķ iken bu ķadar 

‘askerle
2982

 üstümüze getirmek münāsib degildir. Ol da varıp Rūm memleketi ile
2983

 

ķanā‘at edip kendi ‘āleminde olsun. Pād-şāhım da Rūm’dan gelen
2984

 ĥazíneden ferāġat 

edip bu maģalden dönüp kendi ŝafālarında olsunlar. Uyur yılanıñ ķuyruġunu baŝmaķ ‘āķil 

işi degildir deyip bunuñ gibi niçe naŝíģatler eyledi.
2985

 Dārā çünki
2986

 iĥtiyārdan bu 

cevābları işitdi. Göñlüne ĥayli ķorķu düşüp fikre vardı lākin İskender’e
2987

 ġażabı āteşi 

muģkem
2988

 olmaġın tekrār parlayıp başına çıķdı.
2989

 Aġzından āteşler ŝaçaraķ iĥtiyāra 

                                                 
2974

 devlet ü: devlet TDK 
2975

 zamānıñ: zamāneniñ TDK 
2976

 şeh-bāz: şāh-bāz M 
2977

 ‘askerle: ‘asker ile T,M  
2978

 cihānı başdan başa ķılıcı ile zebūn edip: cihān başdan başa ķılıç ile zebūnu olup T 
2979

 ve āteş-ĥānesi: olup āteş-ĥānesi T / olan āteş-ĥāneleri M   
2980

 ede ve bir ġayrı dín āşikāre eyleye: edip bir ġayrı dín āşikāre eyleye M / ede ve bir ġayrı dín āşikāre 

eyleyen TDK 
2981

 bu İskender ol ģükemānıñ: İskender ol ģükemā M 
2982

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
2983

 memleketi ile: memleketine M 
2984

 gelen: T ve TDK’de yok 
2985

 naŝíģatler eyledi: sözler söyledi M 
2986

 Dārā çünki: Çünki Dārā TDK 
2987

 düşüp fikre vardı lākin İskender’e: düşdü fikre varıp lākin İskender’e T / düşüp fikre vardı lākin Dārā’ya 

TDK 
2988

 ġażabı āteşi muģkem: ġażab āteşi ziyāde T, TDK 
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dönüp dedi ki ey
2990

 ķoca ma‘tūh! Bizim ‘askerimizde ne yüzden ża‘f u
2991

 períşānlıķ 

gördüñ ki šurmadan bize
2992

 Rūm ‘askeriniñ dil-āverligini beyān edip bulduġuñ sözü 

söylersin? İskender ne oġlandır ki cihān-gír olup bütün ‘āleme mālik ola? İşte bugün yarın 

ceng olduķda gör ki Rūm ‘askeri bizim ‘askerimizin bir ģamlesine
2993

 šāķat getirebilir mi. 

Anları bir ģamlede períşān eyleyeyim
2994

 ki ikisi bir yerde ķalmasın. Bu ne olmaz bí-

ma‘nā
2995

 sözdür ki biz bunca zamāndan beri tamām-ı ‘āleme ģükm edip cihān şāhları 

cümle bize ser-fürū edip her zamān ĥazíne vü píşkeşler gönderip ķulluķlar ‘arż ederken 

şimdi seniñ sözüñle
2996

 bu ķadar ‘asker cem‘ edip buraya gelmişiken dönüp gidelim ve
2997

 

buncılayın bir avuç derme
2998

 çatma [T 53b] zebūn ‘askerli bir
2999

 oġlandan ķaçıp 

ķadrimizi yerlere mi çalalım ve ‘Acem taĥt-gāhına Cemşíd’den beri bizim aŝl u neslimiz 

pād-şāh olagelmişdir. Olur olmaz kimse ol taĥta pād-şāh olamaz. Sen ķocayıp ‘aķlıñ 

períşān [TDK 69b] olmaġla
3000

 ma‘tūh olup bulduġuñ sözü söylersin ve serçe seniñ gözüñe 

şāhín görünmegin her gördügüñ ādemi dil-āver ŝanıp bí-ma‘nā yere ĥalš edersin. Zírā
3001

 

sen şimden ŝoñra devlet umūrunu
3002

 bilmekden ķaldıñ. Hemān bir gūşede epsem oturup 

[M 15b] bizim du‘āmızda ol. Cihān-gírlik seniñ añladıġıñ şey degildir deyip ĥayli ġażaba 

gelip esip ŝavurdu ve
3003

 iĥtiyār çünki Dārā’nıñ buncılayın āteşini gördü. Söyledigi söze 

peşímān olup sözünü çevirip pād-şāhıñ mizācına göre söylemege başladı ve daĥı
3004

 dedi ki 

şehr-yārım murādım pād-şāhımıñ ‘azímetlerin
3005

 muģkem edip cenge ķandırmaķ idi. 

                                                                                                                                                    
2989

 çıķdı: çıķdıķda M 
2990

 ey: T ve TDK’de yok 
2991

 ża‘f u: ża‘f TDK 
2992

 šurmadan bize: šurmayıp TDK 
2993

 ‘askerimizin bir ģamlesine: ģamlemize T / bir ģamlemize M 
2994

 ģamlede períşān eyleyeyim: vechle períşān eyleyelim T, TDK 
2995

 bí-ma‘nā: TDK’de yok 
2996

 sözüñle: ile T, TDK 
2997

 gidelim ve: gider miyim kim M 
2998

 derme: düzüp TDK 
2999

 bir: T ve TDK’de yok 
3000

 olmaġla: olmaġın M, TDK 
3001

 zírā: M’de yok 
3002

 umūrunu: umūrundan T, TDK 
3003

 deyip ĥayli ġażaba gelip esip ŝavurdu ve: deyip ĥayli ġażaba geldi T / ĥayli ġażaba gelip sürdü ŝavurdu 

TDK 
3004

 başladı ve daĥı: başladı daĥı T / başlayıp M  
3005

 ‘azímetlerin: ‘azímetleri M 
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Yoĥsa
3006

 ģaķíķatde şehr-yārımıñ yanına cem‘ olan ‘askeriñ ķarşısına
3007

 yalñız Rūm 

‘askeri degil belki cümle cihān ĥalķınıñ ‘askeri bile olsalar
3008

 bir
3009

 ģamlesine šāķat 

getiremezler. Siziñ devletiñiz Cemşíd’den beri günden güne ziyāde olup ķuvvet 

bulmuşdur. İskender henüz
3010

 žuhūr edip daĥı dünyānıñ ķaç bucaķ
3011

 idügünden ĥaberi 

yoķ. Cihān-gírlikle
3012

 ne münāsebeti vardır?
3013

 Geçenlerde birķaç sersem zengíleri 

bozmaġla kendisini bir ‘ažím iş eyledim ŝanıp cihāna ŝıġamadıġından şimdi buncılayın 

küstāĥlıġa da başladı. Pād-şāhımıñ ‘azímet-i hümāyūnları ile aña miķdārını bildirmek ķatı 

āsāndır. Hemān münāsib olan bir gün evvel
3014

 üstüne varıp ‘askerini pāy-māl etmek 

gerekdir
3015

 tā ki ġayrılara ‘ibret olup
3016

 bir daĥı kimse bunuñ gibi edebsizlige iķdām 

eylemeye
3017

 deyip epsem oldu. Çünki Dārā iĥtiyārıñ evvelki sözünden ġażaba gelmiş 

idi.
3018

 Hemān-dem kātiblere emreyledi kim İskender’e zehirli cevāblarla
3019

 šopšolu bir 

nāme yazalar. Pes Dārā’nıñ murādı üzere nāmedir yazılıp eline
3020

 verildi. Üstünü 

mührleyip bir
3021

 mu‘temed ādemiñ eline verip İskender’e gönderdi. Nāme ile giden ādem 

çünki İskender’iñ ordusuna geldi. Bār-gāh ķapısına varıp
3022

 kendiniñ Dārā’nıñ šarafından 

nāme ile geldigin
3023

 ķapıcılara bildirdikde ķapıcılardır İskender’e i‘lām eylediler. İźn 

olduķda gelen ģerífi İskender’iñ öñüne götürdüler. Ģeríf de
3024

 yer öpüp ibtidā du‘ālar edip 

                                                 
3006

 yoĥsa: T nüshasında tekrarlanmıştır.  
3007

 ķarşısına: yanına TDK 
3008

 ĥalķınıñ ‘askeri bile olsalar: ĥalķı bile olsalar M / ĥalķı bile olsa TDK 
3009

 bir: T’de yok 
3010

 henüz: T ve TDK’de yok 
3011

 bucaķ: bucaġ T, TDK 
3012

 cihān-gírlikle: cihān-gírlik ile T / cihān-gírlige TDK 
3013

 vardır: var M 
3014

 olan bir gün evvel: bir gün evvelden olan T / olan bir gün evvelden TDK 
3015

 etmek gerekdir: etmekdir T / eylemek gerekdir M  
3016

 ġayrılara ‘ibret olup: ġayrılar da ‘ibret alıp TDK 
3017

 eylemeye: eylemeyeler T, M 
3018

 gelmiş idi: gelmişidi TDK 
3019

 cevāblarla: šoplarla T / cevāblar ile TDK 
3020

 eline: TDK’de yok 
3021

 üstünü mührleyip bir: üstüne bir mühr urup TDK 
3022

 varıp: gelip T 
3023

 Dārā’nıñ šarafından nāme ile geldigin: Dārā šarafından geldigini T, TDK 
3024

 ģeríf de: ģerífdir M 



374 

andan ŝoñra Dārā’nıñ nāmesini çıķarıp mührünü öpüp İskender’e ŝundu. İskender de 

nāmeniñ mührünü ķaldırıp yanında olan kātiblere verdi. 

 

[TDK 70a] BU MAĢAL DĀRĀ’NIÑ İSKENDER’E [M 16a] GÖNDERDİGİ NĀMEDİR 

 

Nāmeniñ ibtidāsında Cenāb-ı
3025

 Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ģamd ü śenā eyledikden 

ŝoñra demiş ki ey ĥām fikrli oġlan! Ŝaķın keskin pençeli arslanla ceng edip pençe šutuşmaķ 

sevdāsında olma ki ķoluñu ķırıp saña
3026

 miķdārıñı bildirir. Sen bizimle ceng edecek ādem 

degilsin. Bize ĥaŝm olmaġa yine kendimiz gibi bir şehr-yār-ı ‘ālí-şān gerekdir. Eger tāzelik 

hevāsıyla [T 54a] zūruña maġrūr olup bize ķarşı ķorsañ saña bir iş ederim ki tā
3027

 

ķıyāmete dek dillerde
3028

 dāstān olur. Yer gök arası šolu yer götürmez ‘askerle
3029

 üstüñe 

gelip seni bozduķdan ŝoñra Rūm vilāyetine āteşler bıraġayım ve bir cānlı ģayvān daĥı 

ķomayıp
3030

 cümlesini ķılıçdan geçireyim.
3031

 Bizim saña ihmāl edip açmaz 

ķoduġumuzdan ġāfil olma ki bir iki günden ŝoñra cihānı seniñ başıña teng edip ķıyāmetler 

ķoparıp ‘ālemi ĥarāb etsem
3032

 gerekdir. Biz saña birķaç kerre ādem gönderip tenbíhler 

eyledik lākin hiç muķayyed olmayıp açmaz ķoduñ.
3033

 İşte bu def‘a da nāme gönderip 

[TDK 70b] saña edecegimiz işi muķaddemce
3034

 bildirdik tā ki ŝoñra ‘öźr ü
3035

 bahāne 

eylemeyesin. Eger sözümüz
3036

 šutup bunca zamāndan beri veregeldigiñ ĥazíneyi gönderip 

bize
3037

 ķulluķ ederseñ biz de seniñ eyledigiñ küstāĥlıġı ‘afv edip dönüp gideriz. Sen de
3038

 

varıp kendi memleketiñde ‘ālemiñde olursun
3039

 ve eger ‘inād u muĥālefet edip 

                                                 
3025

 Cenāb-ı: TDK’de yok 
3026

 saña: saña da TDK 
3027

 ederim ki tā: ederiz ki tā T / ederiz ki TDK 
3028

 dillerde: dillere TDK 
3029

 yer gök arası šolu yer götürmez ‘askerle: yer götürmez ‘asker ile T, M 
3030

 daĥı ķomayıp: ķomayam T / ķomayıp M  
3031

 ķılıçdan geçireyim: ķırayım TDK 
3032

 etsem: eylesem M 
3033

 ķoduñ: ķoduķ T 
3034

 muķaddemce: muķaddemen TDK 
3035

 ‘öźr ü: ‘öźr M, TDK 
3036

 sözümüz: sözüm T 
3037

 bize: T’de yok 
3038

 gideriz sen de: gidersek de T, TDK 
3039

 olursun: ol T, M 
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sözümüzü
3040

 ķabūl eylemezseñ bildim bilmedim
3041

 demeyip vaķtiñe ģāżır olasın ta ki 

kendi vilāyetiñe ķanā‘at eylemeyip bunca zamāndan beri cihān şāhları yüz süregeldigi taĥt 

sevdāsında olup üstümüze ķılıç çekmegi saña göstereyim. Ol vaķtde sen de göresin ki ŝoñ 

peşímānlıķ ādeme nice
3042

 fā’ide vermez imiş. İşte saña bu ķadar naŝíģatler eyledik. 

Bundan ŝoñra artıķ sözümüz ķalmayıp bāķí ķalan cevāb ķılıca ģavāle olunmuşdur. Eger 

sözümüzü ķabūl eylemezseñ bir iki günden ŝoñra anı da görürsün deyip bunuñ gibi sözlerle 

nāmesini tamām eylemiş. Çünki nāmedir
3043

 oķunup mefhūmu İskender’iñ ma‘lūmu oldu. 

Emreyledi kim gelen [M 16b] nāmeye münāsib cevab yazalar. Pes cevābdır yazılıp 

İskender’e ŝunuldu. Tamām murādı üzere olup
3044

 mührledi ve gelen ādeme verip işte pād-

şāhıña
3045

 nāmeniñ cevābı dedikde ģerífdir nāmeyi alıp getirip gelip
3046

 Dārā’ya verdi. Ol 

da mührünü ķaldırıp kātiblere verdi.
3047

 

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ DĀRĀ’YA GÖNDERDİGİ NĀMEDİR
3048

 

 

Nāmeniñ ibtidāsında Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ģamd ü śenā eyledikden ŝoñra demiş ki 

Cenāb-ı
3049

 Ģaķ Te‘ālā sizi ve bizi pād-şāh eylemekle sā’ir ķullarından mümtāz 

eylemişdir.
3050

 Pes imdi bizlere de
3051

 lāzım olan budur ki bu ni‘metiñ şükrünü bilip 

kimseye žulm ü ta‘addí eylememekdir tā ki Ģaķ Sübģānehū ve
3052

 Te‘ālā iģsān eyledigi 

devlet ber-ķarār olup
3053

 cihānda pāy-dār ola ve eger cevr ü
3054

 žulm yoluna gidip ĥalķı 

                                                 
3040

 ‘inād u muĥālefet edip sözümüzü: ‘inād muĥālefet edip sözümü TDK 
3041

 bilmedim: işitdim TDK 
3042

 nice: TDK’de yok 
3043

 nāmedir: nāme de T 
3044

 tamām murādı üzere olup: tamāmı murād olup TDK 
3045

 pād-şāhıña: pād-şāhıñ TDK 
3046

 getirip gelip: gelip getirip T / getirip TDK 
3047

 ol da mührünü ķaldırıp kātiblere verdi: TDK’de yok 
3048

 nāmedir: nāmeniñ cevābıdır T, TDK 
3049

 Cenāb-ı: T ve TDK’de yok 
3050

 eylemişdir: eylemişlerdir T 
3051

 imdi bizlere de: bizlere M 
3052

 Sübģānehū ve: T ve TDK’de yok 
3053

 devlet ber-ķarār olup: devleti ber-ķarār edip M 
3054

 ola ve eger cevr ü: eyleye ve eger cevr ü M / ola eger cevr TDK 
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rencíde eylerseñ ecdādıñdan Ēaģģāk’iñ aģvālini tāríĥlerde
3055

 oķuyup bilmişsindir ki 

yaramazlıġından niçe mekre mübtelā olup omuzlarında yılanlar žuhūr edip niçe zamān ol 

zaģmeti çekdikden ŝoñra āĥir Feridun gelip anı helāk eylemişdir. Pes sen de bunca 

zamāndan beri ešrāf memleketde olanları rencíde edip ģālā sebebsiz yere bu ķadar ‘asker 

cem‘ edip
3056

 bizim üstümüze geldiñ. Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ ‘avnıyla
3057

 saña ġālib olup 

‘Acem diyārına mālik olursam Ģażret-i İbrāhím ‘aleyhi’s-selām için
3058

 nāzil olan ŝuģuf 

ģaķķıçin siziñ āteş-ĥāneleriñizi cümle ĥarāb edip ol bāšıl olan
3059

 [T 54b] díniñizi giderip 

Ģaķķ’ıñ dínini
3060

 āşikāre edeyim ve siziñ ol yaramaz ‘ādetleriñiziñ yerine [TDK 71a] 

güzel ‘ādetler ķoyayım. Sen bizi kendiñe muķābil olmaġa lāyıķ görmeyip bir miķdār bí-

ma‘nā sözler söylemişsin. Bugün yarın ceng olduķda herkesiñ ipligi bāzāra çıķıp
3061

 ne 

edecegini bildirip
3062

 dil-āverlik ol zamānda ma‘lūm olur. Çünki ‘asker cem‘ edip bu 

maģalle geldim. Bundan ŝoñra ya bu meydānda başımı veririm
3063

 veyāĥūd seniñ tāc u 

taĥtıñı eliñden
3064

 alırım. Yoĥsa bunuñ gibi sözlerle senden ķorķup geri döner degilim. 

Cihānda seniñ tāc u taĥtıña mālik
3065

 olmaķ Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ elinde olmaġın
3066

 

senden alıp murād eyledigi ķuluna iģsān eyler.
3067

 Gāh aŝl u
3068

 nesliñle ġurūrlanıp ve gāh 

da ‘askeriñi meydāna getirip yoķ yere lāf u güźāf
3069

 eyleme ki bunuñ gibi sözler 

merdlere
3070

 lāyıķ degildir. Geçenlerde zengí ‘askeri seniñ ‘askeriñden daĥı ziyāde ķuvvetli 

ve bahādır iken Ģaķ Te‘ālā’nıñ ‘avnıyla elimizde bozulup cümlesi ķılıçdan geçdiler.
3071

 

Bundan ‘ibret alıp vaķtiñe ģāżır olasın ve ibtidā biz saña el ķaldırıp žulm eylemedik. Belki 

                                                 
3055

 aģvālini tāríĥlerde: tāríĥini TDK 
3056

 ešrāf memleketde olanları rencíde edip ģālā sebebsiz yere bu ķadar ‘asker cem‘ edip: T ve TDK’de yok 
3057

 ‘avnıyla: ‘avnı ile M 
3058

 Ģażret-i İbrāhím ‘aleyhi’s-selām için: İbrāhím ‘aleyhi’s-selāma M 
3059

 olan: TDK’de yok 
3060

 Ģaķķ’ıñ dínini: ģaķ díni M 
3061

 çıķıp: çıķarıp T, TDK 
3062

 ne edecegini bildirip: M’de yok 
3063

 veririm: verem M 
3064

 eliñden: M’de yok 
3065

 mālik: lāyıķ M 
3066

 elinde olmaġın: yedindedir ve T / elindedir ve TDK 
3067

 murād eyledigi ķuluna iģsān eyler: ġayra verir M 
3068

 aŝl u: aŝl T, TDK 
3069

 Bu ķısımdan (3069. dipnot) 3103. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
3070

 merdlere: bir merde TDK 
3071

 geçdiler: geçdi TDK 
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sen cihān ĥalķını başıña cem‘ edip bizim ķanımızı döküp Rūm memleketini ĥarāb eylemek 

için seyller gibi aķıp geldigiñizi
3072

 işitdigimiz gibi biz de üstümüze gelen belāyı def‘ 

eylemek için bir miķdār ‘asker cem‘ edip ķarşıña geldik. Bundan ŝoñra eger ŝulģa šālib 

olursañ ne güzel! Ŝulģ edip
3073

 dönüp yerli yerimize gidelim ve eger ceng ederseñ aña da 

ģāżırız deyip ĥatm-i kelām eylemiş. Nāmeniñ mefhūmu çünki Dārā’nıñ ma‘lūmu oldu 

ve
3074

 ġażaba gelip emreyledi kim o maģalden ķalķıp göçeler. Bu šarafda İskender 

Dārā’nıñ üstüne geldiginden ĥaber-dār olduķda ol da göçüp ķarşıladı. Pes iki ‘asker
3075

 

birbirine muķābil olup ķondular. Aĥşam olduķda iki šarafdan ķaravullar çıķıp ŝabāģa deķ 

birbirini beklediler. Çünki ŝabāģ olup āf-tāb-ı ‘ālem-tāb ķulle-i Ķāf’dan baş ķaldırıp cihān 

nūruyla
3076

 münevver oldu. İki ‘askerdir yerlerinden
3077

 šurup cebe vü cevşenlerini
3078

 

giymege başladılar. Bu šarafdan Dārā emreyledi kūslar ve kürre-i nāylardır çalınmaġa 

başlayıp ŝadāsı zemíne zelzele ve āsmāna velvele verip dil-āverleriñ hāy u hūyu ve atlarıñ 

kişnemesi ile cihān šoldu ve
3079

 ŝaflardır [TDK 71b] tertíb olunup cümle ŝaġ ve ŝol šaġlar 

gibi yerlerinde ķarār eylediler.
3080

 Dārā da silāģını ķuşanıp atına süvār oldu. Kendiniñ 

maĥŝūŝ ĥadem ü ĥaşemiyle
3081

 ortalıķda ķarār edip šurdu. Šoķuz kerre yüz biñ ‘askeriñ ŝaġ 

ve ŝoluna alıp cebe vü cevşeni
3082

 ģāżır ü müheyyā eyledi. Meydānda ŝaf ŝaf durup
3083

 

deryā gibi mevc urmaġa başladılar.
3084

 Bu šarafdan Rūm ‘askeri de ālāt-ı ģarbe ġarķ olup 

bölük bölük meydāna geldiler ve
3085

 ŝaflarını tertíb edip cümle ŝaġ ve ŝol yerli yerinde 

ķarār edip İskender de gök demire ġarķ olup atına süvār oldu ve maĥŝūŝ [T 55a] ĥidmet-

kārlarıyla
3086

 ‘askeriñ ortasında šurup emreyledi ki
3087

 šabl u sūrnāları çalıp ‘āleme velvele 

                                                 
3072

 geldigiñizi: geldiñizi T 
3073

 edip: olup T 
3074

 ve: T’de yok 
3075

 ‘asker: ‘askerdir T 
3076

 nūruyla: nūru ile T 
3077

 yerlerinden: yerli yerinden TDK 
3078

 cevşenlerini: cevşenler T 
3079

 ile cihān šoldu ve: cihānı šutdu TDK 
3080

 eylediler: eyledi T 
3081

 ĥaşemiyle: ĥaşemi ile T 
3082

 cevşeni: cevşenle T 
3083

 durup: šolup TDK 
3084

 başladılar: başladılar ve T 
3085

 ve: TDK’de yok 
3086

 ĥidmet-kārlarıyla: ĥidmet-kārları ile T 
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vereler. İki ‘askerdir birbiriniñ ķanına teşne olup cān alıp cān vermege bel baġladılar. Pes 

Dārā ‘askerine işāret edince
3088

 dil-āverlerdir bir uġurdan Rūm ‘askeriniñ üzerine 

yürüdüler. Bu šarafdan Rūm ‘askeri de ķarşılayıp birbirine girdiler. Atlarıñ ayaġı 

altından
3089

 ķalķan toz bulut gibi ‘askeri bürüyüp içinde ķılıçlar şimşek gibi görünür idi. 

Gitdikçe ceng āteşi ‘alevlenip iki ‘asker birbirini fenāya vermege başladılar.
3090

 Dārā da 

cenge girip Rūm ‘askerinden rāst geldigine emān ü zamān vermeyip kimini ķılıçla
3091

 iki 

pāre edip kimini mızraġla urduķda cebe vü cevşen zūr-ı bāzūsuna taģammül edemeyip 

mızraķ bir šarafdan girip öbür šarafdan çıķar idi. Ādem ķanıyla
3092

 üstü başı lāle-reng olup 

ģamle eyledikçe öñünden ‘asker bölük bölük ķaçarlardı. Bu šarafdan İskender ise ‘Acem 

‘askeriniñ başına ķıyāmet ķoparıp elinde yalıñ ķılıç ŝafları birbirine urup rāst geldigi 

pehlevānıñ
3093

 evvelki ģamlede işini tamām eylerdi.
3094

 Öñüne kimseler šurmayıp [T 55b] 

ve šurmaġa daĥı
3095

 ķādir olamayıp ĥayli dil-āverleri
3096

 ĥarca sürmüşidi. Dārā’ya 

İskender’iñ bu bahādırlıġını görüp şehr-yārım nā-bekār Rūmí ‘ālemi fenāya verip rāst 

geldigini ķırdı geçirdi dediklerinde emreyledi ki ‘askeriñ güzídesi cümle İskender’iñ
3097

 

üzerine ģamle edeler.
3098

 Pes bir bir ceng içinde olan dil-āverlere ĥaber olup bölük bölük 

gelip üstüne ģamle eylediler. Pes
3099

 çünki İskender ‘Acem ‘askeriniñ bu vechle hücūm 

eylediklerini gördü. Var ķuvveti bāzūya getirip bunlarla merdāne ceng eylemege başlayıp 

emreyledi kim Rūm ‘askeriniñ cümlesi gelip kendisine arķa olup yardım edeler ve gelen 

‘askeri geriye sürüp [TDK 72a] períşān edeler. Pes Rūm dil-āverleri de
3100

 bölük bölük 

                                                                                                                                                    
3087

 ki: kim T 
3088

 edince: edicek TDK 
3089

 ayaġı altından: ayaġından TDK 
3090

 birbirini fenāya vermeye başladılar: birbirine fenāya vermeye başladı T 
3091

 ķılıçla: ķılıç ile T 
3092

 ādem ķanıyla: ķanla TDK 
3093

 birbirine urup rāst geldigi pehlevānıñ: biri birine urup rāst geldigine ve pehlevānlarıñ T 
3094

 eylerdi: eyler idi T 
3095

 šurmayıp ve šurmaġa daĥı: šurmaġa TDK 
3096

 dil-āverleri: dil-āverlere TDK 
3097

 bu bahādırlıġını görüp şehr-yārım nā-bekār Rūmí ‘ālemi fenāya verip rāst geldigini ķırdı geçirdi 

dediklerinde emreyledi ki ‘askeriñ güzídesi cümle İskender’iñ: TDK’de yok 
3098

 edeler: edip TDK 
3099

 pes: TDK’de yok 
3100

 de: TDK’de yok 



379 

gelip iki ‘asker bir maģalde ancılayın ceng eylediler ki cihānı birbiriniñ
3101

 başına teng 

eylediler. İskender ise šaġ gibi yerinden ķımıldamayıp
3102

 śābit-ķadem olup gelen ‘askeri 

aŝlā gözüne aldırmayıp merdāne ceng eyler idi. Āĥir-
3103

 [M 17a] kār gitdikçe ‘Acem 

‘askeri çoġalıp İskender’iñ šāķati šāķ olduķda
3104

 nā-gāh düşmen ‘askerinden biri añsızdan 

İskender üzerine
3105

 ģamle edip ķılıç ile çaldıķda zırhı kesip geçdi lākin
3106

 tenine çoķluķ 

te’śír eylemedi. İskender’dir bu ģāli gördükde ģerífe bir ķılıç çaldı kim tā beline varınca iki 

pāre eyledi ve murād eyledi kim cengden dönüp varıp yerinde
3107

 ķarār eyleye lākin 

yine
3108

 fikr edip eger şimdi dönersem İskender ķaçdı diyü belki ‘askere bir
3109

 períşānlıķ 

el vere. Pes münāsib olan Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā’ya ŝıġınıp ne ģāl ile olursa
3110

 bu maģalden 

ģareket eylememek gerekdir. ‘Avn-ı Ģaķ’la bu cengde biz manŝūr u
3111

 mužaffer olup 

Dārā’ya ġalebe eyleyecegimiz niçe vechle ma‘lūm olmuşdur deyip ġayret edip
3112

 yerinden 

ģareket eylemedi ve mümkin olduġu mertebe ceng ü cidālden ķalmayıp var ķuvvetini
3113

 

ŝarf eyledi. Āĥir-kār iki šarafdan helāk olan ‘askerleriñ
3114

 ķanları seyller gibi meydānı 

šutup atlar ķan içinde yüzmege başladı.
3115

 ‘Askeriñ de šāķati šāķ olup aĥşam vaķti
3116

 

yaķın olmaġın Dārā emreyledi
3117

 kim šabl-ı āsāyiş çalalar. Pes iki ‘askerdir birbirinden
3118

 

                                                 
3101

 birbiriniñ: biri biriniñ T 
3102

 yerinden ķımıldamayıp: yerinde TDK 
3103

 3069. dipnottan buraya (3103. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
3104

 olduķda: olup T, TDK 
3105

 İskender üzerine: İskender’e M 
3106

 lākin: velākin TDK 
3107

 yerinde: yerine TDK 
3108

 yine: T’de yok 
3109

 bir: T’de yok 
3110

 ile olursa: ise M, TDK 
3111

 manŝūr u: manŝūr TDK 
3112

 ġayret edip: ġayrı T / ġayret TDK 
3113

 ķuvvetini: ķuvvetin T, M 
3114

 ‘askerleriñ: ‘askeriñ M, TDK 
3115

 başladı: başladılar M 
3116

 vaķti: vaķti de M, TDK 
3117

 emreyledi: murād eyledi TDK 
3118

 birbirinden: biri birinden M, TDK 
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ayrılıp yerli yerine gelip ķondular. Mecrūģlarınıñ yārelerine merhem urup rāģatda oldular 

ve iki šarafdan ķaravullar çıķıp ŝabāģa dek birbirini
3119

 beklediler. 

 

BU MAĢAL DĀRĀ KENDİNİÑ İKİ ĤİDMET-KĀRI ELİNDE HELĀK OLDUĠUDUR 

 

Rivāyet olunur ki Dārā’nıñ iki ĥidmet-kārı var idi ki bir
3120

 ķabāģat eylediklerinden 

ötürü Dārā bunlara muģkem siyāset eylemişidi. Bunlar da Dārā’ya göñüllerinden kín 

baġlayıp her zamān fırŝatın ararlardı.
3121

 Çünki ol gün ceng olup iki ‘asker biri birine 

ġalebe edemeyip aĥşam olmaġın
3122

 ayrılıp yerli yerine geldiler. Bunlardır ikisi [TDK 72b] 

bir yere gelip biri biriyle ķavl ü
3123

 ķarār eylediler ki yarın iki ‘asker birbirine
3124

 girdikde 

aralıķ yerde Dārā’nıñ fırŝatını
3125

 bulup ķanın dökeler ve
3126

 İskender’e ‘ažím ĥidmet 

eylemekle yanında ‘izzet ü ģürmet bulalar. Pes bunuñ üzerine ittifāķ edip
3127

 gece içinde 

kimseniñ ĥaberi yoġiken ķaçıp
3128

 İskender’iñ bār-gāhına geldiler ve
3129

 ķapıcılara [M 17b] 

bir gizli sözümüz vardır
3130

 bizi pād-şāha buluşduruñ dediklerinde ķapıcılar da bunları 

İskender’e ‘arż edip iźn olup içeri
3131

 [T 56a] girdiklerinde yer öpüp şehr-yārım size bir 

büyük müjdemiz vardır.
3132

 Eger bu ķullarına emān verip żarar eylemeyeceklerine ‘ahd 

buyururlarsa
3133

 ģużūr-ı ‘izzetlerine ‘arż edelim dediklerinde İskender de bunlara
3134

 bir 

żarar ķaŝd eylemeyecegine ‘ahd edip her vechle göñüllerini emín eyledikde dediler ki pād-

                                                 
3119

 ķaravullar çıķıp ŝabāģa dek birbirini: ķaravullar çıķıp ŝabāģa dek biri birini M / ķaravul çıķıp ŝabāģa dek 

biri birini TDK 
3120

 bir: M’de yok 
3121

 ararlardı: ararlar idi T, M 
3122

 ol gün ceng olup iki ‘asker biri birine ġalebe edemeyip aĥşam olmaġın: T ve TDK’de yok 
3123

 biri biriyle ķavl ü: biri biriyle ķavl M / ķavl TDK 
3124

 birbirine: biri birine T / cenge M 
3125

 fırŝatını: fırŝatın T, M 
3126

 ve: T ve TDK’de yok 
3127

 edip: eylediler T, TDK 
3128

 ķaçıp: sürüp M, TDK 
3129

 ve: TDK’de yok 
3130

 vardır: var M 
3131

 içeri: içeriye T, TDK 
3132

 vardır: var M 
3133

 buyururlarsa: buyurursañız T 
3134

 bunlara: M’de yok 
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şāhım
3135

 biz Dārā’nıñ ĥidmetinde ziyāde muķarreb olup bizden yaķın ĥidmet-kārı
3136

 

yoķdur. Her birimize dünyāda olmadıķ işkenceler
3137

 edip bizi cānımızdan uŝandırdı.
3138

 

İkimiz ittifāķ eyledik ki
3139

 yarın ceng olduķda ķanını döküp vücūdunu cihāndan maģv 

edeyiz. Pes bu müjde için ģużūr-ı ‘izzetiñize geldik. Aŝlā elem ü fikrde olmayıp ŝafāñızda 

oluñ ki ŝabāģ olduķda biz
3140

 be-her-ģāl Dārā’ya fırŝat bulup öldürsek gerekdir. Ol 

vaķtde
3141

 sā’ir ‘askeriñ de işi tamām olup murād-ı hümāyūnuñuz ģāŝıl olur lākin şehr-

yārımızdan da bunu ricā ederiz ki bu ĥidmetiñ muķābelesinde bu
3142

 ķullarına ‘ažím 

iģsānlar edip her birimizi māla müstaġraķ edesiz deyip bunuñ üzerine İskender’le
3143

 ‘ahd 

edip yine kimse ĥaber-dār olmadan dönüp yerlerine geldiler. İskender bunlarıñ bu ķabāģati 

edecegine i‘timād etmeyip cihānda hiç kimse
3144

 velí-ni‘metine buncılayın yaramazlıķ 

ķaŝd
3145

 eyler mi? Ancaķ efendilerine bir miķdār ĥāšırları ķaldıġından āteşle
3146

 gelip 

bunuñ gibi bir olmaz söz söylediler. Şimdi varıp
3147

 yine peşímān olup ferāġat ederler 

diyü
3148

 açmaz ķodu. Çünki geceniñ žulmeti cihāndan gidip ŝabāģ oldu. Āf-tāb-ı ‘ālem-

tābla
3149

 cihān rūşen olup iki ‘askerdir šurup cenge ģāżırlandılar. Dārā’dır yerinden ķalķıp 

silāģını giyip atına süvār oldu. ‘Askerdir bölük bölük meydāna gelip cümle ŝaġ ve ŝol yerli 

yerlerinde
3150

 ķarār eylediler. Kūslarıñ ŝadāsı cihānı šutup atlarıñ ayaġı [TDK 73a] altından 

ķalķan toz göklere direk direk olup çıķdıġından ŝanki yeriñ bir ķatı göge gidip [M 18a] yer 

                                                 
3135

 göñüllerini emín eyledikde dediler ki pād-şāhım: göñüllerini emín eyledi dediler ki pād-şāhım T / 

göñüllerin emín eyledikde dediler ki pād-şāhımız TDK 
3136

 ziyāde muķarreb olup bizden yaķın ĥidmet-kārı: ziyāde olup bizden yaķın ĥidmet-kārları T / olup bizden 

yaķın ĥidmet-kārları TDK 
3137

 işkenceler: işkence T, TDK 
3138

 uŝandırdı: uŝandırmışdır M, TDK 
3139

 eyledik ki: edip T 
3140

 biz: T ve TDK’de yok 
3141

 vaķtde: vaķt TDK 
3142

 bu: ve bu M 
3143

 İskender’le: İskender ile T, M 
3144

 kimse: kimesne T, TDK 
3145

 yaramazlıķ ķaŝd: yaramaz ķaŝdı M 
3146

 ĥāšırları ķaldıġından āteşle: ĥāšırı ķaldıġından T, TDK 
3147

 varıp: T’de yok 
3148

 olup ferāġat ederler diyü: olurlar deyip M, TDK 
3149

 ‘ālem-tābla: ‘ālem-tāb ile T, TDK 
3150

 yerlerinde: yerinde TDK 
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altı ķat ve gök sekiz ķat olmuşidi. Ol iki
3151

 ģarām-zādeler ise bu vechle ittifāķ eylediler ki 

iki ‘asker birbirine
3152

 ķarışdıķda biz Dārā’nıñ yanından ayrılmayıp Rūm ‘askerinden birini 

gösterip
3153

 ol da üstüne sürdükde añsızdan urup
3154

 işini tamām eyleyelim dediler. Bu 

šarafdan
3155

 İskender de başdan ayaġa varınca ālāt-ı ģarbe
3156

 ġarķ olup gece ile gelen 

Dārā’nıñ oġlanları ĥāšırına gelip ‘aceb şu nā-bekārlar bunuñ gibi ķabāģate el ŝunarlar mı 

ola deyip Rūm
3157

 dil-āverlerini yerli yerine gönderip her birine tenbíhler eyledi ki olur 

olmaz şeyden ürküp yeriñizden ayrılmañız ve cān ve başla çalışıñız.
3158

 Ola ki bugün 

düşmene fırŝat bulup işlerini tamām edeydik deyip
3159

 cümle ‘askerini ŝaġ ve ŝol tertíb 

edip
3160

 kendisi ‘askeriñ ortalıķ yerinde demir
3161

 šaġ gibi ķarār eyledi ve emreyledi ki
3162

 

kūslar ve šabllar ve sūrnāları
3163

 çalmaġa başlayıp ortalıġı velveleye verdiler. Pes iki 

‘askerdir birbirine ģamle edip
3164

 girişdiler. Yine ķıyāmetlerdir
3165

 ķopup ķılıçlar şimşek 

gibi oynayıp ķan seyller gibi aķmaġa başladı. Dārā kendisi ol gün
3166

 cenge girmeyip 

yanında olan dil-āverlere göreyim sizi diyü tenbíhler
3167

 edip göndermişidi. [T 56b] Bu 

šarafdan İskender yedi başlı ejder gibi cenge girip ‘Acem ‘askeriniñ başına ķıyāmetler 

ķoparıp rāst geldigini iki pāre edip ŝaflar bozup ‘askeri iki šarafından biri birine ķatmaķda 

idi lākin ‘Acem ‘askerine ģadd ü ġāyet olmadıġından her ne ķadar sa‘y olunsa bile yine 

yerlerinden ayrılmazlar idi. El-ķıŝŝa bu ģāl üzere iki šarafdan gitdikçe ceng āteşi ‘alevlenip 

hāy hūy ile dünyā šolup atlar ķan deryāsı içinde yüzmege başladılar. Dārā’nıñ ol gün cenge 

                                                 
3151

 iki: M ve TDK’de yok 
3152

 birbirine: biri birine T, M 
3153

 gösterip: gösterelim M, TDK 
3154

 urup: varıp TDK 
3155

 šarafdan: šarafda T 
3156

 ālāt-ı ģarbe: ālāta TDK 
3157

 Rūm: M’de yok 
3158

 şeyden ürküp yeriñizden ayrılmañız ve cān ve başla çalışıñız: şeyden ürküp yeriñizden ayrılmañ ve cān 

başla çalışıñ M / işden ürküp yeriñizden ayrılmañız ve cān başla çalışıñız ki TDK 
3159

 deyip: T’de yok 
3160

 edip: eyleyip T, M 
3161

 demir: M’de yok 
3162

 ve emreyledi ki: ve murād eyledi ki TDK / M’de yok 
3163

 šabllar ve sūrnāları: šabllar ve sūrnālar T / šabl ve sūrlāları M 
3164

 birbirine ģamle edip: biri birine ģamle eyleyip T, M 
3165

 yine ķıyāmetlerdir: ķıyāmetler TDK 
3166

 gün: gün kendisi T / M’de yok 
3167

 tenbíhler: tenbíh M 
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girmeyip yerinden ayrılmadıġı meger eceli erip vaķtini gözedir imiş. Muķaddemā 

eyledikleri tedbír el vermeyip bir iş edemediler idi. Āĥir gitdikçe yanında olan ĥidmet-

kārlar cümle ayrılıp cenge gitmegin ol iki ģarām-zādelerden ġayrı kimse ķalmamışidi. 

Çünki
3168

 [M 18b] bu ģāli gördüler. Fırŝatı ġanímet bilip añsızdan üstüne ģamle edip 

gögsüne bir ‘ažím yāre açdılar ki ķan çeşme gibi boşanıp atından yere yıķıldı. Pes ģarām-

zādeler bu işi eyledikleri gibi segirdip
3169

 İskender’iñ yanına gelip dediler ki pād-şāhımızıñ 

‘ömrü [T 57a] uzun olsun ki iķbāl-i hümāyūnları [TDK 73b] ile Dārā’nıñ bir zaĥmla
3170

 

işini tamām edip ķanını yere dökdük. Eger i‘timād etmezlerse
3171

 buyursunlar tā ki 

ķanıyla
3172

 atlarıñ ayaķları la‘l-gūn olup
3173

 gördüklerinde i‘timād buyursunlar. Biz 

‘ahdimizde olan işi
3174

 tamām edip yerine getirdik. Şimden ŝoñra şehr-yārımız da 

‘ahdlerine vefā edip
3175

 bu ķullarına va‘d
3176

 eyledikleri ĥazíneyi iģsān eylesinler
3177

 deyip 

epsem oldular. İskender çünki bunlardan bu sözü işitdi. Bildi ki bu
3178

 nā-dānlar 

efendileriniñ ķanına girip helāk eylemişler. Eyledigi ‘ahde peşímān olup bunlardan yerini 

                                                 
3168

 İskender yedi başlı ejder gibi cenge girip ‘Acem ‘askeriniñ başına ķıyāmetler ķoparıp rāst geldigini iki 

pāre edip ŝaflar bozup ‘askeri iki šarafından biri birine ķatmaķda idi lākin ‘Acem ‘askerine ģadd ü ġāyet 

olmadıġından her ne ķadar sa‘y olunsa bile yine yerlerinden ayrılmazlar idi. El-ķıŝŝa bu ģāl üzere iki šarafdan 

gitdikçe ceng āteşi ‘alevlenip hāy hūy ile dünyā šolup atlar ķan deryāsı içinde yüzmege başladılar. Dārā’nıñ 

ol gün cenge girmeyip yerinden ayrılmadıġı meger eceli erip vaķtini gözedir imiş. Muķaddemā eyledikleri 

tedbír el vermeyip bir iş edemediler idi. Āĥir gitdikçe yanında olan ĥidmet-kārlar cümle ayrılıp cenge 

gitmegin ol iki ģarām-zādelerden ġayrı kimse ķalmamışidi. Çünki: İskender yedi başlı ejder gibi cenge girip 

‘Acem ‘askeriniñ başına ķıyāmetler ķoparıp rāst geldigini iki pāre edip ŝaflar bozup ‘askeri iki šarafdan biri 

birine ķatmaķda idi lākin ‘Acem ‘askerine ģadd ü ġāyet olmadıġından her ne ķadar sa‘y olunsa da bile yine 

yerlerinden ayrılmazlaridi. El-ķıŝŝa bu ģāl üzere iki šarafdan gitdikçe ceng āteşi ‘alevlenip hāy u hūyla dünyā 

šolup atlar ķan deryāsı içinde yüzmege başladılar. Dārā ol gün cenge girmeyip yerinden ayrılmadı. 

Muķaddemā eyledikleri tedbír el vermeyip bir iş edemediler. Āĥir gitdikçe yanında olan ĥidmet-kārlar cümle 

ayrılıp cenge gitmegin ol iki ģarām-zādelerden ġayrı kimse ķalmamışidi. Çünki TDK / Bu kısım, Ankara 

Milli Kütüphane nüshasındaki ilgili varağın alttan on satırı kopuk olduğu için M’de yoktur.  
3169

 segirdip: TDK’de yok 
3170

 ile Dārā’nıñ bir zaĥmla: ile Dārā’nıñ bir zaĥm ile T / Dārā’nıñ bir zaĥmla M 
3171

 etmezlerse: eylemezlerse M, TDK 
3172

 ķanıyla: ķanı ile M 
3173

 atlarıñ ayaķları la‘l-gūn olup: atlarınıñ ayaġı la‘l-gūn edip M / atlarıñ ayaķları la‘l-gūn edip TDK 
3174

 ‘ahdimizde olan işi: ‘ahdimizden olan işi T / ‘ahdimizde olan işimiz M 
3175

 şehr-yārımız da ‘ahdlerine vefā edip: şehr-yārımız ‘ahdlerine vefā buyurup M 
3176

 va‘d: va‘de M 
3177

 eylesinler: buyuralar T, TDK 
3178

 bu: ol M / TDK’de yok 
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ŝorduķda İskender’iñ öñüne düşüp
3179

 Dārā’nıñ öldügü
3180

 yere götürdüler. İskender 

gelip
3181

 gördü kim ortalıķ tenhālanıp ĥidmet-kārlardan yanında kimse ķalmamış. Dārā’nıñ 

başından şāhlıķ tācı yere düşüp kendi mecrūģ olup ķanla
3182

 šopraġa bulanıp yatmış. Pes 

İskender’dir atından inip emreyledi ol iki ģarām-zādeyi
3183

 šutup baġladılar. Andan ŝoñra 

Dārā’nıñ yanına gelip başını dizine aldı
3184

 ve aġladı. [TDK 74a] Dārā’dır gözünü açıp 

gördü kim bir kimse başını dizine
3185

 almış. Der ki ey pehlevān! Beni kendi ģālime
3186

 

ķoyup yanımdan ķalķ tā ki ķanım üstüñe bulaşmasın. Şimden ŝoñra benim ‘ömrüm āĥir 

olup cānım şem‘i sönmege
3187

 az ķaldı ve rūzgār baña žulm edip ģayf ķılıcıyla cigerimi 

šoġradı. Lüšf edip başımı eliñden bıraķ ki felek vücūdum şehrini ĥarāb edip tedbír ü 

‘ilācdan ķaldım ve ‘ömrüm tamām olmaġın ‘adem deryāsına daldım. Beni bir laģža 

kendi
3188

 ģālime ķo ki āĥir nefesimi tamām edeyim. Eger maķŝūduñ üstümde olan 

esbābımı
3189

 ŝoymaķ ise bir dem ŝabreyle isterseñ başımı da kes dedikde İskender aġlayıp 

dedi ki ey şehr-yār-ı ‘ālí-şānım!
3190

 Ben ķuluñ İskender’im. N’eyleyem ben seniñ gibi şehr-

yārı buncılayın ķana ġarķ olup mecrūģ olduġuna rāżí degilim lākin ne çāre ki taķdír bu 

yüzden imiş. N’olaydı pād-şāhımıñ buncılayın zār olduġunu görmeyeydim ve bu günlere 

ermeyeydim? Ģayf
3191

 ŝad ģayf ki İsfendiyār nesliniñ yādigārı cihāndan gitmekle devlet-i 

mülk-i ‘Acem āĥir oldu ve Cemşíd devleti nihāyetin buldu. N’olaydı İskender de 

sencileyin mecrūģ olup yanıñda cān vereydi? Lākin ne çāre ki zūrla
3192

 ölmek olmaz. Vaķti 

gelmedikçe kimse ‘adem mülkünü
3193

 bulmaz. Eger bu derde bir çāre olacaġını bileydim 

                                                 
3179

 düşüp: tenhā düşüp TDK 
3180

 öldügü: olduġu T, M 
3181

 İskender gelip: T’de yok 
3182

 ķanla: TDK’de yok 
3183

 ģarām-zādeyi: ģarām-zādeleri M 
3184

 Bu kısımdan (3184. dipnot) 3224. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
3185

 dizine: T’de yok 
3186

 kendi ģālime: yanıma T 
3187

 sönmege: söyünmege TDK 
3188

 kendi: T’de yok 
3189

 esbābımı: esbābı T 
3190

 dedi ki ey şehr-yār-ı ‘ālí-şānım: ey şehr-yārım TDK 
3191

 ģayf: ģayf ve TDK 
3192

 zūrla: zūr ile TDK 
3193

 mülkünü: yolunu TDK 
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ķādir olduġum mertebe ŝarf olunurdu
3194

 ve ‘ömrümü şehr-yārıñ yoluna fedā ederdim lākin 

dünyā bir yere gelse bu derde devā edemez. Hemān şimden ŝoñra şehr-yārımdan niyāz 

ederim ki bu ķullarına fermān buyuralar kim lüšf u
3195

 iģsān edeyim ve başımı
3196

 yollarına 

ķurbān edip emrlerini yerine getireyim. Her ne ķadar göñülleri istedigi şey
3197

 var ise 

cümlesini
3198

 bu bendelerine sipāriş buyursunlar. Her birini yerine getirmekde biñ cānla 

sa‘y edeyim dedi. Çünki İskender’iñ bu vechle ĥāšırını ele alıp tesliyet eyledigini gördü. 

Dedi ki ey benim tāc u taĥtıma [T 57b] sezā-vār u
3199

 lāyıķ olan şeh-bāzım! Cānı boġazına 

gelip ‘ömrü āĥire ermiş kimseniñ ģālinden ne ŝorarsıñ ki? Saña ne diyeyim?
3200

 Vücūdum 

gül-zārına ĥazān yelleri
3201

 her šarafdan esdi ve rūzgār beni böyle zār u zebūn
3202

 eyledi ve 

cigerimi kesip ve tāc u taĥtımdan dūr edip ķızıl ķana daldırıp
3203

 başıma belā arıları üşüp 

ģayretde ķaldım. Benim bu ģālimi görüp ‘ibret al ve iyiligi [TDK 74b] kendiñe ĥūy edip 

‘adl ü dād ile cihāna āvāze ŝal. Eger sen de benim gibi olursañ şübhesiz benim başıma 

gelen ģāller seniñ başıña da gelse gerekdir
3204

 ve ŝanma ki eyledigiñ yanıña ķalır. Bu fāní 

dünyāya gelen elbetde gitse gerekdir
3205

 ve cihān bāġında biten yitse gerekdir. Bizim 

neslimizden Behmen ejder aġzında helāk olup İsfendiyār da Rüstem elinde mevt şarābını 

içmişdir. Bizim cihāndan gitmemiz böyle imiş. Tāc u taĥt saña mübārek olsun. Çünki 

bizim göñlümüzde olan ārzūlardan su’āl edip yerine getireyim diyü va‘d eylediñ. Pes 

senden üç şey ricā ederim ki yerine getirmekle rūģumu şād edesin. Biri budur ki beni böyle 

bí-günāh yere helāk eden ādemleri šutup helāk edesin. Biri de çünki ‘Acem taĥt-gāhında 

oturup ol memlekete pād-şāh olasın. Göñlüñde kimseye kín šutmayıp cümlesiniñ mümkin 

olduġu mertebe ĥāšırlarını
3206

 ĥoş edip rencíde eylemeyesin ve bir de benim ģaremimde 

olanları yabancı gibi görmeyip ķızım Ruşeng’i ki cihānda miśli bulunmaz bir nāzeníndir 

                                                 
3194

 ŝarf olunurdu: çalışıp TDK 
3195

 lüšf u: lüšf TDK 
3196

 başımı: kimini T 
3197

 şey: T’de yok 
3198

 cümlesini: cümle TDK 
3199

 sezā-vār u: sezā-vār TDK 
3200

 diyeyim: diyem TDK 
3201

 yelleri: erdi TDK 
3202

 zār u zebūn: zār TDK 
3203

 daldırıp: šaldırdı ve TDK 
3204

 gelse gerekdir: gelir TDK 
3205

 ve ŝanma ki eyledigiñ yanıña ķalır. Bu fāní dünyāya gelen elbetde gitse gerekdir: T’de yok 
3206

 ĥāšırlarını: ĥāšırını T 
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alıp kendiñe ĥātūn edinesin. İşte senden istedigim bu üç şeydir. Eger kerem edip bu 

vaŝiyyetleri
3207

 yerine getirirseñ lüšf eylemiş olursun deyip sözünü tamām eyleyip gözünü 

yumup bu cihān-ı fāníden geçdi. Çünki cengde olan ‘asker Dārā’nıñ öldügünden ĥaber-dār 

oldular. Birbirinden ayrılıp ceng
3208

 ü cidālden ferāġat edip intiķāl eylediler.
3209

 Andan 

ŝoñra İskender emreyledi Dārā’yı ģarírlere ŝarıp altın tābūta ķodular ve ol maģalde defn 

edip üstüne bir ‘ālí ķubbe binā eylediler. Çünki Dārā bu šaríķla helāk oldu. İskender’e
3210

 

nuŝret ü žafer naŝíb olup bu ķadar ‘askere bunuñ gibi ķolaylıġla ġalebe eyledi. Pes 

Dārā’nıñ taĥtında oturup bunca zamāndan beri ‘Acem şāhları mālik olduķları ĥazíneyi 

getirip bir bir ‘arż eylediler. Ĥırmen ĥırmen altın ve gümüş yıġılıp ŝandūķlarla la‘l ü 

cevāhir dizilip muraŝŝa‘ tāc u kemer ve sā’ir buĥt u taĥta nihāyet olmayıp cebe vü cevşen 

ĥod ģesāba gelmez idi. Muraŝŝa‘ ve mücevher raĥtlı atlar ve Ĥıšā ve
3211

 Türkistān güzeli 

oġlanlar cümle
3212

 birer birer ‘arż olunup sā’ir tuģfe vü esbāb cümle her ne var ise defter 

olunup [TDK 75a] pād-şāh için ķabż olundu.
3213

 El-ķıŝŝa tā Cemşíd zamānından beri 

‘Acem pād-şāhları bu ķadar zaģmetle
3214

 cem‘ eyledikleri ĥazíne vü tuģfeleriñ cümlesi bir 

ānda İskender’e müyesser olduķda emreyledi kim bir miķdārını kendi yanında olan ‘askere 

in‘ām edeler. Pes cümlesi ġaní olup İskender’iñ eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler. Andan 

ŝoñra ‘Acem dil-āverlerine ve Dārā’nıñ ĥidmetinde olan a‘yān-ı devlete
3215

 ādem gönderip 

bu vechle ıŝmarladı ki cümlesi bizim yanımıza gelip [T 58a] ĥāk-pāyimize yüz sürüp 

şimden ŝoñra bize bende olalar. Biz de her birine ri‘āyetler edip ģaķlarında māl ü ĥazíne 

diríġ etmeyip cümlesini ĥoş görüp ģālleri ģālince manŝıblar verip lüšflar eyleyelim. Pes bu 

sözü ‘Acem ĥalķı işitdikde cümle bir yere gelip şād u ģürrem oldular ve ķalķıp İskender’iñ 

dergāhına geldiler. İskender’dir bu ģālden şād olup başķa başķa her biri ile ‘ahd edip 

kimseye yaramaz ķaŝd eylemeyip cümle yerli yerlerinde ber-ķarār
3216

 eyleye. Anlar da 

                                                 
3207

 vaŝiyyetleri: üç şeyleri vaŝiyyetleri TDK 
3208

 geçdi. Çünki cengde olan ‘asker Dārā’nıñ öldügünden ĥaber-dār oldular. Birbirinden ayrılıp ceng: T’de 

yok 
3209

 cidālden ferāġat edip intiķāl eylediler: cidāllerinden ferāġat eylediler TDK 
3210

 İskender’e: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
3211

 ve: TDK’de yok 
3212

 cümle: TDK’de yok 
3213

 olundu: olunup TDK 
3214

 zaģmetle: zaģmet ile T 
3215

 a‘yān-ı devlete: a‘yān u devlete T 
3216

 ber-ķarār: ķarār TDK 
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bunuñ üzerine İskender’e teba‘iyyet edip ķulluġunu
3217

 ķabūl eylediler. Andan ŝoñra 

İskender emreyledi kim her biriniñ muķaddemā żabš edegeldigi manŝıb
3218

 her ne ise 

berātını tecdíd edip niçe teraķķílerle yeñiden berāt yazıldı ve ĥazíneler açılıp her birine 

firāvān māllar in‘ām ü iģsān olundu. Anlar da İskender’den bu lüšf u
3219

 keremleri 

gördüklerinde her biri biñ cānla ķul olup eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler. Bu ķadar 

‘askerden kimse ķalmadı ki lüšf u
3220

 iģsānına mažhar olmaya. Pes cümle ‘askeriniñ 

göñüllerinde İskender’iñ muģabbeti Dārā’dan yüz ķat ziyāde olup bu žarāfetle šarz-ı 

šavrına hezār
3221

 āferín eylediler. Andan ŝoñra İskender fermān eyledi meydāna taĥt 

ķurdular ve Dārā’yı helāk eyleyen iki ĥidmet-kārını
3222

 meydāna getirip ibtidā fermān 

eyledi ki ĥazíneden ģesābsız māl getirip bunlara verdiler. Andan ŝoñra İskender bunlara 

dedi ki size māl ü ĥazíne vereyim demişidim. ‘Ahdimize vefā edip işte size bu ķadar māl ü 

ĥazíne verdim
3223

 deyip ba‘dehū emreyledi kim boġazlarına ip šaķıp siyāset dellālları 

cümle ordunuñ
3224

 [M 19a] içinde gezdirip pād-şāhına ĥıyānet eyleyeniñ ģāli budur diyü 

söyleyeler tā ki
3225

 ġayrılar görüp ‘ibret alalar andan ŝoñra ķarşı ķarşıya aŝaķoyalar 

dedikde
3226

 fermān üzere ol iki ģarām-zādeyi bu šaríķla helāk eylediler. Cümle ĥalķ 

İskender’iñ [TDK 75b] bu ģükūmetine taģsínler edip ne güzel
3227

 tedbír eyledi diyü 

Bārekallāh eylediler. Eyyām-ı devletine du‘ālar edip
3228

 bu maŝlaģat da tamām olduķdan 

ŝoñra bir gün İskender dívān edip
3229

 cümle a‘yān-ı devlet yanına gelip ne ķadar ‘ulemā vü 

                                                 
3217

 ķulluġunu: ķulluġu T 
3218

 manŝıb: T’de yok 
3219

 lüšf u : lüšfu ve TDK 
3220

 lüšf u: lüšf TDK 
3221

 bu žarāfetle šarz-ı šavrına hezār: hezārān TDK 
3222

 ĥidmet-kārını: ĥidmet-kārın T 
3223

 verdim: i‘šā eyledim T 
3224

 3184. dipnottan buraya (3224. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
3225

 içinde gezdirip pād-şāhına ĥıyānet eyleyeniñ ģāli budur diyü söyleyeler tā ki: içinde gezdirip pād-şāha 

ĥıyānet eyleyeniñ ģāli budur diyü söyleyeler tā kim T / içini gezdirip pād-şāhına ĥıyānet eyleyeniñ ģāli budur 

diye tā ki M 
3226

 dedikde: T ve TDK’de yok 
3227

 güzel: M’de yok 
3228

 diyü Bārekallāh eylediler. Eyyām-ı devletine du‘ālar edip: Bārekallāh deyip eyyām-ı devletine devletine 

du‘ālar eylediler M / diyü Bārekallāh eylediler. Eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler TDK 
3229

 edip: eyleyip T 
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ģükemā ve iĥtiyār var ise cümle ol meclisde ģāżır olmuşidi.
3230

 Pes simāšlardır çekilip 

yemek yendikden ŝoñra her bābdan
3231

 söz açılıp meclis-i şāha münāsib herkes bir söz 

söylemege başladı. Dārā’nıñ ĥidmetinde olanlardan cihān görmüş bir iĥtiyār kimse var idi 

ki niçe şehr-yārlar ĥidmetine erişip rūzgārı tecrübe etmiş
3232

 bir pír idi. Ol da meclisde 

ģāżır olmaġın İskender bundan su’āl edip dedi ki ey pír! Sen bu ķadar zamāndan beri niçe 

rūzgār görüp cihānıñ aģvālinden ĥaber-dār iken Dārā buncılayın yaramaz işe mübāşeret 

eyledigi vaķtde
3233

 niçin naŝíģat edip men‘ eylemediñ ve
3234

 bunuñ ŝoñu nedāmetdir deyip 

bir
3235

 tedbír ķılmadıñ tā ki seniñ sözüñle ‘amel edip
3236

 böyle girdāba düşmezdi
3237

 ve 

miģnet arıları [T 58b] her šarafdan başına üşmezdi.
3238

 Bir kimse bilmezlikle bir işe 

başladıķda eger ol iş ĥašā ise
3239

 ŝuç anıñ yanında olan ‘āķilleriñdir ki
3240

 ol maŝlaģatıñ 

ĥašā olduġuna tenbíh eylemeyeler ve niçe yüzden naŝíģat eylemekle
3241

 ol kimseyi ol işden 

döndürmeyeler dedikde iĥtiyār
3242

 söze gelip ibtidā pād-şāha du‘ālar
3243

 edip dedi ki 

dā’imā Ģaķ Te‘ālā Ģażreti şehr-yārımı āfātdan berí edip hezār devlet ü şevketle
3244

 cihān 

durduķça mu‘ammer edip düşmenlerini zār u zebūn eylesin. Ķuluñuz Dārā’ya naŝíģati terk 

eylemedim ve sözümü diríġ eylemeyip her bābdan pend ü naŝíģatler eyledim ve niçe rūşen 

çerāġlar
3245

 gösterip doġru yola delālet eylemekde var ķuvvetimi bāzūya getirip çoķ nuŝģ 

                                                 
3230

 ne ķadar ‘ulemā vü ģükemā ve iĥtiyār var ise cümle ol meclisde ģāżır olmuşidi: ve ne ķadar ģükemā vü 

iĥtiyārlar varsa hep ol meclise cem‘ olmuşlar idi M 
3231

 bābdan: bābından T 
3232

 etmiş: eylemiş M 
3233

 eyledigi vaķtde: eyledikde TDK 
3234

 ve: TDK’de yok 
3235

 deyip bir: diyü bir T / diyü TDK 
3236

 ‘amel edip: ‘āmil olup T, M 
3237

 düşmezdi: düşmeyeydi TDK 
3238

 üşmezdi: üşmeyeydi TDK 
3239

 ise: olsa T, TDK 
3240

 ki: TDK’de yok 
3241

 ol maŝlaģatıñ ĥašā olduġuna tenbíh eylemeyeler ve niçe yüzden naŝíģat eylemekle: T’de yok 
3242

 ol kimseyi ol işden döndürmeyeler dedikde iĥtiyār: ol ol kimseyi ol işden döndüreler dedikde iĥtiyārdır 

M / ol kimseyi ol işden döndürmeyeler dedikde iĥtiyārdır TDK 
3243

 du‘ālar: du‘ā M 
3244

 dedi ki dā’imā Ģaķ Te‘ālā Ģażreti şehr-yārımı āfātdan berí edip hezār devlet ü şevketle: dedi ki dā’imā 

Ģaķ Te‘ālā Ģażreti şehr-yārımı āfātdan berí edip hezār devlet ü şevket ile T / hezār devlet ü şevketle TDK 
3245

 çerāġlar: çerāġlı M 
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eyledim
3246

 lākin hiçbiri fā’ide vermedi ve kendi bildiginden ķalmayıp aŝlā benim 

sözlerimi diñlemedi. [M 19b] Zírā çünki rūzgār anıñ ‘ömrü defterini dürmüşdü ve tāc u 

taĥtını sa‘ādetli pād-şāhıma vermişdi.
3247

 Pes anıñ cümle işleri hep ĥām
3248

 olmaġın tersine 

olup günden güne
3249

 devlet kendisinden yüz çevirmekde idi ve baĥt u
3250

 žafer pād-şāhıma 

yār olup cümle tedbírleri rāst gelmegin taĥtına mālik olup
3251

 yerine oturdular. Şimden 

ŝoñra ĥaŝımlarınıñ bí-devlet olup
3252

 bed-baĥt olduġundan elem-zede olmayıp [TDK 76a] 

kendi źevķ u ŝafālarında olsunlar.
3253

 Ģaķķ’a çoķ şükrler ki bu tāzelikde cihān şāhları 

ģasret ile
3254

 cān veregeldikleri tāc u taĥta nā’il oldular. Pes hemān fırŝatı
3255

 ġanímet bilip 

vaķtlerini żāyi‘ eylemesinler ve oturup źevķ u ŝafāyla
3256

 ‘ömrler sürüp atıp šutsunlar. Zírā 

bu tāzelik her zamān ele girmez. Bugün yarın pírlik erişip
3257

 cümle işden ferāġat ederler 

ve
3258

 bir gūşede oturup tāzelikde geçen demleri añıp ģasret çekerler deyip sözünü tamām 

eyledi. Çünki İskender gördü ki pír cihānıñ aģvālinden ĥaber-dār olup rūzgārıñ fā’ide vü 

żararın
3259

 cümle tecrübe edip bilip añlamış. Pes tekrār pírden su’āl edip
3260

 ey pír! Ser-

‘asker olan kimseye ceng yüzünde ne gūne tedbír eylemek gerekdir ki
3261

 nuŝret ü žafer 

yüz göstere ve ĥaŝmına ġālib olup meydān kendisine
3262

 ķala dedikde pírdir cevāb verip 

pād-şāhım seniñ gibi şehr-yār-ı śābit-ķadem ki bir ‘askeriñ içinde ola. Cümle ‘askere 

                                                 
3246

 ķuvvetimi bāzūya getirip çoķ nuŝģ eyledim: ķuvvetimiz bāzūya getirdim M / ķuvvetimi bāzūya getirdim 

TDK 
3247

 ‘ömrü defterini dürmüşdü ve tāc u taĥtını sa‘ādetli pād-şāhıma vermişdi: defterini dürmüş idi ve tāc u 

taĥtını sa‘ādetli pād-şāhıma devlet kendisine vermişidi T / defterini dürmüşidi ve tāc u taĥtını sa‘ādetli pād-

şāhıma vermişidi TDK 
3248

 ĥām: cām T 
3249

 günden güne: gün-be-gün M 
3250

 çevirmekde idi ve baĥt u: çevirip itmam edince ve baĥt u T / çevirip itmām edince ve baĥt TDK 
3251

 olup: M’de yok 
3252

 olup: olup ve T, TDK 
3253

 źevķ u ŝafālarında olsunlar: źevķ u ŝafālarında olalar T / źevķ ŝafālarında olalar TDK 
3254

 ģasret ile: ģasretile M / TDK’de yok 
3255

 fırŝatı: fırŝat TDK 
3256

 źevķ u ŝafāyla: źevķ ŝafā ile TDK 
3257

 erişip: erişir M 
3258

 ederler ve: edeler T / edeler ve TDK 
3259

 fā’ide vü żararın: fā’ide żararını M 
3260

 pes tekrār pírden su’āl edip: tekrār pírden su’āl edip T / pes tekrār pírden su’āl eyleyip M 
3261

 ki: TDK’de yok 
3262

 kendisine: kendisinde M 
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ķuvvet-i ķalb olmaġın be-her-ģāl ĥaŝmına ġālib olur. Bizden evvel
3263

 cihāna gelmiş 

rūzgārı tecrübe eylemiş iĥtiyārlardan işitdim ki bir dil-āveriñ zūr-ı bāzūsu ne ķadar ise 

yüregi on ķat andan ziyāde olmaķ gerekdir. Ciger-dār olan kimsede başķa ģāl vardır ve 

meydānda ŝaflar tertíb olunup ‘asker cenge ģāżır u āmāde olduķda şehr-yārları olana lāyıķ 

degildir ki ‘askerinden meded isteyip yardım šaleb eyleye. Belki lāzım olan oldur ki 

kendisi ŝabr ŝāģibi olup yerinde śābit-ķadem ola ve yardımı Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden 

isteyip yā Rabb sen beni ĥaŝmım [M 20a] üzerine
3264

 [T 59a] ġālib eyle diyü niyāz eyleye. 

Zírā ‘askeriñ yerinde ber-ķarār olup ĥaŝma ġālib olması bu iki şaršladır.
3265

 Çünki Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleri seni manŝūr u mužaffer ķıla. Lā-büdd ĥaŝmıña ġālib eyler.
3266

 Ķaçan 

‘askere yol verip muķayyed olma. Zírā ‘asker maġlūb olup períşān olduķda elbette 

ķaçmaġa yüz šutsa
3267

 gerekdir. Çünki kendileriniñ ķaçacaķ yolları
3268

 ķapanıķ olduġunu 

göreler.
3269

 Nā-çār ölüm eri olup ġayrete gelirler ve maġlūb iken żarūrí ĥaŝmına
3270

 ġālib 

olurlar. İskender tekrār su’āl edip ey pír!
3271

 İşitdim ki Rüstem yapyalñız bir ‘askere ķarşı 

ķoyup [TDK 76b] ceng edermiş. Bu hiç benim ‘aķlıma ŝıġmadı. Nice mümkindir ki yalñız 

bir ādem kendisini bütün bir ‘askere ura ve aña žafer bulamayalar da
3272

 períşān olalar? Bu 

benim ķatı çoķdan müşkilimdir. Bu şübheme de
3273

 cevāb ver dedikde pír bu tedbíre cevāb-

ı bā-ŝavāb verip ey şehr-yārım!
3274

 Öyle
3275

 işidiriz ki Rüstem’iñ ‘ādeti ol imiş ki ibtidā ol 

‘askeriñ ser-dārı olan pehlevān
3276

 kim ise meydāna da‘vet edip ibtidā anıñ işini tamām 

eylermiş.
3277

 Çünki ‘askeriñ ser-dārı olan
3278

 helāk ola sā’irleri de çoķluķ ķarşı šuramayıp 

                                                 
3263

 evvel: evvel gelen TDK 
3264

 üzerine: üzere M, TDK 
3265

 şaršladır: şey iledir T / şeyledir TDK  
3266

 manŝūr u mužaffer ķıla. Lā-büdd ĥaŝmıña ġālib eyler: manŝūr edip ĥaŝmıña ġālib eyleye M 
3267

 šutsa: šutsalar TDK 
3268

 yolları: yollarını TDK 
3269

 göreler: göre M 
3270

 eri olup ġayrete gelirler ve maġlūb iken żarūrí ĥaŝmına: ‘ārí olup ġayrete gelirler iken żarūrí TDK 
3271

 ey pír: T’de yok 
3272

 bulamayalar da: bulamayalar ve T, TDK 
3273

 şübheme de: şübheye T, TDK 
3274

 pír bu tedbíre cevāb-ı bā-ŝavāb verip ey şehr-yārım: pír pür tedbír cevāb-ı bā-ŝavāb verip ey şehr-yārım T 

/ pírdir cevāb verip şehr-yārım M 
3275

 öyle: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
3276

 ol ‘askeriñ ser-dārı olan pehlevān: ‘asker ser-dārı olan TDK 
3277

 eylermiş: eyler imiş TDK 
3278

 ‘askeriñ ser-dārı olan: ‘askeriñ ser-dārları M / ‘asker ser-dārı olan TDK 
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períşān olurlarmış.
3279

 Yoĥsa buyurduġuñuz gibi nice mümkindir ki yalñız bir ādem bir 

‘askere ķarşı ķoya ve bu ķadar hengāmeye tenhā cevāb vere dedikde
3280

 İskender tekrār 

su’āl edip Behmen Ferāmürz’ü öldürüp Rüstem’iñ ĥānedānını períşān eylemek murād 

eyledikde yanında olan iĥtiyārlar niçin naŝíģat edip bu işden vazgeçirmediler tā ki ol ocaķ 

períşān olmayaydı dedikde pír dedi ki pād-şāhım iĥtiyārlar aŝlā naŝíģatde ķuŝūr ķomayıp 

çalışdılar
3281

 lākin söz šutmayıp bildiginden ķalmadı
3282

 ve eyledigi iş anıñ da yanına 

ķalmayıp
3283

 ‘āķıbet ejder aġzında helāk oldu. Dünyāda kimi gördün ki bir kimseniñ 

ķanına gire de ol ķan kendi yoluna gelmeyip dünyāda murād üzere atıp šuta?
3284

 Bu rūzgār 

aña da ķalmayıp elbette bir gün bir dāma düşürüp bir šaríķla
3285

 helāk eylemesi muķarrerdir 

deyip epsem oldu. Çünki İskender pírden bu sözü işitdi. Ĥavfa düşüp göñlünden
3286

 biz de 

Dārā’yı öldürüp ĥānedānını [M 20b] ber-bād eyledik. Be-her-ģāl bizim de başımıza
3287

 

gelse gerekdir deyip bu ģikāyeden ‘ibret alıp ķasāvetlendi ve ġayrı muŝāģabete başladı.
3288

 

Andan ŝoñra iĥtiyāra niçe in‘ām ü iģsānlar eyledi.
3289

 Dārā’nıñ erkān-ı devleti İskender’iñ 

iĥtiyārla
3290

 bu vechle ģakímāne muŝāģabet eyledigini
3291

 gördüklerinde şād olup evvel
3292

 

şehr-yārımız olan Dārā öldü ise Ģaķķ’a çok şükrler ki yerine bunuñ gibi bir ‘āķil pād-şāh 

geldi diyü eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler ve Dārā’nıñ niçe eyledigi žulmler var idi. 

İskender’e ‘arż eylediler. Cümlesini ķaldırıp her vechle
3293

 ĥalķıñ göñüllerini ele aldı. 

                                                 
3279

 olurlarmış: olurlar imiş T, M 
3280

 ķoya ve bu ķadar hengāmeye tenhā cevāb vere dedikde: ķoya bu ķadar hengāmeye tenhā cevāb vere 

dedikde T / ķoyup cevāb vere dedi M 
3281

 iĥtiyārlar aŝlā naŝíģatde ķuŝūr ķomayıp çalışdılar: iĥtiyār aŝlā naŝíģatde ķuŝūr ķomayıp vāfir çalışdılar T / 

iĥtiyārlar naŝíģatde aŝlā ķuŝūr ķomadılar M 
3282

 lākin söz šutmayıp bildiginden ķalmadı: nihāyet kendi sözlerini šutmayıp kendi bildiginden ķalmadı T / 

nihāyet kendi sözlerini šutmayıp bildiginden ķalmadı TDK 
3283

 ķalmayıp: ķalmadı TDK 
3284

 murād üzere atıp šuta: murād üzere atıp šutup T / atıp šutup TDK 
3285

 gün bir dāma düşürüp bir šaríķla: dāma düşüp bir šaríķla dāma düşüp T / ādeme düşürüp bir šaríķla TDK 
3286

 göñlünden: T ve TDK’de yok 
3287

 başımıza: yolumuza T, M 
3288

 başladı: başlayıp M, TDK 
3289

 in‘ām ü iģsānlar eyledi: in‘ām ü iģsānlar edip T / in‘ām iģsānlar eyledi TDK 
3290

 iĥtiyārla: iĥtiyār T / iĥtiyārile M 
3291

 bu vechle ģakímāne muŝāģabet eyledigini: ģakímāne muŝāģabet eyledigini T / ģakímāne muŝāģabet 

eylediklerini TDK 
3292

 evvel: eger M 
3293

 her vechle: TDK’de yok 
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[T 59b] BU DĀSTĀN İSKENDER’İÑ ĀTEŞ-ĤĀNELERİ ĤARĀB EYLEDİGİDİR
3294

 

 

Rivāyet olunur ki ol [TDK 77a] vaķtde cümle ‘Acem ĥalķı āteşe šaparlardı.
3295

 Ol 

memleketiñ her bir şehrinde niçe āteş-ĥāneler var idi ki ol
3296

 ķavmiñ āyín-i bāšılları üzere 

kilisesi gibi idi.
3297

 İskender çünki ‘Acem taĥtına mālik oldu. Emreyledi kim ol āteş-

ĥāneleri yıķıp ĥarāb eyleyeler ve cümle ĥalķı ol bāšıl dínden döndürüp Ģażret-i İbrāhím 

‘aleyhi’s-selām dínine da‘vet edeler.
3298

 ‘Acem ķavminiñ ‘ādetleri bu idi ki bir māl-dār 

kimseniñ ‘ömrü
3299

 āĥir olup dünyādan gidecegi vaķt yaķın olduķda eger
3300

 vāriśi yoķ ise 

cümle
3301

 mālını vaŝiyyet edip āteş-ĥāneye vaķf edip żabš eylerler idi.
3302

 Bu sebebden 

āteş-ĥānelerde bunca zamāndan beri cihān mālları cem‘ olmuşdu.
3303

 Çünki İskender ol 

cümle āteş-ĥāneleri yıķıp
3304

 ĥarāb eyledi. Her birinden niçe ĥazíne çıķıp ģesāba gelmez 

māl ģāŝıl oldu ve bir yaramaz işleri de
3305

 bu idi ki niçe nāzenín meh-pāre ķızları
3306

 āteş-

ĥāneye ķoyup dā’imā anda olan mel‘ūnlarla
3307

 şarāb içip fısķ u fücūr ederlerdi
3308

 ve her 

yılbaşında nev-rūz ola ki ol gün
3309

 ne ķadar nāzenín güzel ķız var ise zer ü zívere ġarķ 

olup āteş-ĥānelere gider idi
3310

 ve ‘avrat ve oġlan cümle bir yere gelip
3311

 zülflerini períşān 

edip birbiriyle
3312

 el ele verip raķŝa girerlerdi
3313

 ve niçe günler anda ķalıp fitne vü fesād 

                                                 
3294

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
3295

 šaparlardı: šaparlar idi ve T, M 
3296

 ol: T ve TDK’de yok 
3297

 kilisesi gibi idi: kiliseleri T / kilise gibi TDK 
3298

 edeler: edeler ve T, M 
3299

 bir māl-dār kimseniñ ‘ömrü: māl-dār kimseniñ ‘ömr M 
3300

 gidecegi vaķt yaķın olduķda eger: gidecek vaķti yaķın olduķda T / gidecek vaķti yaķın olduķda eger TDK 
3301

 yoķ ise cümle: yoġise cümle T / yoġise M 
3302

 edip żabš eylerler idi: eyler idi M / eylerleridi TDK 
3303

 olmuşdu: olmuşdur T, TDK 
3304

 ol cümle āteş-ĥāneleri yıķıp: cümle ol āteş-ĥāneleri yıķıp M / ol cümle āteş-ĥāneleri TDK 
3305

 de: T ve TDK’de yok 
3306

 meh-pāre ķızları: ķızları meh-pāre gibi güzelleri T 
3307

 mel‘ūnlarla: mel‘ūnlar M 
3308

 ederlerdi: ederler idi T, M 
3309

 ola ki ol gün: günü ola M / ola ol gün TDK 
3310

 gider idi: giderler idi M 
3311

 ‘avrat ve oġlan cümle bir yere gelip: ‘avrat oġlan cümle bir yere cem‘ olup T / ‘avrat oġlan cümle bir yere 

gelip M 
3312

 birbiriyle: biri biriyle M 
3313

 girerlerdi: girerler idi T, M 
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ederlerdi.
3314

 [M 21a] Cümle memlekete
3315

 fermānlar gidip tenbíhler olundu ki bir daĥı ol 

eski āyín-i bāšıllarını işlemeyip terk edeler ve kimse ķızını šaşra çıķarıp
3316

 nā-maģreme 

göstermeyeler. Pes āteş-ĥāneleri ĥarāb eyleyip ģaremlerini żabš eylediler
3317

 ve cümle 

eyledikleri yaramazlıķları bıraġıp dünyāyı
3318

 ol kendileriniñ işledikleri yaramaz işlerden 

pāk ü pākíze eylediler. Şöyle ki hiçbir
3319

 āteş-perest kendi çirkin ‘ādetini göstermege
3320

 

bir daĥı
3321

 ķādir olamayıp kimisi gerçekden Ģaķ díne girip ve kimi de
3322

 ķılıç 

ķorķusundan meźhebini gizledi. Tāríĥ ŝāģibleri bunda bir gūne dāĥı rivāyet eyleyip 

demişlerdir
3323

 ki Dārā ile İskender’iñ ceng eyledikleri yer Muŝul ešrāfında idi. Çünki Dārā 

helāk olup İskender ‘Acem taĥtına mālik oldu. Dārā’nıñ cümle erkān-ı devleti İskender’e 

ķul olup ģükmüne muší‘ oldular. Pes İskender ibtidā Bābil dedikleri şehre gelip ol 

vilāyetde ne ķadar sāģir var ise cümlesini helāk eyleyip şerlerinden cihān ĥalķını [TDK 

77b] emín eyledi ve ol vilāyetde olan āteş-ĥāneleri yıķıp
3324

 ĥarāb eyledi. Andan ŝoñra ol 

yerden göçüp Iŝfahān’a geldi. Anda olan āteş-ĥāneleri de ĥarāb eyledi
3325

 lākin Iŝfahān’da 

bir büyük āteş-ĥāne var idi ki içinde ģesāba gelmez ĥazíne olup nāzenín ķızlar ile šopšolu 

idi ve bu ķızlarıñ içinde Sām neslinden bir ķız var idi ki adına Āźer Hümāyūn
3326

 

derlerdi.
3327

 Ģüsnde āfet-i devrān olup ziyāde sāģire
3328

 idi. [T 60a] Çünki İskender 

emreyledi ki ol āteş-ĥāneyi de
3329

 ĥarāb eyleyeler. Pes bir niçe kimesne fermān üzere ĥarāb 

                                                 
3314

 ederlerdi: ederler idi T, M 
3315

 memlekete: memleketine TDK 
3316

 çıķarıp: çıķarmayıp M 
3317

 ģaremlerini żabš eylediler: ģaremlerini żabš edeler T / ĥazínelerini żabš edeler TDK 
3318

 eyledikleri yaramazlıķları bıraġıp dünyāyı: eylediklerini bıraġıp dünyāyı M / eyledikleri yaramazlıķları 

bıraġıp TDK 
3319

 hiçbir: bir M 
3320

 ‘ādetini göstermege: ‘ādeti göstermege T / ‘ādeti göstermegin TDK 
3321

 bir daĥı: M’de yok 
3322

 de: M’de yok 
3323

 demişlerdir: demişler TDK 
3324

 āteş-ĥāneleri yıķıp: āteş-ĥāneleri de TDK 
3325

 Andan ŝoñra ol yerden göçüp Iŝfahān’a geldi. Anda olan āteş-ĥāneleri de ĥarāb eyledi: Andan ŝoñra ol 

yerden göçüp Iŝfahān’a geldi. Anda olan āteş-ĥāneleri daĥı ĥarāb eyledi T / TDK’de yok 
3326

 Āźer Hümāyūn: Āźer T / Āviz TDK 
3327

 derlerdi: derler idi T, M 
3328

 ziyāde sāģire: lākin sāģir T, TDK 
3329

 de: T ve TDK’de yok 
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eylemege vardıķlarında
3330

 hemān-dem seģģāre ķız kendisini yedi başlı ejder ķıyāfetine 

ķoyup gelen ādemleriñ üstüne ģamle eyledi. Anlar da
3331

 buncılayın ejder üstlerine ģamle 

eyledigini gördüklerinde
3332

 cümlesi períşān olup ķaçaraķ
3333

 gelip İskender’iñ ģużūrunda 

vāķi‘ ģāli beyān eylediler ve dediler ki
3334

 pād-şāhım āteş-ĥāneniñ ķapısına vardıġımız
3335

 

gibi aġzı maġāra ķadar var bir ejder
3336

 üstümüze ģamle eyledi. Eger ķarşısında šurup 

ķaçmayaydıķ cümlemizi bir ānda helāk eyler idi
3337

 dediler. İskender
3338

 bunlardan
3339

 bu 

sözü işitdigi gibi bildi ki gördükleri gerçekden ejder degil [M 21b] belki šılsımdır. Pes 

Arisšo’yu ģużūruna
3340

 da‘vet edip ejderi def‘ eylemege bir çare eyle dedikde pād-şāhım 

ol
3341

 buyurduġuñuz ejder šılsım olmaķ gerekdir. Anıñ
3342

 ‘ilācını Belinas ģakím bilir 

dedikde İskender Belinas ģakími ģużūruna çaġırıp ejder aģvālini ŝorduķda
3343

 pād-şāhım 

siģrdir. Eger
3344

 fermānıñız olursa varıp sāģireyi
3345

 šutup ģużūruñuza getireyim dedi. 

İskender’dir
3346

 biz de seni anı def‘ eylemek için
3347

 da‘vet eylemiş idik.
3348

 Eliñden gelirse 

hemān šurmayıp var bir çāre eyle dedi. Pes Belinas’dır āteş-ĥāneye šoġru varıp gördü kim 

ķapısında šaġa beñzer bir ejder büklüm büklüm olup yatmış. Çünki Belinas’ı gördü.
3349

 

Hemān
3350

 yerinden ģareket edip üstüne ģamle eyledi. Ģakímdir aŝlā muķayyed olmayıp 

efsūnlarını bozmaġa başladı. Ķızdır kendisiniñ eyledigi efsūnlarıñ cümlesini gelen ādem 

                                                 
3330

 fermān üzere ĥarāb eylemege vardıķlarında: ĥarāb eylemege vardıķda T, TDK 
3331

 da: daĥı T 
3332

 eyledigini gördüklerinde: eylediklerini gördüklerinde T / eylediklerini gördükde TDK 
3333

 cümlesi períşān olup ķaçaraķ: ķaçaraķ cümlesi períşān olup T, TDK 
3334

 eylediler ve dediler ki: edip M 
3335

 ķapısına vardıġımız: vardıġımız T / ķapısına varıverdigimiz TDK 
3336

 ejder: ejderdir TDK 
3337

 eyler idi: eyleridi TDK 
3338

 İskender: İskender’dir T, M 
3339

 bunlardan: T ve TDK’de yok 
3340

 Arisšo’yu ģużūruna: ģużūruna Arisšo’yu T, TDK 
3341

 ol: T ve TDK’de yok 
3342

 anıñ: TDK’de yok 
3343

 ejder aģvālini ŝorduķda: ejderi dedi M 
3344

 eger: TDK’de yok 
3345

 sāģireyi: ol sāģiri T, TDK 
3346

 İskender’dir: T’de yok 
3347

 anı def‘ eylemek için: anı def‘ için T / anıñ’çin TDK 
3348

 eylemiş idik: eylemişidik TDK 
3349

 ķapısında šaġa beñzer bir ejder büklüm büklüm olup yatmış. Çünki Belinas’ı gördü: T ve TDK’de yok 
3350

 hemān: M’de yok 
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bāšıl eyledigini
3351

 gördügü gibi hemān-dem kendi ķıyāfetine girip Belinas’ıñ ayaġına yüz 

sürüp emān istedi ve lüšf edip ben faķíreniñ
3352

 ķanını pād-şāhdan dilek eyleyip ‘afv 

etdir.
3353

 Bilmezlikle bir küstāĥlıķdır eyledim. Bir daĥı eylemeyem
3354

 diyü ‘öźrler eyledi. 

Belinas’dır faķíre baķıp gördü kim bir māh-pāredir ki
3355

 dünyāda miśli görülmemiş.
3356

 

Biñ cānla ‘āşıķ olup İskender’den ŝuçunu baġışlatmaķ için va‘deler edip buyurdu āteş-

ĥāneyi ĥarāb eylediler. [TDK 78a] Andan ŝoñra ķızı yanına alıp pād-şāhıñ ģużūruna geldi. 

Ķızı šaşrada ķoyup kendisi içeriye girip dedi ki şehr-yārım ol yedi başlı ejder bir meh-

pāre
3357

 ķız imiş. Ammā ŝan‘atında
3358

 ĥayli merdāne olup efsūnla felegiñ ķulaġını burup 

ayı indirip
3359

 ŝaġmaġa ķādirdir. Buncılayın üstād ķız hiç ‘ömrümde görmedim. Sā’ir 

‘ulūm-ı ġaríbede üstād ve her fende isti‘dādı var.
3360

 Eger bir üstād ģakím yanında ola 

cihāna bir gelenlerden olurdu
3361

 ve ģüsnü ĥod hünerinden yüz ķat ziyāde bir meh-

pāredir
3362

 ki cihānda buña beñzer bir nāzenín görmedim. Pād-şāhımıñ iķbāl-i hümāyūnları 

ile varıp cümle eyledigi efsūnları
3363

 bozup períşān eyledigimde elimde zebūn olup benden 

[M 22a] emān istedi. Ben de emān verip yanıma alıp geldim. Eger pād-şāhım raġbet edip 

ĥidmetlerine alırsa ne güzel! Eger istemezlerse bu ķullarına iģsān buyursunlar ki
3364

 

kendime ĥātūn edeyim deyip ķızı pād-şāhıñ ģużūruna getirdi.
3365

 İskender gördü kim [T 

60b] ġāyetde güzel bir nāzeníndir. Belinas’a verip dedi ki çünki bu seniñ kendi şikārıñdır. 

Yine saña verilmek münāsibdir. Al seniñ olsun lākin mekr ü
3366

 efsūnundan ġāfil olmayıp 

                                                 
3351

 bāšıl eyledigini: ibšāl eyler anı T, TDK 
3352

 ve lüšf edip ben faķíreniñ: lüšf edip ben faķíriñ M 
3353

 eyleyip ‘afv etdir: eyleñ ‘afv etdiriñ T / ile ‘afv etdiriñ TDK 
3354

 eylemeyem: eylemeyeyim T, TDK 
3355

 ki: kim T / M’de yok 
3356

 görülmemiş: yoķdur T / yoķ TDK 
3357

 meh-pāre: māh-pāre M 
3358

 ŝan‘atında: ŝan‘atda T, TDK 
3359

 felegiñ ķulaġını burup ayı indirip: ķuluñuñ ķulaġını burup ayı indirip T / felegiñ ķulaġını burup ayı edinip 

TDK 
3360

 ġaríbede üstād ve her fende isti‘dādı var: ġaríbeye de isti‘dādı var M 
3361

 Eger bir üstād ģakím yanında ola cihāna bir gelenlerden olurdu: Bir ģakím yanında olsa cihānda bir 

gelenlerden olur T, TDK 
3362

 meh-pāredir: māh-peykerdir M 
3363

 efsūnları: T’de yok 
3364

 ki: M’de yok 
3365

 getirdi: getirip M 
3366

 mekr ü: mekr-i TDK 
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ŝaķın bir gün
3367

 seni eşek eylemesin diyü lašífe eyledi. Belinas’dır yer öpüp ķızı alıp 

götürdü ve kendisine ĥātūn edip niçe rūzgār birbirinden
3368

 murād alıp murād verdiler.  

 

BU MAĢAL İSKENDER ARİSŠO’YU DĀRĀ’NIÑ ĶIZI OLAN RUŞENG’İ İSTEMEK 

İÇİN ANASINA GÖNDERDİGİDİR
3369

 

 

Rāviyān-ı aĥbār bu yüzden rivāyet eylemişler ki çünki İskender gelip şehr-i
3370

 

Iŝfahān’da ķarār eyledi. Ne ķadar āteş-ĥāne varsa
3371

 cümlesini ĥarāb edip ol vilāyeti de 

āteşe šapanlarıñ āyín-i bāšıllarından pāk ü pākíze eyledi. Birķaç gün kendi ‘āleminde olup 

gāh bāġ u bāġ-çelerinde
3372

 şarāb-ı erġuvāní nūş edip sāzende vü çengíler temāşāsıyla
3373

 

eglenip [TDK 78b] gāh da šaġ ve ŝaģrālarında
3374

 geşt ü güźār edip seyr ü şikār eyler 

idi.
3375

 Pes
3376

 bu ģāl üzere kendi ‘āleminde iken bir gün Dārā’nıñ ģaremi ol şehrde 

olduġundan ĥaber-dār olduķda
3377

 niçe yük díbā vü ķumāş ve la‘l ü cevher ve ‘ūd u
3378

 

‘anber ve sā’ir tuģfeler gönderip ĥāšırlarını ŝordu ve ibtidā göñüllerini
3379

 bunuñ gibi 

lüšflarla kendisine rām edip ĥāšırlarını
3380

 ele aldı ve birķaç gün geçdikden ŝoñra Arisšo’yu 

yanına çaġırıp ĥazíneden niçe tuģfeler alıp var Dārā’nıñ ģaremine bizden selām edip 

ĥāšırlarını ŝor ve bizim bunda birķaç gün eglenmekden maķŝūdumuz ķızıñızı
3381

 almaķ 

olduġunu söyleyip ķızı iste. Görelim ne derler
3382

 diyü emreyledikde Arisšo’dur fermān 

                                                 
3367

 bir gün: bugün TDK / M’de yok 
3368

 birbirinden: biri birinden M, TDK 
3369

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
3370

 şehr-i: M’de yok 
3371

 varsa: var ise T, TDK 
3372

 bāġ-çelerinde: bāġ-çelerde TDK 
3373

 çengíler temāşāsıyla: çengílerle TDK 
3374

 ŝaģrālarında: ŝaģrālarda TDK 
3375

 eyler idi: eyleridi TDK 
3376

 pes: T ve TDK’de yok 
3377

 olduķda: olup T, TDK 
3378

 ‘ūd u: ‘ūd TDK 
3379

 göñüllerini: göñüllerin T, TDK 
3380

 ĥāšırlarını: ĥāšırını M 
3381

 eglenmekden maķŝūdumuz ķızıñızı: ārāmdan maķŝūdumuz ķızını M 
3382

 derler: der T, TDK 
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şehr-yārımıñdır
3383

 deyip ĥazíneden niçe gözler görmedik cevāhirler
3384

 ve tuģfeler alıp 

Dārā’nıñ sarāyına vardı
3385

 ve içeriye ĥaber gönderdi ki şehr-yārımız size [M 22b] selām 

gönderip
3386

 ĥāšırıñızı su’āl eyler ve murād eylediler ki ķızıñızı alıp ortañızda
3387

 olan 

yabancılıġı ķaldırıp
3388

 dostluġa döne. Taķdír böyle imiş ne çāre? Yoĥsa Dārā’nıñ 

ölmesinde bizim şehr-yārımızıñ aŝlā rıżāsı yoġdu.
3389

 Eceli bu yüzden imiş. Şimden ŝoñra 

sizlere lāyıķ olan oldur ki duĥter-i pākíze aĥteriñizi şehr-yārımıza verip biri biriñiz ile ĥıŝm 

olup dost olasız. Dārā’nıñ
3390

 vaŝiyyeti de budur. Pād-şāhımıza bir niçe vaŝiyyet eyledi. 

Şehr-yārımız sā’irlerin cümlesini
3391

 yerine getirip hemān bu ķaldı ve
3392

 bu ĥuŝūŝ için 

kendiler ‘azímet edip gelmişlerdir. Şimdi beni size gönderdi tā ki görem bu maŝlaģatda
3393

 

siziñ de rıżāñız var mı deyip getirdigi tuģfeleri de içeri
3394

 gönderdi. Bir zamāndan ŝoñra 

ĥaber çıķıp demişler ki Ģaķ Te‘ālā bu
3395

 pād-şāhımıza dünyālar šurduķça ‘ömrler versin ki 

bizi ĥākden ref‘
3396

 buyurmuşlar. Ķızımız anlarıñ cāriyesidir. Eger kendilerine ķul 

ederlerse
3397

 cān u göñülden ĥidmet eylerler ve eger ĥātūn edinirlerse yine kendiler bilirler. 

Biz iki ģālde de anlarıñ emrlerine
3398

 išā‘at eylemişizdir. Kendileri nice [T 61a] 

buyururlarsa öyle eylesinler.
3399

 Hemān bizim
3400

 elimizden gelen ķulluķdur dediler. 

Arisšo’dur bu cevābı alıp gelip İskender’e bir bir beyān eyledi. İskender’dir bunlarıñ išā‘at 

                                                 
3383

 Arisšo’dur fermān şehr-yārımıñdır: ve Arisšo’dur fermān şehr-yārımıñdır T / Arisšo’dur fermān şehr-

yārımıñ M 
3384

 cevāhirler: cevherler M 
3385

 vardı: varıp T 
3386

 gönderip: edip M 
3387

 eylediler ki ķızıñızı alıp ortañızda: eylediler ki ķızıñızı alıp ortalıķda T / eyledi ki ķızıñızı alıp ortalıķda 

TDK 
3388

 yabancılıġı ķaldırıp: yabancılıķ M 
3389

 yoġdu: yoġidi T, TDK 
3390

 duĥter-i pākíze aĥteriñizi şehr-yārımıza verip biri biriñiz ile ĥıŝm olup dost olasız. Dārā’nıñ: T’de yok 
3391

 sā’irlerin cümlesini: sā’irlerini cümle M 
3392

 ve: diyü M 
3393

 tā ki görem bu maŝlaģatda: tā kim göre bu maŝlaģatda T / tā ki göre bu maŝlaģata M 
3394

 deyip getirdigi tuģfeleri de içeri: getirdigi tuģfeleri de içeriye T / getirdigi tuģfeleri de içeri TDK 
3395

 bu: M ve TDK’de yok 
3396

 ref‘: refí‘ TDK 
3397

 ederlerse: ederler ise T 
3398

 ģālde de anlarıñ emrlerine: ģālde de anlarıñ emrine M / ģālde anlarıñ emrlerine TDK 
3399

 Kendileri nice buyururlarsa öyle eylesinler: Kendiler nice bilirlerse öyle eylesinler T / Kendiler nice 

bilirlerse öyle olsun emretsinler TDK 
3400

 bizim: TDK’de yok 
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edip rāżí olduķlarından şād olup bir mübārek vaķtde buyurdu ki bir ‘ālí dívān [TDK 79a] 

edip ne ķadar a‘yān-ı devlet ve erkān-ı salšanat varsa
3401

 cümlesi gelip yerli yerlerinde
3402

 

ķarār eylediler. Pes İskender
3403

 Dārā’nıñ ķızı Ruşeng’i kendisine nikāģ edip buyurdu ki
3404

 

şehri šonadıp niçe gün
3405

 şenlikler edeler. Andan ŝoñra cümle a‘yān-ı devlete ĥıl‘atler 

giydirip in‘ām ü iģsānlar eyledi.
3406

 Anlar da ķalķıp bir bir yer öpüp eyyām-ı devletine 

du‘ālar eylediler ve mübārek-bād dediler.
3407

 Pes
3408

 şehrdir šonanıp niçe günler cümle ĥalķ 

‘íş ü ‘işretler edip źevķ u
3409

 ŝafāda oldular. İskender de kendi nedímleri ile oturup meclis-i 

şāhāne ķurulup símín-ten sāķíler elinden altın ķadeģlerle
3410

 şarāb-ı erġuvāníler ŝunulup 

sāzende vü çengíler
3411

 ĥod ortalıġı velveleye verip bu üslūb üzere niçe günler dügün 

olduķdan ŝoñra İskender Dārā’nıñ ģaremine ĥaber gönderdi ki şenlikler tamām oldu. 

Şimden ŝoñra nigār-ı nāzeníni göndersinler dedikde anasıdır Ruşeng’e naŝíģatler edip dedi 

ki ķızım Ģaķ Te‘ālā Ģażretine çoķ şükrler ki İskender gibi şehr-yār-ı ‘ālí-şān saña raġbet 

edip seni kendisine ĥātūn edindi. Çünki bu sa‘ādete erişdiñ. Hemān şimden ŝoñra saña 

lāzım olan İskender’iñ emrine išā‘at edip yüz döndürmeyesin ve ĥāšırınca olup muģabbeti 

göñlünde muģkem edesin. Babañ Dārā’nıñ ölmesi
3412

 ile devlet ü ‘izzet bizden yüz 

çevirmişidi. Şimdi seni İskender kendisine ĥātūn edinmekle tekrār
3413

 ‘izzet ü devlet 

bulduñ. Hemān bunuñ şükrünü edip bir ĥoşça ol deyip niçe naŝíģatler eyledi. Andan ŝoñra 

Ruşeng’i zer ü zívere ġarķ edip la‘l ü cevāhir ile
3414

 ārāste eylediler ve niçe ķašār gözler 

görmedik cehíz ile gümüş tekerlekli altın
3415

 ‘arabaya bindirip cümle a‘yān-ı devlet 

                                                 
3401

 varsa: var ise M 
3402

 yerlerinde: yerinde TDK 
3403

 İskender: İskender’dir M, TDK 
3404

 ki: kim M 
3405

 gün: günler M, TDK 
3406

 in‘ām ü iģsānlar eyledi: in‘ām ü iģsānlar eylediler M / in‘ām iģsānlar eyledi TDK 
3407

 eylediler ve mübārek-bād dediler: edip mübārek-bād eylediler M 
3408

 pes: TDK’de yok 
3409

 źevķ u: źevķ TDK 
3410

 símín-ten sāķíler elinden altın ķadeģlerle: símín-ten sāķíler elinden altın ķadeģle M / TDK’de yok 
3411

 Bu kısımdan (3411. dipnot) 3427. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
3412

 ölmesi: ölmeklige TDK 
3413

 ile devlet ü ‘izzet bizden yüz çevirmişidi. Şimdi seni İskender kendisine ĥātūn edinmekle tekrār: TDK’de 

yok 
3414

 la‘l ü cevāhir ile: la‘l cevāhirle TDK 
3415

 ve niçe ķašār gözler görmedik cehíz ile gümüş tekerlekli altın: TDK’de yok 
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öñüne
3416

 düşüp hezār i‘zāz ü ikrāmla
3417

 İskender’iñ ģaremine götürdüler. Çünki aĥşam 

oldu. İskender’dir içeriye girdi. Dünyāda miśli görülmemiş
3418

 bir pençe-i āf-tāb gördü ki 

‘aķllar çāk çāk olur. Bir zamān ģüsnü temāşāsında ser-mest ü
3419

 ģayrān ķalıp buncılayın 

nigār-ı nāzeníniñ
3420

 kendisine ĥātūn olduġuna Ģaķ Te‘ālā Ģażretine şükrler eyledi. Çünki 

ŝabāģ olup āf-tāb-ı ‘ālem-tāb ķulle-i Ķāf’dan baş ķaldırıp nūru ile cihān rūşen oldu. 

İskender’dir ģaremden çıķıp gelip taĥtında ķarār eyledi. Cümle a‘yān-ı devlet gelip 

mübārek-bād eylediler. Ĥazíneler açılıp niçe in‘ām ü
3421

 iģsānlar olduķdan ŝoñra źevķ u
3422

 

ŝafāya başlayıp demler sürmege āġāz etdiler.
3423

  

 

[T 61b] BU MAĢAL İSKENDER’İÑ IŜŠAĢR’DA TAĤTA OTURDUĠUDUR
3424

 

 

 Çünki İskender birķaç gün
3425

 Iŝfahān’da ķarār eyledikden ŝoñra ‘Acem diyārında 

[TDK 79b] Kiyumerś zamānından beri şehr-yārlarıñ taĥt-gāhı olan Isšaģr’da varıp bir 

mübārek vaķtde taĥta oturup cümle a‘yān-ı devlet yer öpüp mübārek-bād eylediler. [TDK 

80a] Pes bundan ŝoñra İskender cümle
3426

 ‘Acem memleketini żabš edip ne ķadar şehr-yār 

varsa
3427

 [M 23a] her biriniñ begi ĥazíne vü píşkeşle gelip ķulluķlar ‘arż edip yine  ĥıl‘atler 

giydirilip eski yerlerinde ber-ķarār olurlar idi.
3428

 Çünki İskender bu ķadar şevket ü 

devletle
3429

 geçip taĥtında ber-ķarār
3430

 eyledi. Ģaķ Te‘ālā Ģażretine
3431

 ģamd edip dedi ki 

                                                 
3416

 öñüne: gözler görmedik cehíz ile gümüş tekerli altın ‘arabaya bindirip öñüne TDK 
3417

 ikrāmla: ikrām ile T 
3418

 miśli görülmemiş: görülmemiş miśli bulunmaz T 
3419

 ser-mest ü: TDK’de yok 
3420

 nāzeníniñ: nāzenín TDK 
3421

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
3422

 źevķ u: źevķ TDK 
3423

 etdiler: eylediler TDK 
3424

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
3425

 gün: T’de yok 
3426

 cümle: TDK’de yok 
3427

 varsa: var ise T / 3411. dipnottan buraya (3427. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M 

nüshasında yoktur. 
3428

 her biriniñ begi ĥazíne vü píşkeşle gelip ķulluķlar ‘arż edip yine  ĥıl‘atler giydirilip eski yerlerinde ber-

ķarār olurlar idi: her biri ĥazíne vü píşkeşler gönderip ķulluķlar ‘arż eylediler ve yine tekrār  ĥıl‘atler giydirip 

eski yerlerinde ber-ķarār oldular T / her biri ĥazíne vü píşkeşler gönderip ķulluķlar ‘arż edip yine  ĥıl‘atler 

giydirip eski yerlerinde ķarār oldular TDK 
3429

 şevket ü devletle: şevket ü devlet ile T / şevket devletle TDK 
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ģesāba gelmez ģamd ol Allāhu ‘ažímü’ş-şān Ģażretine olsun ki
3432

 beni bir avuç šopraķdan 

yaradıp cümle ķulları üzerine pād-şāh eylemekle başımı göklere erişdirip ‘izzet ü devlet 

verdi ve beni
3433

 Rūm memleketinden getirip bunca zamāndan beri yedi iķlím dört gūşe 

pād-şāhları
3434

 yüz süregeldikleri ‘Acem taĥtına beni oturdup
3435

 pād-şāh eyledi. Pes ben 

de Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
3436

 emrini yerine getirip ‘adl ü dād edip žālimlerden 

mažlūmlarıñ dādını
3437

 alıverip šul ĥātūnlarıñ ve yetímleriñ mühimmātını görüp cihānı [T 

62a] ıŝlāģ edeyim
3438

 ve kimseye ġadr u žulm edip mālı ve
3439

 mülküne ķaŝd eylemeyem. 

Eger ĥalķ baña kemlik ederse
3440

 de ben mümkin olduġu mertebe anlarıñ eylediklerine 

baķmayıp
3441

 yerine iyilikler eyleyeyim
3442

 ve bu dünyāda doġru yola gidip niçe ĥayrlar 

işleyeyim
3443

 ki āĥiretde necāt bulam. Zírā ādem dünyāda ne işlerse āĥiretde anı bulsa 

gerekdir ve kimseniñ manŝıbını elinden almayıp herkese devletimden bir ģiŝŝe vereyim. 

‘Āķil ü hünerli olanları ileri çekip niçe mertebelere
3444

 getirip ķadrlerini ‘ālí eyleyeyim
3445

 

ve cümle ĥalķıñ umūrunu muķteżā-yı şer‘-i şeríf
3446

 üzere görüp ‘āķilleriñ begendigi işleri 

işleyeyim.
3447

 ‘Adl ü dād ile eski cihāna tāze revnaķ verip niçe güzel ķānūnlar ķoyup 

kimseyi rencíde eylemeyeyim
3448

 ve yaramazlıķ edenlere cezālarını verip eyledikleri
3449

 

kemligiñ ķarşısında bir kemlik edip iyilik edenlere niçe ķat iyilikler edip in‘ām ü 

                                                                                                                                                    
3430

 ber-ķarār: ķarār M, TDK 
3431

 Ģażretine: Ģażretlerine M  
3432

 ‘ažímü’ş-şān Ģażretine olsun ki: ‘ažímü’ş-şāna ki T, TDK 
3433

 beni: benim T, TDK 
3434

 pād-şāhları: T ve TDK’de yok 
3435

 oturdup: M’de yok 
3436

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
3437

 ‘adl ü dād edip žālimlerden mažlūmlarıñ dādını: ‘adl dādla žālimlerden mažlūmlarıñ ģaķķını TDK 
3438

 edeyim: edelim M 
3439

 edip mālı ve: edip māl ü T / etmeyip māl TDK 
3440

 baña kemlik ederse: kemlik ederlerse T / baña kemlik ederlerse TDK 
3441

 baķmayıp: ķalmayıp M 
3442

 eyleyeyim: eyleyem T, M 
3443

 işleyeyim: işleyem T 
3444

 mertebelere: mertebeler TDK 
3445

 eyleyeyim: eyleyem T, M 
3446

 muķteżā-yı şer‘-i şeríf: muķteżā-yı şer‘ T, M 
3447

 işleri işleyeyim: işleri eyleyem T / işi işleyeyim TDK 
3448

 eylemeyeyim: eylemeyem T 
3449

 edenlere cezālarını verip eyledikleri: edenlere cezālarını verip eyledigi T / edenleri cezālarını verip 

eyledikler M 
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iģsānlar
3450

 edeyim. Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā Ģażretiniñ ‘avnıyla
3451

 Rūm’dan bu 

memlekete geldim tā ki bu diyārda
3452

 ne ķadar yaramaz işler var ise cümlesini giderip 

yerine Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
3453

 gönderdigi şerí‘ati üzere güzel ‘ādetler ķoyup pāk ü 

pākíze eylesem gerekdir. Bu tāĥta mālik olmaķdan maķŝūdum Ģaķ Te‘ālā’ya ķulluķ 

edenlere
3454

 ta‘žím ve
3455

 ‘izzet ü ikrāmlar edip āteşe šapanları ĥˇār u źelíl ve
3456

 ģaķír 

eylemekdir ve dermān-de vü ‘ācizelere merģamet edip her birine lüšf u iģsānlar [M 23b] 

edip
3457

 ķādir olduġum mertebe [TDK 80b] kendi rāģatımı bıraġıp Ģaķ Te‘ālā’nıñ 

ķullarınıñ
3458

 emn ü rāģatda olmalarını isteyip
3459

 aramaķdır ve žulm ü ġadr ile hiçbir
3460

 

kimseyi öldürmeyip her kimi ki öldürürüm
3461

 elbette bir ģüccet-i şer‘iyye ile Allāh 

Tebāreke ve Te‘ālā’nıñ rıżāsı üzere öldürürüm ve
3462

 her vechle ‘ālemi ıŝlāģ edeyim. 

Hemān Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā beni bu işlere muvaffaķ edip üstümüzden yaramaz gözü dūr 

eylesin deyip sözünü tamām eyledi. Cümle ehl-i dívān
3463

 çünki İskender’den bu sözü 

işitdiler. Bi’l-cümle
3464

 eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler.
3465

 Ģaķ Te‘ālā şehr-

yārımızıñ
3466

 vücūd-ı hümāyūnunu ekdārdan maŝūn u maģfūž eyleyip
3467

 dünyā
3468

 

durduķça ber-ķarār edip dā’imā bunuñ gibi iyi işlere muvaffaķ eyleye āmín
3469

 deyip yerli 

                                                 
3450

 iyilikler edip in‘ām ü iģsānlar: iyilik edip in‘ām ü iģsānlar T / iyilik edip in‘ām iģsānlar TDK 
3451

 Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā Ģażretiniñ ‘avnıyla: Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā Ģażretiniñ ‘avnı ile T / Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleriniñ ‘avnı ile M 
3452

 geldim tā ki bu diyārda: gelip bu diyārlarda T, TDK 
3453

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
3454

 edenlere: edenleri T 
3455

 ta‘žím ve: M ve TDK’de yok 
3456

 ĥˇār u źelíl ve: ĥor u M / ĥor TDK 
3457

 lüšf u iģsānlar edip: lüšf u iģsānlar eyleyip M / lüšf iģsānlar eyleyip TDK 
3458

 ķullarınıñ: ķullarını T / ķulları TDK 
3459

 emn ü rāģatda olmalarını isteyip: rāģatını M / rāģatın TDK 
3460

 žulm ü ġadr ile hiçbir: žulm ü ġadr ile hiç T / žulm ġadr ile hiçbir TDK 
3461

 öldürürüm: öldürem M 
3462

 ģüccet-i şer‘iyye ile Allāh Tebāreke ve Te‘ālā’nıñ rıżāsı üzere öldürürüm ve: cürmle öldürüp M 
3463

 cümle ehl-i dívān: TDK’de yok 
3464

 bi’l-cümle: M ve TDK’de yok 
3465

 eylediler: edip M, TDK 
3466

 şehr-yārımızıñ: şehr-yārımızı M, TDK 
3467

 vücūd-ı hümāyūnunu ekdārdan maŝūn u maģfūž eyleyip: M ve TDK’de yok 
3468

 dünyā: dünyālar TDK 
3469

 āmín: T ve TDK’de yok 
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yerine gitdiler. İskender’dir bu ģāl üzere niçe günler gāh ĥalķıñ maŝlaģatını görüp gāh da 

kendi źevķ u ŝafāsında ve seyr ü şikārında ve gāh geşt ü güźārında
3470

 oldu. 

 

BU MAĢAL İSKENDER ĤĀTŪNU RUŞENG’İ RŪM’A GÖNDERİP VE ARİSŠO’YU 

KENDİ YERİNE ĶĀ’İM-MAĶĀM EDİP KENDİSİ CİHĀNI SEYREYLEMEK MURĀD 

EYLEDİGİDİR
3471

 

 

Çünki İskender ‘Acem taĥtına mālik olup cümle memleket emrine rām oldu. 

Vilāyet vilāyet fermānlar gidip cemí‘ şehrlerde aķçe İskender adına sikkelenip ķılā‘ 

żābıšları ve bilād
3472

 ģākimleri hep kendi šarafından oldu lākin bundan ŝoñra yine de
3473

 

‘Acem diyārı ĥalķından emín olmayıp bu yeriñ ādemísi ne ķadar iyilik de görse
3474

 yine 

Rūm ĥalķına [T 62b] muģabbet eylemeyip
3475

 fırŝat bulduķlarında bir
3476

 fitne ķoparmaları 

muķarrerdir deyip bir gece Arisšo’yu ģużūruna da‘vet edip ikisi de
3477

 tenhāda umūr-ı 

devlete müte‘alliķ niçe muŝāģabetler
3478

 eyleyip İskender dedi ki Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ 

lüšfuyla
3479

 ‘Acem memleketine mālik olup cümle vilāyet bize müsaĥĥar oldu lākin 

göñlüm bir yerde oturup ķarār eylemek istemez. Felek gibi dā’imā bir yerde
3480

 šurmayıp 

cihānı gezmek ister
3481

 tā ki ‘ālemi šolanıp her vilāyetde ne vardır göreyim ve cihānda 

bizden daĥı ziyāde devlet ü salšanata mālik bir
3482

 pād-şāh var mıdır bileyim. Bunu fikr 

eyledim ki kendim bu maģalden ķalķıp gitdikde
3483

 ne ķadar ĥazíne vü mālım var ise 

                                                 
3470

 źevķ u ŝafāsında ve seyr ü şikārında ve gāh geşt ü güźārında: źevķ u ŝafāsında ve seyr ü şikārında M / 

źevķ ŝafāsında ve seyr şikārında ve gāh u güźārında TDK 
3471

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
3472

 ķılā‘ żābıšları ve bilād: ķal‘a żābıšları ve şehr M 
3473

 de: T ve TDK’de yok 
3474

 görse: görseler M, TDK 
3475

 eylemeyip: olmayıp TDK 
3476

 bir: bir bir M 
3477

 de: M’de yok 
3478

 muŝāģabetler: muŝāģabet M 
3479

 Ģażretleriniñ lüšfuyla: Ģażretiniñ lüšfu ile T, TDK 
3480

 yerde: yere TDK 
3481

 ister: isterim T, TDK 
3482

 bir: T ve TDK’de yok 
3483

 kendim bu maģalden ķalķıp gitdikde: bu maģalden ķalķdıķda M / kendim bu maģalden ķalķdıķda TDK 
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cümlesini Rūm’a göndereyim. Zírā Rūm ķadímden bizim vilāyetimizdir.
3484

 Anda māl ü 

ĥazínemiz her vechle maģfūž olur.
3485

 Bunda ķomaġı münāsib görmedim. Daĥı [TDK 81a] 

henüz elimize girmekle iģtimāldir ki biz gitdikden ŝoñra bir fitne žuhūr ede ve cümle [M 

24a] māl ü
3486

 menālimiz hevāya gide. Ŝoñra müşkil olur. Felegiñ buncılayın oyunları 

çoķ
3487

 olur. Rūzgāra i‘timād eylemek ‘āķil işi degildir. Her zamānda bení-ādem fā’ide 

etmeyip gāhí de żarar
3488

 rāst gelmesi muķarrerdir. Pes sen de Rūm’a varıp bizim yerimize 

ķā’im-maķām olup ‘aķl u re’yiñ ile taĥtımızı görüp gözetmeñ münāsibdir. Zírā buncılayın 

iş senden ġayrı
3489

 kimseniñ elinden gelmez ve degme ādem ‘aķl u tedbíri ile cihānı
3490

 

żabš edemez ve senden özge bizim memleketimizi görüp gözedir ādem olmaz. Tamām 

mertebe bizim ‘ırżımızı ŝaķınıp adımızı kemlik ile añdırmazsın ve geregi
3491

 gibi umūr-ı 

devleti görüp bir fitne vü fesād olmaķdan ŝaķınırsıñ. Pes vilāyetimizde sen ģākim olmaġla 

düşmen yol bulup bir żarar eylemege ķādir olamazlar ve ĥātūnumuz olan Ruşeng’i
3492

 alıp 

Rūm’a götür. Anı da bunda bıraķmaķdan ĥavf ederim
3493

 dedi. Çünki Arisšo’dur 

İskender’den bu sözleri
3494

 işitdi. Pād-şāha du‘ālar edip şehr-yārım Ģaķ Te‘ālā seni 

dünyā
3495

 durduķça ber-ķarār edip āfetlerden ŝaķlasın. Güzel fikr eylemişsiz. Kişi ŝoñunu 

ŝaymaķdan żarar görmez ve ‘āķıbetini ŝayan kimse cihānda hiç nedāmete düşmez.
3496

 Bu 

ķullarına fermān buyurduķları işi yerine getirmege
3497

 biñ cānla çalışıp elimden gelen 

mertebeyi diríġ eylemem
3498

 ve baş ve cānımı
3499

 şehr-yārım yoluna
3500

 fedā eylemekden 

                                                 
3484

 ķadímden bizim vilāyetimizdir: bizim ķadímden vilāyetimiz M 
3485

 māl ü ĥazínemiz her vechle maģfūž olur: māl ü ĥazínemiz maģfūž ķalır T / māl ĥazínemiz her vechle 

maģfūž olur TDK 
3486

 māl ü: māl TDK 
3487

 oyunları çoķ: oyunu çoķ T / oyunu çoġ TDK 
3488

 zamānda bení-ādem fā’ide etmeyip gāhí de żarar: vaķtde ādem fā’ide eylemeyip gāhíce żarara M / 

zamānda bení-ādem fā’ide eylemeyip gāh da żarar TDK 
3489

 buncılayın iş senden ġayrı: ancılayın iş senden ġayr M 
3490

 ‘aķl u tedbíri ile cihānı: ‘aķl u tedbír ile cihānı M / ‘aķl tedbírile cihān TDK 
3491

 añdırmazsın ve geregi: añdırma ve gerek T 
3492

 ĥātūnumuz olan Ruşeng’i: ĥātūnumuzu T / ĥātūnum Ruşeng’i M 
3493

 ederim: eylerim T, TDK 
3494

 Arisšo’dur İskender’den bu sözleri: Arisšo İskender’den bu sözler M / Arisšo’dur bu sözleri TDK 
3495

 dünyā: dünyālar TDK 
3496

 düşmez: düşmez ve M 
3497

 getirmege: getirmek TDK 
3498

 eylemem: eylemeyem T / eylemeyeyim TDK 
3499

 cānımı: cānımız M 
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elem çekmem
3501

 lākin pād-şāhım bu işe daĥı ziyāde taķayyüd edip bir muģkem tedbír 

olunmaķ gerekdir. Zírā pād-şāhım
3502

 çünki buncılayın uzaķ yerlere sefer eylemek murād-ı 

hümāyūnuñuz
3503

 olmaġın devletle ģareket buyurduķdan ŝoñra bu ķulları yalñız bir 

başımla
3504

 bu ķadar büyük memleketi nice żabš edeyim? Benim
3505

 elimden gelirse ancaķ 

Rūm memleketini görüp gözetmekdir. ‘Acem memleketini kim gözetsin? Buncılayın bir 

‘ažím memleketi ķolaylıġla fetģ eyledikden ŝoñra bir ālāy yabancı ādemlere i‘timād edip 

ģākim eylemek münāsib degildir ve bunca zamāndan beri şehr-yārlar żabš edegeldikleri 

vilāyetleri ģākimler elinde períşān eylemek de devletiñize lāyıķ degildir. [T 63a] Bunuñ 

gibi taĥtı żabš eylemek müşkil olduġu gibi bıraġıp gitmek de güçdür. Siz gitdikden ŝoñra 

[M 24b] her bir gūşeden ‘Acem şāhları
3506

 neslinden niçe şāh-zādeler
3507

 yüz gösterip her 

biri da‘vāya başlarlar ve içlerinden birisine ‘Acem ĥalķı išā‘at eyledikleri gibi cümlesi tābi‘ 

olup yanına gelirler. Andan ŝoñra Dārā’nıñ ķanını [TDK 81b] bahāne edip seyller gibi
3508

 

Rūm memleketi üzerine aķıp geldikde bu ķulları degil Rüstem’ler bile ķarşı ķoyamazlar. 

Ol zamānda iş ĥayli güç olur. Şehr-yārım ĥaber-dār olup gelince anlar cihānı fenāya 

verirler. Pes bu ķullarınıñ ĥāšırına bir tedbír gelir. Eger öyle olursa bunuñ gibi ķorķulardan 

emín oluruz. Ģālā bu memleketde şehr-yārlar neslinden ne ķadar şeh-zāde var ise 

cümlesini ģużūr-ı ‘izzetiñize da‘vet edip her birini bir şehre pād-şāh edesiz ve
3509

 kendi 

šarafıñızdan olan begleri cümle ķaldırıp ‘Acem memleketini bölük bölük edip her birine bir 

pād-şāhlıķ yer veresiz.
3510

 Böyle olunca şāh-zādeler vilāyetiñizi
3511

 żabš eylemek ārzūsuna 

düşüp
3512

 biri biriyle ĥuŝūmete başlayıp ikisi bir yere gelmezler. Biz de şerlerinden emín 

olup rāģatda oluruz ve hem cihān ĥalķı da şehr-yārıma bunca zamāndan beri şāhlar żabš 

                                                                                                                                                    
3500

 şehr-yārım yoluna: T ve TDK’de yok 
3501

 çekmem: çekmeyem T, TDK 
3502

 bu işe daĥı ziyāde taķayyüd edip bir muģkem tedbír olunmaķ gerekdir. Zírā pād-şāhım: TDK’de yok 
3503

 hümāyūnuñuz: hümāyūnları T, M 
3504

 bir başımla: başımla M / TDK’de yok 
3505

 benim: bilmem M 
3506

 her bir gūşeden ‘Acem şāhları: her bir gūşeden ‘Acem şāhı M / her gūşeden ‘Acem şāhları TDK 
3507

 şeh-zādeler: şāh-zādeler T, M 
3508

 seyller gibi: TDK’de yok 
3509

 ve: T ve TDK’de yok 
3510

 birine bir pād-şāhlıķ yer veresiz: birini bir pād-şāhlıķ edesin M 
3511

 şāh-zādeler vilāyetiñizi: şāh-zādeler vilāyetlerini M / şeh-zādeler vilāyetiñiz TDK 
3512

 düşüp: düşmeyip T 
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edegeldikleri memleketi ĥarāb eylemeyip yine pād-şāhlar
3513

 neslinden olanlara iģsān 

eyledi diyü du‘ālar ederler deyip sözünü tamām eyledi. Arisšo’nuñ bu
3514

 tedbíri 

İskender’iñ göñlünde
3515

 yer edip bunuñ için her şehre pād-şāh neslinden bir kimseyi 

ģākim eyledi ve ‘Acem memleketini
3516

 bölük bölük edip her birini bir şeh-zādeye
3517

 

verdi. Bunlara tāríĥ kitāblarında Mülūk-ı Šavāyif derler. El-ķıŝŝa
3518

 çünki ŝabāģ oldu. 

İskender fermān eyledi ki Arisšo mühimmātını görüp Rūm’a gitmege ģāżırlana ve ‘Acem 

memleketinde olan
3519

 kitāb-ĥānelerde ne ķadar kitāb varsa
3520

 cümlesini alıp Rūm’a bile 

götüre ve Fārisí dilinden
3521

 Yunan dili üzere tercüme oluna. Andan ŝoñra cümlesini 

ügürtleyip
3522

 bir kitāb yaza. Pes Arisšo’dur fermān üzere cümle mühimmātını görüp
3523

 

ģāżırlayıp ve kitāb-ĥānelerde olan kitābları alıp pād-şāhıñ ĥātūnu
3524

 Ruşeng’i taĥt-ı revāna 

bindirip Rūm’a revāne oldular. Meger Ruşeng İskender’den ģāmile olmuşidi. Günlerde bir 

gün Rūm’a gelip [M 25a] yerlerinde ķarār eylediler. Ruşeng’iñ ayı günü tamām olup bir 

ķutlu demde altın başlı ve
3525

 ŝırma ŝaçlı bir şeh-zāde šoġurdu. İskender’e müjdeciler gidip 

dünyāya bir şeh-zādeleri geldigini beşāret
3526

 eylediler. Dünyālar kendiniñ olduġu ķadar 

ziyāde şād olup
3527

 fermān eyledi kim adını İskenderuş ķoyalar.
3528

 Arisšo’dur Rūm’da 

pād-şāhıñ
3529

 yerine ķā’im-maķām olup umūr-ı devleti
3530

 görüp gözetmege başladı ve 

Rūm ĥalķı [TDK 82a] kendiden bi’t-tamām rāżí oldular.
3531

 

                                                 
3513

 yine pād-şāhlar: pād-şāh M 
3514

 bu: M’de yok 
3515

 göñlünde: göñlüne M 
3516

 memleketini: memleketi T 
3517

 şeh-zādeye: şāh-zādeye T, M 
3518

 el-ķıŝŝa: T ve TDK’de yok 
3519

 olan: T’de yok 
3520

 varsa: var ise T, M 
3521

 bile götüre ve Fārisí dilinden: bile götüre ve Fārisí dilden M / gide ve Fārisí dilinden TDK 
3522

 cümlesini ügürtleyip: cümlesi ügürtlenip T 
3523

 görüp: T ve M’de yok 
3524

 kitāb-ĥānelerde olan kitābları alıp pād-şāhıñ ĥātūnu: kitāb-ĥānelerden kitābları alıp ve pād-şāhıñ 

ĥātūnunu ki T / kitāb-ĥānelerden kitābı alıp ve pād-şāhıñ ĥātūnu TDK 
3525

 ve: M ve TDK’de yok 
3526

 beşāret: beyān TDK 
3527

 dünyālar kendiniñ olduġu ķadar ziyāde şād olup: ziyāde şād olup dünyālar kendiniñ oldu M / dünyālar 

kendiniñ olup ziyāde şād olup TDK 
3528

 İskenderuş ķoyalar: İskender-i Rus edeler T, TDK 
3529

 pād-şāhıñ: pād-şāhımıñ T 
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BU MAĢAL İSKENDER’İÑ KA‘BE-İ MÜKERREME’YE ZİYĀRET EYLEMEK İÇİN 

VARIP MÜŞERREF OLDUĠUDUR
3532

 

 

İskender çünki Arisšo’yu Rūm memleketine
3533

 kendi yerine ģākim eyledi.
3534

 Ne 

ķadar ĥazíne vü mālı var ise cümlesini
3535

 Rūm’a gönderdi. Niçe zamāndan beri [T 63b] 

‘Arabistān memleketini
3536

 işidip görmek ister idi. Pes ol demde emreyledi kim sefer 

tedārikini
3537

 göreler. Birķaç güne dek cümle mühimmātını görüp ibtidā Ka‘betullāh’ı
3538

 

ziyāret eylemek niyyetiyle yerinden ķalķıp beyābāna šoġru ‘azímet
3539

 eyledi. Cümle ‘Arab 

ķabíleleri
3540

 İskender’iñ Ka‘betullāh’ı ziyāret eylemek ķaŝdıyla
3541

 ‘Arabistān’a ‘azm 

eylediginden āgāh olduķlarında her biri ķādir olduġu ķadar píşkeşler ģāżır ü müheyyā
3542

 

edip İskender’iñ gelmesine muntažır olup
3543

 šurdular.
3544

 Bu šarafdan İskender ise her 

menzile gelip ķonduķda ol šaraflarda olan ķabíleler bölük bölük gelip ķulluķlar ‘arż edip 

šula šula ‘Arabí atlar ve ķašār ķašār develer
3545

 ve sā’ir ķādir olduķları mertebe píşkeşler 

getirmekde idiler. Bu ģāl üzere
3546

 İskender Ka‘betullāh’a varınca her ķonaķda niçe 

ķabíleler gelip išā‘at eylemekde idi.
3547

 El-ķıŝŝa İskender’iñ ol šarafa sefer eylediginden 

                                                                                                                                                    
3530

 umūr-ı devleti: umūrunu M 
3531

 ve Rūm ĥalķı kendiden bi’t-tamām rāżí oldular: ve Rūm ĥalķı kendiden bi’t-tamām rāżí oldu TDK / M’de 

yok 
3532

 Bu Maģal İskender’iñ Ka‘be-i Mükerreme’ye Ziyāret Eylemek İçin Varıp Müşerref Olduġudur: Bu 

Maģal İskender’iñ Ka‘be-i Mükerreme’yi Ziyāret Eylemege Gitdigidir M / TDK’de yok 
3533

 memleketine: memleketinde T 
3534

 eyledi: edip ve M 
3535

 cümlesini: cümle TDK 
3536

 memleketini: memleketi TDK 
3537

 tedārikini: tedārikin TDK 
3538

 mühimmātını görüp ibtidā Ka‘betullāh’ı: mühimmāt görülüp ibtidā Ka‘betullāh’ı M / mühimmātı görüp 

ibtidā Ka‘betullāh TDK 
3539

 ‘azímet: ‘azm M, TDK 
3540

 ķabíleleri: ķabílesiyle M 
3541

 Ka‘betullāh’ı ziyāret eylemek ķaŝdıyla: Ka‘betullāh’a ziyāret eylemek ķaŝdı ile T / Ka‘betullāh’a ziyāret 

eylemek ķaŝdıyla TDK 
3542

 píşkeşler ģāżır ü müheyyā: píşkeş ģāżır ü müheyyā M / píşkeşler ģāżır TDK 
3543

 olup: oldular ve T / oldular TDK 
3544

 šurdular: šurdu M 
3545

 šula šula ‘Arabí atlar ve ķašār ķašār develer: ķašār ķašār develer ve šula šula atlar T 
3546

 bu ģāl üzere: M’de yok 
3547

 ķabíleler gelip išā‘at eylemekde idi: ķabíle gelip išā‘at eylemekde M 
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cümle ‘Arab ķavmi ĥaber-dār olup muķaddemā zengí ‘askeri ve ‘Acem ‘askeri ķarşı 

ķoduķlarında başlarına gelen ģālleri cümle
3548

 işidip İskender’iñ cengde ĥaŝmına ġālib 

olageldigini
3549

 bilmişler idi. Pes cümle ‘Arabistān
3550

 memleketiniñ ne ķadar begleri ve 

belli başlıları var ise dürlü dürlü píşkeşlerle İskender’i ķarşılayıp išā‘at eylediler ve cān 

u
3551

 dilden ķulluġuna bel baġladılar. İskender de bunlara ‘izzetler edip beglerine ĥıl‘atler 

giydirip sā’irlerine in‘ām ü iģsānlar eyledi.
3552

 Anlar da İskender’iñ eyyām-ı devletine 

du‘ālar eylediler. Bu ģāl üzere İskender’dir günlerde bir gün Ka‘be-i Mükerreme’ye geldi. 

[M 25b] Menāsik-i ģaccı yerine getirip ibtidā Ka‘be’niñ eşigine baş ķoyup yüzünü yerlere 

sürüp Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā Ģażreti dergāhına tażarru‘ u niyāzlar eyledi.
3553

 Andan ŝoñra 

Ka‘be-i Mükerreme’yi šavāf edip
3554

 faķírlere ve muģtāclara ĥazíneler açıp in‘ām ü 

iģsānlar
3555

 eyledi ve ķurbānlar edip cümle Mekke-i Mükerreme ĥalķını żiyāfetle [TDK 

82b] lüšf u iģsānına ġarķ
3556

 eyledi ve tamām geregi
3557

 gibi ziyāret-i Beytü’l-ģarām’ı 

yerine getirdikden ŝoñra
3558

 Yemen šarafına ‘azímet edip bir niçe gün de ol šaraflarda gezip 

seyr ü temāşā eyledi.
3559

 Andan ŝoñra
3560

 yine ‘Iraķ memleketi šarafına gelip ķarār eyledi. 

Günlerde bir gün Ermen diyār
3561

 dedikleri şehriñ ģākiminden ulaķ gelip bu ĥaberi getirdi 

ki şehr-yārımız cümle ‘Acem memleketini āteşe šapanlardan pāk edip ne ķadar āteş-ĥāne 

                                                 
3548

 cümle: M’de yok 
3549

 ĥaŝmına ġālib olageldigini: ĥaŝma ġālib olagelmiş idügünü T / ĥaŝma ġālib olduġunu TDK 
3550

 ‘Arabistān: ‘Arab M 
3551

 cān u: cān TDK 
3552

 İskender de bunlara ‘izzetler edip beglerine ĥıl‘atler giydirip sā’irlerine in‘ām ü iģsānlar eyledi: 

İskender’e bunlar ‘izzetler edip ol daĥı beglerine ĥıl‘atler giydirip sā’irlerine in‘ām ü iģsānlar eyledi T / 

İskender’e bunlar ‘izzetler edip beglerine ĥıl‘atler giydirip ve sā’irlerine in‘ām ü iģsān eylediler TDK 
3553

 eyledi: eylediler M 
3554

 Ka‘be-i Mükerreme’yi šavāf edip: Ka‘be’yi šavāf eyleyip M / Ka‘be’yi šavāf edip TDK 
3555

 faķírlere ve muģtāclara ĥazíneler açıp in‘ām ü iģsānlar: faķr u muģtācına ĥazíneler açıp in‘ām ü iģsānlar 

T / fuķarāya ĥazíneler açıp in‘ām iģsānlar TDK 
3556

 ĥalķını żiyāfetle lüšf u iģsānına ġarķ: ĥalķına żiyāfetler ve lüšf u iģsānlar T / ĥalķına żiyāfetler ve lüšf 

iģsānlarla ġarķ TDK 
3557

 geregi: gerek T 
3558

 getirdikden ŝoñra: getirip TDK 
3559

 edip bir niçe gün de ol šaraflarda gezip seyr ü temāşā eyledi: edip bir niçe günler de ol šaraflarda gezip 

seyr ü temāşā eyledi T / eyleyip bir niçe gün de ol šarafları gezip seyr ü temāşā eyledikden ŝoñra M 
3560

 andan ŝoñra: M’de yok 
3561

 Ermen diyār: Āźer-ābād T, TDK 
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var ise cümlesini ĥarāb
3562

 eylediler ve aŝlā hiçbir šarafda düşmen ķomayıp cümle belli 

başlılarınıñ kimini
3563

 išā‘at etdirip ve kimini de helāk edip yerine ġayrı ģākim
3564

 

ķomuşlar iken ne ‘aceb Ermen dedikleri şehre aŝlā taķayyüd buyurmayıp aģvālini 

yoķlamadılar. Ģālā ol şehriñ içi āteş-ĥānelerle šopšolu. Ne ķadar ĥalķı
3565

 var ise ‘Acem 

‘ādeti üzere niçe yaramazlıķlar edip āteşe šaparlar ve ol şehriñ begi ‘Ād ķavmi neslinden 

bir pehlevāndır ki adına Devali derler. Rüstem’leri gözüne ŝalındırmaz bir zūrlu kimse 

olup ol yeriñ ķavmi cümle
3566

 kendisine išā‘at edip yoluna baş ve cān verirler ve adına šolu 

içip ve yerler.
3567

 Hemān
3568

 her ne fermān ederse emrinden ķıl ķadar šaşra iş işlemezler
3569

 

ve ne ķadar [T 64a] ĥarāc u maģŝūl var ise hep beglerine verip ģālā ol şehrde pād-

şāhımıñ
3570

 fermānı geçmeyip Devali’niñ emri yürür. Eger pād-şāhımız bu maŝlaģata 

taķayyüd buyurmayıp ihmāl ederlerse şübhesiz bizim elimizde olan şehri de alıp ‘Acem 

memleketine bir fitne vü fesād ŝalar demiş. Çünki İskender bu ģālden ĥaber-dār oldu. 

Emreyledi kim cümle ‘asker ģāżır ü müheyyā olalar. ‘Askerdir ģāżır olduķlarında hemān-

dem ‘Iraķ’dan bu ķadar ‘askerle
3571

 ķandesin Ermen deyip
3572

 ‘azm eyledi. Her ķal‘aya 

geldikçe içinde olanlar ķal‘anıñ anaĥtarını
3573

 getirip İskender’iñ öñüne ķoyup ķulluķlar 

[M 26a] ‘arż eylerler idi.
3574

 Çünki
3575

 Devali İskender’iñ bunca ‘asker ile üstüne ‘azímet 

ile gürleyip
3576

 geldiginden āgāh olduķda ġāyet ‘āķıllı kimse
3577

 olmaġın başına gelecek 

ģālden āgāh olup birķaç menzil ķarşı geldi ve
3578

 İskender’iñ öñünde yüzünü yere
3579

 sürüp 

                                                 
3562

 ĥarāb: helāk T 
3563

 başlılarınıñ kimini: başlılarını kimini kendilerine M / başlılarını kendilere TDK 
3564

 ģākim: ģākimler T, TDK 
3565

 ĥalķı: T ve TDK’de yok 
3566

 cümle: cümlesi TDK 
3567

 ve yerler: M’de yok 
3568

 hemān: T ve M’de yok 
3569

 ķadar šaşra iş işlemezler: šaşra iş eylemezler TDK 
3570

 pād-şāhımıñ: pād-şāhıñ T 
3571

 ‘Iraķ’dan bu ķadar ‘askerle: ‘Iraķ’dan bu ķadar ‘asker ile T / bu ķadar ‘asker ile M 
3572

 deyip: diyü M 
3573

 ķal‘anıñ anaĥtarını: anaĥtarın T, TDK 
3574

 İskender’iñ öñüne ķoyup ķulluķlar ‘arż eylerler idi: öñüne ķorlar ve ķulluķlar ‘arż edip temelluķlar ‘arż 

ederler T / öñüne ķodular ve ķulluķlar ‘arż edip temelluķlar ‘arż ederler ve TDK 
3575

 çünki: T ve TDK’de yok 
3576

 ile gürleyip: eyleyip TDK 
3577

 ‘āķıllı kimse: bahādır kimse T / ġam-gín TDK 
3578

 ve: M’de yok 
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eyledigi küstāĥlıķdan ‘öźrler diledi ve geregi
3580

 gibi ķulluġunu ķabūl edip išā‘at kemerini 

beline muģkem baġlayıp ģesāba gelmez ĥazíne vü tuģfeler [TDK 83a] ‘arż eyledi. 

İskender’dir Devali’niñ bu ģālini gördükde ŝuçunu ‘afv edip kendi şehrine yaķın yerde bir 

vilāyet iģsān edip
3581

 ĥāšırını ele alıp fermān eyledi şāhlara lāyıķ bir aġır ĥıl‘at giydirip ser-

efrāz eylediler
3582

 ve muraŝŝa‘ ķılıç ķuşadıp başına tāc ķodular.
3583

 Her vechle i‘zāz ü 

ikrāmlar eylediler. Devali
3584

 İskender’iñ buncılayın lüšf u iģsānına mažhar olduķda
3585

 şād 

olup eyyām-ı devletine du‘ālar eyledi ve cān u dilden ķulu ve ķurbānı oldu.
3586

 Ĥidmet 

kemerini
3587

 muģkem ķuşanıp pād-şāhı cümle a‘yānı ile żiyāfetler
3588

 eyledi ve niçe 

píşkeşler çekip ĥidmetinde aŝlā ķusūr etmedi.
3589

 İskender’dir ol yeriñ āb u hevāsından 

ģažž edip
3590

 bir iki hafta ol yerde eglenip bāġ u bāġ-çelerinde ‘íş ü ‘işretler eyledi ve šaġ 

ve ŝaģrālarında şikārlar edip niçe yüzden ŝafālar edip źevķ
3591

 sürdü ve ol şehrden aldıġı 

māl ile
3592

 Tiflis dedikleri şehri binā edip
3593

 ma‘mūr eyledi. Andan ŝoñra Berde‘ dedikleri 

vilāyetiñ ģākimi olan Nüşabe’den ĥaber-dār olmaġın ol yerden göçüp üstüne varmaġa ķaŝd 

eyledi. 

 

 

                                                                                                                                                    
3579

 öñünde yüzünü yere: öñüne yüzünü T / öñüne yüzünü yere TDK 
3580

 geregi: gerek T 
3581

 şehrine yaķın yerde bir vilāyet iģsān edip: şehriñ yaķın yerde vilāyet iģsān edip T / şehrine yaķın yerde 

vilāyet verip TDK 
3582

 giydirip ser-efrāz eylediler: getirip giydirdiler M 
3583

 ķodular: giydirip M 
3584

 Devali: Devali’dir T, TDK 
3585

 lüšf u iģsānına mažhar olduķda: lüšf u iģsānından M / lüšf iģsānına mažhar olduķda TDK 
3586

 eyledi ve cān u dilden ķulu ve ķurbānı oldu: eylediler ve cān u dilden ķul ķurbānı olup M / eyledi ve cān 

dilden ķulu ķurbānı oldu ve TDK 
3587

 kemerini: kemerine M 
3588

 żiyāfetler: żiyāfet TDK 
3589

 etmedi: ķomadı T, M 
3590

 edip: eyleyip T, M 
3591

 edip źevķ: T ve TDK’de yok 
3592

 ile: ise TDK 
3593

 edip: eyleyip M, TDK 
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BU DĀSTĀN İSKENDER’İÑ BERDE‘E VARDIĶDA NÜŞABE İLE OLAN AĢVĀLİ 

BEYĀNINDADIR
3594

 

 

Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden rivāyet ve bu gūne ģikāyet eylerler ki 

‘Acem diyārında Berde‘ adlı
3595

 bir vilāyet var idi ki āb u hevāsı
3596

 güzel cümle ešrāfı bāġ 

u bāġ-çelerle bí-bedel bir şehr-i zíbādır ki  ŝanki cennetden bir pāredir. İskender zamānında 

ol şehriñ pād-şāhı bir
3597

 ĥātūn idi ki adına Nüşabe derlerdi.
3598

 [M 26b] Dā’imā ‘íş ü 

‘işretle ‘ömr geçirip sāzende vü çengílerle demler sürerdi
3599

 ve bu Nüşabe gerçi ĥātūn idi 

lākin ‘aķl u re’y ile
3600

 niçe dil-āverlere ġālib olup eyledigi tedbíre
3601

 Arisšo’lar ģayrān idi. 

Kendi ĥidmetinde olanlar cümle māh-pāre nāzenín ķızlar
3602

 olup erkek cinsinden aŝlā 

yanına
3603

 kimse gelmez idi ve kendiniñ yanında
3604

 otuz biñ ķadar dil-āver şeh-bāz
3605

 

ĥidmet-kārları olup her biri ceng [T 64b] gününde
3606

 niçe bölük ‘askere ķarşı ķoyup
3607

 

Rüstem’lere cevāb vermege ķādir idiler.
3608

 Cümle memleketi ķulları żabš edip bir šarafdan 

düşmen žuhūr eyledikde varıp düşmeni períşān ederler idi.
3609

 İskender’dir Ermen’den 

ķalķıp gelip Berde‘ ŝaģrālarına otaķlarını
3610

 ķurup oturdu. Gördü kim cümle šopraġı misk 

ü ‘anber ve
3611

 hevāsı güzel yemişleri [TDK 83b] bí-bedel cennete beñzer bir maģal. Su’āl 

                                                 
3594

 Bu Dāstān İskender’iñ Berde‘e Vardıķda Nüşabe ile Olan Aģvāli Beyānındadır: Bu Dāstān İskender’iñ 

Berde‘e Vardıķda Nüşabe ile Olan Aģvālidir M / TDK’de yok 
3595

 adlı: derler idi M 
3596

 var idi ki āb u hevāsı: vardır ki āb u hevāsı T / vardır ki āb hevāsı TDK 
3597

 bir: M’de yok 
3598

 derlerdi: derler idi T, M 
3599

 sürerdi: sürer idi T, M 
3600

 ‘aķl u re’y ile: ‘aķlda re’yile TDK 
3601

 tedbíre: tedbírde T, M 
3602

 nāzenín ķızlar: ķızlar olup ve nāzenín cānlar T, TDK 
3603

 aŝlā yanına: yanında aŝlā M 
3604

 yanında: T ve TDK’de yok 
3605

 ķadar dil-āver şeh-bāz: dil-āver ve şeh-bāz M 
3606

 gününde: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
3607

 ķoyup: ķordu T, TDK 
3608

 Rüstem’lere cevāb vermege ķādir idiler: Rüstem’ler cevāb vermege ķādir degil idi TDK 
3609

 ederler idi: eylerler idi M / eylerleridi TDK 
3610

 otaķlarını: otaķların T, TDK 
3611

 ve: T ve M’de yok 



411 

eyledi ki bu vilāyetiñ ģākimi kimdir
3612

 ve bunuñ gibi yerde ne şekil şehr-yār atıp šutar? 

Dediler kim pād-şāhım bu vilāyetiñ şāhı
3613

 bir ĥātūndur ki re’y ü ‘aķlı
3614

 ile niçe erden 

mümtāz olup dil-āverlik kemerini yedi yerden ķuşanmışdır ve re‘āyā vü ĥalķını görüp 

gözetmekde ķıl ķadar ķuŝūr ķomayıp vilāyetiniñ umūrunu görmekde niçe ģākimlere
3615

 

ġālibdir. ‘Acem şāhlarınıñ
3616

 neslinden olmaġla faĥrlenip ‘askeri
3617

 kendiniñ ķullarıdır 

lākin bunca zamāndan beri kimse yüzünü
3618

 görmeyip yanına erkek ķısmından kimse 

yaķlaşmamışdır. Dā’imā niçe meh-pāre ķızlarla gece gündüz
3619

 ‘íş ü ‘işret eylemekdedir 

ve her bir
3620

 ķızıñ üstünde cihān mālları deger cevāhir olup ģüsnleri ĥod dünyāda 

görülmemişdir. Çengíleriniñ bir kerre āvāzını
3621

 işiden ‘aķl dā’iresinden çıķıp šaġlara 

düşüp dívāne olmaķdadır.
3622

 Bilmeziz
3623

 ne ģikmetdir ki kendi aŝlā ere šālib ü
3624

 mā’il 

olmayıp sāzla şarābdan ġayrı kimse meclisine
3625

 girmez. Gerçi kendisi perde altındadır 

lākin dā’imā ĥalķıñ meŝāliģinden ĥaber-dār olup ne ķadar işleri olursa
3626

 cümlesini 

gözetmekde ‘aķllar ģayrān olur.
3627

 Pād-şāhlara lāyıķ bir sarāyı vardır ki ancılayın sarāy
3628

 

hiçbir şehrde görülmemişdir. Şāhāne [M 27a] döşemelerle döşenip ortalıķ yerinde
3629

 yek-

pāre billūrdan bir taĥt ķonup
3630

 ešrāfında ģesāba gelmez şeb-çerāġlar vardır. Şöyle ki gece 

olduķda ay gibi żiyā verip aŝlā mūm yaķmaġa ģācet olmaz ve ol taĥtıñ yoluna çaķıl šaşı 

                                                 
3612

 vilāyetiñ ģākimi kimdir: vilāyete kim ģükm eyler M 
3613

 bu vilāyetiñ şāhı: hem bu vilāyetiñ şāhı T / TDK’de yok 
3614

 re’y ü ‘aķlı: re’y ü ‘aķl M / re’y ‘aķlı TDK 
3615

 ģākimlere: ģākimler T 
3616

 şāhlarınıñ: şāhlar M 
3617

 ‘askeri: T nüshasında “‘asker” şeklinde olup tekrarlanmıştır. 
3618

 yüzünü: yüzün T, TDK 
3619

 niçe meh-pāre ķızlarla gece gündüz: meh-pāre ķızlar ile gece ve gündüz M 
3620

 bir: M’de yok 
3621

 āvāzını: āvāzın T, TDK 
3622

 olmaķdadır: olur M 
3623

 bilmeziz: bilmeziz ki TDK 
3624

 šālib ü: M ve TDK’de yok 
3625

 sāzla şarābdan ġayrı kimse meclisine: sāz ile şarābdan ġayrı kimse meclisine T / sāz ile şarābdan ġayrı 

meclisine kimse M 
3626

 olursa: olur ise T 
3627

 olur: olur ve M, TDK 
3628

 sarāy: T’de yok 
3629

 yerinde: yerde T, TDK 
3630

 ķonup: ķoyup T / ķurup TDK 
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yerine la‘l ü
3631

 cevāhir döşenmişdir. Gündüz olduķda ol billūr taĥtda ķarār edip ešrāfında 

ay pāresi gibi cāriyeler ĥidmet edip sāz u sözle
3632

 aĥşamlara dek cān besleyip źevķ u 

ŝafālar eyler.
3633

 Aĥşam olduķda ŝummāķí mermerden yapılmış bir köşkü daĥı
3634

 vardır. 

Yalñız içine girip ŝabāģa deķ Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ķulluķ edip ‘ibādet eyler. Gecelerde 

ancaķ bir sā‘at ķadar uyuyup ķalanını cümle ‘ibādetle geçirir.
3635

 Ŝabāģ olduķda yine źevķ 

u
3636

 ŝafāsında olup ĥalķıñ düşen maŝlaģatları ģużūruna ‘arż olunup aralıķ yerde görüp her 

nice olmalı ise aña göre fermān edip dā’imā bu ģāl üzeredir diyü cümle aģvālini İskender’e 

[TDK 84a] beyān eylediler. İskender çünki Nüşabe’niñ buncılayın aģvālini işitdi. Görmek 

ārzūsuna düşüp bir šaríķla sarāyına varmaġa göñlü düşdü. Pes birķaç gün ol maģalde 

maķām edip
3637

 kendi ‘āleminde oldu ve gāhí seyr ü şikār ve gāhí geşt ü güźār eyledi.
3638

 

Bu šarafdan Nüşabe çünki İskender’iñ şehre yaķın yere gelip ķonduġundan āgāh oldu.
3639

 

Şāhlara lāyıķ yemekden ve şarābdan her ne mümkin ise [T 65a] cümlesini tedārik edip 

ķašārlarla bir niçe mu‘temed ĥidmet-kārla
3640

 gönderdi. Giden ādemlerdir İskender’iñ bār-

gāhına varıp getirdikleri yemegi ve meyveleri faġfūrí šabaķlara ķoyup ve
3641

 gūnā-gūn 

çiçekleri billūr şíşelere
3642

 dizip ģużūruna ‘arż eylediler. İskender’iñ yanında a‘yān u 

ekābirden ne ķadar ādem
3643

 var ise her birine başķa başķa yemekler ve yemişler getirip 

cümlesini ķonuķladılar. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere
3644

 her gün biri birinden a‘lā yemişlerden 

ve şarāblardan ve píşkeşlerden
3645

 getirirler idi. İskender Nüşabe’niñ bu ģāline ģayrān olup 

                                                 
3631

 la‘l ü: la‘l TDK 
3632

 sözle: söz ile T, M 
3633

 źevķ u ŝafālar eyler: źevķ u ŝafālar ile T / źevķ ŝafālar eyler TDK 
3634

 yapılmış bir köşkü daĥı: bir köşk daĥı yapılmış T, TDK 
3635

 uyuyup ķalanını cümle ‘ibādetle geçirir: oturup vaķtiniñ ķalanını cümle ‘ibādetle geçirirdi M 
3636

 źevķ u: źevķ TDK 
3637

 maķām edip: M’de yok 
3638

 oldu ve gāhí seyr ü şikār ve gāhí geşt ü güźār eyledi: olup seyr ü şikāra meşġūl oldu M / oldu ve gāhí seyr 

şikār ve gāhí geşt ü güźār eyledi TDK 
3639

 Bu šarafdan Nüşabe çünki İskender’iñ şehre yaķın yere gelip ķonduġundan āgāh oldu: T ve TDK’de yok 
3640

 edip ķašārlarla bir niçe mu‘temed ĥidmet-kārla: edip ķašārlarla bunca mu‘temed ĥidmet-kār ile T / etdirip 

ķašarlarla bir niçe ĥidmet-kār ile M 
3641

 yemegi ve meyveleri faġfūrí šabaķlara ķoyup ve: yemek ve meyve ve eşribe faġfūr šabaķlara ķoyup T, 

TDK 
3642

 şíşelere: şíşeler TDK 
3643

 a‘yān u ekābirden ne ķadar ādem: olan a‘yān-ı devlet ne ķadar T, TDK 
3644

 bu üslūb üzere: T ve TDK’de yok 
3645

 şarāblardan ve píşkeşlerden: şarābdan píşkeşler M 
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šarz-ı šavrını görmege daĥı [M 27b] ziyāde göñlü düşdü. Āĥir bunu fikr eyledi ki ķıyāfetini 

tebdíl edip elçilikle sarāyına vara ve ģużūruna girip göre ki
3646

 dedikleri yerinde midir. Pes 

üstünde şāhlara maĥŝūŝ olan libāsları çıķarıp ĥidmet-kārlar ķıyāfetine girdi
3647

 ve yanına 

birķaç ādem alıp elçiyim diyü Nüşabe’niñ sarāyına geldi. Gördü
3648

 kim āsmāna ser çekmiş 

bir sarāy-ı ‘ālídir ki ķapısında bir niçe ĥidmet-kār
3649

 bekleyip dururlar. İskender 

kendisiniñ pād-şāh šarafından elçilikle
3650

 gelip Nüşabe’ye buluşmaķ
3651

 istedigini [T 65b] 

dedikde ĥidmet-kārlardır Nüşabe’niñ ģużūruna ‘arż eylediler ki İskender šarafından bir 

güzel ŝūretli ‘aķl ü idrāk ŝāģibi kimse elçilikle
3652

 gelip ģużūr-ı ‘izzetiñize girmege iźn 

ister. Ne
3653

 fermān buyurursuz? Ķıyāfeti ĥayli cünbüşünden
3654

 aŝil-zāde olmaķ añlanır bir 

söz ehli kimsedir dediklerinde Nüşabe emreyledi kim sarāyıñ içini dürlü dürlü zínetlerle 

ārāste edip ne ķadar cāriye var ise
3655

 cümlesini ŝaf-ber-ŝaf ķarşısına dizip kendisi
3656

 

taĥtında ķarār eyledi. Andan ŝoñra sarāyıñ šaşrasını da cümle zínet eylemek fermān eyleyip 

buyurdu kim gelen elçiyi
3657

 ģużūruna getireler. Pes fermānı üzere cümle
3658

 sarāyı ārāste 

eyledikden ŝoñra İskender’e buyuruñ deyip öñüne düşdüler. İskender’dir hemān-dem 

belinde olan ķılıcı çıķarmayıp bí-pervā içeri girip
3659

 ve açmazdan ortalıġı göz terāzūsuna 

urup gördü ki
3660

 sarāyıñ içini
3661

 başdan başa zer ü zíver ile ārāste edip çaķıl šaşı yerine 

                                                 
3646

 elçilikle sarāyına vara ve ģużūruna girip göre ki: elçilik ile sarāyına vara ve ģużūruna girip göre T / 

elçilikle sarāyına vara ģużūruna girip göre TDK 
3647

 girdi: girip M 
3648

 gördü: M’de yok 
3649

 ‘ālídir ki ķapısında bir niçe ĥidmet-kār: ‘ālídir ki ķapısını bir niçe ĥidmet-kārlar M / ‘ālídir ķapısında bir 

niçe ĥidmet-kār TDK 
3650

 elçilikle: elçilige TDK 
3651

 buluşmaķ: buluşmaġa M 
3652

 elçilikle: elçilige TDK 
3653

 ne: TDK’de yok 
3654

 cünbüşünden: baĥşíşinden M 
3655

 sarāyıñ içini dürlü dürlü zínetlerle ārāste edip ne ķadar cāriye var ise: T ve TDK’de yok 
3656

 kendisi: kendi T, TDK 
3657

 šaşrasını da cümle zínet eylemek fermān eyleyip buyurdu kim gelen elçiyi: šaşrasında da cümleyi zínet 

eylemek fermān eyledi ve buyurdu ki gelen elçi T / šaşrasında da cümleyi zínet eylemek fermān eyledi ve 

buyurdu ki gelen elçiyi TDK 
3658

 cümle: M’de yok 
3659

 içeri girip: içeriye girdi T, TDK 
3660

 ki: kim M 
3661

 içini: içi T, TDK 
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la‘l ü
3662

 cevāhir [TDK 84b] ve inci döşemişler. Ŝanki dünyāda olan la‘l ü cevāhiri
3663

 bir 

yere getirip ol sarāya doldurmuşlar. Andan ŝoñra daĥı ileri varıp gördü ki
3664

 her biri 

cihāna bir gelmiş
3665

 nāzenín meh-pāreler başdan başa cevāhire ġarķ olup ŝaf-ber-ŝaf el 

ķavuşup šurmuşlar. Orta yerinde bir ‘ālí cevāhire ġarķ olup Nüşabe niķābla taĥt üstüne 

oturup ķarār eylemiş.
3666

 İskender’dir Nüşabe’yi gördükde elçiler ‘ādeti üzere yer öpmeyip 

gelip bí-pervā šurdu. Nüşabe ġāyet ‘āķile [M 28a] olup ferāset ŝāģibi olmaġla İskender’iñ 

böyle bí-pervā gelip aŝlā ta‘žíme muķayyed olmadıġından şübheye düşüp göñlünden bu 

ādem ne ‘aceb elçiler ‘ādeti üzere bize ta‘žím eylemedi.
3667

 Bunuñ bir sırrı olmaķ gerekdir. 

Kendisinden ŝorayım deyip İskender’i
3668

 başdan ayaġa varınca göz terāzūsuna urup bildi 

ki bu gelen ādem elçi olmayıp belki İskender kendidir. Ķıyāfetini
3669

 tebdíl edip gelmiş. 

Açmaz ķoyup o degilden geldi ve taĥt üzere yanında yer verip
3670

 buyuruñ dedikde 

İskender
3671

 çıķıp Nüşabe’niñ yanında ķarār eyledi. Andan ŝoñra Nüşabe İskender’iñ ģāl 

ü
3672

 ĥāšırını ŝorup ĥoş geldiñiz ŝafā geldiñiz
3673

 ķudūmüñüz ile meclisimizi müşerref 

eylediñiz
3674

 deyip niçe śenālar eyledi. İskender de
3675

 cevābında du‘ālar edip ‘ömrüñüz 

çoķ ola deyip elçiler ‘ādeti üzere getirdigi ĥaberleri
3676

 söylemege başlayıp dedi ki şehr-

yārımız beni
3677

 ģużūruñuza gönderip buyurdular ki biz bunca ‘askerle
3678

 bu vilāyete ayaķ 

baŝalıdan beri bānū-yı devrān ne ‘aceb bize ķarşı çıķmayıp ĥāk-pāyimize yüz sürmege 

                                                 
3662

 la‘l ü: la‘l TDK 
3663

 ve inci döşemişler. Ŝanki dünyāda olan la‘l ü cevāhiri: ve inci dökmüşler. Ŝanki dünyāda olan la‘l ü 

cevāhiri M / TDK’de yok 
3664

 ileri varıp gördü ki: ileriye varıp gördü kim T, TDK 
3665

 her biri cihāna bir gelmiş: cihāna bir gelmiş M / her biri cihāna gelmemiş TDK 
3666

 Orta yerinde bir ‘ālí cevāhire ġarķ olup Nüşabe niķābla taĥt üstüne oturup ķarār eylemiş: Orta yerine bir 

ĥālí taĥt ķurulup Nüşabe niķābla üstüne oturup šurmuşlar T / Orta yerine bir ‘ālí taĥtdır ķurulup Nüşabe 

niķābla üstüne oturup ķarār eylemiş TDK 
3667

 eylemedi: etmege muķayyed olmadıġından şübheye düşüp göñlünden T 
3668

 İskender’i: T’de yok 
3669

 ķıyāfetini: ķıyāfeti T 
3670

 üzere yanında yer verip: üzerinde yanında yer verip T / üzere yanında yer edip M 
3671

 İskender: İskender’dir M, TDK 
3672

 ģāl ü: ģāl T 
3673

 ŝafā geldiñiz: M’de yok 
3674

 eylediñiz: etdiñiz TDK 
3675

 de: T’de yok 
3676

 ĥaberleri: ĥaber M 
3677

 beni: bizi T, TDK 
3678

 biz bunca ‘askerle: biz bunca ‘asker ile T / bize bunca ‘asker ile M 
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gelmedi. Bizden
3679

 ne gūne zebūnluķ añladılar ki açmaz ķoyup aŝlā gözüne aldırmadılar? 

Bunca cihān şāhları ķılıcımız ķorķusundan ayaġımız tozuna yüzler
3680

 sürerken bānū 

ģażretleri hiç bizden ķorķmayıp muķayyed olmadılar. Birķaç gündür ki atımızıñ
3681

 ayaġı 

memleketleriniñ šopraġına baŝıp bu vilāyete sāye-i devlet ŝalalı bize ‘arż-ı ‘ubūdiyyet 

yerine yārān gibi şarāb u meze göndermeniñ ne mezesi var? Hele bu vaķte gelince 

gönderdiklerini ķabūl [T 66a] edip ve eyledigi küstāĥlıġı da
3682

 ‘afv eyledik lākin bundan 

ŝoñra gerekdir ki gelip ĥāk-pāyimize yüz süre diyü da‘vet için
3683

 beni gönderdi deyip 

sözünü tamām eyledi. Nüşabe’dir İskender’den bu cevābları [TDK 85a] işitdikde aġız açıp 

bu gūne cevāb verdi ki āferín seniñ gibi dil-āver şehr-yāra ki arslan gibi kendi fermānını 

yine kendisi getirip bir bir beyān eyleye.
3684

 Pehlevānım ma‘źūr ola ĥāšırıma öyle gelir ki 

siz elçi olmayıp belki şehr-yārımız İskender-i ŝāģib-ķırān
3685

 olasız. Zírā sözüñüz ķılıç gibi 

ādeme te’śír edip cigerimi pārelediñiz. Pes siz
3686

 [M 28b] İskender kendiñiz
3687

 olduķdan 

ŝoñra İskender’iñ ķılıcını vaŝf edip bize ne
3688

 ķorķu verirsiz? Şimdi siz kendi başıñız 

çāresini
3689

 görüñ ki kendi ayaġıñızla gelip
3690

 dāmımıza düşdüñüz dedikde İskender cevāb 

verip ey bānū-yı mu‘ažžam! Benimle İskender’iñ arasında ne münāsebet
3691

 vardır? Ol bir 

deryādır ki ben o deryānıñ bir
3692

 ķašresiyim. Anıñ ķapısında benim gibi niçe biñ ĥidmet-

kārı
3693

 vardır. Lüšf edip bunuñ gibi yaramaz fikri ĥāšırdan
3694

 gideriñ. Hiç İskender gibi 

şehr-yār böyle yere gelmege tenezzül mü eder?
3695

 Ben ancaķ söz ģammālı bir elçiyim. 

                                                 
3679

 bizden: bizde T, TDK 
3680

 yüzler: yüz M, TDK 
3681

 atımızın: atlarıñ T 
3682

 da: T ve TDK’de yok 
3683

 da‘vet için: da‘vetiçin TDK 
3684

 yine kendisi getirip bir bir beyān eyleye: kendi getirdi M / yine kendisi getire TDK 
3685

 şehr-yārımız İskender-i ŝāģib-ķırān: şehr-yār-ı cihān T, TDK 
3686

 olasız. Zírā sözüñüz ķılıç gibi ādeme te’śír edip cigerimi pārelediñiz. Pes siz: T ve TDK’de yok 
3687

 kendiñiz: siz M 
3688

 vaŝf edip bize ne: bize vaŝf edip T, TDK 
3689

 başıñız çāresini: başıñıza çāre T / başıñıza çāresini TDK 
3690

 ayaġıñızla gelip: ayaġıñız ile gelip M / ayaġıñızla TDK 
3691

 arasında ne münāsebet: ne münāsebeti T, TDK 
3692

 o deryānıñ bir: ol deryānıñ T / ol deryānıñ bir TDK 
3693

 ĥidmet-kārı: ĥidmet-kār T 
3694

 ĥāšırdan: ĥāšırından TDK  
3695

 tenezzül mü eder: tenezzül mü eyler M / ne münāsebeti var tenezzül mü eyler TDK 
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Ģużūruñuza gelip fermānlarını
3696

 getirdim dedi. Nüşabe cevāb verip žannederim ki siz 

İskender-i ŝāģib-ķırān olasız. Zírā sözüñüz ķılıç gibi ādeme te’śír edip yüreginde yer 

eyler.
3697

 Ey şehr-yārım! Siziñ nāmıñız nice ‘ālí ise sözüñüz de öyle
3698

 ‘ālídir. Elçileriñ ne 

cānı vardır ki bizim ģużūrumuzda buncılayın keskin sözler söyleyip istedigi gibi atıp 

šuta
3699

 ve yanımıza geldikde tekebbürlenip yer öpmeye? Buncılayın şevket ü kevkeb 

ancaķ pād-şāhlarda bulunup
3700

 ġayrı kimse ķādir degildir ve bundan ġayrı bizim 

yanımızda siziñ İskender olduġuñuza niçe delílimiz vardır dedikde İskender cevāb verip 

eger ben size keskin sözler
3701

 söyledim ise anda benim ne iĥtiyārım var? Baña öteden nice 

söyledilerse
3702

 gelip ģużūruñuza ol sözü ‘aynıyla naķl eyledim. Anı ben cebimden 

söylemem ki bunda şübheye düşesiz
3703

 ve geldigim vaķtde bí-pervā geldigimi ŝorarsañız 

İskender gibi yedi iķlím dört gūşeye mālik bir ŝāģib-ķırānıñ fermānı
3704

 ile geldim. Bende 

görülen şevket ü heybet şehr-yārımıñ şevket ü heybetidir.
3705

 Pād-şāhlar yanında elçiye 

zevāl olmamaķ eski ‘ādet olmaġla ben de ķorķusuz gelip şehr-yārımıñ fermānını size 

beyān eyledim. Lüšf edip bize ne cevāb verecek iseñiz hemān veriñ ki varıp pād-şāhımıza 

i‘lām edeyim
3706

 dedi. Nüşabe İskender’iñ buncılayın inkārını
3707

 görüp bir vechle 

kendisini ilzām eylemege ķādir olmadıķda ey şehr-yārım!
3708

 Hiç olur mu ki güneşi balçıķ 

ile ŝıvamaķ istersiz
3709

 deyip [TDK 85b] ķarşısında
3710

 šuran cāriyelere emredip varıñ
3711

 

İskender’iñ ŝūretini getiriñ diyü fermān eyledikde hemān-dem cāriyelerdir varıp ĥazíneden 

                                                 
3696

 fermānlarını: fermānları TDK 
3697

 žannederim ki siz İskender-i ŝāģib-ķırān olasız. Zírā sözüñüz ķılıç gibi ādeme te’śír edip yüreginde yer 

eyler: žannederim ki sen İskender-i ŝāģib-ķırān olasın. Zírā sözüñüz ķılıç gibi ādeme te’śír edip yüreginde yer 

eyler TDK / M’de yok 
3698

 öyle: T ve TDK’de yok 
3699

 šuta: šutamaz M 
3700

 şevket ü kevkeb ancaķ pād-şāhlarda bulunup: şevket ancaķ pād-şāhlarda olur T, TDK 
3701

 sözler: söz T, M 
3702

 söyledilerse: söylediler ise T 
3703

 düşesiz: düşesin TDK 
3704

 ŝāģib-ķırānıñ fermānı: ŝāģib-ķırān ki fermān M 
3705

 şevket ü heybetidir: şevketidir M 
3706

 edeyim: edelim T, TDK 
3707

 inkārını: inkārın T, TDK 
3708

 şehr-yārım: şehr-yār T, TDK 
3709

 ŝıvamaķ istersiz: ŝıvarsız ve ŝıvamaķ istersiz T / ŝıvamaķ istersin TDK 
3710

 ķarşısında: bir niçe yanında M 
3711

 Bu kısımdan (3711. dipnot) 3754. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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bir ģarír getirip Nüşabe’ye verdiler. Ol da İskender’e [T 66b] verip bu ŝūret İskender’iñ 

ŝūretidir. Eger size beñzerse hiç ‘inād eylemeñ ve
3712

 eger beñzemezse ol vaķtde söz siziñ 

olsun dedikde İskender’dir ģaríri eline alıp açıp baķdıķda gördü kim ‘aynıyla kendi
3713

 

ŝūretidir ve bir ķıl ķadar ŝūretle
3714

 ķıyāfetden farķ olmayıp
3715

 baķıp ģayrān oldu. [TDK 

86a] Artıķ inkār eylemege
3716

 ķādir olamayıp ‘āciz ü ģayrān ķaldı ve
3717

 ĥavfa düşüp 

buncılayın šar yerde yaķayı ele verdiginden ĥazān yapraġı gibi ditredi. Nüşabe’dir 

İskender’iñ ķorķduġundan ĥaber-dār olduķda dedi ki ey ĥüsrev-i kām-kār! Ne elem 

çekersin? Rūzgārıñ böyle oyunları çoķ olur. Ĥāšır-ı şerífiñize hiç keder gelmesin. Hemān 

bunu da kendi sarāyıñız bilip
3718

 beni de bir ĥidmet-kār cāriyeñiz šutuñ
3719

 ve cümle nemiz 

varsa
3720

 kendiñiziñ bilip ŝafāda oluñ. Bundan murād ģāşā sulšānıma bir żarar erişdirmek 

degildir. Belki biz dişiligimiz ile cihāndan ġāfil olmayıp siz nice erkek arslan
3721

 iseñiz biz 

de
3722

 dişi arslan olduġumuzu bildirmekdir ve bu da ma‘lūm-ı şerífiñiz ola ki gerçi ŝuret-i 

žāhirde bir zebūn ĥātūnum lākin tedbírim muķteżāsı üzere ‘asker çekip pehlevānlara ķarşı 

ķoduķda
3723

 niçe dil-āverleriñ alnına dāġ urmaġa ķādirim. Eger ĥaŝmım siziñ gibi şehr-yār 

da olursa ķarşısına çıķıp ceng ü cidālden yüz çevirmem. Eger baña ġālib olursañız ha bir 

šul ķarınıñ bir avuç ‘askerini bozmaķ bir ‘ažím hüner olmayıp ‘ālem ĥalķı işitdikde sizi 

‘ayblayıp şuncılayın zebūn ķarınıñ üstüne varmaġla bir ‘ažím iş mi eyledi derler lākin 

nuŝret ü žafer Ģaķ Te‘ālā’nıñ elinde olmaġın beni size ġālib eylerse ol zamān da ĥalķ 

derler ki āferín ol ķarıya ki
3724

 İskender gibi yedi iķlím dört gūşeye mālik olup cihān 

şāhlarını
3725

 ķılıcı altında zebūn eyleyen şehr-yārı aŝlā gözüne aldırmayıp ‘askerini períşān 

                                                 
3712

 ve: T’de yok 
3713

 kendi: ŝūreti kendi T 
3714

 ŝūretle: ŝūret ile T 
3715

 olmayıp: yoķ T 
3716

 inkār eylemege: inkāra T 
3717

 ve: T’de yok 
3718

 bilip: šutup TDK 
3719

 šutuñ: šutup TDK 
3720

 varsa: var ise T 
3721

 arslan: T’de yok 
3722

 de: daĥı TDK 
3723

 ķoduķda: ķoduķça TDK 
3724

 ki: T’de yok 
3725

 şāhlarını: şāhların TDK 
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eyledi deyip
3726

 nāmım Kahramān gibi ķıyāmete dek
3727

 dillerde dāstān olur. Eger ben 

ĥātūn olmaġla sarāyımdan šaşra çıķmayıp dā’imā perde altındayım lākin cihān şāhlarınıñ 

aģvālinden ĥaber-dār olup bütün ‘ālemde ne ķadar pād-şāh
3728

 var ise el altından her 

memlekete bir ferāset ŝāģibi üstād muŝavver gönderip başdan ayaġa varınca cümlesiniñ 

ŝūretlerini
3729

 taŝvír edip ģużūruma getirmişlerdir. Pes her biriniñ ŝūretine baķıp cümlesini 

birer birer nişānladım ve ‘aķl ü
3730

 idrākleri ne mertebe olduġunu taŝvírlerden bilip añladım 

ve bu pād-şāhlar içinde benim nažarıma siz ķadar bir şehr-yār gelmeyip cümlesiniñ içinde 

sizi ġāyet begendim deyip bunuñ gibi niçe
3731

 bí-pervā sözler söyledikden ŝoñra taĥtından 

aşaġı [TDK 86b] inip İskender’i ol taĥt üstünde
3732

 yalñız ķodu ve iki pād-şāh bir taĥta 

ŝıġmaz deyip emreyledi bir altın taĥt getirip evvelki taĥtıñ ayaġına ķodular. Geçip üstünde 

ķarār eyledi. İskender’dir Nüşabe’niñ bu ģāline ģayrān olup ģicāba düşdü ve söze ķādir 

olamayıp başını öñüne ŝaldı ve göñlünden dedi ki bu ĥātūnuñ ‘aķl ü idrākine Bārekallāh! 

Ne çoķ başlı ķarı olur. Buncılayın erkek ādem bile cihānda bulunmaz. Dişiligi ile bu šarz u 

šavra gökde olan melekler bile taģsín ü āferínler eylerler lākin buncılayın çeñelere i‘timād 

eylememek gerekdir. Belki ŝoñra bir mekr ü efsūnu ola deyip tekrār dedi ki böyle ‘aķl ü 

idrāk ehli nāzenínden ümmíd oldur ki kemlik gelmeye. Bize lāzım olan ķażāya rıżā verip 

teslím olmaķ gerekdir. Hemān śābit-ķadem olup edebimizle oturalım ve bí-ma‘nā yere 

niyāz edip bizi ŝalıver demeyip
3733

 güleryüz gösterelim. Zírā geçmiş zamānda bir
3734

 ŝuçlu 

ādemiñ boġazına ip šaķıp dār aġacına aŝmaġa götürürlerken
3735

 görmüşler ki ģerífde aŝlā 

elem ü ıżšırāb olmayıp sürūr ile gider.
3736

 İçlerinden biri [T 67a] behey ādem! Ne şenlik 

zamānıdır? Şimdi
3737

 seni götürüp öldürseler gerekdir. Ādem böyle vaķtde ne aġızla güler 

dedikde cevāb verip demiş ki benim ‘ömr-i nāzenínim eser yel gibi geçip gitdi. Ģālā ol 

                                                 
3726

 deyip: diyü T 
3727

 ķıyāmete dek: TDK’de yok 
3728

 pād-şāh: şehr-yār T 
3729

 ŝūretlerini: ŝūretlerin TDK 
3730

 ‘aķl ü: ‘aķl TDK 
3731

 niçe: TDK’de yok 
3732

 üstünde: üzerinde T 
3733

 demeyip: deyip TDK 
3734

 bir: bu TDK 
3735

 götürürlerken: götürürler lākin TDK 
3736

 gider: gidip TDK 
3737

 zamānıdır şimdi: yeridir şimdilik TDK 
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‘ömrden bir iki nefes ķalmış iken
3738

 lāyıķ mıdır ki anı da varıp feryād ü fiġānla geçireyim 

deyip bu sözde iken Ģaķ Te‘ālā ol
3739

 derd-mende ĥalāŝ ķapısını açmaġla ol belādan 

ķurtulmuş ve ķara günü aydınlıġa dönüp dārdan ĥalāŝ bulmuş. Çünki rūzgārda buncılayın 

niçe baġlı işler ķolaylıġla açılıp necāt bulmaķ mümkin imiş. Bize lāzım olan taķdíre teslím 

olmaķdır. Ümmídimiz budur
3740

 ki Ģaķ Te‘ālā kemāl-i kereminden
3741

 necāt verip bu 

varšadan ĥalāŝ eyleye deyip göñlünden bunuñ gibi niçe sözler söyleyip kendisine tesellíler 

verdi. Nüşabe ise ĥidmet kemerini ķuşanıp cāriyelere emreyledi ki yemek getirip pād-şāha 

żiyāfet eyleye. Pes cāriyelerdir fermān üzere faġfūrí muraŝŝa‘ šabaķlarla ve pírūze vü yāķūt 

kāselerle şehr-yārlara lāyıķ
3742

 yemekler getirip dizdiler. Andan ŝoñra taĥt [TDK 87a] 

üzerine bir altın tepsi ķoyup üstüne dört dāne billūr kāse ķodular ki biriniñ içi šolu altın 

olup ve biriniñ yāķūt ve biriniñ la‘l ve biriniñ de inci ile aġzına dek
3743

 šolu idi. Nüşabe’dir 

buyuruñ [T 67b] pād-şāhım yemege dedikde İskender bu nice mümkindir ki insān 

buncılayın šaşları ve altını yiye? Buyur demeniñ ne ma‘nāsı vardır? Eger maķŝūduñ bize 

żiyāfet eylemek ise yemek getir. Ol vaķtde buyuralım dedi. Nüşabe’dir gülüp ey şehr-

yārım! Altın ve cevāhir yenmedikden ŝoñra buña çaķ bu ķadar zaģmetler çekip yolunda 

başlar vermeniñ ne ma‘nāsı
3744

 vardır? Ma‘lūm oldu ki bu šaşlar hiçbir şey degildir. Bizden 

evvel gelenler bunları niçe hezār zaģmetle bir yere cem‘ edip yemeden gitdiler ise bizim de 

işimize yaramayıp bıraġıp gitsek gerekdir. Pes şehr-yārım size de lāyıķ olan oldur ki 

buncılayın šaşlara göñül baġlamayıp hemān evvelce bunuñ gibi aġır şeylerden etegiñ 

silkesin dedi. İskender’dir Nüşabe’ye cevāb verip dedi ki ey bānūlarıñ şāhı! Söyledigiñ söz 

hep
3745

 cümle yerindedir. Ģaķíķat bu šaşlar ve boncuķlar cümlesi
3746

 bir şeye yaramayıp 

maģallinde ādemiñ ķarnını šoyurmaz lākin bu su’āl size de gelir. Kāselere
3747

 la‘l ü cevāhir 

doldurup niçe raġbet edersiz ve tāc u
3748

 taĥtıñız da cevāhirle muraŝŝa‘ edip her birine 

                                                 
3738

 ķalmış iken: ķalmışiken TDK 
3739

 ol: TDK’de yok 
3740

 ümmídimiz budur: ümmíddir TDK 
3741

 kemāl-i kereminden: kemāl ü kereminden TDK 
3742

 lāyıķ: T’de yok 
3743

 dek: degin T 
3744

 vermeniñ ne ma‘nāsı: vermege ma‘nā TDK 
3745

 hep: T’de yok 
3746

 cümlesi: TDK’de yok 
3747

 kāselere: kāseler T 
3748

 tāc u: tāc TDK 
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göñül baġlarsız. Görüñ ki
3749

 söyledigiñiz sözden size de ĥiŝŝe çıķar mı?
3750

 Hele bize 

eyledigiñiz naŝíģatleri ķabūl eyledik. İdrākiñize hezār āferínler olsun ki buncılayın 

merdāne sözler söylediñiz dedi.
3751

 Nüşabe’dir İskender’den çünki āferín sözünü
3752

 işitdi. 

Ĥidmet edip yer öpdü ve emreyledi ki
3753

 ol kāseleri ķaldırıp yemek getireler. Pes cāriyeler 

her šabaġı getirdikçe
3754

 [M 29a] kendisi ibtidā šatıp çāşní-gírlik edip
3755

 andan ŝoñra pād-

şāhıñ öñüne ķodu.
3756

 İskender Nüşabe’niñ buncılayın ĥidmet-kārlıġına ta‘accüb edip 

ģayrān oldu.
3757

 El-ķıŝŝa Nüşabe’dir yemek tamām olunca ĥidmetden bir dem āsūde 

olmayıp pād-şāha
3758

 żiyāfet eylemekde aŝlā ķuŝūr ķomayıp cümlesini yerine getirdi. 

Çünki yemekdir tamām olup artıķ pād-şāhıñ gidecegi vaķt
3759

 oldu. Pes Nüşabe İskender’e 

ortalıķda geçen taķŝírātdan ötürü ĥāšırı ķalmayıp intiķām ķaŝd eylememesine ‘ahd etdirdi 

ve
3760

 kendi ķalemiyle bir ‘ahd-nāme yazdırıp
3761

 [TDK 87b] eline aldı ve i‘zāz ü ikrām ile 

pād-şāhı sarāyından
3762

 šaşra gönderdi. Çünki İskender
3763

 sarāydan çıķıp ķorķudan emín 

oldu. Ĥalāŝını Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden bilip çoķ şükrler eyledi ve
3764

 otaġına gelip kendi 

ŝafāsına meşġūl oldu. Ol gece istirāģat edip ŝabāģ olduķda
3765

 Nüşabe’dir yerinden šurup 

cāriyelerle
3766

 atlara süvār olup ĥadem ü
3767

 ģaşemle sürüp İskender’iñ ordusuna geldi. 

Gördü kim bir ŝaģrā-yı bí-pāyānda
3768

 ģesāba gelmez ‘asker ķonup yeryüzünü reng-ā-reng 

                                                 
3749

 ki: TDK’de yok 
3750

 çıķar mı: çıķar T 
3751

 dedi: TDK’de yok 
3752

 sözünü: T’de yok 
3753

 ki: kim T 
3754

 3711. dipnottan buraya (3754. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
3755

 edip: eyleyip M 
3756

 ķodu: ķordu M 
3757

 oldu: olurdu T, M 
3758

 pād-şāha: pād-şāhı T, TDK 
3759

 gidecegi vaķt: gidecek vaķti T, TDK 
3760

 ve: TDK’de yok 
3761

 ķalemiyle bir ‘ahd-nāme yazdırıp: ķalemi ile bir ‘ahd-nāme yazıp T / ķalemi ile bir bir ‘ahd-nāme 

yazdırıp M 
3762

 i‘zāz ü ikrām ile pād-şāhı sarāyından: i‘zāz ü ikrām ile pād-şāhı T / i‘zāz ikrāmla bār-gāhından TDK 
3763

 çünki İskender: İskender çünki M 
3764

 ve: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
3765

 gece istirāģat edip ŝabāģ olduķda: gecedir geçip çünki ŝabāģ oldu M 
3766

 cāriyelerle: cāriyeler ile M 
3767

 ĥadem ü: ĥadem TDK 
3768

 bí-pāyānda: bí-pāyāndır T 
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çadırlar ķaplamış ve altın ‘alemli ŝancaķlarla ortalıķ zeyn olmuş. Pād-şāhıñ otaġı öñüne 

gelip gördü ki
3769

 ašlasdan başı göklere erişmiş bir otaķ ķurulmuş ki diregi altından ve 

ipleri cümle ibrişimden olup ādem baķdıķça gözleri ķamaşır idi.
3770

 Ģayrān olup atından 

aşaġı indi. Dívān ĥidmet-kārları öñüne düşüp İskender’iñ ģużūruna götürdüler. Çünki 

içeri
3771

 girdi. Gördü kim bu ķadar cihān şāhları başlarını öñlerine ŝalıp ādābla diz çöküp 

oturmuşlar. İskender ise heybet ü ŝalābetle geçip taĥtında ķarār eyledi.
3772

 Ķarşısında ŝaf-

ber-ŝaf ĥidmet-kārlar el ķavuşdurup
3773

 šurmuşlar. Pes bu šarz u šavrı
3774

 gördükde heybet 

alıp hezār ‘acz ü niyāz ile gelip İskender’iñ öñünde yer öpüp šurdu. Pād-şāhdır emreyledi 

ki
3775

 bir altın taĥt getirip İskender’iñ taĥtınıñ
3776

 ķarşısına
3777

 ķodular. Otur dedikde tekrār 

yer öpüp ol taĥtıñ üzerine [M 29b] geçip oturdu.
3778

 Ķarār eyledikden ŝoñra
3779

 ģāl ü 

ĥāšırını ŝorup vāfir nevāzişler [T 68a] eyledi ve geldiginden ģažž eyleyip niçe ikrāmlar 

eyledi.
3780

 Andan ŝoñra emreyledi kim yemek getirip simāš çekeler. Pes çāşní-gírler misk 

ü
3781

 ‘anber ķoķulu dürlü dürlü leźíz yemekleri muraŝŝa‘ tabaķlarla
3782

 ve cevāhir kāselerle 

getirip [T 68b] dizdiler. Her birinden murād üzere yendikden ŝoñra sāķílerdir gelip 

cāmlardır šolup yürümege başladı.
3783

 Kelleler
3784

 germ ve síneler nerm olduķda 

sāzendelere
3785

 emrolundu. Gelip ortalıġa ŝafālar baĥş edip raķķāŝlar da meydāna 

girdiler.
3786

 Bir zamāndan ŝoñra İskender emreyledi ki Nüşabe’niñ ol nāzenín meh-pāre
3787

 

                                                 
3769

 ki: kim T, TDK 
3770

 gözleri ķamaşır idi: gözü ķamaşır idi M / gözleri ķamaşıp baķamadı TDK 
3771

 içeri: içeriye T, TDK 
3772

 eyledi: eylemiş M, TDK 
3773

 ķavuşdurup: ķavuşup M 
3774

 bu šarz u šavrı: šarz-ı šavrı T / šarz u šavrı TDK 
3775

 ki: M’de yok 
3776

 İskender’iñ taĥtınıñ: taĥtıñ M 
3777

 ķarşısına: ķarşısında T, TDK 
3778

 ol taĥtıñ üzerine geçip oturdu: kürsíniñ üstüne geçip ķarār eyledi M 
3779

 ķarār eyledikden ŝoñra: ķarār eyledikde andan ŝoñra T / andan ŝoñra M 
3780

 ve geldiginden ģažž eyleyip niçe ikrāmlar eyledi: ve geldiginden ģažž eyleyip niçe ikrāmlar eyledi ve 

TDK / M’de yok 
3781

 misk ü: misk M 
3782

 yemekleri muraŝŝa‘ tabaķlarla: yemekler muraŝŝa‘ tabaķlarla T / yemekleri muraŝŝa‘ tabaķlar M 
3783

 šolup yürümege başladı: šolup yürümege başlandı T / sürülmege başladı M 
3784

 kelleler: kelle M 
3785

 sāzendelere: sāzende M 
3786

 girdiler: girip M 
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çengíleri de meydāna gireler.
3788

 Pes fermān üzere meh-pāreler de kāküllerini ‘āşıķ
3789

 

göñlü gibi períşān edip ortalıġa [TDK 88a] fitneler ŝaldılar ve sāzlarla hem-āvāz olup ehl-i 

meclisi vālih ü dem-beste ķıldılar. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere aĥşama dek ‘íş ü
3790

 ‘işretler 

olunup demler sürüldü. Çünki aĥşam yaķın oldu. Nüşabe’dir yerinden ķalķıp pād-şāhıñ 

öñünde yer öpüp şehr-yārım gelmek irādet gitmek icāzet ķā‘idesi üzere iźn-i hümāyūnuñuz 

olursa
3791

 ben cāriyeñiz şehre gideyim diyü destūr istedikde İskender’dir bu gece bunda 

ķalıp siziñle bu šarz üzere ŝabāģa dek ‘íş ü ‘işret
3792

 edip yarın yeñi başdan bir tāze meclis 

ķuralım ve ‘íş ü ‘işret edip ŝafālar sürelim dedikde fermān şehr-yārımıñdır
3793

 deyip 

yerinde ķarār eyledi. Pes
3794

 bu üslūb üzere o
3795

 geceyi ŝabāģ eylediler. Çünki ŝabāģ oldu. 

Yeñi başdan bir meclis-i ĥāŝŝ ķurup yalñız İskender ile Nüşabe ķarşı ķarşıya
3796

 iki altın 

kürsí üzerine oturup sāzende vü çengíler de ancaķ Nüşabe’niñ meh-pāreleri olup bu šarz 

üzere
3797

 ‘işrete başladılar. Ķızlardır bülbüller gibi feryāda gelip ‘ālemi ‘işve vü şíveleri ile 

ķırıp geçirdiler. Raķķāŝlar çār-pārelerle meydāna girip sāzendeler de sāzını Zühre’ye 

diñletdiler. Sāķíler de
3798

 ŝurāģíniñ ķanını aķıdıp
3799

 sāġarıñ baġrını ĥūn eylediler. Pes sím-

ten sāķíler
3800

 elinden šolular
3801

 içilip cür‘aları šopraġa ŝaçılıp yeryüzünü lāle-zār edip bir 

‘ālem eylediler ki tā Cemşíd zamānından beri ol āna gelince bir şehr-yārıñ ģużūrunda 

buncılayın bir meclis olmuş degildi.
3802

 El-ķıŝŝa ol gün cām-ı Cemşíd’i āyíne-i İskenderí 

                                                                                                                                                    
3787

 meh-pāre: māh-pāre M / T’de yok 
3788

 gireler: gire M 
3789

 meh-pāreler de kāküllerini ‘āşıķ: meh-pārelerdir kāküllerin ‘āşıķıñ T / meh-pāreler de kāküllerin ‘āşıķıñ 

TDK  
3790

 ‘íş ü: ‘íş M 
3791

 olursa: olur ise T 
3792

 ‘íş ü ‘işret: ‘işret M 
3793

 şehr-yārımıñdır: şehr-yārımıñ M 
3794

 pes: TDK’de yok 
3795

 o: ol T, M 
3796

 ķarşıya: ķarşıda T, TDK 
3797

 šarz üzere: šarzla M / Bu kısımdan (3797. dipnot) 3809. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle 

M nüshasında yoktur. 
3798

 de: TDK’de yok 
3799

 aķıdıp: ŝaçıp T 
3800

 sím-ten sāķíler: símín-ten bedenler T 
3801

 šolular: šolu TDK 
3802

 degildi: degil T 
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edip sāġarı elden
3803

 ķomadılar ve sāzdan ġayrıya ķulaġ urmadılar. Bu üslūb üzere günüñ 

yarısı olup artıķ oturmaġa dimāġlarda taģammül ķalmadıķda İskender emreyledi kim 

Nüşabe için ĥıl‘at ü tuģfeler getirip şāhāne bir ĥıl‘at de giydirdiler
3804

 ve cümle 

cāriyeleriniñ her birine başķa başķa niçe la‘l ü cevāhirler verdiler. Pes Nüşabe’dir yer öpüp 

İskender’iñ eyyām-ı devletine du‘ālar eyledi ve bu ķadar ĥazíneler ile ķalķıp mesrūr 

şehrine geldi. 

 

[TDK 88b] BU MAĢAL İSKENDER’İÑ SEFER ĶAŜDI İLE OL YERDEN ĶALĶIP 

GÖÇÜP ĤAZÌNELERİNİ DEFN EYLEDİGİDİR
3805

 

 

 Çünki İskender Nüşabe ile ‘íş ü ‘işretler
3806

 eyleyip ŝafālar sürdükden ŝoñra 

Nüşabe’dir şehr-yārı vedā‘ edip şehrine gitdi. Ertesi dívān olup ne ķadar a‘yān-ı devlet
3807

 

ve erkān-ı salšanat var ise cümlesi İskender’iñ ģużūruna gelip cem‘ oldular. Pād-şāhdır 

göñlünde olan ārzūsunu ortaya [T 69a] getirip bunlara dedi ki dün gece ĥāšırıma geldi ki bu 

maģalden siziñle göçüp ešrāf-ı ‘ālemi gezeyim ve her vilāyete varıp seyr ü temāşā 

edeyim
3808

 tā ki murād üzere cihānı seyredip gezmeyince bir daĥı Rūm’a gitmeyelim
3809

 

[M 30a] ve ibtidā bu maģalden göçüp Elbürz dedikleri šaġa varıp [TDK 89a] anı temāşā 

edelim. Andan ŝoñra ŝaģrālara inip seyr ü şikārlar edelim ve deryādan
3810

 geçip öte šarafda 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri
3811

 müyesser eyledigi yere dek varıp ŝayd u
3812

 şikār ederek 

muķadder olduġu mertebe cihānı gezdikden ŝoñra dönüp Rūm’a gidelim. Benim
3813

 

ĥāšırıma gelen budur
3814

 siz ne dersiz dedikde cümle ehl-i dívān ķalķıp yer öpdüler ve pād-

                                                 
3803

 elden: elinden T 
3804

 ĥıl‘at de giydirdiler: ĥıl‘at giyürdiler TDK 
3805

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
3806

 ‘işretler: ‘işret T 
3807

 a‘yān-ı devlet: a‘yān u devlet TDK 
3808

 edeyim: edelim T 
3809

 3797. dipnottan buraya (3809. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
3810

 seyr ü şikārlar edelim ve deryādan: seyr ü şikārlar eyleyelim ve deryāyı M / ŝayd u şikār edelim ve 

deryādan TDK 
3811

 Ģażretleri: Ģażreti TDK 
3812

 ŝayd u: ŝayd TDK 
3813

 benim: T’de yok 
3814

 budur: budur ki T, TDK 
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şāha du‘ālar edip şehr-yārım Ģaķ Te‘ālā
3815

 bir günüñüzü biñ eylesin. Siz ne tedbír 

buyurursañız
3816

 bizim de tedbírimiz oldur ki
3817

 mübārek ayaġıñız baŝdıġı yere yüzümüz 

sürüp emriñizden ķıl ķadar šaşra ģareket eylemeziz. Eger āteşe giriñ diyü fermān 

buyurursañız girip šaġdan aşaġı kendiñizi atıñ diyü emrederseñiz atılıp
3818

 her ģālde pād-

şāhımızıñ emrine muší‘ ve ģükmüne rāżíyiz dediler. İskender
3819

 bunlarıñ išā‘atini 

gördükde şād olup her birine ĥıl‘atler giydirip cümle ‘askere in‘ām ü
3820

 iģsānlar eyledi ve 

ol maģalden göçüp bir iki menzil gitdiler. İskender gördü ki yanında olan ‘asker ġanímet 

mālından ĥazínelere mālik olmuşlar ve
3821

 kendi yanında da
3822

 ģesābsız ĥazíne var idi. 

‘Āķıbetini
3823

 ŝayıp fikr eyledi ki bu ķadar ĥazíneyi yanımızda gezdirmek çoķluķ münāsib 

degildir. Rūzgārıñ niçe oyunları olup belki bir yerde düşmen eline düşürüp żāyi‘ edeyiz. 

Münāsib olan bunu bir yerde ŝaķlamaķdır ve ‘asker ĥalķınıñ da ziyāde mālı olmaķ iyi 

degildir ki her biri ceng gününde ölüm ķorķusuna düşüp māllarından ayrılmaķ istemezler 

ve geregi gibi ceng eylemeyip
3824

 göñülsüz sa‘y ederler deyip buña bir çāre bulmaķ için
3825

 

‘uķalāsını yanına da‘vet edip müşāvere eyledi. Belinas ģakím ol maģalde ģāżır idi. Cevāb 

verip şehr-yārım bunuñ çāresi oldur ki bir vírāne yeri ķazıp ne ķadar ĥazíne var ise ķoyalar. 

Ķuluñuz bir
3826

 šılsım edeyim. Aŝlā kimse gelip almaġa ķādir olmasın ve cümle ‘asker de 

māllarını getirip defterle
3827

 ķosunlar
3828

 ve her biri mālına nişān ķoyup tekrār açdıġımızda 

gelip nişānıyla
3829

 bulsun dedi.
3830

 İskender bu re’yi begenip buyurdu ki bir vírāneyi 

ķazdılar.
3831

 Pād-şāhıñ ne ķadar
3832

 [M 30b] ĥazínesi var ise [TDK 89b] cümlesini ol 

                                                 
3815

 Te‘ālā: T ve TDK’de yok 
3816

 buyurursañız: buyursañız T 
3817

 ki: M’de yok 
3818

 atılıp: TDK’de yok 
3819

 İskender: İskender’dir T, M 
3820

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
3821

 ve: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
3822

 da: TDK’de yok 
3823

 ‘āķıbetini: ‘āķıbeti T, TDK 
3824

 ve geregi gibi ceng eylemeyip: ve gerek gibi ceng eylemeyip T / M’de yok 
3825

 bir çāre bulmaķ için: çāre bulmaġiçin M 
3826

 bir: T ve TDK’de yok 
3827

 defterle: defter ile M, TDK 
3828

 ķosunlar: ķosunlar dedi T, TDK 
3829

 nişānıyla: nişānı ile M 
3830

 bulsun dedi: alsınlar deyip T, TDK 
3831

 ķazdılar: ķazdılar ve M 
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ķazdıķları yere ķoyup ‘askere de emreyledi ki
3833

 ziyāde mālı olanlar getirip cümle mālını 

ol maģalle ķoyup
3834

 her biri bir nişān eyleye ki yine buluna.
3835

 Belinas’dır bu māllarıñ 

üstüne šılsım edip ‘alāmet için
3836

 bir míl dikdiler. Ģikmet Allāh’ıñ seferden döndükleri 

zamānda ol yere uġramayıp ġayrı yoldan gelmekle cümle defneyledikleri māl
3837

 anda 

ķaldı lākin ‘askeriñ seferlerde ellerine
3838

 ģesābsız māl girmekle [T 69b] ol bıraķdıķları 

māldan müstaġní oldular ve gitdiler.
3839

 

 

BU DĀSTĀN İSKENDER’İÑ BİR ŞEYĤİÑ DU‘ĀSIYLA BİR ĤİŜĀR ALDIĠIDIR
3840

 

 

Rivāyet olunur ki İskender bir yere sefer eyledigi zamānda ‘ādeti
3841

 bu idi ki her 

ķande bir ‘ābid ü zāhid kimse
3842

 var ise ayaġına varıp du‘āsını alırdı ve kendiniñ manŝūr u 

mužaffer olduġunu gözü açıķlarıñ du‘āsını almaķdan
3843

 bilirdi. Yanında olan dil-āver 

‘asker ĥalķından
3844

 ziyāde faķírlere ve dervíşlere muģabbet edip dā’imā du‘ālarından 

meded isteyip her birine ĥulūŝlar ‘arż ederdi.
3845

 Yanında olan a‘yān-ı devlet belki cümle 

‘asker pād-şāhıñ bu šarz üzere şeyĥlere meyl ü muģabbet eylediginden
3846

 ŝıķılıp açmazdan 

biri birine derler idi ki şehr-yārımızıñ ne olmaz ‘ādeti vardır. Dā’imā bir ālāy ŝūfílere
3847

 ve 

şeyĥlere muģabbet edip her zamān anlarıñ ayaġına varıp du‘ā ister. Ancılayın bengíleriñ 

du‘āsından ne olsa gerekdir? Pād-şāhları ceng gününde ĥaŝmına ġālib eden yarar ‘askerdir 

                                                                                                                                                    
3832

 ne ķadar: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
3833

 ki: M’de yok 
3834

 maģalle ķoyup: maģalde ķoyalar ve T, TDK 
3835

 nişān eyleye ki yine buluna: nişānla ki yine bulaķoyalar T / nişān eyledi M 
3836

 ‘alāmet için: ‘alāmetiçin TDK 
3837

 māl: mālı M 
3838

 ellerine: ellerinde TDK 
3839

 ve gitdiler: M’de yok 
3840

 Bu Dāstān İskender’iñ Bir Şeyĥiñ Du‘āsıyla Bir Ĥiŝār Aldıġıdır: Bu Dāstān İskender Bir Şeyĥiñ Du‘āsı 

Berekātıyla Bir Ĥiŝār Olduġudur M / TDK’de yok 
3841

 eyledigi zamānda ‘ādeti: eyledigi zamānda ‘ādet T / etdikde ‘ādet TDK 
3842

 kimse: TDK’de yok 
3843

 du‘āsını almaķdan: du‘āsından M / du‘āsını almaķla TDK 
3844

 yanında olan dil-āver ‘asker ĥalķından: yanında olan ĥalķıñıñ dil-āverlerinden M / ve yanında olan ‘asker 

ĥalķından TDK 
3845

 ederdi: ederdi ve TDK 
3846

 meyl ü muģabbet eylediginden: muģabbet eylediginden T / muģabbeti olduġundan TDK 
3847

 ŝūfílere: ŝūfíler T 
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ki ķılıçlarıyla
3848

 cihānı fetģ edip
3849

 her ķande varırlarsa cihān māllarını peydā ederler.
3850

 

Ŝūfíleriñ elinden buncılayın iş gelmez bir ālāy ŝomun ķıran iken
3851

 ikide bir de
3852

 pād-

şāhımız ŝanır ki hep bu işler ŝūfíleriñ olup pehlevānlarıñ olmaya deyip buncılayın niçe 

sözlerle İskender’i ‘ayblayıp her biri birer söz söylediler.
3853

 İskender ‘askeriñ buncılayın 

sözlerinden āgāh olduķda
3854

 cevāb vermeyip açmaz ķodu ve göñlünden maģalli geldikde 

ben size
3855

 ŝūfíleriñ kim olduġunu bildireyim. Ol vaķtde siz de göresiz ki kendiñiz
3856

 ķaçı 

bir aķçelik ādem imişsiz dedi. El-ķıŝŝa çünki İskender ģesāba gelmez [M 31a] ‘asker ile 

Elbürz dedikleri šaġa ‘azímet eyledi. Her menzile geldikde
3857

 ol yeriñ ĥalķı gelip 

kendisine išā‘at ederlerdi. Pād-şāh da kendi šarafından bunlara bir
3858

 beg dikip ol 

maģalden göçüp giderdi. Bu šarz üzere [TDK 90a] niçe šaġ aşıp ŝaģrā vü
3859

 der-bend 

geçdi. Günlerde bir gün bir maģalle geldi ki bir šaġıñ başında burc u bārūları
3860

 göklere 

çıķmış bir ķal‘a olup içine
3861

 bir ālāy yol kesici ģarāmíler girip vašan šutmuşlar ve dā’imā 

gelip geçen ĥalķı rencíde edip kimini ŝoyup ve
3862

 kimini de öldürürler imiş. Pes ol yeriñ 

ĥalķı gelip İskender’e ol ģarāmíleriñ
3863

 aģvālini söylediler. İskender’dir ķal‘ayı alıp 

ģarāmíler şerrinden ol
3864

 yolu pāk eylemek murād eyledi. Otaġını
3865

 ol ķal‘aya yaķın yere 

ķurup ‘asker ile ešrāfını ķuşatdı. Ģarāmíleriñ ķal‘ası ġāyet metín olmaġla İskender’i aŝlā 

ŝalındırmayıp bunca ‘askeri gözlerine aldırmadılar. Ķal‘alarınıñ ķapısını ķapayıp 

                                                 
3848

 ‘askerdir ki ķılıçlarıyla: ‘askerdir ķılıçları ile T, TDK 
3849

 edip: eyleyip M 
3850

 varırlarsa cihān māllarını peydā ederler: varırlar ise cihān mālları peydā ederler T / varırlarsa cihān 

mālları peydā eylerler M 
3851

 iken: T ve TDK’de yok 
3852

 ikide bir de: M’de yok 
3853

 birer söz söylediler: bir bir söz söylediler idi M 
3854

 İskender ‘askeriñ buncılayın sözlerinden āgāh olduķda: İskender’dir ‘askeriñ buncılayın sözlerinden āgāh 

olup T / İskender’dir ‘askeriñ bunca āgāh olup sözlerinden TDK 
3855

 size: sizi M 
3856

 kendiñiz: kendiñizi T 
3857

 geldikde: geldikçe M 
3858

 bir: TDK’de yok 
3859

 ŝaģrā vü: T ve M’de yok 
3860

 bārūları: bārūlar TDK 
3861

 içine: içinde M 
3862

 ve: T’de yok 
3863

 ģarāmíleriñ: ģırsızlarıñ T, TDK 
3864

 ol: M’de yok 
3865

 otaġını: otaġı T, TDK 
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İskender’iñ
3866

 ‘askeri degil Süleymān dívleri bile olsa bize
3867

 žafer bulamazlar deyip 

açmaz ķodular. İskender bunlara ādem gönderip ģużūruna da‘vet eyledi lākin giden ādemi 

ķal‘aya yaķlaşdırmayıp alarġa diyü šaşa
3868

 šutdular. Giden ādem ne ķadar ki elçiyim size 

ŝāģib-ķırān šarafından sözüm var diyegördü
3869

 aŝlā diñlemeyip bizim elçi ile olur [T 70a] 

işimiz yoķdur. Yaķlaşma ŝoñra seni helāk ederiz diyü cevāb verirler.
3870

 Ģerífdir gelip 

vāķı‘ ģāli İskender’e beyān eyledikde pād-şāh artıķ nā-çār olup
3871

 ‘askerine
3872

 emreyledi 

ki ĥiŝārı daĥı
3873

 muģkem ķuşadıp ceng ü cidāl ile fetģ edeler.
3874

 Pes bunca ‘askerdir at 

arķasına gelip ŝaf-ber-ŝaf ĥiŝārı ortaya aldılar lākin bir
3875

 šaġ başı olup aŝlā bir yerden 

çıķmaķ mümkin olmamaġla bir iş göremediler. Ancaķ bunuñ
3876

 bir šar yolu olup ol 

šarafda olanlara
3877

 yaķın varalım dedikçe yuķarıdan ‘ažím šaşlar atıp niçe ādemi helāk 

eylediler. El-ķıŝŝa bu ķadar ‘asker ķırķ gün ķırķ gece ol ĥiŝārı ķuşadıp sa‘y edegördüler bir 

çāre bulamadılar. Mancınıķ ile atdıķları šaşlar ķal‘aya erişmeyip aŝlā bir tedbír edemediler. 

[M 31b] Āĥir İskender dívān edip ‘askeriñ cümle belli başlarını yanına
3878

 da‘vet eyledi ve 

bunlara ne
3879

 tedbír edelim diyü müşāvere eyledi. Pehlevānlardır İskender’e du‘ālar edip 

dediler ki ma‘lūm-ı hümāyūnuñuzdur ki biz
3880

 bugün tamām ķırķ gündür gece ve gündüz 

kendimize bir ān
3881

 rāģatı ģarām edip sa‘y eylemekde [TDK 90b] aŝlā ķuŝūr ķomadıķ 

lākin bulutla ceng edip güneşi ķılıçla çalıp mızrāġla urmaġa ķādir degiliz.
3882

 Bu ĥiŝār göge 

                                                 
3866

 İskender’iñ: İskender T, TDK 
3867

 bize: bir M 
3868

 šaşa: šaşlara M 
3869

 sözüm var diyegördü: cevāb vardır diyegördü T / ĥaber vardır gördü TDK 
3870

 diyü cevāb verirler: diyü cevāb edip T / dediler M 
3871

 vāķı‘ ģāli İskender’e beyān eyledikde pād-şāh artıķ nā-çār olup: İskender’e vāķı‘ ģāli beyān eyledi. Pād-

şāh ‘āciz ķalıp nā-çār oldu T 
3872

 ‘askerine: ‘askere M / ‘askeri tedārike TDK 
3873

 daĥı: T’de yok 
3874

 ceng ü cidāl ile fetģ edeler: ceng ile fetģ eyleyeler M / ceng ü cidāl ile fetģ eyleyeler TDK 
3875

 bir: T ve TDK’de yok 
3876

 bunuñ: TDK ve M’de yok 
3877

 olanlara: olanlar T, TDK 
3878

 yanına: M’de yok 
3879

 bunlara ne: bunlarla T / bunlar ile ne TDK 
3880

 biz: bizim TDK 
3881

 gece ve gündüz kendimize bir ān: gece gündüz T / ki gece gündüz kendimize bir ān M 
3882

 bulutla ceng edip güneşi ķılıçla çalıp mızrāġla urmaġa ķādir degiliz: bunuñla ceng etmek güneşi ķılıç ile 

çalıp mızrāġla urmaġa beñzer. Ķādir degiliz T 
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çıķmış bir āfet olmaġla elimiz ermez ki bir tedbír edeyiz. Hemān pād-şāhım münāsib olan 

oldur ki
3883

 bu ĥiŝārı almaķdan ferāġat edip bu maģalden göçüp gideyiz. Zírā bunca günden 

beri
3884

 ķatı çoķ ‘asker helāk olup niçe şāh-bāz
3885

 dil-āverler mecrūģ oldular. Buncılayın 

bir küçücük ķal‘ayı fetģ etmek
3886

 ārzūsuna düşüp ‘asker ķırdırmanıñ ne ma‘nāsı vardır 

deyip cümlesi ķal‘anıñ fetģi mümkin olmadıġını ģużūr-ı pād-şāha i‘lām eylediler. İskender 

çünki ‘askeriñ ‘āciz olduġunu gördü. Su’āl eyleyip bu diyārda dünyā ārzūlarından geçmiş 

şeyĥlerden
3887

 kim vardır dedi. Meclisde olanlardan biri cevāb verip şehr-yārım fülān 

maġārada bir ‘ābid vardır ki ĥalķdan yüz çevirip dā’imā anda Ģaķ Te‘ālā Ģażretine 

‘ibādet
3888

 eylemekdedir dedi. Hemān-dem İskender yerinden ķalķıp kendiniñ maĥŝūŝ 

ĥidmet-kārlarından birķaç ādem ile sürüp ol maġāraya geldi. Yel mūmlarıyla
3889

 içine girip 

gitdiler. Çünki zāhid maġāranıñ içine
3890

 birķaç ādem girip kendisini mūmlar ile 

aradıķlarını gördü. Hemān-dem yerinden šurup šaşra çıķdı. İskender çünki gördü kim 

melege beñzer nūrāní bir kimse
3891

 yerinden ķalķıp kendilerine
3892

 šoġru teveccüh eyledi. 

Bildi ki şeyĥ ol kimsedir. Hemān
3893

 ileri gelip selām verdi. Zāhid de İskender’iñ selāmını 

alıp şöyle añlarım ki siz İskender dedikleri şehr-yār olasız dedikde İskender de belí ol 

günāh-kārız deyip şeyĥle el ele verip şeyĥiñ ‘ibādet-ĥānesine girip oturdular. İskender 

su’āl edip ey pír-i rūşen-żamír! Ne sebeble ĥalķdan ‘uzlet edip böyle tenhā [M 32a] 

yerde
3894

 oturmuşsuz? Bunda yemegi nereden bulup ne giyersiz
3895

 ve benim İskender 

olduġumu ne
3896

 bildiñiz dedi. Şeyĥ de cevāb verip ey şehr-yār-ı kām-kārım!
3897

 Āyíne 

                                                 
3883

 oldur ki: M’de yok 
3884

 beri: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
3885

 olup niçe şāh-bāz: oldu niçe şeh-bāz T 
3886

 küçücük ķal‘ayı fetģ etmek: küçük ķal‘ayı fetģ etmek T / küçük ķal‘ayı fetģ eylemek M 
3887

 şeyĥlerden: TDK’de yok 
3888

 ‘ibādet: niyāz TDK 
3889

 mūmlarıyla: mūmları ile M 
3890

 içine: içinde TDK 
3891

 kimse: kimsedir M / kimesne TDK 
3892

 kendilerine: kendilere TDK 
3893

 hemān: hemān-dem TDK 
3894

 yerde: M’de yok 
3895

 ne giyersiz: yersiz T / ve ne giyersiz M 
3896

 ne: neden M 
3897

 kām-kārım: kām-kār M 
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hemān siziñ gibi şehr-yārlarda bulunmayıp belki bizcileyin dervíşlerde de
3898

 [T 70b] 

bulunur. Ķalb derler bir āyínemiz vardır ki
3899

 dünyāda ne ķadar şey var ise cümlesi
3900

 

anda görünür. Sizi de ol āyínede görüp bildik deyip maġārada olduġunuñ sebebini beyān 

edip cihān ĥalķında vefā [TDK 91a] olmayıp dā’imā
3901

 ādemi kendi rāģatı üzere
3902

 

ķomadıķlarından bu
3903

 gūşeyi iĥtiyār eyledim ve otcaġızlarla geçinip esbābımı da
3904

 

kendim otlaķdan peydā eyleyip bu ģāl üzere geçinmege ķanā‘at eylemişim. Niçe yıllardır 

ki bu maġāradayım. Sizden ġayrı
3905

 kimse gelmeyip aŝlā insān yüzü
3906

 görmemişdim 

deyip tekrār İskender’iñ gelmesiniñ sebebini su’āl edip şehr-yārım sencileyin pād-şāh-ı 

‘ālí-şān ne sebeble bizim gibi faķíri
3907

 ziyāret eylemege tenezzül edip bunuñ gibi ķaranlıķ 

maġāraya geldiñiz dedikde İskender cevāb verip ey pír-i rūşen-żamír! Cenāb-ı Ģaķ Celle 

ve ‘Alā Ģażretleri demiri iki pāre edip yarısını ķılıç edip bizim gibi cihān-dārlarıñ eline 

vermişdir ki
3908

 bütün gün anıñla cihād edip düşmen ile ceng eyleriz ve yarısını anaĥtar 

edip siziñ gibi ‘ābid ü zāhidleriñ eline vermişdir ki dün yarılarında ol anaĥtarla
3909

 baġlı 

ķapıları açarsız ve bizim ķılıcımız ģaķíķatde demir olmaġın her zamān
3910

 kesmeyip gāhí 

pas šutmaġla bilenmege muģtāc olur lākin sizde olan anaĥtar daĥı
3911

 ģaķíķatde demir 

olmayıp belki du‘ādan
3912

 ‘ibāret olmaġın dā’imā te’śír üzere olup açmadıġı ķapı yoķdur. 

Ģālā bu šarafa gelip fülān yerde
3913

 šaġ başında bir ķal‘a var imiş ki içine bir ālāy ģarāmíler 

girip vašan šutup yoldan gelip geçenleri rencíde eylerler imiş.
3914

 Fetģ eylemek murād 

                                                 
3898

 de: TDK’de yok 
3899

 ki: M’de yok 
3900

 cümlesi: M’de yok 
3901

 olmayıp dā’imā: bulunmayıp dā’imā T / bulunmayıp TDK 
3902

 rāģatı üzere: rāģatında T, M 
3903

 bu: bir T 
3904

 geçinip esbābımı da: geçinip ve esbābımı T / geçinip esbābımı TDK 
3905

 ġayrı: ġayr M 
3906

 yüzü: yüzün T, TDK 
3907

 faķíri: faķíre T, TDK 
3908

 vermişdir ki: T’de yok 
3909

 anaĥtarla: anaĥtar ile T, M 
3910

 olmaġın her zamān: olmayıp her zamān T / olmaġın M 
3911

 daĥı: M ve TDK’de yok 
3912

 du‘ādan: ‘ādet TDK 
3913

 yerde: M’de yok 
3914

 geçenleri rencíde eylerler imiş: gideni rencíde eyler imişler T / gideni rencíde eylerler imiş TDK 
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eyledigimizde yine ķılıcımızıñ
3915

 kesmedigi vaķte rāst gelmegin niçe günlerdir ki ‘āciz ü 

ģayrān olmuşuzdur. Ģālā ĥāk-pāyiñize geldik ki lüšf edip du‘āñız berekātıyla
3916

 bize ol 

ķal‘anıñ ķapısını açasız dedi.
3917

 Çünki şeyĥ İskender’iñ
3918

 murādından [M 32b] āgāh 

oldu. Hemān-dem bir nefes edip du‘ā eyledikde gökleriñ ķapısı açılıp şeyĥiñ du‘āsı 

müstecāb oldu ve emr-i Ģaķķ’la gökden şimşekle šaşlar yaġıp ķal‘anıñ iki burcu yere 

berāber yıķıldı.
3919

 Çünki şeyĥ bu ģāli müşāhede eyledi. İskender’e var pād-şāhım 

murādıñız ģāŝıl olup
3920

 ķal‘anıñ işi tamām oldu dedi. İskender’dir şeyĥiñ elini öpüp
3921

 

vedā‘ edip otaġına geldi ve cümle a‘yān-ı devletini yanına
3922

 da‘vet edip źevķ u 

ŝafāyla
3923

 muŝāģabete başladı. Bir zamāndan ŝoñra ķapıcılar pād-şāhıñ ģużūruna girip 

şehr-yārım ķal‘anıñ diz-dārı anaĥtarlarını
3924

 eline alıp ĥāk-pāyiñize yüz sürmege 

gelmiş
3925

 ne fermān buyurursuz [TDK 91b] dediler. İskender’dir içeri
3926

 getiriñ diyü 

emreyledikde ķapıcılardır çıķıp
3927

 diz-dārıñ öñüne düşüp İskender’iñ ģużūruna getirdiler. 

Gelip pād-şāhıñ öñünde yer öpüp ķal‘anıñ anaĥtarlarını
3928

 ķoyup dedi ki şehr-yārım 

ķal‘amız degme tedbírle
3929

 fetģ olunması mümkin degil idi. Ģattā pād-şāhımız bunca 

sa‘ylar edip
3930

 niçe günden beri ģesāba gelmez mancınıķlar
3931

 atdılar. Bir šaşını 

ķoparmaġa ķādir olamamışlarken šāli‘-i hümāyūnları
3932

 ķuvvetli olmaġın dün gece 

gökden şimşeklerle büyük šaşlar yaġıp Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ ĥışmı
3933

 mancınıġı ile iki 

                                                 
3915

 ķılıcımızıñ: ķılıcımız M, TDK 
3916

 berekātıyla: bereketiyle M 
3917

 dedi: M’de yok 
3918

 İskender’iñ: İskender M 
3919

 burcu yere berāber yıķıldı: burcunu yere berāber yıķdı T, TDK 
3920

 olup: oldu T, TDK 
3921

 şeyĥiñ elini öpüp: şeyĥi T, TDK 
3922

 yanına: başına T 
3923

 źevķ u ŝafāyla: źevķ ŝafā ile TDK 
3924

 anaĥtarlarını: anaĥtarın T / anaĥtarı TDK 
3925

 gelmiş: gelmişdir T, TDK 
3926

 içeri: içeriye T, TDK 
3927

 emreyledikde ķapıcılardır çıķıp: emreyledi ķapıcılar M / emreyledi ķapıcılardır çıķıp TDK 
3928

 anaĥtarlarını: anaĥtarın T, TDK 
3929

 tedbírle: tedbír ile T, M 
3930

 sa‘ylar edip: sa‘yları olup TDK 
3931

 mancınıķlar: mancıķlar M / mancılıķlar TDK 
3932

 hümāyūnları: hümāyūnuñuz T / hümāyūnuñuza TDK 
3933

 ĥışmı: ĥışm T 
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ķullesi
3934

 yere berāber yıķıldı. Çünki Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ mancınıķları da
3935

 siziñ 

šarafıñızdan
3936

 ola. Artıķ bizim ne [T 71a] cānımız vardır ki size ķarşı ķoyayız? Ģālā 

ķal‘anıñ anaĥtarlarını
3937

 getirip teslím eyledik. Nice murād eylerseñiz
3938

 öyle eyleñ dedi. 

İskender’dir ehl-i dívānıñ yüzüne baķıp dedi ki du‘ānıñ te’śíri olduġuna bundan ziyāde 

delíl olur mu ki siz bu ķadar biñ ‘askerle
3939

 şu ĥiŝārı ķuşadıp ķırķ gündür ki gece gündüz 

sa‘ylar edegördüñüz bir šaşını ķoparmaġa bile ķādir olamamışken
3940

 dünyā yemegini
3941

 

kendisine ģarām edip otcaġızlarla
3942

 geçinmege ķarār vermiş bir ża‘íf kimseniñ nefesi ile 

iki ķullesi
3943

 yıķılıp içinde olanlar gelip ķal‘ayı teslím eylediler. Ģaķ Te‘ālā Ģażreti
3944

 

yeryüzünü bunuñ gibi du‘āsı müstecāb ķullarından ĥālí eylemesin. Şimdi ma‘lūmuñuz oldu 

ki siziñ [M 33a] dil-āverligiñiz her zamān
3945

 işe yaramayıp gāhí de bunuñ gibi ŝāliģleriñ 

du‘āsına muģtāc olduġumuz muķarrerdir dedikde
3946

 a‘yān-ı devlet muķaddemā 

söyledikleri söze peşímān olup cümlesi ķalķıp yer öpdüler ve pād-şāhıñ eyyām-ı devletine 

du‘ālar edip Ģaķ Te‘ālā Ģażreti şehr-yārımızı cihāndan eksik eylemesin. Pād-şāhım bizler 

bir ālāy nā-dān ķavm olup buncılayın nükteleri bilmez idik deyip tevbe vü istiġfārlar edip 

‘öźrler dilediler ve
3947

 cümlesi rücū‘ eylediler ve
3948

 du‘ānıñ zūr-ı bāzūdan daĥı
3949

 ziyāde 

keskin olduġunu bilip añladılar. Pes İskender emreyledi kim dil-āverler ķal‘ayı boşaldıp 

ģarāmílere ķal‘a yerine ġayrı maģalde yer vereler
3950

 tā ki varıp anda sākin
3951

 olalar ve bir 

                                                 
3934

 mancınıġı ile iki ķullesi: mancıġı ile iki ķullesini M / mancılıġı ile iki ķullesi TDK 
3935

 mancınıķları da: mancıķları da M / mancılıķlarınıñ TDK 
3936

 šarafıñızdan: šarafıñızda M, TDK 
3937

 ģālā ķal‘anıñ anaĥtarlarını: ģālā ķal‘anıñ anaĥtarların T / biz ģālā ķal‘anıñ anaĥtarların TDK 
3938

 eylerseñiz: eyler iseñiz M 
3939

 ‘askerle: ‘asker ile T 
3940

 olamamışken: olmadıñız T / olmamışiken TDK 
3941

 yemegini: yemegi M 
3942

 otcaġızlarla: otcaġızla M 
3943

 ķullesi: ķal‘ası TDK 
3944

 Ģażreti: M’de yok 
3945

 zamān: zamānda T 
3946

 dedikde: dediklerinde T, TDK 
3947

 dilediler ve: edip T / dilediler TDK 
3948

 rücū‘ eylediler ve: M ve TDK’de yok 
3949

 daĥı: T ve TDK’de yok 
3950

 vereler: verdiler M 
3951

 sākin: M’de yok 
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daĥı ĥalķa žulm ü ta‘addí
3952

 eylemeyeler. Pes diz-dār İskender’iñ [TDK 92a] öñünde 

tekrār yer öpüp dil-āverleriñ öñüne düşüp ķal‘aya götürdü
3953

 ve kendi ‘askerini ķal‘adan 

çıķarıp ta‘yín olunan yere gitdiler.
3954

 Dil-āverlerdir ķal‘anıñ yıķılan yerlerini
3955

 yapdırıp 

içine kifāyet miķdārı ‘asker
3956

 ķoyup muģkem eylediler. Tekrār ol yeriñ ĥalķı İskender’iñ 

ģużūruna gelip Ķıfçaķ šā’ifesinden şikāyet eylediler ki bu yerlerde aŝlā ekip biçmege ķādir 

olamayıp ol
3957

 emānsız ķavm yılda bir iki kerre üstümüze aķın edip olanca maģŝūlümüzü 

ĥarāb eylerler. Eger şehr-yārımız kerem edip gelecek yollarını sedd eylerse
3958

 bir daĥı 

žulm ü tecāvüzlerinden emín olurduķ dediklerinde İskender emreyledi kim üstād mi‘mārlar 

varıp dedikleri yere bir muģkem sedd yapalar. Mi‘mārlardır varıp iki šaġıñ aralıķ
3959

 yerine 

bir ‘ažím
3960

 sedd çekip ol belāyı ĥalķıñ üzerinden def‘ eylediler. Çünki ol maŝlaģat da 

tamām oldu. İskender emreyledi kim ol maģalden göçeler. Pes otaķlardır ŝaģrālara ķurulup 

birķaç menzil gitdiler. Bir gece pād-şāh ol šaraflarıñ aģvālinden āgāh olanları yanına da‘vet 

edip
3961

 her birine ol yerlerde olan ‘acā’ibātı söyledip eglenirdi.
3962

 Münāsebet gelip 

dediler ki şehr-yārım bu maģalle yaķın yerde bir güzel ĥiŝār vardır ki adına Serír derler. 

Gūyā cennetden bir pāre olup
3963

 ģālā Keyĥüsrev’iñ [M 33b] taĥtı ile cāmı andadır. 

Kendiniñ ‘ömrü āĥir olduķda cāmla taĥtını bıraġıp bir maġāraya girmişdir ki dā’imā ol 

maġāradan āteş çıķmaġla kimse içine girmege ķādir degildir. ‘Acem şehr-yārları neslinden 

bir şeh-zāde ol şehrde
3964

 ģālā ģākim olup cāmla taĥt anıñ eli altındadır diyü beyān 

                                                 
3952

 žulm ü ta‘addí: žulm M 
3953

 götürdü: götürdüler T, TDK 
3954

 gitdiler: gitdi M 
3955

 yerlerini: yerlerin T, TDK 
3956

 miķdārı ‘asker: miķdār ‘askerini T 
3957

 ol: M’de yok 
3958

 eylerse: eyler ise T 
3959

 aralıķ: ortalıķ M 
3960

 bir ‘ažím: M’de yok 
3961

 olanları yanına da‘vet edip: olanları birķaçın yanına da‘vet T / olanları birķaçın yanına da‘vet edip TDK 
3962

 eglenirdi: diñlerdi T / diñlenirdi TDK 
3963

 Münāsebet gelip dediler ki şehr-yārım bu maģalle yaķın yerde bir güzel ĥiŝār vardır ki adına Serír derler. 

Gūyā cennetden bir pāre olup: Adına Serír derler gūyā cennetden bir pāre olup bir yer idi. Münāsebet gelip 

dediler ki şehr-yārım bu maģalde yaķın yerde bir güzel ĥiŝār vardır ki adına Serír derler T / Adına Serír derler 

gūyā cennetden bir pāre olup bir yer idi. Münāsebet gelip dediler ki şehr-yārım bu maģalle yaķın yerde bir 

güzel ĥiŝār vardır ki Serír derler TDK 
3964

 ol şehrde: T’de yok 
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eylediler. İskender çünki bu ģikāyeyi
3965

 işitdi. Göñlü o taĥtla
3966

 cāmı görmege mā’il olup 

ŝabāģ olduķda ol šarafa ‘azímet eylemege ķaŝd eyleyip
3967

 açmaz ķodu. Ol gece rāģat edip 

çünki ŝabāģ oldu. Emreyledi kim Serír
3968

 Ķal‘ası cānibine ‘azímet eyleyeler. [T 71b] 

Pes
3969

 ‘askerdir ol šarafa ‘azímet edip yola girdiler.  

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ SERÌR ĶAL‘ASINA VARIP KEYĤÜSREV’İÑ CĀMI İLE 

TAĤTINI SEYREYLEDİGİDİR
3970

  

 

Çünki İskender bunca ‘askerle
3971

 Serír Ķal‘asına teveccüh eyledi. Ol şehriñ pād-

şāhı bu ģālden ĥaber-dār olup muķaddemā İskender’iñ bu ķadar ceng ü cidāllerini
3972

 işidip 

[TDK 92b] bütün ‘Acem taĥtına mālik olduġundan āgāh olmuşidi. ‘Aķl ü
3973

 idrāk ŝāģibi 

bir kimse olmaġla fikr eyledi kim buncılayın şehr-yāra ķarşı ķomaķ münāsib degildir. Zírā 

bir pād-şāh ki bizim gibi şeh-zādeleri rencíde eylemeyip belki her birine niçe i‘zāz ü 

ikrāmlar edip memleketler vere. Anıñ gibi şehr-yāra dostluķ edip ķulluķ ‘arż eylemek 

gerekdir. Ģālā münāsib olan bir miķdār píşkeş ile
3974

 ķarşılarına varmaķdır deyip ģesāba 

gelmez vaşaķ ve semmūr kürkler ve nāzenín oġlanlar ve meh-pāre
3975

 cāriyeler ģāżırlayıp 

pād-şāhı żiyāfet için yemekden ve şarābdan her ne lāzım ise cümlesini müheyyā eyleyip 

ileri gönderdi ve kendisi
3976

 de iki menzil ķarşı çıķıp İskender’iñ bār-gāhına geldi. İźn 

olduķda ģużūruna girip ta‘žím ü tekrím
3977

 ile pād-şāha du‘ālar eyledikde İskender de 

yanına alıp [T 72a] ģāl ü ĥāšırını ŝorup i‘zāz ü ikrāmlar eyledi. Andan ŝoñra simāšlar
3978

 

                                                 
3965

 ģikāyeyi: ģikāyeti TDK 
3966

 göñlü o taĥtla: göñlü o taĥt ile T / göñlünden ol taĥt ile M 
3967

 eylemege ķaŝd eyleyip: eylemekle ķaŝd eyleyip T / eyleyip M 
3968

 Serír: ol Serír T, TDK 
3969

 pes: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
3970

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
3971

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
3972

 cidāllerini: cidālini T, TDK 
3973

 ‘aķl ü: ‘aķl M 
3974

 píşkeş ile: píşkeşler ile T / píşkeşlerle TDK 
3975

 meh-pāre: māh-pāre T, M 
3976

 ve kendisi: kendi M / kendisi TDK 
3977

 ta‘žím ü tekrím: ta‘žím M 
3978

 simāšlar: simāšdır T, TDK 
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çekilip yemek yendikden ŝoñra muŝāģabete başlayıp İskender
3979

 cām-ı cihān-nümā ile 

Keyĥüsrev’iñ taĥtını su’āl eyledi. Şeh-zāde İskender’iñ su’ālinden öyle añladı ki 

kendisinden cāmla taĥtını almaķ ister. Pes bu gūne cevāb verip [M 34a] dedi ki pād-şāhım 

Ģaķ Te‘ālā Ģażreti sizi cihān durduķça ber-ķarār eylesin ki bu ķadar devlet ü şevketle yedi 

iķlím dört gūşe emriñize rām olup şāhlarıñ birisi
3980

 mālik olmadıġı salšanata erişdiñiz. 

Cām-ı cihān-nümānıñ hemān bir adı vardır. Yoĥsa anda görülen şeyler siziñ āyíneñizden 

de görülüp
3981

 ikisiniñ biri birinden aŝlā farķı yoķdur. Ancaķ biriniñ adı
3982

 āyíne ve biriniñ 

adı
3983

 cāmdır. Keyĥüsrev taĥtı dedikleri ise şehr-yārımıñ taĥtıdır ki üstünde bütün cihāna 

ģükm ederler.
3984

 Gerçi bu šarafa teşríf-i hümāyūnlarıyla
3985

 biz ķullarını müşerref edip 

başımızı göklere erişdirdiler lākin raġbet buyurduķları cām ile taĥt bu ķadar zaģmet 

çekmege degmez dedikde
3986

 İskender cevāb verip ey nām-dār! Taĥt Keyĥüsrev’iñ 

yādigārı olmaġla murādımız bir kerre üstüne oturup cām-ı Cemşíd’den bir šolu nūş 

eylemekdir ve Keyĥüsrev’iñ mezārı olan maġārayı ziyāret edip görmekdir.
3987

 Sen daĥı
3988

 

bunda oturup ‘ālemiñde ol. Biz
3989

 birķaç ādem ile varıp taĥtı
3990

 görelim ve cāmıñ 

kenārını öpüp Keyĥüsrev’i ziyāret edip müşerref olalım.
3991

 Zírā ķalbimiz āyínesi pek 

paslanmışdır. Varıp ol şehr-yārı [TDK 93a] ziyāret edip beķāsız dünyānıñ ģālinden ‘ibret 

almaġla ķalbimiziñ pasını açalım dedi.
3992

 Şeh-zāde fermān şehr-yārımıñdır deyip ķal‘aya 

ādem gönderip ıŝmarladır ki pād-şāh vardıķda i‘zāz ü ikrāmda ķuŝūr olunmayıp her ne 

fermān ederse emrine išā‘at edeler ve şāhlara lāyıķ yemekler ve şarāblar ģāżır ü müheyyā 

edeler ve taĥt olduġu yeri açıp pād-şāh taĥta oturduķda üstüne cevāhirler ŝaçalar ve cāma 

                                                 
3979

 İskender: M’de yok 
3980

 şāhlarıñ birisi: cihān şāhlardan biri M / şāhların cihānda birisi TDK 
3981

 āyíneñizden de görülüp: āyíneñizde de görülür T / āyíneñizde de görünür TDK 
3982

 adı: M’de yok 
3983

 adı: T ve TDK’de yok 
3984

 ederler: eylerler M 
3985

 hümāyūnlarıyla: hümāyūnları ile M, TDK 
3986

 dedikde: dedi M 
3987

 edip görmekdir: eylemekdir T, TDK 
3988

 daĥı: M ve TDK’de yok 
3989

 biz: T’de yok 
3990

 taĥtı: taĥtını T 
3991

 edip müşerref olalım: edelim M 
3992

 dünyānıñ ģālinden ‘ibret almaġla ķalbimiziñ pasını açalım dedi: dünyādan baķıp ‘ibret alırız tā kim 

ķalbimiziñ pası zā’il olup rūşen ederiz T, TDK 
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şarāb šoldurup ŝunalar.
3993

 Pes giden ādem daĥı
3994

 ķal‘aya varıp cümle fermān olunan 

şeyleri ıŝmarlayıp
3995

 ģāżır ü müheyyā olduķda tekrār gelip şeh-zādeye
3996

 ĥaber getirdi. 

Şeh-zādedir İskender’iñ ģużūruna varıp
3997

 dedi ki şehr-yārım buyuruñ
3998

 ķal‘ayı 

seyreyleñ. Siz gelince ben ķuluñuz
3999

 fermānıñız üzere bunda ārām edeyim. Devletle yine 

teşríf buyurduġuñuzda emriñiz olursa [M 34b] ol vaķtde bendeñiz de yerime gideyim 

dedikde İskender de
4000

 ģükemāsından yanına dört ādem alıp beş
4001

 ĥidmet-kār ile ķal‘aya 

revāne oldu.
4002

 Çünki ķal‘aya yaķın geldiler.
4003

 Gördüler
4004

 kim burc u bārūları āsmāna 

ser çekmiş
4005

 ġāyet metín bir
4006

 ķal‘adır ki degme cengle
4007

 fetģ olunmaķ mümkin 

degildir. Pes ķal‘aya girip sarāya geldiler.
4008

 Sarāy ise şāhāne döşemelerle döşenip perí 

peyker nāzenín ĥidmet-kārlar ŝaf-ber-ŝaf ĥidmet yerinde šurmuşlar idi. İskender’i 

ķarşılayıp ibtidā şerbetler getirdiler. Andan ŝoñra muraŝŝa‘ ve cevāhir
4009

 šabaķlarla misk ü 

‘anber ķoķulu leźíź yemekler çekilip her vechle i‘zāz ü ikrām eylemekde
4010

 aŝlā
4011

 ķuŝūr 

                                                 
3993

 ıŝmarladır ki pād-şāh vardıķda i‘zāz ü ikrāmda ķuŝūr olunmayıp her ne fermān ederse emrine išā‘at edeler 

ve şāhlara lāyıķ yemekler ve şarāblar ģāżır ü müheyyā edeler ve taĥt olduġu yeri açıp pād-şāh taĥta 

oturduķda üstüne cevāhirler ŝaçalar ve cāma şarāb šoldurup ŝunalar: emrine išā‘at edip ĥidmet-kārlıķda ķuŝūr 

ķomayalar ve şāhlara lāyıķ yemekler ve şarāblar ģāżır ü müheyyā edeler ve pād-şāh vardıķda i‘zāz ü 

ikrāmlarda ķuŝūr etmeyeler diyü muģkem tenbíhler eyledi ve pād-şāh taĥt üstüne çıķıp oturduķda üzerlerine 

cevāhir ŝaçalar ve cām şarābla šoldurup ŝunalar diyü ıŝmarladılar T / emrine išā‘at edip ĥidmetinde ķuŝūr 

ķomayalar ve şāhlara lāyıķ yemekler ve şarāblar ģāżır ü müheyyā edeler ve pād-şāh vardıķda i‘zāz ü 

ikrāmlarda ķuŝūr etmeyeler diyü muģkem tenbíhler eyledi ve pād-şāh taĥt üstüne çıķıp oturduķlarında 

üzerlerine cevāhir ŝaçalar ve cāmı şarābla šoldurup ŝunalar diyü ıŝmarladılar TDK 
3994

 pes giden ādem daĥı: giden ādemdir M / pes giden ādemi daĥı TDK 
3995

 cümle fermān olunan şeyleri ıŝmarlayıp: cümle fermān olunan şeyleri T / fermān üzere TDK 
3996

 şeh-zādeye: şeh-zāde T 
3997

 ģużūruna varıp: ģużūrunda T 
3998

 buyuruñ: buyurup M 
3999

 ķuluñuz: ķuluñ M 
4000

 de: M’de yok 
4001

 beş: pes T, TDK 
4002

 oldu: oldular TDK 
4003

 yaķın geldiler: geldiler yaķın T 
4004

 gördüler: gördü T, M 
4005

 burc u bārūları āsmāna ser çekmiş: burc bārūları āsmāna ser çekmiş M/burc bārūları āsmāna çıķmış TDK 
4006

 ġāyet metín bir: bir ġāyet metín T, TDK 
4007

 cengle: ceng ile T, M 
4008

 geldiler: girdiler T 
4009

 muraŝŝa‘ ve cevāhir: cevāhirle muraŝŝa‘ T 
4010

 eylemekde: eyledikde T, TDK 
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ķomadılar. İskender’dir sarāyıñ zínetine ve ĥadem ü ĥaşemiñ
4012

 šarz u šavrına baķıp şeh-

zādeniñ bu ķadar dārāta mālik [T 72b] olduġuna ģayrān ķaldı. El-ķıŝŝa yemekdir
4013

 yendi. 

Pād-şāh yerinden ķalķıp taĥt olduġu
4014

 ošayı ŝorduķda ĥidmet-kārlardır öñüne düşüp bir 

güzel ošaya geldiler. Taĥt bekçileridir gelip üstünde olan örtüleri ķaldırıp gösterdiler
4015

 ve 

pād-şāha du‘ālar edip şehr-yārım Ģaķ Te‘ālā sizi cihān durduķça ber-ķarār eylesin. Bu 

mübārek taĥta oturduķdan ŝoñra cümle cihāna mālik olup Keyĥüsrev gibi nām-dār 

olasız
4016

 dediler. İskender’dir bunlarıñ bu
4017

 sözlerinden ģažž edip fāl šutdu ve çıķıp 

taĥtıñ üstünde ķarār eyledi. Muķaddemā şeh-zādeniñ emri üzere ĥazíne-dārlar niçe tabaķ 

la‘l ü cevāhir getirip niśār eylediler. [TDK 93b] Andan ŝoñra İskender taĥtıñ kenārını öpüp 

aşaġı indi ve kendi yanında olan ĥidmet-kārlara emreyledi ki
4018

 taĥtıñ üstüne cevāhir 

niśār
4019

 edeler. Anlar daĥı
4020

 ol ķadar cevāhir ŝaçdılar ki bekçiler ģayrān oldular. Andan 

ŝoñra emreyledi kim bir
4021

 iskemle getireler. Pes altından cevāhirle muraŝŝa‘ bir iskemle 

getirdiler. Geçip üstünde ķarār eyledikde cāmı
4022

 istedi. Sāķídir gelip cām-ı cihān-nümāyı 

şarāb-ı erġuvāníyle
4023

 šoldurup getirdi. Çünki İskender cāmı gördü. Yerinden ķalķıp i‘zāz 

ü ikrāmla
4024

 nūş eyledi. Andan ŝoñra
4025

 Keyĥüsrev’iñ ol taĥtında oturup niçe rūzgār cām-

ı cihān-nümāyla
4026

 atıp šutduġunu ĥāšırına getirip cihānıñ beķāsız olduġuna
4027

 ģayf 

eyleyip bir miķdār aġladı. Belinas ģakím pād-şāhla bile gelmişidi. Yanına çaġırıp cām-ı 

                                                                                                                                                    
4011

 aŝlā: M’de yok 
4012

 ĥadem ü ĥaşemiñ: ĥidmet-kārlarıñ M 
4013

 yemekdir: çünki yemek M 
4014

 olduġu: durduġu T, TDK 
4015

 ķaldırıp gösterdiler: ķaldırdılar M 
4016

 olasız: olursuz M 
4017

 bu: T ve TDK’de yok 
4018

 ki: M’de yok 
4019

 niśār: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
4020

 cevāhir niśār edeler. Anlar daĥı: M ve TDK’de yok 
4021

 bir: T ve TDK’de yok 
4022

 eyledikde cāmı: eyledi cām T 
4023

 erġuvāníyle: erġuvāní ile M, TDK 
4024

 ikrāmla: ikrām ile T 
4025

 Bu kısımdan (4025. dipnot) 4046. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4026

 cihān-nümāyla: cihān-nümā ile TDK 
4027

 šutduġunu ĥāšırına getirip cihānıñ beķāsız olduġuna: šutduġu ĥāšırına gelip cihānıñ beķāsı olmadıġına 

TDK 



437 

cihān-nümāyı eline verdi. [TDK 94a] Ģakímdir cāmı eline aldı.
4028

 Ešrāfında olan yazıları 

cümle oķuyup ģarf-be-ģarf ne varsa
4029

 hep ĥāšırına aldı. Rivāyet olunur ki İskender 

seferden dönüp Rūm’a geldikde Belinas ģakím cāmdan ezberledigi sözlerden usšurlābı 

peydā eyledi. Pes İskender bir miķdār ol maģalde eglenip Belinas’a
4030

 dedi ki olmaya ki 

bir kimse Keyĥüsrev gibi pād-şāh-ı ‘ālí-şānıñ taĥtına mālik olmaġla küstāĥlıķ edip üstüne 

otura. Buña bir šılsım eyle ki her kim üstüne
4031

 çıķıp azacıķ šurduķdan ŝoñra eger kendisi 

aşaġı inmezse
4032

 taĥt ģerífi üstünden aşaġı
4033

 ata
4034

 dedi.
4035

 Belinas’dır fermān üzere bir 

šılsım eyledi ki bir ādem üstüne çıķıp azacıķ oturmaķ istedikde hemān aşaġı düşer idi.
4036

 

Andan İskender ol maģalden ķalķıp Keyĥüsrev’iñ mezārı olan maġāraya gitmek istedikde 

diz-dār gelip pād-şāhıñ öñüne düşdü. Hezār zaģmetle
4037

 maġāranıñ ķapısına geldiler. At 

ile
4038

 içeriye girilmek mümkin olmamaġla atdan inip yayan girdiler. Ol maġāranıñ 

aģvālinden
4039

 ĥaber-dār olanlar şehr-yārım içeriye girilmek mümkin degildir. Dā’imā 

şimşek gibi
4040

 āteşler çıķar. Yaķın varan ādemi helāk eyler dediler. Pād-şāh muķayyed 

olmayıp içine girip gitdi. Bir zamāndan ŝoñra dedikleri gibi bir šarafdan bir āteş žāhir oldu. 

Daĥı ileri vardılar. Gördüler ki ol āteş bir ķuyu gibi yerden çıķar. İskender ģayrān olup 

buncılayın maġārada buncılayın āteş neden ģāŝıl
4041

 olur ola deyip aŝlını bilmek için 

yanında olan ģükemādan biriniñ beline bir ip [T 73a] baġlayıp aşaġısı kükürd ma‘deni 

olmaġla ol āteş andan peydā olurmuş. İpini
4042

 ķımıldatdıķda yuķarıya çekdiler. Vāķi‘ ģāli 

pād-şāha beyān edip şehr-yārım maġāranıñ ortası kükürd
4043

 ma‘deni olmaġın görülen āteş 

                                                 
4028

 aldı: verdi TDK 
4029

 varsa: var ise T 
4030

 Belinas’a: Belinas T 
4031

 eyle ki her kim üstüne: eyledi ki her kim üzerine TDK 
4032

 inmezse: inmez ise T 
4033

 aşaġı: T’de yok 
4034

 ata: atar TDK 
4035

 dedi: T’de yok 
4036

 Belinas’dır fermān üzere bir šılsım eyledi ki bir ādem üstüne çıķıp azacıķ oturmaķ istedikde hemān aşaġı 

düşer idi: TDK’de yok 
4037

 zaģmetle: zaģmet ile T 
4038

 at ile: atlar TDK 
4039

 maġāranıñ aģvālinden: maġāra aģvālden T 
4040

 gibi: TDK’de yok 
4041

 buncılayın āteş neden ģāŝıl: āteş neden TDK 
4042

 ipini: ipi T 
4043

 ortası kükürd: ötesi kükürd ma‘nā T 
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andan ģāŝıl olurmuş. Girilmek mümkin degildir dedikde pād-şāh āteşiñ üstüne ‘anber ŝaçıp 

Keyĥüsrev’iñ rūģuna du‘ālar eyledi. Andan ŝoñra
4044

 dönüp maġāradan çıķmaķ 

istediklerinde yolu ġā’ib edip o yaña bu yaña gidegördüler
4045

 çāre olup yolu bulamadılar. 

‘Āciz olup ģayrān ķaldılar.
4046

 [M 35a] Bir zamāndan
4047

 ŝoñra maġāranıñ bir
4048

 

šarafından bir bulut peydā olup ķar yaġdırdı.
4049

 Diplik
4050

 yolu bulmaķdan ķalıp dermān-

de oldular. Pes Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā Ģażretine tażarru‘ u niyāzlar eylemege başladılar.
4051

 

Meger šaşradan maġāra ķapısında olanlar ķar yaġdıġını gördüklerinde diz-dāra [TDK 94b] 

ĥaber eylemişler. Ol da bir niçe ādemle
4052

 gelip maġāranıñ
4053

 ķarını küremege 

başlamış.
4054

 Pes bu ģāl üzere ķarı açaraķ İskender’e rāst gelip öñüne
4055

 düşdüler. Pād-

şāhdır maġāradan selāmetle çıķıp Ģaķķ’a çoķ şükrler eyledi. Andan ŝoñra atlara süvār olup 

orduya geldiler. Ol gece yatıp rāģat oldular. Çünki ŝabāģ olup ‘ālem
4056

 güneş nūru ile 

münevver oldu. İskender
4057

 yerinden ķalķıp emreyledi kim bir meclis tertíb edip
4058

 Serír 

pād-şāhını ģużūruna da‘vet edeler. Fermān üzere meclisdir ārāste ķılınıp
4059

 şeh-zādeyi 

da‘vet eylediler. Gelip pād-şāhıñ ģużūruna girip du‘ālar
4060

 eyledikde İskender de ‘izzet
4061

 

ü ikrāmlar edip yanına aldı ve
4062

 ol gün aĥşama dek ‘íş u nūşlar edip źevķ u
4063

 ŝafālar 

                                                 
4044

 andan ŝoñra: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
4045

 gidegördüler: gördüler TDK 
4046

 4025. dipnottan buraya (4046. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4047

 bir zamāndan: andan M 
4048

 bir: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
4049

 yaġdırdı: yaġdı M 
4050

 diplik: belki T, TDK 
4051

 tażarru‘ u niyāzlar eylemege başladılar: tażarru‘ u niyāz etmege başladılar T / tażarru‘ niyāzlar eylediler 

TDK 
4052

 ādemle: ādem ile T, M 
4053

 gelip maġāranıñ: maġāranıñ gelip T, TDK 
4054

 başlamış: başlamışlar T 
4055

 öñüne: TDK’de yok 
4056

 ‘ālem: T ve TDK’de yok 
4057

 İskender: İskender’dir T, TDK 
4058

 edip: eyleyip T 
4059

 ķılınıp: ķılıp TDK 
4060

 ģużūruna girip du‘ālar: ģużūr girip du‘ā T / ģużūruna girip du‘ā TDK 
4061

 ‘izzet: i‘zāz TDK 
4062

 ve: T’de yok 
4063

 źevķ u: źevķ TDK 
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sürdüler. Aĥşam olduķda İskender ĥazíne-dārlara emreyledi ki
4064

 şeh-zādeye muraŝŝa‘ 

bir
4065

 tāc getirip giydirdiler ve
4066

 pād-şāhlar
4067

 giydigi ĥıl‘atlerden ĥıl‘at giydirip 

muraŝŝa‘ raĥtlı on dāne at ve yüz deve yükü díbā vü ašlas verdiler. Şeh-zādedir İskender’iñ 

elini öpüp du‘ālar eyledi ve ķalķıp kendi çadırına gitdi. Çünki ol gece de geçip ŝabāģ oldu. 

İskender emreyledi ‘asker
4068

 ol maģalden göçüp ŝaģrālara indiler ve
4069

 ŝaģrālarda bir 

hafta ŝayd u
4070

 şikār edip źevķ u
4071

 ŝafāya meşġūl oldular.  

 

BU MAĢAL İŜŠAĤR’DAN ULAĶ GELDİKDE İSKENDER’İÑ ĶALĶIP 

GİTDİGİDİR
4072

 

 

Çünki İskender ol šaraflarda
4073

 bir hafta ķadar
4074

 ŝayd u şikār eyledikden ŝoñra 

‘aceb ne cānibe ģareket eylesek derken
4075

 nā-gāh bir ulaķ gelip pād-şāhıñ ģużūruna 

girip
4076

 yer öpüp du‘ālar
4077

 eyledikden ŝoñra dedi ki şehr-yārım ben ķuluñu İŝšaĥr’da olan 

ķā’im-maķāmıñız gönderip dedi ki sa‘ādetli pād-şāhım bu ķullarını yerlerine ķoyup 

devletle [M 35b] ģareket-i hümāyūn buyurduķdan ŝoñra
4078

 ķādir olduġum mertebe 

memleketiñ aģvāline
4079

 taķayyüd edip ĥalķıñ düşen maŝlaģatlarını
4080

 görürken ĥaber 

geldi ki Rey dedikleri
4081

 vilāyetde Keykāvus neslinden olmaķ üzere [TDK 95a] bir kimse 

                                                 
4064

 ki: M’de yok 
4065

 muraŝŝa‘ bir: bir muraŝŝa‘ T, M 
4066

 ve: M’de yok 
4067

 pād-şāhlar: pād-şāhıñ T, TDK 
4068

 ‘asker: ‘askerdir M, TDK 
4069

 ŝaģrālara indiler ve: ŝaģrālara gitdiler ve T / TDK’de yok 
4070

 ŝayd u: ŝayd TDK 
4071

 źevķ u: źevķ TDK 
4072

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
4073

 šaraflarda: šarafları M 
4074

 bir hafta ķadar: T ve TDK’de yok 
4075

 derken: der iken T 
4076

 pād-şāhıñ ģużūruna girip: pād-şāhıñ ģużūruna gelip T / TDK’de yok 
4077

 du‘ālar: du‘ā T, TDK 
4078

 buyurduķdan ŝoñra: buyurduķlarında TDK 
4079

 aģvāline: aģvālini T 
4080

 maŝlaģatlarını: maŝlaģatların T 
4081

 dedikleri: geldi ki dedikleri T 
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žuhūr edip ol vilāyetiñ ĥalķı cümle kendisine išā‘at edip
4082

 ‘iŝyān eylemişler ve 

bunuñla
4083

 ķanā‘at eylemeyip yanına ģesābsız ‘asker cem‘ edip ešrāfında olan şehrlere 

yürümüş. Ĥalķıñ kimi kendisine išā‘at edip
4084

 [T 73b] ve kimi
4085

 ķarşı ķoyup ceng 

edenleri helāk edip
4086

 māllarını ġāret ederek Ĥorasan’a geldikde cümle Ĥorasan ĥalķı da 

išā‘at edip yanına varmışlar. Ģālā bir ‘ažím ‘asker olup ‘Acem memleketini ġāret ederek 

şehr-yārımızıñ
4087

 taĥt-gāhı olan İŝšaĥr’a ‘azímet eylemiş. Bugün yarın üstümüze geldikde 

ol ķadar ‘askerle
4088

 ceng edemeyecegimiz ma‘lūm-ı hümāyūnlarıdır.
4089

 Pes bir gün evvel 

bu šarafa ‘azímet eyleyip bu belāyı def‘ eylemeleri lāzım gelmişdir
4090

 deyip vāķi‘ olan 

aģvāli
4091

 cümle bir bir beyān eyledi. İskender çünki bu ĥaberi
4092

 işitdi. Ķatı a‘lā bu ne 

olmaz işdir! Biz bunda Keyĥüsrev taĥtına oturmaġla
4093

 faĥrlenirken İŝšaĥr’da olan 

taĥtımıza
4094

 eller mālik olmaķ sevdāsına düşeler deyip emreyledi kim ol maģalden göçüp 

düşmen üzerine ‘azímet edeler. Pes
4095

 tamām bahār vaķti olup cihānıñ tāzelendigi demler 

olmaġla
4096

 her gün bir mesíreye ķonup ŝayd u şikār ederek yola girdiler. Bir niçe günden 

ŝoñra Gilan dedikleri şehre gelip ‘iŝyān eyleyen ādemlerden bulduķlarını
4097

 helāk 

eylediler. Andan ŝoñra ol yerden göçüp Rey şehrine
4098

 geldiler. Ne ķadar āteşe šapar ādem 

buldularsa cümlesini helāk eyleyip muģkem teftíş eylediler. Bu šarafda düşmen
4099

 ‘askeri 

İskender’iñ geldiginden āgāh olduķlarında
4100

 cān atıp Ĥorasan’a ķaçdılar. Pes İskender
4101

 

                                                 
4082

 ol vilāyetiñ ĥalķı cümle kendisine išā‘at edip: TDK’de yok 
4083

 bunuñla: bunuñ gibi işler ile T / bunuñ ile TDK 
4084

 ešrāfında olan şehrlere yürümüş. Ĥalķıñ kimi kendisine išā‘at edip: TDK’de yok 
4085

 ve kimi: T ve TDK’de yok 
4086

 edip: eyler T, TDK 
4087

 şehr-yārımızıñ: şehr-yārımız TDK 
4088

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4089

 hümāyūnlarıdır: hümāyūnuñuzdur T, TDK 
4090

 lāzım gelmişdir: lāzımdır TDK 
4091

 vāķi‘ olan aģvāli: aģvāli M / vāķi‘ olan ģāli TDK 
4092

 ĥaberi: ĥaber M 
4093

 oturmaġla: oturduķ M 
4094

 taĥtımıza: taĥtımızı T 
4095

 pes: M’de yok 
4096

 olmaġla: olduġiçin T, TDK 
4097

 bulduķlarını: bulduķların T, TDK 
4098

 şehrine: dedikleri şehre TDK 
4099

 düşmen: düşmenler T, TDK 
4100

 olduķlarında: olup TDK 
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birķaç gün Rey şehrinde eglendikden
4102

 ŝoñra düşmen ‘askeriniñ Ĥorasan’da
4103

 ķarār 

eylediginden ĥaber-dār olduķda aŝlā eglenmeyip
4104

 Ĥorasan’a geldi ve ne ķadar ‘asker 

buldu ise
4105

 cümlesini helāk eyleyip pād-şāhlıķ da‘vāsı eden ģerífi de
4106

 ele getirip işini 

tamām eyledi.
4107

 Çünki
4108

 İskender düşmene žafer bulup [M 36a] ortalıġı şerlerinden pāk 

eyledi.
4109

 Bunuñ şükrānesi ol yerde
4110

 bir şehr yapıp adını Heri ķodu. Andan ŝoñra 

‘Acem memleketinde olan şehrleri cem‘ edip cümlesini
4111

 birer birer gezip her birinde 

birķaç gün ārām edip ‘íş u nūşlar edip demler sürdü.  

 

BU DĀSTĀN İSKENDER’İÑ HİND’E GİDİP KEYD-İ HİNDÌ VE ĠAYRI İLE OLAN 

AĢVĀLİ BEYĀNINDADIR
4112

 

 

Çünki İskender ‘Acem diyārında olan şehrleri tamām seyreyledi. Bir gün dívān edip 

[TDK 95b] erkān-ı devlet ve a‘yān-ı salšanat ģużūrunda
4113

 cem‘ oldular. İskender söze 

başlayıp dedi ki Ģaķ Te‘ālā Ģażretine çoķ şükrler olsun ki bütün ‘Acem memleketine
4114

 

mālik olup
4115

 cümle şehrlerini seyr ü temāşā eyledik. Şimden ŝoñra göñlüm ister ki 

Hindūsitān’a sefer eyleyem ve Hind pād-şāhı olan
4116

 Keyd-i Hindí ile ceng edem.
4117

 Eger 

sā’ir pād-şāhlar gibi bize išā‘at eylerse ne güzel! Biz de i‘zāz ü ikrāmlar
4118

 edelim ve eger 

                                                                                                                                                    
4101

 Pes İskender: Pes İskender’dir T / İskender TDK 
4102

 Rey şehrinde eglendikden: Rey’de eylendikden M 
4103

 Ĥorasan’da: Ĥorasan’a M 
4104

 aŝlā eglenmeyip: eglenmeyip T / ķalķıp TDK 
4105

 buldu ise: buldular ise M 
4106

 de: T ve TDK’de yok 
4107

 eyledi: eylediler M 
4108

 çünki: TDK’de yok 
4109

 eyledi: edip M 
4110

 ol yerde: ol maģalde M / T nüshasında tekrarlanmıştır. 
4111

 cem‘ edip cümlesini: cümle M / cümlesine TDK 
4112

 Bu Dāstān İskender’iñ Hind’e Gidip Keyd-i Hindí ve Ġayrı ile Olan Aģvāli Beyānındadır: Bu Dāstān 

İskender’iñ Hind’e Gidip Keyd-i Hindí ile Olan Aģvālidir M / TDK’de yok 
4113

 ģużūrunda: yanına M 
4114

 memleketine: mülküne M 
4115

 olup: edip T, TDK 
4116

 Hind pād-şāhı olan: Hindūsitān pād-şāhı TDK 
4117

 edem: ederim T, TDK 
4118

 ikrāmlar: ikrām T 
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išā‘at eylemeyip ķarşı ķorsa üstüne ‘asker çekip miķdārını bildirelim ve tāc u taĥtını 

elinden alıp yerine bir
4119

 ġayrı kimseyi pād-şāh edelim. Andan ŝoñra Fūr-ı Hindí üstüne 

sefer edip
4120

 anıñ tācını da
4121

 başından aldıķdan ŝoñra Türkistān’a gidip Ĥāķān-ı Çín ile 

ceng edip cihānı seyr ü temāşā edelim. Siz ne dersiz diyü ‘askeriñ belli başlılarına su’āl 

eyledikde cümlesi du‘ālar edip Ģaķ Te‘ālā Ģażreti şehr-yārımızıñ bir gününü
4122

 biñ 

eylesin. Hemān her ne
4123

 šarafa sefer eylemek murād-ı hümāyūnları olursa biz cümlemiz 

ģāżır u āmādeyiz
4124

 dediler. Pes İskender
4125

 [T 74a] emreyledi kim ‘asker ol maģalden 

ķalķıp Hindūsitān’a ‘azímet edeler. Fermān üzere ‘askerdir bölük bölük yola girip revāne 

oldular.
4126

 Ardlarınca İskender de ķalķıp bunca ‘askerle
4127

 ķaš‘-ı menāzil ve šayy-ı 

merāģil ederek çünki Hindūsitān ŝınırına erişdiler. Murād eyledi kim hemān bir uġurdan 

Keyd-i Hindí’niñ üstüne varıp cihānı başına dar ve teng ede.
4128

 Yine
4129

 fikr eyledi kim 

hele evvel bir elçi gönderip üstüne ‘azímet eyledigimizi bildirelim.
4130

 Belki išā‘at eyleye. 

Eger ‘inād edip ķarşı ķorsa ol vaķtde üstüne varıp miķdārını
4131

 bildirmek āsāndır deyip 

mu‘temedlerden birine emreyledi ki
4132

 [M 36b] Hind pād-şāhı olan Keyd’e varıp 

šarafımızdan selām edip fermānımızı beyān eyle ki ģālā yer götürmez ‘askerle
4133

 gelip 

Hindūsitān’a girdik. Eger bizimle
4134

 ceng ederse vaķtine ģāżır olup ŝoñra ‘öźr ü
4135

 

bahāne eylemesin ki deryā gibi ‘askerle
4136

 varıp memleketini Ģaķ ‘avnıyla ĥarāb 

                                                 
4119

 bir: T ve TDK’de yok 
4120

 sefer edip: gidip M 
4121

 da: T ve TDK’de yok 
4122

 Ģażreti şehr-yārımızıñ bir gününü: şehr-yārımızıñ gününü gününden M 
4123

 her ne: bu T / her TDK 
4124

 āmādeyiz: müheyyāyız T 
4125

 İskender: İskender’iñ TDK 
4126

 girip revāne oldular: revāne olup M 
4127

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4128

 dar ve teng ede: teng eyleye T / teng ede TDK 
4129

 yine: M’de yok 
4130

 bildirelim: bildireyim TDK 
4131

 miķdārını: miķdārın T 
4132

 ki: kim T, TDK 
4133

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4134

 bizimle: bizim ile T 
4135

 ‘öźr ü: ‘öźr TDK 
4136

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
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ederim
4137

 ve eger išā‘at edip ceng eylemezse ķılıcımızdan ĥalāŝ olup ri‘āyetlerimize 

mažhar olur ve ‘askeriniñ çoķluġuna maġrūr olup bizimle ceng eylemek sevdāsında 

olmasın ki ‘asker çekip bir yere vardıġımızda šaġ ve šaş ‘askerimle māl-ā-māl olup [TDK 

96a] ķarşımda olan ĥaŝmım her kim
4138

 olursa elbette elimde
4139

 zebūn olagelmişdir. 

Hemān ‘aķlı kendisine yār ise erkenden bize ser-fürū edip išā‘at edegörsün tā ki ‘izzet ü 

ģürmet bulup tāc u taĥtı pāy-māl olmaya dedi. Çünki giden ādem Keyd’e
4140

 varıp 

İskender’iñ gönderdigi āteşli cevābları
4141

 bir bir beyān eyledikde
4142

 Keyd’dir ķorķuya 

düşüp ĥazān yapraġı gibi ditredi. Zírā muķaddemā
4143

 bir ķorķulu düş görüp
4144

 üstüne bir 

yerden düşmen gelmekle ta‘bír eylemişler idi ve Dārā’nıñ ķarşı durduġundan başına ne 

ģāller geldigini hep işitmişdi. Fikr edip
4145

  ķarşı ķomaġı münāsib görmedi ve lāyıķ olan 

išā‘at edip mülāyemet göstermekdir deyip ibtidā pād-şāha du‘ālar edip andan ŝoñra gelen 

ādeme cevāb verip dedi ki bizim ne cānımız vardır ki İskender gibi şehr-yāra ķarşı ķoyup 

ceng edeyiz? Muķaddemā iyi adlarını
4146

 işidelden beri muģabbetleri göñlümüzde
4147

 ber-

ķarār olup bir sebeb olsa
4148

 ki ģużūrlarına píşkeşler gönderip ‘arż-ı ‘ubūdiyyet eylesek 

diyü muģabbetlerinde iken
4149

 ģālā ŝuçsuz üstümüze
4150

 ‘asker çekip ceng edecek ne var? 

Eger maķŝūd-ı hümāyūnları ĥazíne ise ĥāk-pāylerine cihān māllarını göndereyim.
4151

 Māl 

degil cānımızı bile isterse diríġ etmeyip yollarına fedā edelim. Yoķ eger murād-ı 

hümāyūnları
4152

 ĥazíne olmayıp tāc u
4153

 taĥtımız almaķ isterlerse kendilerine zaģmet 

                                                 
4137

 Ģaķ ‘avnıyla ĥarāb ederim: ĥarāb eylerim M / ‘avn-ı Ģaķ’la ĥarāb ederim TDK 
4138

 kim: ne T, TDK 
4139

 elimde: lüšf-ı Ģaķ’la TDK / T’de yok 
4140

 Keyd’e: TDK’de yok 
4141

 cevābları: nefesleri T, TDK 
4142

 eyledikde: eyledi ki T / eyledi M 
4143

 muķaddemā: muķaddem TDK 
4144

 görüp: görmüş TDK 
4145

 ta‘bír eylemişler idi ve Dārā’nıñ ķarşı durduġundan başına ne ģāller geldigini hep işitmişdi. Fikr edip: T 

ve TDK’de yok 
4146

 adlarını: adların T, TDK 
4147

 göñlümüzde: göñlümüze TDK 
4148

 sebeb olsa: sebeb ola M / şey olsa TDK 
4149

 muģabbetlerinde iken: cevāb verirken TDK 
4150

 üstümüze: T’de yok 
4151

 māllarını göndereyim: mālları gönderelim M, TDK 
4152

 eger murād-ı hümāyūnları: hemān hümāyūnları T 
4153

 tāc u: tāc T 
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olmasın ķullarından birini
4154

 göndersinler cümle
4155

 memleketi teslím edip kendim varıp 

ķapılarında ķulluķlar edeyim. Anlar bizim efendimizdir biz anlarıñ bir
4156

 ednā ķuluyuz. 

Anlar nāz eyledikçe
4157

 bize lāzım olan niyāz eylemekdir. Hemān her ne buyururlarsa 

emreylesinler biñ cānla išā‘at edelim ve eger ķulluġum maķbūle geçmeyip elbette ceng 

eylemek murād ederlerse anlar geldikçe biz ķaçıp ķarşılarına gelmeziz lākin eger bizim 

üstümüze gelip vilāyetimizi pāy-māl eylemeyeceklerini
4158

 ‘ahd edip göñlümüzü ķorķudan 

emín ederlerse ģużūr-ı hümāyūnlarına her biri cihāna bir gelenlerden dört tuģfe 

göndereyim. Biri ģaremimde olan ķızımdır ki ģüsnde dünyāda miśli bulunmaz. Biri de 

yāķūtdan [T 74b] bir kāsedir ki içinde ne ķadar şarāb içerlerse
4159

 aŝlā bir ķašresi 

eksilmeyip yine evvelki gibi šolu šurur ve biri bir ģikmet ŝāģibi üstāddır ki yedi ķat yerde 

ne varsa
4160

 cümlesinden ĥaber verip gökde olan yıldızlarıñ ģareketinden
4161

 ne olup ne 

olacaķdır cümlesini bir bir beyān eyler ve biri
4162

 de bir üstād ģakímdir ki [TDK 96b] 

insānıñ bedeninde ne ķadar emrāż var ise
4163

 cümlesinden ĥaber-dār olup bir ĥasteye 

hemān bir kerre el šutduġu gibi ŝıģģat bulur. Pes bu dört tuģfeyi ki her biri cihānda miśli 

bulunmazlardandır eger şehr-yār-ı cihān
4164

 bizimle ceng eylemeyip vilāyetimizi pāy-māl 

eylemeyeceklerine ‘ahd ederlerse niçe ĥazíneler ile ģużūrlarına
4165

 göndereyim dedi. Çünki 

gelen ādem Keyd-i Hindí’den bu sözü işitdi. Dedi ki
4166

 eger buyurduġuñuz şeyleri şehr-

yārımıza gönderirseñiz
4167

 şübhesiz sizi rencíde eylemeyip ķadriñizi cihān pād-şāhları 

arasında mümtāz edip niçe ri‘āyetler eyler. Hemān ihmāl eylemeyip bir gün evvel ‘arż-ı 

‘ubūdiyyet eylemege ‘acele buyuruñ dedikde Keyd-i Hindí yanında olan a‘yāndan bir 

                                                 
4154

 ķullarından birini: bir ķullarını M 
4155

 Bu kısımdan (4155. dipnot) 4186. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4156

 anlarıñ bir: TDK’de yok 
4157

 anlar nāz eyledikçe: bize anlar nāz eyledikde TDK 
4158

 eylemeyeceklerini: eylemeyecegini T 
4159

 içerlerse: içerler ise T 
4160

 varsa: var ise T 
4161

 ģareketinden: herkesden TDK 
4162

 biri: bir T 
4163

 var ise: vardır TDK 
4164

 her biri cihānda miśli bulunmazlardandır eger şehr-yār-ı cihān: cihānda her biriniñ miśli bulunmaz eger 

şāh-ı cihān TDK 
4165

 ģużūrlarına: ģużūra TDK 
4166

 dedi ki: T’de yok 
4167

 gönderirseñiz: gönderseñiz T 
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iĥtiyār kimseyi
4168

 ‘ahd ü peymān eylemek için gelen elçi ile İskender’iñ dergāhına 

gönderdi. Bunlardır yola girip İskender’iñ ordusuna geldiler. Hindí gördü kim šaġ ve šaş 

çadırlarla šolmuş gitmiş.
4169

 Ŝanki cümle yeryüzünü ‘asker šutmuş. Bu ģāle ģayrān olup 

ŝaġ ve ŝolu temāşā ederek pād-şāhıñ otaġına geldiler. Hindí’dir İskender’iñ ģużūruna girip 

yer öpdükden ŝoñra pād-şāhından ķulluķlar ‘arż edip söyledigi sözleri cümlesin bir bir 

beyān eyledi. İskender Keyd-i Hindí’niñ išā‘at eylediginden şād olup ‘arż eyledigi tuģfeleri 

görmege mā’il oldu. İbtidā gelen Hindí ile aŝlā bir šaríķla
4170

 żarar u ziyān eylemeyecegine 

‘ahd ü peymān edip andan ŝoñra Belinas ģakímle
4171

 a‘yāndan birķaç kimseyi Hindí ile 

gönderip
4172

 varıp ol tuģfeleri getirmege fermān eyledi ve emreyledi kim Keyd-i Hindí’ye 

bir nāme yazalar. Nāmedir yazılıp Belinas’a verildi. Ol da bir niçe bir ekābir ile Hindí’yi 

yanına alıp yola girdiler. Günlerde bir gün Keyd-i
4173

 Hindí’niñ taĥt-gāhı olan şehre gelip 

ģużūruna girdiler. İbtidā yer öpüp pād-şāha du‘ālar eyledikden ŝoñra İskender’iñ nāmesini 

çıķarıp ŝundular. Ol da ayaġ üzere ķalķıp ta‘žímle nāmeyi aldı ve mührünü öpüp yüzüne 

sürdükden ŝoñra açıp yanında olan kātiblere verdi. Nāmedir oķunup ibtidāsında Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretine
4174

 ģamd ü śenā eyledikden ŝoñra demiş ki ey şehr-yār-ı nām-dār! Dā’imā baĥtıñ 

tāze olup devletiñ ziyāde olsun. Cihān-gírlik ‘ādeti üzere yer götürmez ‘askerle
4175

 [TDK 

97a] Hind’e ‘azímet edip ķaŝd eylemiş idik ki bu
4176

 diyārı ceng ü cidālle
4177

 fetģ edip 

olanca ‘askerini ayaķlar altında
4178

 pāy-māl edeyiz ve bütün Hindistān šopraġını ādem 

ķanıyla balçıķ edip her gūşesin ġāret eyledikden ŝoñra gideyiz. Çünki sizler ŝulģa šālib 

olup bizler daĥı
4179

 muķaddemā eyledigimiz ‘azímetden ferāġat eyledik
4180

 ve siziñle ŝulģ 

                                                 
4168

 iĥtiyār kimseyi: kimesneyi T 
4169

 gitmiş: TDK’de yok 
4170

 šaríķla: šaríķ ile T 
4171

 ģakímle: ģakím ile T 
4172

 kimseyi Hindí ile gönderip: kimseye Hindí ile bile gidip T 
4173

 verildi. Ol da bir niçe bir ekābir ile Hindí’yi yanına alıp yola girdiler. Günlerde bir gün Keyd-i: TDK’de 

yok 
4174

 Te‘ālā Ģażretine: Te‘ālā’ya TDK 
4175

 ‘askerle: ‘asker ile T 
4176

 eylemiş idik ki bu: eylemişidik bu TDK 
4177

 cidālle: cidāl ile T 
4178

 ayaķlar altında: TDK’de yok 
4179

 olup bizler daĥı: olduñuz biz de TDK 
4180

 eyledik: eyleyip TDK 
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u ŝalāģ eylemege
4181

 ķarār verdik ve gelen ādemiñiz ile ‘ahd ü peymān eyleyip ŝulģ 

ķā‘idesini yerine getirdik. Zírā siz çünki göñül alçaķlıġı edip niçe šatlı sözler 

söylemişsiñiz.
4182

 İşitdikde göñlümüzde olan ‘adāvet muģabbete dönüp
4183

 ol sözlere 

meftūn [T 75a] olduķ. Gerekdir ki siz de muķaddemā eyledigiñiz şaršı yerine getirip ol 

mev‘ūd olan dört tuģfeyi ģużūrumuza gönderesiz ve bizimle
4184

 ĥıŝm olup cihān şehr-

yārları içinde şān u şevket bulasız. Bu daĥı güzel olur.
4185

 Bir daĥı düşmen 

ķorķusundan
4186

 [M 37a] emín olup rāģatda olasız. Mādāmki biz cihānda ŝaġ olayız hiç 

kimse bir daĥı siziñ
4187

 memleketiñize el uzatmaġa ķādir olamaz deyip ĥatm-i kelām 

eylemiş. Çünki nāme
4188

 oķunup tamām oldu. Keyd-i Hindí ziyāde şād olup İskender’e 

du‘ālar edip cān u
4189

 dilden ķulu ķurbānı oldu ve
4190

 Belinas’a ve yanınca gelenlere
4191

 

dürlü dürlü
4192

 żiyāfetler edip i‘zāz ü ikrāmlar eyledi ve píşkeşleri
4193

 ģāżırlamaġa bir 

hafta
4194

 mühlet alıp çünki bir haftadır tamām oldu. İskender’e ol dört tuģfeden ġayrı altın 

ve la‘l ü cevāhir
4195

 ve ‘ūd u ‘anber ve sā’ir díbā vü zíbādan ķıyāsa gelmez ĥazínelerle 

ceng gününde üstüne taĥt ķurulmaķ için üç dāne beyāż fíl
4196

 gönderip Belinas’a bir ĥazíne 

ve yanınca gelenleriñ cümlesine ģesābsız tuģfeler verip
4197

 memnūn u mesrūr edip
4198

 ve 

ķızını ki adına Períduĥt derler idi
4199

 ‘ūd aġacından yapılmış bir taĥt-ı revān içine bindirip 

                                                 
4181

 ŝalāģ eylemege: ŝalāģa TDK 
4182

 söylemişsiñiz: söylemişsiz TDK 
4183

 dönüp: tebdíl olup T 
4184

 bizimle: bizim ile T 
4185

 Bu daĥı güzel olur: T’de yok 
4186

 4155. dipnottan buraya (4186. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
4187

 kimse bir daĥı siziñ: bir daĥı siziñ bir kimse M / kimse bir daĥı TDK 
4188

 nāme: nāmedir T, TDK 
4189

 cān u: cān M 
4190

 ve: M’de yok 
4191

 yanınca gelenlere: yanınca olanlara T / yanında olanlara TDK 
4192

 dürlü dürlü: M’de yok 
4193

 píşkeşleri: píşkeşler T, TDK 
4194

 hafta: haftaya T 
4195

 cevāhir: cevher M 
4196

 ķurulmaķ için üç dāne beyāż fíl: ķurulmaġiçin üç dāne beyāż fíller M 
4197

 ve yanınca gelenleriñ cümlesine ģesābsız tuģfeler verip: verip ve yanınca gelenlere cümlesine daĥı 

ģesābsız tuģfelerle T, TDK 
4198

 memnūn u mesrūr edip: M’de yok 
4199

 ķızını ki adına Períduĥt derler idi: ķızınıñ adına Períduĥt derler T, TDK 
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yanınca
4200

 niçe nāzenín cāriyelerle bile ve sā’ir mev‘ūd olan tuģfeleri ģużūr-ı 

hümāyūna
4201

 gönderdi. Belinas’dır bu ķadar ĥazíne ile yola girip günlerde bir gün 

İskender’iñ ģużūruna geldi. Getirdigi píşkeşleri ‘arż eyledikde
4202

 İskender’dir bu ķadar 

tuģfeleri görüp şād oldu lākin ol dört tuģfeye cümlesinden
4203

 ziyāde raġbet edip ibtidā 

cāmı getirip gördü kim
4204

 içinde olan [TDK 97b] şerbetle
4205

 bütün cihān ĥalķını 

ķandırmaķ
4206

 mümkindir. Andan ŝoñra üstādı yanına getirip her vechiyle yoķladıķdan 

ŝoñra gördü kim her fende māhir ve her ‘ilmde kemāli žāhir ve üstād-ı hüner-mend 

kimsedir.
4207

 Ģakími de
4208

 tecrübe eyledi. Anı da ŝan‘atında
4209

 kāmil ü mükemmel ve her 

marażıñ teşĥíŝinde mevtden ġayrıya mu‘ālece etmege ķādirdir.
4210

 Çünki nevbet ķıza geldi. 

Gördü kim bir nāzenín meh-pāredir ki her yaña
4211

 nigāhında hezār ‘āşıķa cān-gāhdır.
4212

 

Cihāna miśli gelmemiş
4213

 yañaġı gül ŝaçı sünbül beñi hindū zülfü ‘anber-bū ķaşları māh-ı 

nev
4214

 siyāh tozlu yay ve
4215

 çehresi bedr olmuş ay ģoķķa aġızlı gerdānı kāfūrdan 

püskürme beñli ince belli teni yāsemenden nāzik bir pençe-i āf-tābdır ki baķdıķça ādemiñ 

gözü ķamaşır. Ādem ŝūretinde bir perí cümle güzel her yeri.
4216

 El-ķıŝŝa İskender nigār-ı 

nāzeníni gördükde biñ cānla mā’il olup Ģażret-i İbrāhím ‘aleyhi’s-selām şerí‘ati üzere 

nikāģ edip ĥātūn edindi. Andan ŝoñra Hind pād-şāhına tekrār muģabbet-nāme yazıp
4217

 

                                                 
4200

 taĥt-ı revān içine bindirip yanınca: taĥt-ı revāna ķoyup M / taĥta revāne ķoyup TDK 
4201

 bile ve sā’ir mev‘ūd olan tuģfeleri ģużūr-ı hümāyūna: M’de yok 
4202

 eyledikde: eyledikden ŝoñra T 
4203

 cümlesinden: cümleden M 
4204

 gördü kim: TDK’de yok 
4205

 içinde olan şerbetle: içinde olan şerbet ile T / içindeki şerbet ile M 
4206

 ĥalķını ķandırmaķ: ĥalķı ķanmaķ T 
4207

 vechiyle yoķladıķdan ŝoñra gördü kim her fende māhir ve her ‘ilmde kemāli žāhir ve üstād-ı hüner-mend 

kimsedir: vechi ile yoķladıķdan gördü kim her fende māhir ve her ‘ilmde kemāli žāhirdir ve üstād-ı hüner-

mend kimsedir T / šarafını yoķladı. Ol da cümle ‘ilmde māhir ve cemí‘ hünerde kāmil bir kimse olup M 
4208

 de: daĥı T, TDK 
4209

 ŝan‘atında: ŝan‘atda T, TDK 
4210

 kāmil ü mükemmel ve her marażıñ teşĥíŝinde mevtden ġayrıya mu‘ālece etmege ķādirdir: üstād bulup M 

/ kāmil ü mükemmel ve her marażıñ teşĥíŝinde mevtden ġayrıya mu‘ālecesine ķādirdir TDK 
4211

 meh-pāredir ki her yaña: māh-peykerdir ki M / meh-pāredir ki TDK 
4212

 nigāhında hezār ‘āşıķa cān-gāhdır: nigāhında hezār ‘āşıķa cān-gāhdır ki T / M’de yok 
4213

 gelmemiş: gelmemişdir TDK 
4214

 zülfü ‘anber-bū ķaşları māh-ı nev: zülf ‘anber-bū ķaşları M / zülf ‘anber ķaşları māh-ı nev TDK 
4215

 siyāh tozlu yay ve: ķaşlar siyāh ķurulu yay T / siyāh turalı yay TDK 
4216

 güzel her yeri: yeri güzel perídir TDK 
4217

 yazıp: ile M, TDK 
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niçe yük la‘l ü cevāhir ve díbā ile bir otaķ-ı ĥāŝŝ ve
4218

 bir altından muraŝŝa‘
4219

 [M 37b] 

taĥt ve cevherli bir
4220

 tāc ve birķaç šula at ve niçe nāzenín oġlan ve meh-pāre
4221

 ķızlar 

gönderdi ve ol maģalde dügün edip Hind pād-şāhı ķızından murād alıp murād verdi [T 75b] 

ve bir niçe gün ol yerde gāh ŝayd u şikār
4222

 ve gāh ‘íş u nūş edip demler sürdükden ŝoñra 

vāķi‘ olan aģvāli Arisšo’ya yazıp gönderdi ve aģvāl-i memleketi yazıp sipāriş eyledi.
4223

 

Hind pād-şāhı ķızını da yanında olan ĥazíne ile Rūm’a gönderip kendi ol maģalden
4224

 Fūr-

ı Hindí üzerine
4225

 sefer eylemek murād eyledi ve ešrāf ü
4226

 eknāfa ādemler gönderip her 

vilāyetiñ ģākiminden ne var ne yoķ diyü
4227

 ĥaber ŝordu. Giden ādemlerdir ĥazíne ile pād-

şāhıñ ĥātūnunu Rūm’a götürüp nāmeyi Arisšo’ya verdiler. Ol da nāmeniñ cevābını yazıp 

tekrār İskender’e geldiler. Sā’ir yerlere gidenler de
4228

 gelip her yerden cümle ĥaber-i 

selāmet ve emniyyet
4229

 getirdiler. İskender’dir şād olup emreyledi kim sefer tedārikini 

göreler.  

 

BU MAĢAL İSKENDER ĶANNUÇ DEDİKLERİ ŞEHRİÑ PĀD-ŞĀHI OLAN FŪR-I 

HİNDÌ ÜSTÜNE
4230

 ‘ASKER GÖNDERİP İŞİNİ TAMĀM EYLEDİKDEN ŜOÑRA
4231

 

ÇÌN VİLĀYETİNE SEFER EYLEDİGİDİR 

 

Çünki [TDK 98a] sefer tedāriki görülüp cümle ‘asker ģāżır ü müheyyā oldular. Pes 

İskender kendisi ol šaraflarda ŝayd u şikāra meşġūl olup yanında olan pehlevānlardan 

                                                 
4218

 otaķ-ı ĥāŝŝ ve: otaķ-ı ĥāŝŝ T / otaķ ve M 
4219

 muraŝŝa‘: bir muraŝŝa‘ TDK 
4220

 cevherli bir: cevāhirli T, TDK 
4221

 oġlan ve meh-pāre: māh-pāre T / oġlan ve māh-pāre M 
4222

 şikār: şikāra T 
4223

 yazıp sipāriş eyledi: sipāriş edip M / yazıp sipāriş edip TDK 
4224

 maģalden: T’de yok 
4225

 üzerine: üstüne M, TDK 
4226

 ešrāf ü: ešraf T 
4227

 diyü: T ve TDK’de yok 
4228

 sā’ir yerlere gidenler de: ve sā’irlerden de gidenler T / ve sā’irlerin de gidenler TDK 
4229

 her yerden cümle ĥaber-i selāmet ve emniyyet: her yerden ĥaber-i selāmet ve emniyyet T / cümle selāmet 

ĥaberini M 
4230

 Bu Maģal İskender Ķannuç Dedikleri Şehriñ Pād-şāhı Olan Fūr-ı Hindí Üstüne: TDK’de yok 
4231

 Eyledikden Ŝoñra: Eyledikde T, TDK 
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birini
4232

 ģesābsız ‘askere ser-dār edip Fūr-ı Hindí’niñ üstüne gönderdi. ‘Askerdir
4233

 ešrāf 

ü eknāfı
4234

 ġāret ederek Fūr-ı Hindí’niñ üstüne vardılar. Ceng edip cümle ‘askerini [T 76a] 

períşān eylediler ve
4235

 kendisini ele getirip helāk eylediler.
4236

 Ģesāba gelmez ġanímet ile 

dönüp İskender’iñ ģużūruna geldiklerinde
4237

 Ķannuç şehrinde kendi šarafından bir 

kimseyi pād-şāh eyledi. Andan ŝoñra ol yerler
4238

 atlara yaramayıp šavarlar ķırılmaġa 

başladıġından göçmek murād eylediler. Cemí‘ vilāyetleriñ aģvālini tecrübe edenler
4239

 

böyle beyān eylemişler ki üç dürlü ģayvān üç vilāyetde çoķluķ yaşamayıp helāk olur. Biri 

Hind’de at yaşamayıp
4240

 ol yeriñ hevāsı
4241

 šavara yaramaz [M 38a] imiş. Biri de ‘Acem 

diyārında fíl yaşamayıp Hind’den ne ķadar fíl götürürlerse birķaç
4242

 yılıñ içinde 

ölürmüş
4243

 ve Çín dedikleri vilāyetde kedi yaşamayıp ol diyāra ne ķadar kedi 

götürürlerse
4244

 az zamānıñ içinde helāk olurmuş.
4245

 El-ķıŝŝa İskender ol maģalden göçüp 

Tibet dedikleri yere ‘azímet eyledi. Çünki Tibet dedikleri maģalle
4246

 geldiler. Cümle 

‘asker ĥalķını
4247

 sebebsiz gülmek šutdu. Her biri iĥtiyārsız ķahķaha ile gülmege başladılar. 

İskender ģükemāsından bunuñ aŝlını su’āl eyledikde
4248

 şehr-yārım bu za‘ferāna beñzer 

ŝarı šopraġıñ ĥāŝŝasıdır
4249

 ki gören ādemi iĥtiyārsız gülmek šutar diyü cevāb 

verdiklerinde
4250

 pād-şāh ta‘accüb edip ģayrān oldu. Andan ŝoñra ol yerden de göçüp Çín 

                                                 
4232

 olan pehlevānlardan birini: pehlevānlardan birisi TDK 
4233

 ģesābsız ‘askere ser-dār edip Fūr-ı Hindí’niñ üstüne gönderdi. ‘Askerdir: TDK’de yok 
4234

 ešrāf ü eknāfı: ešrāfı ve eknāfı T / ešrāf ü eknāfını M 
4235

 eylediler ve: eyledi ve T / eylediler TDK 
4236

 kendisini ele getirip helāk eylediler: T ve TDK’de yok 
4237

 geldiklerinde: geldiler T, TDK 
4238

 yerler: yerlerden TDK 
4239

 edenler: edenlerden T / edenler bunlar TDK 
4240

 helāk olur. Biri Hind’de at yaşamayıp: helāk olurlar. Biri Hind’de at yaşamayıp T / TDK’de yok 
4241

 hevāsı: hevāsını T 
4242

 götürürlerse birķaç: yaşamayıp birķaç T / götürürlerse M  
4243

 ölürmüş: ölür imiş T 
4244

 götürürlerse: götürseler T, M 
4245

 olurmuş: olur imiş T, M 
4246

 Tibet dedikleri maģalle: Tibet’e M, TDK 
4247

 ĥalķını: ĥalķı TDK 
4248

 eyledikde: eyledikde cevāb verip M / buyurduķda TDK 
4249

 šopraġıñ ĥāŝŝasıdır: šopraķdır ve anıñ ģāŝŝası budur T, TDK 
4250

 diyü cevāb verdiklerinde: cevāb verip dediklerinde T / dediklerinde M 



450 

vilāyetine ‘azímet eylediler. Otsuz ŝusuz beyābāna
4251

 girip bir niçe günden ŝoñra
4252

 ol 

çölü geçip tamām eylediler. Tamām-ı murād üzere otlu ŝulu yerlere geldiklerinde bir hafta 

ol maģalde ķarār edip atları ota ŝaldılar. Bir haftadan ŝoñra tekrār yola girip niçe
4253

 menzil 

geçip
4254

 āĥir Çín vilāyetine yaķlaşıp cennete beñzer bir güzel yere geldiler ki cümle ešrāfı 

yemiş aġaçları ile
4255

 šopšolu olup her šarafından āb-ı ģayāta beñzer ŝular çaġlayıp aķar idi. 

Pes ol yerde ķarār edip bir ay ŝayd u şikārlar edip źevķ u ŝafālar
4256

 eylediler. Bu šarafda 

Ĥāķān İskender’iñ üzerine
4257

 sefer eylediginden ĥaberi yoķ
4258

 kendi ‘āleminde olup gece 

gündüz źevķ u ŝafāsında idi.
4259

 Günlerde bir gün ĥaber geldi ki
4260

 İskender ‘Acem ve 

Hind diyārlarından yer götürmez ‘askerle
4261

 Hindistān’a gelip Keyd-i Hindí ile ŝulģ edip 

Fūr-ı Hindí’niñ tāc u taĥtını elinden aldıķdan ŝoñra siziñ üstüñüze gelmege ķaŝd eylemegin 

ģālā Çín iķlímine [TDK 98b] ayaķ baŝıp yedi başlı ejder gibi āteşlerin ŝaçaraķ 

gelmekdedir.
4262

 Tedārikiñi gör deyip iĥbār eylediklerinde Ĥāķān-ı Çín’dir uyķudan uyanıp 

kendini yerinde bulmadı ve müddet-i medíde deryā-yı fikre dalıp ‘aķlı başından ŝıçrayıp ve 

yanında olan kimselerden tekrār su’āl eyledikde pād-şāhım anıñ ķatında olan ‘askerden her 

bir bahādırıñ ģamlesinden cihān pehlevānları šāķat getiremez ha ne de ķaldı ki Çín 

                                                 
4251

 beyābāna: yabana TDK 
4252

 bir niçe günden ŝoñra: bir niçe günde T / niçe TDK 
4253

 ol çölü geçip tamām eylediler. Tamām-ı murād üzere otlu ŝulu yerlere geldiklerinde bir hafta ol maģalde 

ķarār edip atları ota ŝaldılar. Bir haftadan ŝoñra tekrār yola girip niçe: TDK’de yok 
4254

 geçip: göçüp TDK 
4255

 yemiş aġaçları ile: yeşil aġaçlar ile T / yeşil aġaçlarla TDK 
4256

 ŝayd u şikārlar edip źevķ u ŝafālar: ŝayd u şikār edip źevķ u ŝafālar T/ŝayd u şikār edip źevķ ŝafālar TDK 
4257

 üzerine: üstüne T, M 
4258

 yoķ: ve TDK 
4259

 źevķ u ŝafāsında idi: źevķ u ŝafāsında iken T / źevķ ŝafāsında iken TDK 
4260

 ĥaber geldi ki: ĥaberi geldi kim T, TDK 
4261

 ‘Acem ve Hind diyārlarından yer götürmez ‘askerle: ‘Acem ve Hind diyārlarından yer götürmez ‘asker 

ile T / ‘Acem diyārından yer götürmez ‘asker ile M 
4262

 Hindistān’a gelip Keyd-i Hindí ile ŝulģ edip Fūr-ı Hindí’niñ tāc u taĥtını elinden aldıķdan ŝoñra siziñ 

üstüñüze gelmege ķaŝd eylemegin ģālā Çín iķlímine ayaķ baŝıp yedi başlı ejder gibi āteşlerin ŝaçaraķ 

gelmekdedir: memāliki fetģ ederek ibtidā Mıŝır andan ‘Acem ve andan Hindūsitān’ı memleketlerin fetģ 

eyledikden ŝoñra seniñ üstüñe gelir dediklerinde ĥuŝūŝā Fūr-ı Hindí’niñ tāc u taĥtını elinden alıp māl ü 

ĥazā’in ‘askerin tār ü mār eyledi ve ģālā Çín iķlímine ķaŝd edip vilāyetiñe ayaķ baŝdı ve yedi başlı ejder gibi 

āteş ŝaçaraķ gelmekdedir ne ġāfil durursun? T / memāliki fetģ ederek ibtidā Mıŝır andan ‘Acem andan 

Hindūsitān gibi memleketleri fetģ etdikden ŝoñra seniñ üstüñe geliyor dediklerinde ĥuŝūŝā Keyd-i Hindí’niñ 

tāc taĥtını elinden aldı. Māl ü ĥazā’in ‘askerin tār mār eyledi ve ģālā Çín iķlímine ķaŝd edip vilāyetiñe ayaķ 

baŝdı. Yedi başlı ejder gibi āteş ŝaçaraķ gelmekdedir ne ġāfil durursun? TDK 
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vilāyetiniñ bahādırları ola.
4263

 Çünki Ĥāķān bu ĥaberi işitdi. ‘Aķlı başından gidip ķorķuya 

düşdü ve
4264

 emreyledi kim eli altında olan memleketlere nāmeler
4265

 yazılıp [M 38b] her 

şehriñ
4266

 ģākimi ve her vilāyetiñ begi
4267

 mükemmel ‘askeri ile
4268

 bir gün [T 76b] evvel 

gelip yetişmege sa‘y
4269

 edeler diyü muģkem fermānlar gönderdi.
4270

 Pes az zamānıñ 

içinde ešrāf ü eknāfdan bölük bölük ‘askerdir gelip Ĥāķān’ıñ yanına cem‘ olup cümle šaġ 

ve šaş ŝanki hep ‘asker oldu. Çünki Ĥāķān bu ķadar ‘asker cem‘ olduġunu gördü.
4271

 Bir 

miķdār cānı yerine gelip
4272

 hemān kendi yanında olan ‘askeri
4273

 de šaşra çıķardı ve gök 

demire ġarķ olmuş ģesābsız ‘askerle
4274

 ķalķıp iki menzil İskender’e ķarşı geldi lākin yine 

İskender’iñ ķorķusundan gece gündüz elem ü ıżšırābda olup ‘acebā bugün yarın ķarşımıza 

geldikde ģālimiz nice olur ola deyip
4275

 dā’imā el altından
4276

 cāsūslar gönderip 

İskender’iñ šarz u šavrından ĥaber ŝorardı.
4277

 Anlar da gelip derler idi ki şehr-yārım 

                                                 
4263

 Tedārikiñi gör deyip iĥbār eylediklerinde Ĥāķān-ı Çín’dir uyķudan uyanıp kendini yerinde bulmadı ve 

müddet-i medíde deryā-yı fikre dalıp ‘aķlı başından ŝıçrayıp ve yanında olan kimselerden tekrār su’āl 

eyledikde pād-şāhım anıñ ķatında olan ‘askerden her bir bahādırıñ ģamlesinden cihān pehlevānları šāķat 

getiremez ha ne de ķaldı ki Çín vilāyetiniñ bahādırları ola: Tedāriki görüp iĥbār eylediklerinde Ĥāķān-ı 

Çín’dir uyķudan uyanıp kendini yerinde bulmadı ve müddet-i medíd deryā-yı fikr-i ģayrete šalıp ‘aķlı 

başından ŝıçradı ve yanında olan kimse tekrār su’āl etdikde pād-şāhım anıñ ķatında olan ‘askerinden her bir 

bahādırıñ ģamlesine cihān pehlevānları šāķat getiremez ha ne de ķaldı ki Çín vilāyetiniñ bahādırları ola T / 

Yanında olan ‘askeriñ ķarşısına bu vilāyet dil-āverleri degil Ķāf šaġı dívleri bile šuramayıp bir ģamlesine 

šāķat getiremezler dediler M 
4264

 Çünki Ĥāķān bu ĥaberi işitdi. ‘Aķlı başından gidip ķorķuya düşdü ve: Bu cevābı işitdikde Ĥāķān-ı 

Çín’dir T, TDK 
4265

 nāmeler: nāme T, TDK 
4266

 şehriñ: vilāyetiñ M 
4267

 ve her vilāyetiñ begi: M’de yok 
4268

 ‘askeri ile: ‘asker ile T / ‘askerle TDK 
4269

 yetişmege sa‘y: sa‘ylar T / yetişmege sa‘ylar M 
4270

 gönderdi: gönderdiler M 
4271

 cümle šaġ ve šaş ŝanki hep ‘asker oldu. Çünki Ĥāķān bu ķadar ‘asker cem‘ olduġunu gördü: cümle šaġ ve 

šaş ŝanki ‘asker oldu. Çünki Ĥāķān bu ķadar ‘askerini cem‘ olduġunu gördü T / TDK’de yok 
4272

 gelip: gelip cümle šaġ ve šaş ŝanki ‘asker oldu. Çünki Ĥāķān bu ķadar ‘asker cem‘ olduġunu gördü. Bir 

miķdār cānı yerine gelip TDK 
4273

 ‘askeri: ‘asker M 
4274

 ‘askerle: ‘asker ile M 
4275

 deyip: T’de yok 
4276

 altından: altında T 
4277

 šarz u šavrından ĥaber ŝorardı: šarz-ı šavrından ĥaber ŝorardı ve T / šarz u šavrından ĥaber ŝorardı ve TDK 
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melege beñzer ĥūyu ĥulķu güzel
4278

 bir pād-şāh olup dā’imā ‘adl ü dādla cihān
4279

 ĥalķını 

kendisinden rāżí edip bir kimseye ‘uķūbet eylemeli olsa ‘acele ile helāk eylemeyip 

geregi
4280

 gibi yoķlayıp aŝlını araşdırır ve kimseniñ
4281

 māteminden şād olmayıp 

meclisinde kimseyi kemlik ile yād etmez
4282

 ve bunca zamāndan beri hiçbir yerde
4283

 

maġlūb olmayıp dā’imā vardıġı yerde ġālib olagelmişdir ve söz söyledigi vaķtde 

aġzından
4284

 cümle ģikmet çıķıp işiden ādem ģayrān olup ķalır
4285

 ve az söyleyip çok 

epsem [TDK 99a] šurur ve dā’imā umūr-ı devletini
4286

 ģakímlerle ve ‘āķillerle müşāvere 

edip
4287

 cümleniñ ittifāķı olmadıķça bir işe başlamaz ve bütün ‘askeriniñ içinde kendi 

ķadar şeh-bāz dil-āver olmayıp bir šarafdan bir zūrlu pehlevān žuhūr edip kimse cevāb 

veremedikde kendisi cevāb verir imiş ve hiçbir
4288

 pehlevāndan ķorķmayıp dā’imā
4289

 

ża‘íflerden ve bí-çārelerden ķorķup olmaya ki bir derd-mende benim yüzümden bir
4290

 

zaģmet ola da āh ü efġānı
4291

 ile tāc u taĥtımı ĥarāb eyleye diyü dā’imā dervíşleriñ ve 

faķírleriñ ĥāšırlarını
4292

 gözetmekden ġāfil degil imiş
4293

 ve ‘askerinden māl ü
4294

 ĥazíne 

diríġ eylemeyip bir vilāyeti fetģ edip
4295

 ġanímet aldıķlarında olanca mālı ‘askerine
4296

 

üleşdirir imiş deyip
4297

 bunuñ gibi [M 39a] İskender’iñ niçe aģvālini beyān eylerlerdi.
4298

 

                                                 
4278

 güzel: güzel ĥūyu ĥulķu T 
4279

 dādla cihān: dād ile cihān mülkü T / dād ile cihān M 
4280

 geregi: gerek T 
4281

 kimseniñ: kimse T, TDK 
4282

 etmez: eylemez T, M 
4283

 hiçbir yerde: bir yere T / hiçbir yere TDK 
4284

 aġzından: M’de yok 
4285

 olup ķalır: olur ķalır T / olur TDK 
4286

 devletini: devleti T 
4287

 edip: T’de yok 
4288

 pehlevān žuhūr edip kimse cevāb veremedikde kendisi cevāb verir imiş ve hiçbir: pehlevān žuhūr edip 

kimse cevāb veremedikde kendisi cevāb verir imiş ve hiç M / TDK’de yok 
4289

 dā’imā: TDK’de yok 
4290

 bir: T’de yok 
4291

 efġānı: fiġānı TDK 
4292

 faķírleriñ ĥāšırlarını: faķírler ĥāšırını M / faķírlerin ĥāšırını TDK 
4293

 gözetmekden ġāfil degil imiş: gözetmekde imiş M 
4294

 māl ü: māl M 
4295

 edip: eyleyip T 
4296

 mālı ‘askerine: mālını ‘askere T, TDK 
4297

 üleşdirir imiş deyip: üleşdirir imiş T / üleşdirirler imiş deyip TDK 
4298

 eylerlerdi: eylerler idi T, M 
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Ĥāķān cāsūslardan bu ĥaberleri işitdikde göñlünden
4299

 hemān İskender ile bir bahāne 

bulup
4300

 ŝulģ eylemek gerekdir yoĥsa buncılayın şehr-yār ile ceng edersek başa çıķamayıp 

tāc u taĥtımızı ber-bād ederiz der idi. Bu šarafda Ĥāķān’ıñ bu ķadar ‘asker cem‘ edip ķarşı 

çıķdıġını İskender’e dediklerinde cevāb verip biz de anı isteriz hemān gelsin görelim Ģaķ 

Te‘ālā Ģażreti ne gösterir. Daĥı rūzgārdan sitem
4301

 görmediginden bizi gözüne 

ŝalındırmayıp ‘asker çekmiş.
4302

 Henüz dāma düşmemiş āhū
4303

 kendi ayaġıyla dāma 

geldigi gibi
4304

 ol da ķarşımıza geldikde miķdārını görür deyip emreyledi kim bir nāme 

yazalar. 

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ ĤĀĶĀN’A NĀMESİDİR
4305

 

 

İbtidā Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ģamd ü śenā etdikden
4306

 ŝoñra ben ki İskender-i ŝāģib-

ķırānım. [T 77a] Bu nāmeyi saña göndermekden maķŝūdum ey ĥüsrev-i Çín!
4307

 Ma‘lūmuñ 

olsun ki bu ķadar ‘askerle
4308

 bu šarafa gelmekden murādımız siziñle ceng olmayıp belki 

birķaç gün bu diyārı seyr ü temāşā eylemekdir.
4309

 Zírā maġribden maşrıķa varınca cümle 

cihānı temāşā edip şehr-yārlardan bize išā‘at edenlere
4310

 ikrāmlar edip ķarşı ķoyanları 

yerlere
4311

 çalıp pāy-māl eyledik ve bundan evvel Hindūsitān’a gelip Keyd-i Hindí [TDK 

99b] ile ŝulģ edip
4312

 Fūr-ı Hindí’niñ tāc u taĥtını elinden alıp vilāyetini ĥarāb eyleyip ģālā 

seniñ memleketiñe geldik. Eger bizi kendi
4313

 şehriñe misāfir alıp i‘zāz ü ikrāmlar edip 

                                                 
4299

 ĥaberleri işitdikde göñlünden: ĥaberi işitdikde göñlünde T, TDK 
4300

 İskender ile bir bahāne bulup: İskender’e bir bahāne ile TDK 
4301

 daĥı rūzgārdan sitem: T’de yok 
4302

 ŝalındırmayıp ‘asker çekmiş: ŝalındırmaz ‘asker çekip T 
4303

 düşmemiş āhū: düşmüş āh T / düşmüş av TDK 
4304

 geldigi gibi: geldi T 
4305

 Bu Maģal İskender’iñ Ĥāķān’a Nāmesidir: Bu Maģal İskender’iñ Ĥāķān’a Nāme Gönderdigidir T / 

TDK’de yok 
4306

 śenā etdikden: śenādan M / śenā eyledikden TDK 
4307

 ĥüsrev-i Çín: ĥüsrev-i şírín-i Çín T 
4308

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4309

 bu diyārı seyr ü temāşā eylemekdir: seyr ü temāşā T 
4310

 edenlere: T’de yok 
4311

 yerlere: yere T, TDK 
4312

 edip: olup T, M 
4313

 kendi: T’de yok 
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išā‘at eylerseñ biz de seniñle ceng ü cidāl eylemeyip māl ü
4314

 memleketiñe żarar u 

ziyānımız šoķunmaz.
4315

 Eger sözümüzü ķabūl eylemeyip ceng eylemek isterseñ vaķtiñe 

ģāżır olasın ki
4316

 yer götürmez ‘askerle
4317

 üstüñe varıp cihānı başıña teng eylesem 

gerekdir. Eger bizim ķılıcımızıñ zūrunu bilmek isterseñ ‘Acem şehr-yārı olan Dārā’nıñ 

ģālinden añlayıp aña ķıyās edesin ve anıñ başına gelen ģāliñ kendi başıña daĥı
4318

 

gelecegini bilesin. Bunca zamāndan beri bize
4319

 ķarşı ķomayıp ŝulģa šālib olan şehr-

yārlarla muģkem ‘ahd [M 39b] ü peymānlar edip dostluķlar eyledik ve
4320

 ‘inād u 

muĥālefet edip ceng
4321

 edenleriñ ‘askerini
4322

 períşān edip tāc u taĥtını aldıķ.
4323

 Ģālā siz 

de fikr edip göresiz ki bizimle ŝulģ mü edersiz
4324

 yoĥsa ceng yoluna mı gidersiz ve ol 

fikrde olma ki bizim māl ü menālimiz ve mülkümüz keśret ü firet üzere olup hiçbirine 

iģtiyācımız olmamaġla šama‘-ı ĥāma teba‘iyyet ile žannetme ki
4325

 seniñ memleketiñe ķaŝd 

eylemiş olayız. Bizde olan māl ü ĥazíneye bir pād-şāh mālik olmayıp
4326

 ķapımızda olan 

Çín güzelleri ve Türkistān dil-berleri ģesāba gelmeyip Ĥašāyí ķızlarıñ ĥod ģadd ü pāyānı 

yoķdur.
4327

 Bizim ancaķ maķŝūdumuz seyr-i memleketdir.
4328

 Öyle işitdik ki ģālā yanıña 

‘ažím ‘asker cem‘ edip yolumuzu
4329

 alıp šurur imişsin. Hemān
4330

 er olup ķarşımızdan 

ķaçmayasın. İşte biz de varmaķdayız.
4331

 İkimiz bir yere geldikde miķdārıñı görürsün
4332

 

                                                 
4314

 māl ü: māl M 
4315

 šoķunmaz: šoķunmaz ve T, M 
4316

 ki: T’de yok 
4317

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4318

 ve anıñ başına gelen ģāliñ kendi başıña daĥı: ve anıñ başına gelen ģāl seniñ başıña da T / Dārā’nıñ başına 

gelen ģāliñ kendi başıña da M 
4319

 bize: T ve TDK’de yok 
4320

 ve: T’de yok 
4321

 edip ceng: T’de yok 
4322

 ‘askerini: T’de yok 
4323

 aldıķ: ber-bād eyledik M 
4324

 edersiz: olursuz T 
4325

 māl ü menālimiz ve mülkümüz keśret ü firet üzere olup hiçbirine iģtiyācımız olmamaġla šama‘-ı ĥāma 

teba‘iyyet ile žannetme ki: māl ü mülke iģtiyācımız olmaġla M / māl ü mülke iģtiyācımız olduġundan TDK 
4326

 māl ü ĥazíneye bir pād-şāh mālik olmayıp: ĥazíne vü mālı bir pād-şāh temlík edinmemişdir ve T /  ĥazíne 

vü mālı bir pād-şāh mālik olmamışdır TDK 
4327

 ģadd ü pāyānı yoķdur: ģadd-i pāyānı yoķ T 
4328

 seyr-i memleketdir: seyr-i memleketdir ve M / seyr ü memleketdir ve TDK 
4329

 yolumuzu: yolumuz M 
4330

 hemān: sen hemān TDK 
4331

 varmaķdayız: M’de yok 
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ve eger eyledigiñ küstāĥlıķdan ‘öźr dileyip cengden ferāġat ederseñ yine de ‘öźrüñü ķabūl 

eyleyip ŝuçuñu ‘afv ederiz. Nāmemiz vardıķda bize bir gün evvel cevāb göndermege sa‘y 

eyle
4333

 ki ‘asker šā’ifesi ģāżır u āmāde olup ĥabere muntažırlardır. Bizim böyle te’ĥír 

eyledigimizi ihmāl ŝanıp hemān bir gün evvel düşmen ‘askeriniñ üstüne varıp cihānı 

başlarına teng edelim derler. Çünki bu üslūb üzere nāmedir yazıldı. İskender’e gösterdiler. 

Mührleyip bir söz ŝāģibi kimseniñ eline verip
4334

 emreyledi ki varıp nāmeyi Ĥāķān’a 

götürüp cevāb getire.
4335

 Pes ol kimse de nāmeyi alıp fermān üzere sürüp Ĥāķān’ıñ ķatına 

gelip nāmeyi verdi. Ĥāķān da alıp kātiblere verdi. Çünki nāmedir oķunup mefhūmu 

ma‘lūm oldu. Bu sözlerden ķalbine [TDK 100a] ķorķu düşüp bir miķdār fikre vardıķdan 

ŝoñra [T 77b] hele ol nāmeniñ cevābını gönderip ŝoñra görelim maŝlaģat ne yüzden žuhūr 

edip ne gūne olur
4336

 deyip emreyledi kim İskender’e bir nāme yazalar ki
4337

 bir miķdārı 

‘öźrler olup mülāyemet gösterile ve bir miķdārı ižhār-ı ķuvvet ü ķudret olup ġażaba 

getirile.
4338

 Pes emri üzere nāmedir yazılıp Ĥāķān’a sundular. 

 

BU MAĢAL ĤĀĶĀN’IÑ NĀMESİDİR Kİ İSKENDER’E GÖNDERDİKDEN ŜOÑRA [M 

40a] ARDI ŜIRA KENDİ DE TEBDÌL OLUP ELÇİLİKLE GELMİŞDİR
4339

 

 

Nāmeniñ evvelinde Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ģamd ü śenā eyledikden
4340

 ŝoñra söze bu 

gūne başlamış
4341

 ki ey şehr-yār-ı kām-kār! Ģaķ Te‘ālā sizi salšanatla müşerref edip 

                                                                                                                                                    
4332

 görürsün: bilirsin T, TDK 
4333

 göndermege sa‘y eyle: gönderesin M / gönder TDK 
4334

 verip: verdi TDK 
4335

 cevāb getire: verdikde cevāb getireler T, TDK 
4336

 edip ne gūne olur: eder M, TDK 
4337

 ki: T ve TDK’de yok 
4338

 bir miķdārı ‘öźrler olup mülāyemet gösterile ve bir miķdārı ižhār-ı ķuvvet ü ķudret olup ġażaba getirile: 

bir miķdār ‘öźr edip mülāyemet göstereler ve bir miķdār ižhār-ı ķuvvet ü ķudret gösterip ġażaba getirile T/bir 

miķdār ‘öźr edip mülāyemet göstereler ve bir miķdār ižhār-ı ķuvvet ü ķudret göstereler ġażab göstereler TDK 
4339

 Bu Maģal Ĥāķān’ıñ Nāmesidir ki İskender’e Gönderdikden Ŝoñra Ardı Ŝıra Kendi de Tebdíl Olup 

Elçilikle Gelmişdir: Bu Maģal Ĥāķān’ıñ Yazdıġı İskender’iñ Nāmesiniñ Cevābıdır ve Ardı Ŝıra Tebdíl Olup 

Kendi Daĥı Elçilikle Gelmesidir T / TDK’de yok 
4340

 eyledikden: olduķdan T / olunduķdan M 
4341

 başlamış: başlanmış T, M 
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maġribden maşrıķa varınca bu ķadar memleket pād-şāhlarını size müsaĥĥar eylemiş.
4342

 

Pes bunca devlete ķanā‘at eylemeyip ģālā bu šaraflara da
4343

 ģareket eylemişsiz lākin 

‘acele eylemeyip bir miķdār ŝaķınasız ki mebādā
4344

 yoluñuz üstünde ejder vardır.
4345

 

Bizi
4346

 çaķ bu ķadar ayaķlar altında pāy-māl eylemege ‘azímet eylemek Allāh’dan revā 

mıdır? Siz eger Rūm şehr-yārı iseñiz biz de ģālimizce bu diyārıñ pād-şāhıyız. Ķapıñızda 

bizim gibi niçe şāhlar
4347

 bende olagelmişdir.
4348

 Bizi de anlar gibi görüp bu ķadar ġażab 

eylemeseñiz olmaz mı?
4349

 Cümlemiz šopraķdan ĥalķ olunup yine šopraķ olsaķ gerekdir. 

Pes siziñle birķaç gün cihānda ģużūrla geçinip gitsek ne var idi?
4350

 Bize ‘asker cem‘ edip 

yolumuzu almaķ istemişsiñ
4351

 diyü buyurulmuş. Öyle işitdik ki
4352

 cenābıñız bir yere sefer 

eyledikde bāzergān ŝūretinde birķaç ādemi ileri gönderir imişsiz. Anlar da gelip ol şehrde 

ne ķadar źaĥíre
4353

 var ise cümlesini alıp gizli āteşe yaķıp telef ederler imiş. Şehrde źaĥíre 

ķalmadıķda siz de ‘askerle gelip muģāŝara edermişsiz. Pes ĥalķ ‘āciz ķalıp
4354

 nā-çār 

ķal‘ayı size teslím ederlermiş.
4355

 Bu sözü işitdikde biz de iki menzil şehrden šaşra çıķdıķ 

ki bu āfetden necāt bulayız. Gerçi bu vilāyetiñ źaĥíresi bunuñ gibi ģílelerle telef olmayıp 

ĥayli çoķdur.
4356

 Allāh’ıñ verdiginden bí-nihāyedir
4357

 lākin ĥalķı teşvíşe bıraġıp elem 

vermesi muķarrerdir. Bunuñ için ileri gelip bu belāyı ŝavmaķ
4358

 münāsib görüldü ve ey 

şehr-yār-ı ‘ālí-şān! Bu memleket ża‘ífleriniñ māl ü rızķlarını ġāret eylemek sevdāsında 

                                                 
4342

 memleket pād-şāhlarını size müsaĥĥar eylemiş: memleketiñ pād-şāhlarına tasalluš edip anları 

müsaĥĥarıñız etmiş T /  memleketiñ pād-şāhlarına tasalluš edip anlar müsaĥĥarıñız imiş TDK 
4343

 šaraflara da: šaraflarda T, TDK 
4344

 mebādā: M’de yok 
4345

 vardır: ola T, TDK 
4346

 bizi: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
4347

 gibi niçe şāhlar: şehr-yārlar T / gibi şehr-yārlar TDK 
4348

 olagelmişdir: olagelmişler M 
4349

 bu ķadar ġażab eylemeseñiz olmaz mı?: ne var bu ķadar ġażabla gelip bizi incitmeyesiz olmaz mı idi? T, 

TDK 
4350

 ne var idi: gerek ne vardı T 
4351

 istemişsiñ: istemişsiz TDK 
4352

 öyle işitdik ki: işitdik ki M / öyle işitdikde TDK 
4353

 ol şehrde ne ķadar źaĥíre: ne ķadar źaĥíre T / ol şehrde źaĥíre ķalmadıķda M 
4354

 ķalıp: olup M, TDK 
4355

 ederlermiş: ederler imişler T / ederler imiş M 
4356

 ģílelerle telef olmayıp ĥayli çoķdur: ģíleler ile telef olacaķ degildir T / ģíle ile telef olacaķ degildir TDK 
4357

 Allāh’ıñ verdiginden bí-nihāyedir: Allāh’ıñ verdiginden bí-nihāyetdir T / M’de yok 
4358

 muķarrerdir. Bunuñ için ileri gelip bu belāyı ŝavmaķ: muķarrer olmaġla bu belādan ŝavuşmaķ M 
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olma ki Ģaķ Te‘ālā Ģażreti de seniñ memleketiniñ
4359

 re‘āyāsınıñ
4360

 da māllarını [TDK 

100b] ĥarāb eylemeye ve māl ü ‘asker çoķluġuyla vardıġıñ
4361

 memleketleri ĥarāb 

eylemegi
4362

 kendiñe ‘ādet eyleme ki cümlemize bu devleti iģsān eyleyen Ģaķ Te‘ālā da 

bir gün
4363

 seniñ tāc u taĥtıñı ĥarāb eylemeye. Seni Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā [M 40b] bu ķadar 

devlete lāyıķ görüp bunca māl ü
4364

 mülk iģsān eyledigi yeryüzünde
4365

 bir kimse ķullarına 

iģsān eylemedigi gibi anıñ
4366

 ķullarına merģamet edip mülāyemetle šutasın
4367

 diyüdür. 

Pes sen de bu ģāli bilip her zamān zūr-ı bāzuñla cihān ĥalķını rencíde eyleme tā ki bir gün 

eliñde olan devlet ġayrılarıñ eline girmeye
4368

 ve bu vaķte gelince dā’imā [T 78a] manŝūr u 

mužaffer olagelip niçe şehr-yārlarıñ tāc u taĥtını pāy-māl eyledigine
4369

 ķatı da maġrūr 

olup
4370

 pek de atıp šutma ki cihānda gāh ġam ve gāh sürūr ve
4371

 gāh žulmet ve gāh nūr 

görülegelip her zamānıñ bir
4372

 iķtiżāsı vardır. Pes her vaķti bir bilmeyesiz ve olur olmaz 

yere gelmeyesiz. Bu
4373

 dünyāya
4374

 siziñ gibi niçe ķuvvet ü ķudrete mālik cihān-gírler ve 

şehr-yārlar gelip niçe
4375

 nām-dār kimselerle ceng edip cümlesine ġalebe eylemişken
4376

 

āĥir-kār gözlerine ŝalındırmayıp ĥˇār u
4377

 ģaķír šutduķları ‘askeriñ
4378

 elinde períşān 

olmuşlardır ve size İskender-i ŝāģib-ķırān denip nāmıñız Ķāf’dan Ķāf’a dek cihānı šutduġu 

inŝāf u merģamet ŝāģibi bir devletli olduġuñuzdandır. Yoĥsa ol da olmadıķdan ŝoñra 

                                                 
4359

 memleketiniñ: memleketiñ T, M 
4360

 re‘āyāsınıñ: re‘āyāsını TDK 
4361

 māl ü ‘asker çoķluġuyla vardıġıñ: māl ‘asker çoķluġuna vardıġıñ M/māl ü ‘asker çoķluġuyla vardıġı TDK 
4362

 eylemegi: eylemek T 
4363

 Ģaķ Te‘ālā da bir gün: Allāhu Te‘ālā Ģażretleri daĥı T / Allāhu Te‘ālā’dır bir gün TDK 
4364

 māl ü: māl M 
4365

 yeryüzünde: yeryüzünden TDK 
4366

 bir kimse ķullarına iģsān eylemedigi gibi anıñ: olan M 
4367

 mülāyemetle šutasın: mülāyemet ile šutsun T, M 
4368

 ġayrılarıñ eline girmeye: ġayrılar eline girip mutaŝarrıf olalar T, TDK 
4369

 eyledigine: eyledigini T 
4370

 olup: olmayıp T, TDK 
4371

 ve: T’de yok 
4372

 bir: T’de yok 
4373

 bu: M ve TDK’de yok 
4374

 dünyāya: dünyā T 
4375

 ķuvvet ü ķudrete mālik cihān-gírler ve şehr-yārlar gelip niçe: ķuvvet ü ķudret ŝāģibi cihān-gír şehr-yārlar 

gelip M / ķuvvet ķudrete mālik cihān-gírler ve şehr-yārlar gelip niçe TDK 
4376

 eylemişken: eylemiş iken T / eylemişiken TDK 
4377

 ĥˇār u: ĥor u TDK 
4378

 ‘askeriñ: ‘asker T 
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cihānda ne ķadar pād-şāh varsa
4379

 cümlesi siziñle yek-sān olup hep İskenderlerdir ve 

size
4380

 mülāyemet gösterdigimden öyle ŝanmayasız ki ceng ü
4381

 cidāle ķādir olmayam. 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ ‘avnıyla
4382

 ‘askerimi yanıma
4383

 cem‘ edip taĥtımı
4384

 fíller 

üstüne ķurduķdan
4385

 ŝoñra niçe şehr-yārlar bir ģamleme šāķat getiremezler lākin
4386

 siziñ 

gibi şehr-yāra ķarşı ķomaġı lāyıķ görmeyip
4387

 bir ‘aķl u re’y
4388

 ŝāģibi pād-şāh 

olduġuñuzdan ŝulģa šālib oldum. Bundan ŝoñra ķullar gibi ĥāk-pāyiñize
4389

 yüzler süreyim 

ve bu diyārlarda olduķça
4390

 dāmen-der-meyān edip ķādir olduġum ķadar
4391

 ĥidmetler 

edeyim deyip nāmeyi tamām eylemiş. Pes Ĥāķān’dır nāmeyi
4392

 mührleyip gelen ādemiñ 

eline verdi. Çünki nāmedir İskender’e geldi. Oķuyup ŝulģa šālib olduġundan açmaz ķoyup 

kendi ‘āleminde oldu lākin bu šarafda Ĥāķān İskender’den emín olmayıp belki ‘ale’l-ġafle 

üstüme ílġār edip ‘askerimi períşān ede diyü [TDK 101a] dā’imā endíşede idi. Āĥir-kār 

kendiniñ bir ‘āķil ü dānā vezíri
4393

 [M 41a] var idi. Yanına da‘vet edip bu ĥuŝūŝu anıñla 

müşāvere eyledi ve dedi ki İskender’le
4394

 ‘acebā ne yola gitsem diyü
4395

 ģayretde 

ķaldım.
4396

 Eger ķarşı ķoyup ceng edersem bizim ‘askerimiz anlarla başa çıķamayıp 

evvelki ģamlesinde cümlesi períşān olurlar. Ŝoñra kem olup çāre bulunmaz ve eger ŝulģ 

edip ‘arż-ı ‘ubūdiyyet eylersem memleketimiz ĥalķı içinde períşānlıķ ve
4397

 zebūnluķ 

                                                 
4379

 pād-şāh varsa: pād-şāha var ise M / pād-şāh var ise TDK 
4380

 size: T’de yok 
4381

 ceng ü: ceng T 
4382

 Te‘ālā Ģażretleriniñ ‘avnıyla: Te‘ālā’nıñ ‘avnı ile M / Te‘ālā’nıñ ‘avnıyla TDK 
4383

 yanıma: T ve M’de yok 
4384

 taĥtımı: taĥtımızı T, TDK 
4385

 ķurduķdan: ķonduķdan T 
4386

 lākin: nihāyet T, TDK 
4387

 ķomaġı lāyıķ görmeyip: ķomaķ münāsib lāyıķ görülmeyip T, TDK 
4388

 ‘aķl u re’y: ‘aķl T / ‘aķl-dār TDK 
4389

 ĥāk-pāyiñize: ĥāk-pāye T, TDK 
4390

 olduķça: olduķda T, TDK 
4391

 ķadar: mertebe TDK / M’de yok 
4392

 nāmeyi: T’de yok 
4393

 ‘āķil ü dānā vezíri: ‘āķil dānā vezíri T / ‘āķil ü dānā bir vezíri M 
4394

 İskender’le: İskender ile T, M 
4395

 yola gitsem diyü: gūne etsem şöyle M 
4396

 ķaldım: ķaldı T, TDK 
4397

 ĥalķı içinde períşānlıķ ve: içinde M / ĥalķı içinde TDK 



459 

göstermiş oluruz ve bu pād-şāhıñ bu ķadar ‘asker ile
4398

 sefer edip gelmekden maķŝūdu
4399

 

nedir anı da re’yinde
4400

 bir ĥoşça bilmeziz. Gerçi kendisi
4401

 nāmesinde murādımız bu 

vilāyeti seyr ü
4402

 temāşā eylemekdir demiş
4403

 lākin belki ŝoñra bir ġayrı yüzden ola. 

Sen
4404

 ne dersin diyü vezírine
4405

 su’āl eyledikde ol da cevāb verip şehr-yārım size lāyıķ 

olan māl ü
4406

 ‘askeriñize šayanmayıp hemān ŝulģ eylemekdir. Bunca cihān şāhları 

kendisine ķulluķlar
4407

 ‘arż eyleyen ŝāģib-ķırān-ı zamānla ŝulģ edip müdārā eylemek 

zebūnluķ degildir ve eger müdārā eylemeyip ceng ederseñiz ŝoñra nedāmet çekip tāc u 

taĥtıñızdan ayrılırsız. Zírā bu ķadar zamāndan beri bu pād-şāhla
4408

 kimse ceng edip başa 

çıķamamışdır.
4409

 Eger cengle
4410

 ķarşı ķomaķ mümkin olaydı Dārā šoķuz kerre yüz biñ 

‘askerle
4411

 [T 78b] ķarşı ķor idi lākin
4412

 ol da ġurūr ile
4413

 kimseniñ sözünü 

šutmadıġından tāc u
4414

 taĥtından ayrıldı ve Keyd-i Hindí ŝulģ edip bu ķadar ‘izzetler
4415

 

bulup ķızını vermekle kendisine şeref verdi. Pes benim añladıġım budur ki siz de ŝulģ 

ederseñiz
4416

 żarar görmeyip rāģat edersiz deyip bunuñ gibi niçe naŝíģat-āmíz sözlerle ögüt 

verdi.
4417

 Āĥir buña ķarār verdiler ki Ĥāķān kendisi ķıyāfetini tebdíl edip elçi ŝūretine gire 

ve İskender’iñ bār-gāhına varıp meclisini bir kerre seyreyleye.
4418

 Pes bunuñ üzerine vezír 

                                                 
4398

 ‘asker ile: ‘askerile TDK 
4399

 gelmekden maķŝūdu: gelmesi TDK 
4400

 re’yinde: M ve TDK’de yok 
4401

 kendisi: kendisini T / kendi TDK 
4402

 seyr ü: seyr M 
4403

 demiş: T’de yok 
4404

 sen: siz M 
4405

 vezírine: vezíre T, TDK 
4406

 māl ü: māl T 
4407

 ķulluķlar: ķulluķ T, TDK 
4408

 pād-şāhla: pād-şāhlardan M 
4409

 çıķamamışdır: çıķmış yoķdur T 
4410

 cengle: ceng ile T, M 
4411

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4412

 lākin: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
4413

 ġurūr ile: ġurūrile TDK 
4414

 tāc u: T’de yok 
4415

 ‘izzetler: ‘izzet M 
4416

 ederseñiz: isteseñiz T / etseñiz M  
4417

 naŝíģat-āmíz sözlerle ögüt verdi:  sözler söyledi M / naŝíģatler eyledi TDK 
4418

 seyreyleye: göre M 
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ile ittifāķ edip
4419

 cümle umūrunu hep
4420

 vezíre sipāriş edip kendisi ol
4421

 gece rāģatla 

yatıp çünki ŝabāģ oldu. ‘Asker içinde İskender’e elçi gider diyü āvāze bıraķdılar. Pes 

Ĥāķān’dır şehr-yārlar libāsını
4422

 çıķarıp bir ġayrı ķıyāfete girdi ve
4423

 yanına mu‘temed 

ĥidmet-kārlarından birķaç ādem alıp kendi ‘askerine [M 41b] görünmeyip bir tenhā yerden 

çıķıp gitdi. Çünki İskender’iñ ordusuna geldi. Gördü kim dünyāyı ‘asker šutup ŝanki cihān 

ĥalķı cümle bir yere gelmişlerdir.
4424

 Ŝaġ ve ŝolu seyrederek [TDK 101b] İskender’iñ otaġı 

öñüne gelip gördü kim ašlasdan başı göklere çıķmış bir bār-gāh-ı ‘ālí-cāhdır
4425

 ki 

ķapısında ģesābsız ĥidmet-kārlar šururlar. İleri gelip kendisiniñ Ĥāķān šarafından elçi
4426

 

olduġunu i‘lām etdikde ķapıcılar da pād-şāha ‘arż etdiler. Şehr-yārım Ĥāķān šarafından 

elçi
4427

 gelip ģużūruñuza girmege iźn ister dediklerinde gelsin diyü fermān olup
4428

 anlar 

da buyuruñ diyü Ĥāķān’ıñ öñüne düşüp içeriye getirdiler.
4429

 Pes Ĥāķān da
4430

 İskender’iñ 

ģużūruna girdikde yer öpüp pād-şāha du‘ālar eyledi. Elçileriñ
4431

 oturduġu yeri gösterip 

buyuruñ dediklerinde ol da oturup dívānı göz terāzūsuna urup gördü kim bir šarafı
4432

 

şāhlar ve şeh-zādeler ve bir šarafı
4433

 pehlevānlar ve bir cānibi a‘yān-ı devlet ve cümle 

ģükemā vü ‘ulemāsı yerli yerinde ķarār edip epsem šururlar. Ĥāķān’dır bu şevketi 

gördükde medhūş olup ģayrete vardı. Bir zamāndan ŝoñra İskender söze gelip elçiye şehr-

yārıñdan ne ĥaber getirdiñ ise
4434

 söyle görelim dedikde elçidir tekrār yer öpüp şehr-yārım 

pād-şāhımız benimle biraz
4435

 gizli sözler gönderip emreyledi ki ŝāģib-ķırān-ı zamāna bu 

                                                 
4419

 edip: T’de yok 
4420

 hep: T ve TDK’de yok 
4421

 ol: M’de yok 
4422

 libāsını: libāsın T 
4423

 girdi ve: girip T, TDK 
4424

 gelmişlerdir: gelmişler M / gelmiş TDK 
4425

 bār-gāh-ı ‘ālí-cāhdır: bār-gāhdır M 
4426

 elçi: elçi gelip TDK 
4427

 olduġunu i‘lām etdikde ķapıcılar da pād-şāha ‘arż etdiler. Şehr-yārım Ĥāķān šarafından elçi: M’de yok 
4428

 dediklerinde gelsin diyü fermān olup: dediklerinde gelsin diyü fermān T/dedikde emr ü fermān olup TDK 
4429

 içeriye getirdiler: getirdiler M / içeriye girdiler TDK 
4430

 Ĥāķān da: Ĥāķān’dır T, M 
4431

 elçileriñ: elçiler M 
4432

 šarafı: šaraf TDK 
4433

 šarafı: šaraf TDK 
4434

 ise: diyü su’āl edip T, TDK 
4435

 biraz: bir TDK 
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sözleri tenhāda söyle kimse işitmesin diyü fermān eyledi dedi.
4436

 Pes İskender
4437

 ne güzel 

deyip emreyledi kim
4438

 bir altın zencír getirip elçiniñ elini ve
4439

 ayaġını ol zencírle
4440

 

baġladılar. Andan ŝoñra pād-şāhıñ öñüne yalıñ ķılıç ķoyup ortalıġı tenhāladılar. Aŝlā elçi 

ile pād-şāhdan ġayrı kimse ķalmadı. [TDK 102a] Pes
4441

 İskender elçiye işte ortalıķ
4442

 

tenhā oldu. Sipāriş olunan söz her ne ise beyān eyle dedikde
4443

 Ĥāķān’dır pād-şāha du‘ālar 

edip dedi ki şehr-yārım Ģaķ Te‘ālā Ģażreti sizi cihān šurduķça ber-ķarār edip hemíşe 

ģürrem ü şādān eylesin.
4444

 Sözüñ gerçegi budur ki ben ķuluñ elçi degilim
4445

 belki Çín 

pād-şāhı [T 79a] Ĥāķān’ım.
4446

 Ģużūr-ı hümāyūnuñuza geldim ki yüzümü ĥāk-pāyiñize 

sürüp ķulluķlar eyleyem dedikde İskender Ĥāķān’ıñ böyle eylediginden ġażaba gelip dedi 

ki sen bizden ne melāmet gördüñ ki ķılıcımızdan ķorķmayıp
4447

 küstāĥlıķla
4448

 meclisimize 

böyle elçilik ile geldiñ
4449

 diyü ‘itāb eyledikde Ĥāķān du‘ālar edip pād-şāhım dā’imā cihān 

şāhları ķapıñda bende olsun. Çünki bu ķullarından muķaddemā şehr-yārım ģaķķında bir 

yaramazlıķ olmadı ki ķılıçlarından ķorķuya düşem ve pād-şāhımıñ lüšf u iģsānı ģesābsız 

olmaġın ben gibi ķulları niçe kerre ŝuç eyleyip tekrār ‘öźr dilediklerinde ŝuçlarını 

baġışlayıp ‘öźrünü ķabūl buyururlar. Pes bu ķuluñuz da şehr-yārımıñ lüšf u iģsānına 

i‘timād edip geldim ve ķapıñızda yüz süregelen kimseye cevr ü cefā olunmayacaġını 

bildim. Egerçi ‘ažím ŝuç eyledim
4450

 lākin şehr-yārımdan niyāz ederim ki benim
4451

 bu 

günāhıma baķmayıp ‘afv buyuralar deyip buncılayın niçe mülāyim sözler söyledi ve
4452

 

                                                 
4436

 dedi: dedikde T, TDK 
4437

 Pes İskender: İskender’dir T, TDK 
4438

 kim: M’de yok 
4439

 ve: M’de yok 
4440

 ol zencírle: ol zencír ile T / M’de yok 
4441

 pes: M’de yok 
4442

 ortalıķ: ortalıġı M 
4443

 dedikde: dedi M 
4444

 Bu kısımdan (4444. dipnot) 4461. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
4445

 degilim: degil TDK 
4446

 Ĥāķān’ım: Ĥāķān’ım dedikde T 
4447

 ķorķmayıp: ķorķmayıp böyle T 
4448

 küstāĥlıķla: küstāĥlıķ ile TDK 
4449

 geldiñ: niçin geldiñ T 
4450

 ve ķapıñızda yüz süregelen kimseye cevr ü cefā olunmayacaġını bildim. Egerçi ‘ažím ŝuç eyledim: 

TDK’de yok 
4451

 benim: T’de yok 
4452

 ve: T’de yok 
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pād-şāhıñ göñlünü uġurlayıp kendisine muģabbet etdirdi. Pes İskender dedi ki seniñ 

ŝuçuñdan bu ĥuŝūŝda geçdik. Aŝlā ĥāšırıña ġam u ġuŝŝa bizim cānibimizden getirme lākin 

bu cins ķıyāfetiñi tebdíl edip elçilikle
4453

 meclisimize gelmekden
4454

 maķŝūduñ nedir? Bize 

beyān eyle dedikde Ĥāķān tekrār du‘ālar
4455

 edip şehr-yārım dergāhıñıza bu ķıyāfetle yüz 

sürmekden maķŝūdum pād-şāhımıñ bu ķadar ‘askeri ile bu šarafa sefer eylemekden murād-

ı hümāyūnları nedir diyü anı bilip göreyim ki bu ķulları ile ŝulģ edip memleketimi
4456

 yine 

bu bendelerine iģsān ederler mi diyü ĥaber almaķ idi tā ki biz de rāģat edip ķudretimiz 

mertebesi māl ü ĥazíneler verip yollarında ĥidmetler edeyiz. İşte murādım bu idi ki ĥāk-

pāyiñizde beyān eyledim. Bundan ŝoñra fermān siziñdir.
4457

 Her ne emrederseñiz
4458

 biñ 

cānla ķabūl edip išā‘at ederim lākin sizden de me’mūl olan lüšf u keremdir. Ricā ederim ki 

baña atam tāc u taĥtını baġışlayıp çırāġ edesiz.
4459

 Ben de mümkin olduġu mertebe [TDK 

102b] şehr-yārıma ĥidmetler edip ģesāba gelmez māl ü ĥazíne vereyim dedi. Pes İskender 

Ĥāķān’a cevāb verip dedi ki ey nām-dār! Çünki bizim
4460

 bu šaraflara geldigimizden su’āl 

eylediñ. Biz de saña aŝlını beyān edelim. Bu ķadar ‘asker ile bu memlekete geldik tā ki 

‘Acem diyārı gibi bu vilāyeti de alıp kendi mülkümüze ķatıp
4461

 [M 42a] šarafımızdan bir 

pād-şāh ķoyup kendi çırāġımız ola lākin sen
4462

 çünki kendi iĥtiyārıñla
4463

 gelip bize išā‘at 

eylediñ. Biz de evvelki niyyetden dönüp bu vilāyeti yine
4464

 saña verelim ve seniñle ‘ahd ü 

peymān edip geregi
4465

 gibi ŝulģ u ŝalāģ edelim ve birķaç gün bu šarafları seyr ü temāşā 

eyledikden
4466

 ŝoñra dönüp gidelim. Bu şarš üzere
4467

 ki vilāyetiñden her ne ķadar māl 

                                                 
4453

 elçilikle: elçilik ile TDK 
4454

 gelmekden: gelmeden T 
4455

 du‘ālar: du‘ā T 
4456

 edip memleketimi: buyurup T 
4457

 siziñdir: siziñ T 
4458

 emrederseñiz: ederseñiz TDK 
4459

 edesiz: edesin TDK 
4460

 bizim: TDK’de yok 
4461

 4444. dipnottan buraya (4461. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
4462

 sen: T ve TDK’de yok 
4463

 kendi iĥtiyārıñla: M’de yok 
4464

 yine: T ve TDK’de yok 
4465

 geregi: gerek T 
4466

 eyledikden: edelim andan T, TDK 
4467

 üzere: üzerine M, TDK 
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ģāŝıl olursa
4468

 yedi yıllıķ maģŝūlünü bize veresin.
4469

 Yedi tamām olduķdan ŝoñra yine 

evvelki gibi kendiñ atıp šutasın dedi.
4470

 Ĥāķān’dır bu sözü işitdikde du‘ālar edip pād-

şāhım fermānıñız üzere yedi seneye dek vilāyetimden
4471

 ne ķadar māl ģāŝıl olursa
4472

 

ģużūruñuza göndereyim lākin
4473

 bu ķadar māl ķarşısında şehr-yārımdan da
4474

 ricā ederim 

ki bu ķullarına
4475

 yedi yıla deķ āĥirete gitmeyip dünyāda bāķí ķaldıķlarına
4476

 bir ĥašš-ı 

hümāyūn iģsān edeler dedi. İskender bu sözü işitdikde gülüp hemān bize bir yıllıķ 

maģŝūlü
4477

 ver de ķalan altı yıllıķ maģŝūl seniñ olsun dedi. Ĥāķān’dır bundan şād olup 

pād-şāha du‘ālar eyledi ve şehr-yārım senden niyāz ederim ki bir senelik maģŝūl üzerine 

ŝulģ olunduġuna [T 79b] mübārek ķalemiñiz ile bir emān kaġıdı iģsān edesiz tā ki varıp 

bir
4478

 yıllıķ maģŝūlü getirince pād-şāhım ģareket edip bu maģalden ‘azímet
4479

 

buyurmayalar dedi. İskender kendi ķalemiyle
4480

 bir ‘ahd-nāme yazıp emreyledi ki gelip 

Ĥāķān’ıñ baġını çözeler. Pes ĥidmet-kārlardır gelip Ĥāķān’ıñ baġını alıp başına muraŝŝa‘ 

bir
4481

 tāc giydirip arķasına bir ĥıl‘at-i şāhāne giydirdiler.
4482

 Ol da gelip pād-şāhıñ elini 

öpüp ‘ahd-nāmeyi aldı ve çıķıp ‘askerine gitdi. Ĥāķān’dır gitdikden ŝoñra İskender
4483

 artıķ 

düşmenden emín olup emreyledi kim şāhāne bir meclis ķuralar. Oturup ‘íş u
4484

 nūşlar edip 

sāz u sözle demler süreler.
4485

 Pes fermān üzere meclis tertíb olunup gece ve gündüz
4486

 

                                                 
4468

 olursa: olursa ve T 
4469

 maģŝūlünü bize veresin: maģŝūlün bize veresin T / maģŝūlün bize veresin dedi TDK 
4470

 Yedi tamām olduķdan ŝoñra yine evvelki gibi kendiñ atıp šutasın dedi: TDK’de yok 
4471

 dek vilāyetimden: degin T / dek TDK 
4472

 olursa: olur ise T 
4473

 lākin: T’de yok 
4474

 da: T ve TDK’de yok 
4475

 ķullarına: ķullarınıñ M 
4476

 dünyāda bāķí ķaldıķlarına: dünyāda bāķí ķalmasına M / bāķí ķaldıķlarına TDK 
4477

 maģŝūlü: maģŝūl T, TDK 
4478

 bir: bu T 
4479

 ģareket edip bu maģalden ‘azímet: bu maģalden ģareket M 
4480

 İskender kendi ķalemiyle: İskender’dir kendi ķalemi ile T / Ĥidmet-kārlardır İskender kendi ķalemi ile M 
4481

 muraŝŝa‘ bir: bir muraŝŝa‘ T, M 
4482

 giydirdiler: ile müşerref etdiler T 
4483

 İskender: T ve TDK’de yok 
4484

 ‘íş u: ‘íş M 
4485

 sāz u sözle demler süreler: demler süre M 
4486

 meclis tertíb olunup gece ve gündüz: meclisdir tertíb olunup gece gündüz T, TDK 
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ferāġat-i ĥāšırla źevķ u
4487

 ŝafālar edip gāh şarāb-ı erġuvāní nūş edip sāzende [M 42b] vü 

çengílerle eglenip gāh da
4488

 ŝayd u şikār için ŝaģrālara
4489

 [TDK 103a] çıķıp ešrāfı seyr ü 

temāşā edip ‘ālemler ederken
4490

 Ĥāķān ‘askeri šarafından gözcülerdir gelip pād-şāha 

dediler ki şehr-yārım ģesāba gelmez ‘askerle
4491

 Ĥāķān yerinden ķalķıp šabl u sūrnāları
4492

 

yerlere zelzele ve göklere velvele vererek bunca fíllerle
4493

 seyller gibi ordunuñ üstüne 

aķıp
4494

 gelmekdedir diyü ĥaber getirdiklerinde İskender Ĥāķān’ıñ buncılayın ģílesinden 

āgāh olup hemān-dem taĥtından aşaġı indi ve
4495

 ceng libāslarına ġarķ olup emreyledi 

ki
4496

 cümle ‘asker süvār olup gelen ‘askeri ķarşılayalar. Pes kūs-ı şāhí çalınıp cümle 

‘askerdir gök demire ġarķ olup atlarına süvār oldular. Yeryüzünü
4497

 ‘askerdir šutup 

ķıyāmetler ķopdu. Bu šarafdan Ĥāķān da
4498

 şevket-i pād-şāhí ile fíline süvār olup yer 

götürmez ‘askerle
4499

 gelip gördü kim İskender’iñ ‘askeri cümle süvār olup demir šaġ gibi 

sedd-i İskenderí’den ĥaber verir.
4500

 Pes Ĥāķān’dır ‘askerinden ileri gelip ģayķırdı.
4501

 

Ķanı pād-şāh ĥaber eyleñ ileri
4502

 gelsin dedikde İskender’e şehr-yārım Ĥāķān meydāna
4503

 

çıķıp sizi ister dediklerinde
4504

 hemān-dem İskender’dir atını meydāna sürüp gelip ey nā-

bekār Çíní! Gelip
4505

 bizimle bu ķadar ‘ahd ü peymān edip ķavl ü
4506

 ķarār eyledikden 

                                                 
4487

 źevķ u: źevķ TDK 
4488

 edip sāzende vü çengílerle eglenip gāh da: edip sāzlar ve çengílerle eglenip gāh T / ve gāh āvāzı erġuvāní 

gūş edip sāzlar ve çengílerle eglenip gāh TDK 
4489

 ŝaģrālara: ŝaģrā vü kūhda T 
4490

 edip ‘ālemler ederken: edip ‘ālem ederlerken T / ederken M 
4491

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4492

 šabl u sūrnāları: šabl sūrnālar T / šabl sūrnālarla TDK 
4493

 fíllerle: fíllerile T / fíller ile M 
4494

 ordunuñ üstüne aķıp: ordu üstüne göçüp T, TDK 
4495

 ve: T ve TDK’de yok 
4496

 ki: kim T, TDK 
4497

 yeryüzünü: yeryüz T 
4498

 Bu šarafdan Ĥāķān da: Ĥāķān’dır M 
4499

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
4500

 sedd-i İskenderí’den ĥaber verir: sedd-i İskender olup šurmuşlar M 
4501

 ģayķırdı: meydāna M 
4502

 ileri: T ve M’de yok 
4503

 meydāna: meydānda T, TDK 
4504

 dediklerinde: dediler M 
4505

 gelip: T’de yok 
4506

 ķavl ü: ķavl TDK 
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ŝoñra ģālā bunuñ gibi ģíle ile ‘ale’l-ġafle üstümüze gelip bize
4507

 şeb-ĥūn eylemek seniñ 

gibi pād-şāha düşer mi? Çín ĥalķında vefā olmaz dedikleri gerçek imiş. Zírā eger vefā olsa 

pād-şāhlarında olurdu
4508

 lākin saña bir iş edeyim ki ‘ālemde
4509

 dāstān olsun. Sen de gör 

ki ādem ‘ahdini bozmaķ nice imiş dedi. Ĥāķān’dır İskender’den buncılayın sözleri
4510

 

işitdikde dedi ki ey şehr-yār-ı kām-kārım!
4511

 Bu ķuluñuz pād-şāhımla ‘ahd edelden beri 

ģālā
4512

 bu āna gelince ol ķavl ü
4513

 ķarar üzere olup bir ķıl ķadar išā‘atleri
4514

 dā’iresinden 

šaşra çıķmadım ve siziñ kendi ķuluñuz ve çırāġ-ı ĥāŝıñız olduġumda da
4515

 şübhe yoķdur 

ve ŝūretā ‘iŝyānla
4516

 gelip bunuñ gibi küstāĥlıķdan maķŝūdum oldur ki şehr-yārımıñ 

ma‘lūmları ola ki bu ķulları ceng ü cidālden ‘āciz olmayıp bunuñ gibi ģesābsız ‘askerim 

vardır ki
4517

 Hind’e sefer eylesem altını üstüne [TDK 103b] getirmege [M 43a] ķādirim 

lākin şehr-yārıma išā‘at edip ķulu ķurbānı oldum deyip fíliñ üstünden aşaġı indi ve pād-

şāhıñ öñünde yer öpüp ĥidmetler eyledi. İskender’dir Ĥāķān’ıñ buncılayın i‘tiźārını
4518

 

gördükde emreyledi kendi bindiklerinden
4519

 muraŝŝa‘ raĥtlı bir at getirip Ĥāķān’ı üstüne 

süvār eylediler.
4520

 Andan ŝoñra ol
4521

 bir yıllıķ maģŝūl mālını da baġışlayıp ortalıķdan 

ĥuŝūmetdir [T 80a] ķalķdı. At başı
4522

 berāber muŝāģabet ederek çekilip gitdiler. İki 

‘asker
4523

 cümle dost olup biri birine
4524

 ķarışdılar. Pes bir miķdār gitdikden ŝoñra inip bār-

gāhlarında ķarār eylediler. Her gün Ĥāķān šarafından İskender’e żiyāfetler olup ne ķadar 

                                                 
4507

 bize: M’de yok 
4508

 olurdu: olur idi T, M 
4509

 ‘ālemde: ‘āleme M, TDK 
4510

 sözleri: sözlerin T 
4511

 kām-kārım: kām-kār T, M 
4512

 beri ģālā: ģālā M / beri TDK 
4513

 ķavl ü: ķavl TDK 
4514

 bir ķıl ķadar išā‘atleri: ķıl ķadar išā‘at T, TDK 
4515

 da: T ve TDK’de yok 
4516

 ‘iŝyānla: ‘iŝyān ile T, TDK 
4517

 bu ķulları ceng ü cidālden ‘āciz olmayıp bunuñ gibi ģesābsız ‘askerim vardır ki: M’de yok 
4518

 i‘tiźārını: i‘tiźārın T, TDK 
4519

 bindiklerinden: yediklerinden M 
4520

 Ĥāķān’ı üstüne süvār eylediler: Ĥāķān üstüne süvār oldu T, TDK 
4521

 ol: TDK’de yok 
4522

 başı: başları T, TDK 
4523

 ‘asker: ‘askerdir T, M 
4524

 dost olup biri birine: birbirine dost olup T, TDK 



466 

yemek ve şarāb lāzım ise cümle Ĥāķān šarafından gelirdi.
4525

 Pes her gün iki pād-şāh bir 

yere gelip źevķ u
4526

 ŝafālar edip [T 80b] sāzende vü çengílerle ‘íş ü ‘işretler edip demler 

sürerlerdi.
4527

 

 

BU ĢİKĀYE RŪM NAĶĶĀŞLARI İLE ÇÌN MUŜAVVİRLERİNİÑ İSKENDER İLE 

ĤĀĶĀN’A HÜNER GÖSTERDİKLERİDİR
4528

 

 

Günlerde bir gün yine
4529

 İskender’iñ ģużūrunda meclis ķurulup İskender’dir taĥt 

üzere ķarār edip Ĥāķān’la sím-ten
4530

 sāķíler elinden şarāb-ı erġuvāníler
4531

 nūş olunup 

kelleler germ ve
4532

 síneler nerm olduķda hüner ŝāģibi niçe ‘āķil kimseler ol meclisde 

bile
4533

 olmaġın muŝāģabete başlanıp her vilāyet ĥalķınıñ elinden ne gūne hüner gelir ola 

deyip içlerinden biri dedi ki Bābil vilāyeti ĥalķı ekśeri
4534

 cādū olup sāģir olurlar ve biri de 

Ĥorasan ve ‘Iraķ vilāyetiniñ ĥalķı güzel āvāzlı olmaġın sāzende vü ĥˇānende olurlar deyip 

Çín’de üstād naķķāşlar olup Rūm’da da niçe üstādlar bulunur. ‘Aceb ķanġısınıñ naķşı 

güzel ola diyü baĥś olunup kimi Çín naķķāşlarını
4535

 begenip ve kimi Rūmíler daĥı 

üstāddır deyip
4536

 āĥir bunuñ üzerine
4537

 ittifāķ eylediler ki bir odanıñ ortasına bir perde 

çekilip
4538

 bir dívārını Çín naķķāşları
4539

 taŝvír edip öbür dívārını
4540

 Rūm üstādları naķş 

geçeler.
4541

 Pes bunuñ
4542

 üzerine ķarār verip
4543

 bir odanıñ [M 43b] ortasında perde 

                                                 
4525

 gelirdi: gelir idi T, TDK 
4526

 źevķ u: źevķ TDK 
4527

 sürerlerdi: sürerler idi T, M 
4528

 Bu Ģikāye Rūm Naķķāşları ile Çín Muŝavvirleriniñ İskender ile Ĥāķān’a Hüner Gösterdikleridir: Bu 

Ģikāye Rūm Naķķāşları ile Çín Muŝavvirleri İskender ile Ĥāķān’a Hüner Gösterdikleridir M / TDK’de yok 
4529

 yine: T ve TDK’de yok 
4530

 Ĥāķān’la sím-ten: Ĥāķān ile símín T 
4531

 şarāb-ı erġuvāníler: şarāb-ı erġuvāní T, TDK 
4532

 ve: T’de yok 
4533

 kimseler ol meclisde bile: kimesneler ol meclisde T 
4534

 ekśeri: ekśer T / M’de yok 
4535

 naķķāşlarını: naķķāşların T, TDK 
4536

 Rūmíler daĥı üstāddır deyip: Rūmíleri begenip T, TDK 
4537

 üzerine: üstüne T, M 
4538

 ortasına bir perde çekilip: ötesine perde çekip T / ortasına perdesine çekilip TDK 
4539

 Çín naķķāşları: Çíní naķķāşlar T, TDK 
4540

 öbür dívārını: öbür dívārına M / ve birini TDK 
4541

 Rūm üstādları naķş geçeler: Rūmí üstādlar çekeler T, TDK 
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çekilip
4544

 bir šarafına Rūmíler girip öbür šarafına da
4545

 Çíníler girdiler. Biraz müddet 

sa‘ylar edip
4546

 ķādir olduķları
4547

 [TDK 104a] ķadar çalışıp eyledikleri naķşlarını 

birbirine
4548

 göstermediler. Āĥir naķşlarıdır
4549

 tamām olduķda İskender ile Ĥāķān ve
4550

 ol 

meclisde olanlar cümle temāşāya varıp perdeyi ortalıķdan ķaldırdıķlarında
4551

 gördüler 

ki
4552

 iki šaraf da bir dürlü naķş olunup
4553

 aŝlā biri birinden ķıl ķadar farķı yoġdu.
4554

 

Cümlesi bu ģāle ģayrān olup bilemediler ki ķanġı šaraf
4555

 Rūmíleriñ naķşıdır ve ķanġı 

cānib de
4556

 Çíníleriñ işidir tā ki birisine öbüründen iyidir
4557

 diyeler. Meger Çín naķķāşları 

naķşa
4558

 başladıķlarında Rūm üstādları naķş eylemeyip hemān dívāra cilā verip ŝayķal ile 

āyíne gibi berrāķ eylemege çalışırmışlar.
4559

 Pes perdedir
4560

 ortalıķdan ķalķdıķda ķarşı 

dívārda olan naķşıñ ‘aksi beri dívāra urmaġın
4561

 görenler ŝanmışlar ki iki dívār da bir 

üstād taŝvíri olup biri birinden aŝlā farķı yok.
4562

 Pes bu šaríķla Rūm üstādları Çín 

naķķāşlarına ġālib olmaġla İskender taģsín ü āferínler edip
4563

 üstādlara in‘ām ü iģsānlar 

eyledi. Rivāyet olunur ki zamān-ı evvelde ‘Acem diyārında bir üstād naķķāş var idi ki 

adına Māní derler idi. Eyledigi taŝvírlerde ‘aķllar ģayrān olurmuş. Günlerde bir gün 

Māní’dir ‘Acem diyārından Çín vilāyetine sefer eyler tā ki varıp anda olan üstādları görüp 

                                                                                                                                                    
4542

 bunuñ: T’de yok 
4543

 verip: edip M 
4544

 çekilip: çekip T 
4545

 da: M ve TDK’de yok 
4546

 edip: eylediler T, TDK 
4547

 ķādir olduķları: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
4548

 naķşlarını birbirine: naķşı biri birine M 
4549

 naķşlarıdır: naķşlar T, TDK 
4550

 ve: TDK’de yok 
4551

 ortalıķdan ķaldırdıķlarında: ortalıķ yerden ķaldırdılar T, TDK 
4552

 ki: kim T, M 
4553

 olunup: olup T, TDK 
4554

 yoġdu: yoġidi T, TDK 
4555

 šaraf: šarafı M 
4556

 de: M’de yok 
4557

 birisine öbüründen iyidir: birine öbüründen iyi TDK 
4558

 naķşa: naķş için T, TDK 
4559

 çalışırmışlar: çalışırlar imiş M, TDK 
4560

 perdedir: perde-dār TDK 
4561

 urmaġın: var olmaġın TDK 
4562

 yoķ: olmaya M, TDK 
4563

 edip: eyleyip T, TDK 



468 

hünerlerini seyr ü temāşā eyleye. Bu šarafdan çünki Çín üstādları
4564

 Māní’niñ 

kendilerini
4565

 görmek ķaŝdıyla yola çıķdıġından āgāh olurlar.
4566

 Cümlesi bir yere gelip 

ittifāķ ederler ki Māní daĥı bu vilāyete gelmeden
4567

 evvel yolda bir hüner gösterip 

kendimiziñ ma‘rifetini
4568

 bildirelim deyip bir ŝusuz beyābān
4569

 yerde yol üstünde ŝāfí 

billūrdan bir ģavż peydā eylerler ki gören ādem ŝāfí ŝuyla
4570

 šopšolu bir güzel ģavż 

ŝanırdı.
4571

 Pes Māní’dir günlerde bir gün geçip giderken yolu ol
4572

 ģavż üstüne uġrayıp 

[T 81a] gördü
4573

 kim yol üstünde bir lašíf ģavż binā olunup içi šurna gözü āb-ı ģayāt gibi 

ŝuyla
4574

 šopšolu. [M 44a] Māl bulmuş Maġribíye dönüp meded şu ŝudan bir miķdār içip 

ģarāretimi gidereyim deyip
4575

 ģavża cān atıp gelir ve egilip ķana ķana içmek [TDK 104b] 

istedikde görür kim aŝlā ŝudan eśer olmayıp ol ŝu
4576

 görünen ŝāfí billūr imiş. Çín 

üstādlarınıñ kendisine hüner göstermek için
4577

 reng verdiklerinden āgāh olduķda ģavżıñ 

ortalıķ yerine
4578

 bir ölmüş köpek taŝvír eder ki gören ādem gerçekden ģavża köpek 

düşmüş ŝanıp ŝu ümmídinde
4579

 olmaya. Pes Çín üstādlarıdır bu ģāle vāķıf olup Māní’niñ 

ŝan‘atına taģsínler edip ģayrān ķalırlar ve Māní Çín’e varınca biri birlerine bunuñ gibi niçe 

rengler verip hünerler göstermişler. El-ķıŝŝa bunuñ üzerine İskender
4580

 niçe zamān Ĥāķān-

ı Çín’le
4581

 dā’imā ‘íş ü ‘işretler edip demler sürmekde idi. Günlerde bir gün İskender 

Ĥāķān’a ey şehr-yār! Niçe zamāndır ki bu şehrde
4582

 atıp šutup her gūşesini
4583

 seyr ü 

                                                 
4564

 šarafdan çünki Çín üstādları: šarafda çünki Çín üstādlar M 
4565

 kendilerini: kendilerine T, TDK 
4566

 olurlar: olup M 
4567

 gelmeden: gelmezden M 
4568

 ma‘rifetini: ma‘rifetimizi T, TDK 
4569

 beyābān: yaban M 
4570

 gören ādem ŝāfí ŝuyla: ādem ŝāfí ŝu ile T, TDK 
4571

 ŝanırdı: ŝanır idi M 
4572

 giderken yolu ol: gider yolu ol T / giderken yolu M 
4573

 gördü: görür T, M 
4574

 ŝuyla: ŝu ile T, TDK 
4575

 deyip: diyü T, TDK 
4576

 ŝu: M ve TDK’de yok 
4577

 göstermek için: göstermekiçin M 
4578

 ģavżıñ ortalıķ yerine: ģavż içinde T / ģavż içinde ortalıķ yerine TDK 
4579

 ümmídinde: meydānda TDK 
4580

 İskender: İskender’dir T, TDK 
4581

 Çín’le: Çín ile T, M 
4582

 şehrde: vilāyetde M 
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temāşā eyledik. Şimden ŝoñra bu maģalden göçüp Rūm’a gidelim ve niçe zamāndan beri 

Rūm’u görmeyip dā’imā seferlerde gezdik. Şimdi varıp anı da görelim dedikde Ĥāķān 

cevāb verip emr şehr-yārımıñdır.
4584

 Hemān her ne šarafa ģareket buyurmaķ murād-ı 

hümāyūnları olursa bize lāzım olan dāmān-der-meyān edip ĥidmetlerinde olmaķdır. Yedi 

iķlím dört gūşe ‘ālem cümle
4585

 pād-şāhımıñ taĥt-ı hümāyūnlarıdır. Her ne šarafda 

eglenmek murād ederlerse emr kendileriniñdir dedi.
4586

 İskender Ĥāķān’ıñ sözünden ģažž 

edip ‘aķl ü idrākine āferínler eyledi ve Çín diyārında ne ķadar şāh u şeh-zāde
4587

 ve a‘yān u 

ekābir var ise cümlesine ĥıl‘atler giydirilip in‘ām ü
4588

 iģsānlar olundu ve
4589

 ekābirden 

hiçbir kimse ķalmadı ki pād-şāhıñ iģsānına mažhar olmaya. Ĥāķān ise bir ān İskender’den 

ayrılmayıp iltifātlar gördükçe daĥı ziyāde ķulluķlar ederdi.
4590

  

 

BU MAĢAL ĤĀĶĀN İSKENDER’E SARĀYINDA ŻİYĀFETLER EDİP PÌŞKEŞLER 

VERDİGİDİR
4591

 

 

Çünki İskender Çín’den dönüp Rūm’a gitmek murād eyledi. Pes Ĥāķān’dır sarāyını 

şāhāne döşemelerle döşeyip zer ü zíverle
4592

 ārāste eyledi [M 44b] ve pād-şāha píşkeş için 

niçe
4593

 tuģfeler ģāżırlayıp bir meclis-i şāhāne tertíb eyledi. Andan ŝoñra İskender’iñ 

ģużūruna varıp şehr-yārım bugün
4594

 bu ķullarıñızıñ
4595

 sarāyına teşríf buyurup bendelerini 

i‘zāz ü ikrām buyurmaları niyāz olunur dedikde İskender de [TDK 105a] yanında olan 

nedímleri ile ķalķıp Ĥāķān’ıñ sarāyına geldi. Gördü kim başdan başa zer ü zíverle
4596

 

                                                                                                                                                    
4583

 gūşesini: gūşesin T / gūşede TDK 
4584

 şehr-yārımıñdır: şehr-yārımıñ M 
4585

 ‘ālem cümle: cümle M / TDK’de yok 
4586

 dedi: T’de yok 
4587

 şeh-zāde: şāh-zāde T, M 
4588

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
4589

 ve: M’de yok 
4590

 ederdi: eder idi T 
4591

 Bu Maģal Ĥāķān İskender’e Sarāyında Żiyāfetler Edip Píşkeşler Verdigidir: Bu Maģal Ĥāķān İskender’i 

Sarāyında Żiyāfet Edip Píşkeşler Verdigidir M / TDK’de yok 
4592

 döşeyip zer ü zíverle: döşenip zer ü zíver ile T / döşeyip zer ü zíver ile M 
4593

 niçe: M’de yok 
4594

 bugün: bir kerre T, TDK 
4595

 ķullarıñızıñ: ķullarınıñ T, M 
4596

 zíverle: zíver ile T, M 
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ārāste ķılınıp perí peyker Türkistān güzeli nāzenín ĥidmet-kārlar ŝaf-ber-ŝaf el baġlayıp 

maķām-ı ĥidmetde šurmuşlar. Meclisiñ
4597

 ŝadrında altın ve cevāhir ile
4598

 muraŝŝa‘ bir taĥt 

ķurulmuş. Geçip üstüne ķarār eyledi. Ĥāķān ise ĥidmet-kārlarla ayaķ
4599

 üstünde šurup 

ĥidmet eylerdi. Pes İskender otur diyü emreyledikde
4600

 ol da fermān üzere geçip 

ķarşısında bir taĥt üzerine ķarār eyledi ve muŝavvirler anıñ taŝvírini bu ŝūretle taŝvír 

etmişlerdir.
4601

 İbtidā şerbetlerdir gelip ba‘dehū simāšlardır çekildi.
4602

 [T 81b] Faġfūrí 

muraŝŝa‘ šabaķlar ve cevāhir kāselerle ‘ūd u ‘anber ķoķulu leźíź yemeklerdir yendikden 

ŝoñra sím-ten
4603

 sāķílerdir gelip cevāhir ķadeģlerle
4604

 şarāb-ı erġuvāní ŝunmaġa 

başladılar. Šolulardır
4605

 içilip kelleler germ ve
4606

 síneler nerm olduķda sāzende vü 

çengílerdir gelip dürlü dürlü sāzlarla faŝıllar edip źevķ u
4607

 ŝafāya başladılar. Aĥşama dek 

bu šarz üzere ‘íş ü ‘işretler olunduķdan ŝoñra Ĥāķān’dır píşkeşler getirip ibtidā ģesāba 

gelmez
4608

 la‘l ü cevāhirler
4609

 ‘arż olunup andan ŝoñra zırhlar ve
4610

 ķılıçlar ve yaylar 

gösterilip yük yük Çín díbāları ve
4611

 ašlas ve misk ü ‘anber
4612

 ve sā’ir tuģfeler ‘arż 

olunup šula šula atlar ve şāhín ve
4613

 šoġanlar ve sā’ir avcı
4614

 ķuşlar gösterildikden ŝoñra 

nāzenín Türkistān güzeli ĥidmet-kārlar ve Ĥašāyí meh-pāre
4615

 cāriyeler ve ķırķ dāne fíl 

‘arż olundu. Bir sā‘at geçdikden ŝoñra bir ĥazíne daĥı ‘arż olundu ki içinde gözler 

                                                 
4597

 meclisiñ: meclis M 
4598

 altın ve cevāhir ile: altından cevāhirle T, TDK 
4599

 ĥidmet-kārlarla ayaķ: ĥidmet-kārları ile ayaķ T / ĥidmet-kārlarla ayaġ M 
4600

 emreyledikde: emreyledi M 
4601

 ve muŝavvirler anıñ taŝvírini bu ŝūretle taŝvír etmişlerdir: T ve M’de yok 
4602

 simāšlardır çekildi: simāšlar çekilip M 
4603

 ŝoñra sím-ten: símín T 
4604

 ķadeģlerle: ķadeģler T 
4605

 šolulardır: šoludur T 
4606

 ve: T’de yok 
4607

 źevķ u: źevķ TDK 
4608

 píşkeşler getirip ibtidā ģesāba gelmez: píşkeşlerdir çekilip ibtidā gelmez ģesāba T / píşkeşlerini çekip 

ibtidā ģesāba gelmez M 
4609

 cevāhirler: cevāhir T, TDK 
4610

 zırhlar ve: zırhla TDK 
4611

 díbāları ve: díbā vü T 
4612

 ašlas ve misk ü ‘anber: ve ‘anber M 
4613

 ve: TDK’de yok 
4614

 avcı: uçar M 
4615

 meh-pāre: māh-pāre M / meh-pāreler TDK 
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görmedik niçe tuģfeler var idi lākin
4616

 cümlesinden a‘lā üç tuģfe var idi ki nažíri yoķ 

idi.
4617

 Biri
4618

 bir at idi ki esen yele ve uçan ķuşa ģükm edip ŝaģrālarda ne ķadar şikāra 

ķoparılsa aŝlā biri
4619

 öñünden ĥalāŝ olmayıp ān-ı [TDK 105b] sā‘atiñ içinde varıp yetişir 

idi ve biri de bir avcı ķuş idi ki uçucu ķuşlarıñ birisi pençesinden ķurtulmayıp her ne 

şekil
4620

 ķuşa ŝalınsa der demez elbetde varıp ŝayd eylemesi muķarrer idi ve biri de bir 

nāzenín māh-peyker bir tāze
4621

 cāriye idi ki dünyāda miśli görülmemiş bir āfet-i cān ve 

fitne-i devrān olup ġamzesi oķuna Rüstem’ler šāķat getiremezlerdi.
4622

 Pes bu tuģfeler 

de
4623

 birer birer pād-şāha ‘arż olunduķça yanında bir kimse šurup her birini beyān 

eylerdi.
4624

 Çünki bu üç tuģfedir ‘arż olundu. Ol kimsedir beyān edip şehr-yārım bu atla
4625

 

bu ķuş cihāna bir gelip her biriniñ hüneri tecrübe olunduķça şehr-yārıma ma‘lūm olur lākin 

bu cāriyeniñ ģüsnünden ġayrı iki hüneri daĥı vardır. Biri bir cins āvāzı güzeldir ki āġāze 

eyledikde
4626

 iĥtiyārsız gökde uçan ķuşları yere indirip medhūş eder ve çaġlayıp aķan 

ŝuları diñdirir. Biri de ġāyet dil-āver şeh-bāz olup degme pehlevāndan ceng gününde yüz 

döndürmeyip ĥaŝmınıñ
4627

 merdāne ģaķķından gelir dedi. İskender’dir bu sözleri
4628

 

işitdikde ta‘accüb edip ĥoş āvāzınıñ güzel olduġuna i‘timād eyledik lākin buncılayın 

kāfūrí-tenli nāzenín cāriye nice dil-āver olup pehlevān ola dedi ve cāriyeyi ziyāde
4629

 medģ 

eylediklerinden gücenip aldıķdan ŝoñra yüzüne baķmayıp aŝlā meclisine
4630

 getirmedi. El-

ķıŝŝa çünki aĥşam oldu. İskender
4631

 ķalķıp bār-gāhına geldi. O
4632

 gece de rāģat edip 

                                                 
4616

 lākin: TDK’de yok 
4617

 nažíri yoķ idi: nažíri yoġidi T / M’de yok 
4618

 biri: birisi TDK / Bu kısımdan (4618. dipnot) 4664. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M 

nüshasında yoktur. 
4619

 biri: T’de yok 
4620

 şekil: müşkil T 
4621

 bir tāze: TDK’de yok 
4622

 getiremezlerdi: getiremezler idi T 
4623

 tuģfeler de: tuģfelerdir TDK 
4624

 eylerdi: eyler idi T 
4625

 atla: at ile T 
4626

 āġāze eyledikde: yırladıķda TDK 
4627

 ĥaŝmınıñ: ĥaŝmına T 
4628

 sözleri: sözü TDK 
4629

 ziyāde: T’de yok 
4630

 meclisine: T’de yok 
4631

 İskender: İskender’dir TDK 
4632

 o: ol T 
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çünki ŝabāģ olup ol gün yine bār-gāhında meclis ķurup ‘íş ü ‘işrete başladı ve emreyledi 

kim cümle ‘asker ģāżır ü müheyyā olalar ve yol tedāriklerini
4633

 görüp te’ĥír etmeyeler. 

Pes ‘askerdir ģāżırlanmaġa başlayıp pād-şāhdır Ĥāķān’la
4634

 aĥşamlara dek ŝoģbetler 

eyledi. Ol gece de geçip ŝabāģ olduķda İskender’dir cümle ‘askeriyle
4635

 ol maģalden 

göçüp bir ġayrı
4636

 yoldan ešrāfı [T 82a] seyr ü temāşā ederek ‘Acem memleketine 

teveccüh eylediler. Ĥāķān’dır pād-şāhla bir miķdār yola gitdikden ŝoñra İskender şimden 

ŝoñra siz artıķ dönüp varıñ kendi memleketiñiziñ aģvālini görüp kendi ‘ālemiñizde oluñ. 

Biz de ŝayd u şikār ederek çekilip gidelim dedikde Ĥāķān
4637

 pād-şāha du‘ālar edip dönüp 

şehrine geldi. Pes
4638

 İskender’dir [TDK 106a] bir miķdār gitdikden ŝoñra bir güzel yere 

gelip ķondular. Ertesi ol maģalden ķalķıp bu šarz üzere birķaç gün gitdikden ŝoñra bir dil-

güşā yere gelip birķaç gün ŝayd u şikār için ol maģalde ķarār eyledi.  

 

BU MAĢAL RUS ‘ASKERİ GELİP BERDE‘ MEMLEKETİNİ ĠĀRET VE NÜŞABE 

DEDİKLERİ ĤĀTŪNU ESÌR EYLEDİKLERİNDE İSKENDER’İÑ ĀGĀHÌ 

OLDUĠUDUR
4639

 

 

 Çünki İskender ol maģalle ķonup ķarār eyledi. Pes
4640

 birķaç gün ŝayd u şikāra 

meşġūl oldu lākin dā’imā vašan ārzūsu göñlünden gitmeyip niçe zamāndan beri Rūm 

memleketini görmediginden Rūm memleketine varıp bir kerrecik görmek ister idi. Bir gece 

böyle fikr eyledi ki ol yerden ķalķıp Ĥorasan’a vara. Birķaç gün ol yerde ārām eyledikden 

ŝoñra taĥt-gāhı olan İŝšaģr’a varıp biraz müddet de anda eglenip źevķ u ŝafālar ve
4641

 ‘íş ü 

‘íşretler eyledikden ŝoñra Rūm’a ‘azímet edip varıp eski taĥtını göre lākin her vaķtde 

ādemiñ istedigi olmayıp niçe māni‘ yüz göstermekle
4642

 murād eyledigi işden alıķor ve 

‘azímet eyledigi yola gidemez. Pes İskender de bu fikriñ üstüne ķarār verip Rūm’a gitmege 

                                                 
4633

 tedāriklerini: tedārikin TDK 
4634

 Ĥāķān’la: T’de yok 
4635

 ‘askeriyle: ‘asker ile T 
4636

 ġayrı: ġayr T 
4637

 Ĥāķān: Ĥāķān’dır T 
4638

 pes: TDK’de yok 
4639

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
4640

 pes: TDK’de yok 
4641

 źevķ u ŝafālar ve: źevķ Ŝafālar TDK 
4642

 göstermekle: gösterip T 
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niyyet eylemişiken nā-gāh Ermen vilāyetiniñ ģākimi olan Devali çıķageldi. İskender’iñ 

ģużūruna girip du‘ā eyledi. Andan ŝoñra tācını yere urup Rus šā’ifesiniñ žulm ü 

ta‘addísinden feryād ü fiġānlar edip dedi ki ģesāba gelmez Rus ‘askeri ‘ale’l-ġafle ‘Acem 

diyārına ílġār edip niçe şehri ġāret eylediler. Ĥalķıñ māllarını alıp kimini ķılıçdan geçirip 

ve kimini de esír ederek
4643

 Berde‘e gelip Nüşabe’niñ şehrini ĥarāb edip kendisini esír 

eylediler. Sarāyında ne ķadar māl ü ĥazíne var ise cümlesini ġāret edip
4644

 silip süpürüp 

ķal‘asın yer ile berāber eylediler. Ģālā ol şehrde ādemí-zāddan kimse ķalmayıp ĥarāb 

olmuşdur. Andan ŝoñra bu ķuluñuz vilāyeti olan Ermen şehrine geldiler. Bendeñiz de anda 

bulunmayıp yabanda idim. Pes cümle şehri ġāret edip benim de olanca
4645

 mālımı alıp ehl-i 

‘ıyālimi
4646

 esír edip bu šarz üzere niçe şehrleri ġāret ederek yine kendi vašanlarına yıķılıp 

gitmişler. Bendeñiz cān atıp ķapıñıza
4647

 dād istemege geldim. Eger ol šā’ifeniñ 

etdikleri
4648

 yanlarına ķalıp muķayyed olunmazsa
4649

 gelecek yıl
4650

 Ĥorasan’ı ve sā’ir 

memleketleri
4651

 ĥarāb edip öbür sene Rūm vilāyetini daĥı ġāret eylemeleri [TDK 106b] 

muķarrerdir dedikde İskender çünki Devali’den bu ķara ĥaberleri işidip
4652

 períşān olup 

ġāyet ķasāvetlendi. Bā-ĥuŝūŝ Nüşabe’niñ esír olup memleketi ġāret olunduġuna ziyāde [T 

82b] acıdı. Zírā İskender muķaddemā
4653

 Nüşabe’niñ sarāyına varıp cümle sāzende vü 

çengílerin görüp ve şāhāne niçe tuģfelerini
4654

 seyredip šarz u šavrına da
4655

 ziyāde mā’il 

olmuşidi. Pes eleminden başını bir miķdār öñüne ŝalıp fikre vardı. Āĥir söze gelip dedi ki 

çünki ol šā’ife gelip saña ve sā’ir şehrlere bu ķadar žulm ü ta‘addí eylediklerinden
4656

 āgāh 

olduķ. Bundan ŝoñra göresin ki ben de anlarıñ başlarına ķıyāmetler ķoparıp niçe 

vilāyetlerini ĥarāb edeyim. Ol šaraf ‘askeriniñ ikisi bir yerde ķalmayıp dār u diyārları bir 

                                                 
4643

 ederek: edip T 
4644

 kendisini esír eylediler. Sarāyında ne ķadar māl ü ĥazíne var ise cümlesini ġāret edip: TDK’de yok 
4645

 olanca: TDK’de yok 
4646

 ehl-i ‘ıyālimi: ehl ü ‘ıyālimi TDK 
4647

 ķapıñıza: ķapıñızda TDK 
4648

 etdikleri: eyledikleri TDK 
4649

 olunmazsa: olunmaz ise T 
4650

 gelecek yıl: TDK’de yok 
4651

 memleketleri: memleketi TDK 
4652

 ĥaberleri işidip: ĥaberi işitdi T 
4653

 muķaddemā: TDK’de yok 
4654

 tuģfelerini: tuģfelerin TDK 
4655

 šarz u šavrına da: šarz-ı šavrına T 
4656

 žulm ü ta‘addí eylediklerinden: žulm ta‘addí eylediklerinde TDK 
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cins ĥarāb ola ki ‘ilāc için bir yeşil yapraķları
4657

 bulunmaya. Eger Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretleri
4658

 ecelden emān verip fırŝat bulursaķ Nüşabe’yi ĥalāŝ edip
4659

 igneden iplige 

varınca ne ķadar māl żāyi‘ olmuş ise cümlesini bir yere cem‘ u taģŝíl edip yine
4660

 evvelki 

gibi yerine pād-şāh eylemedikçe rāģatı kendi nefsime ģarām edeyim. Sen gelmezden evvel 

‘Acem memleketine gidip birķaç gün anda źevķ u
4661

 ŝafā eyledikden ŝoñra Rūm’a ‘azímet 

etmege niyyet etmişidim.
4662

 Çünki gelip bize bu ĥaberleri getirdiñ. Ģālā himmet kemerini 

yedi yerden ķuşanıp varıp Rus’dan dādıñızı almadıķça bir daĥı Rūm’a gitmek degil ‘íş ü 

‘işret bile eylemem dedi. Devali çünki İskender’den buncılayın muģkem ‘azímetleri
4663

 

gördü. Göñlü yerine gelip pād-şāha du‘ālar edip şehr-yārım hemān Ģaķ Te‘ālā sizi cihān 

durduķça ber-ķarār eylesin. Siz cihānda ŝaġ olduķça ķuluñuzdan kimseye żarar olduġunu 

istemeyip cümlesiniñ mecrūģ göñüllerine merhem urup mesrūr edersiz dedi.
4664

   

 

[M 45a] BU MAĢAL İSKENDER ĶIFÇAĶ’A GELDİKDE OL VİLĀYETİÑ 

‘AVRATLARI DĀ’İMĀ YÜZÜ AÇIĶ GEZMEGİN
4665

 YÜZLERİNİ ÖRTMEK İÇİN
4666

 

ŠILSIM EYLEDİGİDİR
4667

 

 

Çünki İskender Rus šā’ifesiniñ şehrleri buncılayın ġāret eylediklerinden āgāh 

oldu.
4668

 Ol gece gözlerine aŝlā uyķu gelmeyip ‘acebā
4669

 o
4670

 vilāyete vardıķda ne yüzden 

ceng edip
4671

 ĥalķıñ dādlarını nice alıversem diyü
4672

 bütün gece endíşede oldu. Çünki 

                                                 
4657

 yapraķları: yapraķ TDK 
4658

 Ģażretleri: Ģażreti T 
4659

 Nüşabe’yi ĥalāŝ edip: TDK’de yok 
4660

 bir yere cem‘ u taģŝíl edip yine: bir bir taģŝíl edip TDK 
4661

 źevķ u: źevķ TDK 
4662

 eyledikden ŝoñra Rūm’a ‘azímet etmege niyyet etmişidim: eylemege niyyet edip ŝoñra Rūm’a gitmege 

‘azímet eylemişidim T 
4663

 ‘azímetleri: ‘azímetlerini T 
4664

 4618. dipnottan buraya (4664. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4665

 gezmegin: görmekle T 
4666

 örtmek için: örtmekiçin M 
4667

 Bu başlık TDK nüshasında yoktur. 
4668

 oldu: olup T, TDK 
4669

 ‘acebā: ‘aceb T, M 
4670

 o: ol T, TDK 
4671

 edip: M’de yok 
4672

 diyü: ve M 
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[TDK 107a] ŝabāģ oldu. Ĥāķān’ıñ verdigi ata süvār olup ílġārla
4673

 sürüp Ceyģūn’a geldi. 

‘Asker de cümle
4674

 aġırlıķların geriye bıraġıp sāye gibi pād-şāhıñ yanından ayrılmayıp 

birķaç menzili bir eylediler ve niçe beyābānlar
4675

 geçip Ĥˇarezm’e geldiler. Andan Ķıfçaķ 

ŝaģrāsına gelip gördüler ki
4676

 ol yeriñ ķavmi cümle göçer evli olmaġın ŝaģrāya 

yayılmışlar. Cümle ‘avratları yüzü gözü açıķ gezmegin nāzenín ve
4677

 meh-pāre ķızlar
4678

 

šāvus-ı ra‘nālar
4679

 gibi cevelān edip erkeklerinden ķaçmazlar. Pes İskender’iñ
4680

 yanında 

olan ‘asker šā’ifesi ‘ömrlerinde buncılayın nāzenín meh-pāre
4681

 görmemişler idi. Çünki ol 

maģalle gelip ķondular. Nāzenín ķızları gördükleri gibi her birinde tāzelik hevāsı cūş u 

ĥurūşa geldi lākin İskender’iñ
4682

 ġażabı ķorķusundan kimse ol ķızlara el uzatmayıp 

cānlarına cebr edip yüreklerine šaş baŝdılar. Çünki İskender
4683

 bu ķıŝŝadan ĥaber-dār oldu. 

Elem çekip olmaya ki buncılayın aç ‘asker ‘ömrlerinde ‘avrat yüzü görmemişlerken
4684

 

ģālā birķaç gün bunlarıñ arasında šururlarsa belki bir ķabāģat eyleyeler diyü fikre vardı ve 

ol šā’ifeniñ belli başlılarını
4685

 [T 83a] ģużūruna da‘vet edip her birine i‘zāz ü ikrāmlar 

eyledi. Andan ŝoñra bunlara niçin ĥātūnlarıñızıñ yüzlerin böyle açıķ ķoyup
4686

 dā’imā bir 

ālāy yabancı ādemlerden ķaçırmayıp nā-maģremlere gösterirsiz?
4687

 Belki görerek şeyšān 

aralıķ yere bir fitne bıraġıp fesāda sebeb ola. Bunlarıñ yüzlerini
4688

 örtüñ. Bir daĥı böyle 

açıķ gezmesinler
4689

 dedi. Çünki ol šā’ifeniñ iĥtiyārları pād-şāhdan bu sözü işitdiler. 

Du‘ālar
4690

 edip dediler ki biz pād-şāhımızıñ ķulları
4691

 olup yollarında māl ü cānımızı fedā 

                                                 
4673

 ílġārla: ílġār ile T, M 
4674

 cümle: M’de yok 
4675

 beyābānlar: beyābānlara TDK 
4676

 gelip gördüler ki: gelip gördü kim T / girdiler M 
4677

 ve: T ve TDK’de yok 
4678

 meh-pāre ķızlar: māh-pāre ķızlar M / meh-pāre ķızlar ve TDK 
4679

 šāvus-ı ra‘nālar: šāvus-ı ra‘nā T 
4680

 İskender’iñ: İskender T 
4681

 meh-pāre: māh-pāreler M 
4682

 İskender’iñ: İskender M 
4683

 İskender: İskender’dir M, TDK 
4684

 görmemişlerken: görmemişken T / görmemişiken TDK 
4685

 başlılarını: başlıların TDK 
4686

 yüzlerin böyle açıķ ķoyup: yüzleri açıķ olup M 
4687

 gösterirsiz: yüz gösterirsiz M 
4688

 yüzlerini: yüzlerin T, TDK 
4689

 gezmesinler: gezmesin T, TDK 
4690

 du‘ālar: du‘ā M 
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edip
4692

 ĥidmet eylemek üzere ‘ahd ü peymān eylemişizdir. Yoĥsa ‘avratlarımızıñ [M 45b] 

yüzlerini
4693

 örtmek için
4694

 ‘ahd eylemedik. Buncılayın açıķ yüzlü gezmek bu šā’ifeniñ 

‘ādetidir. Sizde nice ‘avratlar yüzlerin
4695

 örtmek ‘ādet ise bizde de erler gözlerini yumup 

nā-maģremlere baķmamaķ
4696

 ‘ādetdir. Bu ķavmiñ bunca zamāndan beri ‘ādetleri bunuñ 

üzerine olup hiç kimse ne bunlarıñ yüzüne baķar ne bir
4697

 fesād eyler. Lüšf edip bu 

ĥātūnlarıñ
4698

 yüzlerine perde çekmekle
4699

 dünyāyı başlarına zindān eylemeñ. Zírā bir 

daĥı dünyā yüzüne ģasret olup cihānı görmekden ķalırlar. Eger şehr-yārımız bizden cān 

isterse de bile yollarına [TDK 107b] fedā edelim lākin bunca zamāndan beri olan 

‘ādetimizi bıraķmaķ güçdür dediler. Çünki İskender bunlardan bu sözü işitdi. Cevāb 

veremeyip ‘āciz ķaldı ve ne šaríķla bunları rām edip bu yaramaz işden vazgeçirecegini 

bilemedi. Āĥir yanında olan ģükemāyı ģużūruna da‘vet edip bu šā’ifeniñ ‘avratları dā’imā 

yüzleri açıķ gezmegin niçe nā-maģrem kimseler görüp vebāle girerler ve belki görüp bir 

fesād edeler diyü iĥtiyārlarını yanıma da‘vet edip
4700

 söyleyegördüm šaş yürekli
4701

 bir ālāy 

šā’ife-i nā-dān
4702

 ķavm olmaġla aŝlā söz geçiremeyip bizim eski ‘ādetimizdir bundan aŝlā 

żarar görmedik dediler. Pes bunlara ne çāre eylesek ki bu yaramaz ĥūydan vazgeçeler
4703

 

dedikde ģükemādan biri cevāb verip eger pād-şāhım fermān ederse bu ŝaģrānıñ ortalıķ 

yerinde bir šılsım edeyim. Her ķanġı ‘avrat ol šılsımı görürse yüzüne perde šutup bir daĥı 

yüzü açıķ gezmeye lākin ol şaršla ki pād-şāhım birķaç gün
4704

 bu menzilde eglenip geçip 

gitmeyeler ve ne ķadar şey lāzım ise cümlesini ģāżır eylemege fermān buyuralar dedi. 

                                                                                                                                                    
4691

 ķulları: ķul M 
4692

 māl ü cānımızı fedā edip: māl ü cānımız ile M 
4693

 yüzlerini: yüzlerin T, TDK 
4694

 için: üzere M 
4695

 yüzlerin: yüzünü M 
4696

 gözlerini yumup nā-maģremlere baķmamaķ: gözlerin yummayıp nā-maģremlere baķmaķ T / gözlerin 

yumup nā-maģremlere baķmaķ TDK 
4697

 ne bunlarıñ yüzüne baķar ne bir: ne bunlarıñ yüzüne baķar ve ne bir M / bunlarıñ yüzüne ne baķar ve ne 

TDK 
4698

 lüšf edip bu ĥātūnlarıñ: M’de yok 
4699

 çekmekle: çekmek ile T, TDK 
4700

 bu šā’ifeniñ ‘avratları dā’imā yüzleri açıķ gezmegin niçe nā-maģrem kimseler görüp vebāle girerler ve 

belki görüp bir fesād edeler diyü iĥtiyārlarını yanıma da‘vet edip: T ve TDK’de yok 
4701

 yürekli: yürekleri T 
4702

 šā’ife-i nā-dān: nā-dān T, TDK 
4703

 vazgeçeler: vazgeçireyiz T, TDK 
4704

 gün: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
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İskender gerçi Rus üstüne varmaķ bize bundan daĥı ziyāde mühimdir lākin bir daĥı bu yere 

de
4705

 uġramayıp buncılayın bir ĥayrlı maŝlaģatda yitmeyip ķalmaķ lāzım gelir deyip
4706

 

nā-çār birķaç gün ol maģalde oturaķ eylemege ķarār verip emreyledi ki
4707

 ģakíme ne 

ķadar şey lāzım ise cümlesini ģāżır ü müheyyā
4708

 edeler. Pes ģakímdir
4709

 dāmen-der-

meyān edip üstād mi‘mārlara siyāh šaşdan bir ‘avrat ŝūreti yondurup beyāż mermerden 

yüzüne bir yaşmaķ šutdu ve šılsımla
4710

 bu ŝūreti ol ŝaģrānıñ ortalıķ yerine dikdi. [M 46a] 

Pes Ķıfçaķ nāzenínleridir gelip geçdikçe ol ŝūreti
4711

 görüp yüzündeki perdeyi 

gördüklerinde her birine te’śír edip anlar da perde ile gezmege başladılar ve yüzlerini bir 

daĥı kimseye göstermeyip nā-maģremlerden
4712

 ŝaķındılar. Pād-şāhdır bu ģāli gördükde 

ģayrān olup ģakíme dedi ki behey ādem! Biz pād-şāhlıġımızla
4713

 bu ķavmiñ iĥtiyārlarını 

ģużūrumuza getirip her birine [T 83b] niçe
4714

 iģsānlar edip naŝíģatler eyledik ise de
4715

 

aŝlā sözümüzü
4716

 šutmayıp ‘inād eylemişlerken
4717

 seniñ buncılayın šaşdan yapılma 

ŝūretiñe bu ķadar ĥalķıñ
4718

 rām olduķlarınıñ ģikmeti
4719

 nedir diyü ģakímden
4720

 su’āl 

eyledikde ģakím
4721

 cevāb verip şehr-yārım bu nāzenín ‘avratlar gerçi síneleri
4722

 gümüş 

gibidir lākin içinde olan yürekleri šaş gibi pek olmaġın
4723

 bu šaş yüreklilere degme ādemiñ 

sözü te’śír eylemeyip yine bunlara bu ŝūret gibi bir šaş yürekli gerekdir ki
4724

 anıñ [TDK 

                                                 
4705

 yere de: yerlere T, TDK 
4706

 deyip: diyü M 
4707

 ki: kim T 
4708

 ģāżır ü müheyyā: ģāżır M 
4709

 ģakímdir: ģükemādır T, TDK 
4710

 šılsımla: šılsım ile T, M 
4711

 ol ŝaģrānıñ ortalıķ yerine dikdi. Pes Ķıfçaķ nāzenínleridir gelip geçdikçe ol ŝūreti: TDK’de yok 
4712

 nā-maģremlerden: nā-maģremden T, M 
4713

 pād-şāhlıġımızla: pād-şāhlıġımız ile T, M 
4714

 niçe: M’de yok 
4715

 naŝíģatler eyledik ise de: naŝíģat eyleyegördük T / naŝíģatler eyleyegördük M 
4716

 sözümüzü: sözümüz TDK 
4717

 eylemişlerken: eylemişler iken M, TDK 
4718

 ĥalķıñ: ĥalķ T, TDK 
4719

 ģikmeti: ģükmü T 
4720

 ģakímden: ģakíme M / T’de yok 
4721

 ģakím: ģakímdir M 
4722

 ‘avratlar gerçi síneleri: ‘avratları síneleri gerçi kim T / ‘avratları síneleri gerçi çekme TDK 
4723

 šaş gibi pek olmaġın: šaş gibidir ve šaş gibi pek olmaġın T 
4724

 ki: TDK’de yok 
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108a] ķıyāfetini gördüklerinde ‘ibret alıp ķalblerine te’śír ede. Bunlar da pes bu
4725

 ŝūreti 

görüp buncılayın cānsız ŝūret
4726

 nā-maģremlerden ŝaķınıp yüzünü örtdügü yerde biz niçin 

örtmeziz deyip her biri yüzlerini örtmege başladılar ve bir sebebi
4727

 de oldur ki bu 

šılsımdır. Bunda niçe gizli te’śír vardır ki
4728

 anı yine šılsım bilen ādem bilir ve 

ģaķíķatini
4729

 añlar dedi.
4730

 El-ķıŝŝa ol šılsım sebebi ile cümle ol
4731

 yeriñ ‘avratları 

yüzlerini örtmege başlayıp bir daĥı nā-maģreme görünmediler. Rivāyet ederler ki ģālā 

daĥı
4732

 ol šılsım Ķıfçaķ ŝaģrāsında šurur imiş. El-‘ahdetü ‘ale’r-rāví. 

 

BU MAĢAL RUS ‘ASKERİ İSKENDER’İÑ GELDİGİNDEN ĀGĀH OLUP TEDĀRİK 

GÖRMELERİDİR
4733

 

 

Çünki İskender ol maģalden göçüp bu ķadar ‘asker ile yola girdi. Her vardıġı yerde 

dürlü dürlü
4734

 ĥayr edip ĥalķa niçe in‘ām ü
4735

 iģsānlar eder idi. Pes bu šaríķla Rus 

memleketine yaķlaşdıķlarında
4736

 birķaç gün oturaķ edip cümle ‘asker diñlendi ve
4737

 geri 

ķalanlar
4738

 da gelip yetişdiler. Bu šarafdan
4739

 Rus ‘askeri kendi ‘ālemlerinde iken 

günlerde bir gün ĥaber geldi ki İskender intiķām almaķ ķaŝdıyla ģesāba gelmez gök demire 

ġarķ olmuş ‘askerle bu memleketlere
4740

 yaķın gelmiş. Yanında ol ķadar pehlevānlar ve 

dil-āverler var imiş
4741

 ki her biri ceng gününde yedi başlı ejder olup yalñız bir başla
4742

 

                                                 
4725

 bunlar da pes bu: pes bunlar da M 
4726

 buncılayın cānsız ŝūret: T ve TDK’de yok 
4727

 bir sebebi: birisi TDK 
4728

 ki: T ve TDK’de yok 
4729

 ādem bilir ve ģaķíķatini: M’de yok 
4730

 dedi: dedikde T / dedi ki TDK 
4731

 ol: TDK’de yok 
4732

 daĥı: T ve TDK’de yok 
4733

 Bu Maģal Rus ‘Askeri İskender’iñ Geldiginden Āgāh Olup Tedārik Görmeleridir: Bu Maģal Rus ‘Askeri 

İskender Geldiginden Āgāh Olup Tedārik Görmeleridir T / Bu Maģal İskender’iñ ‘Asker Alıp Gitdigidir M 
4734

 dürlü dürlü: bir dürlü T, M 
4735

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
4736

 yaķlaşdıķlarında: yaķlaşdıķda M 
4737

 diñlendi ve: diñlendiler tā kim T, TDK 
4738

 geri ķalanlar: geride olanlar M 
4739

 šarafdan: šarafda M 
4740

 ‘askerle bu memleketlere: ‘asker ile bu memleketlere T / ‘asker ile memleketiñize M 
4741

 pehlevānlar ve dil-āverler var imiş: pehlevān ve dil-āver almış M / pehlevān dil-āverler var imiş TDK 
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niçe biñ ‘askere ķarşı ķor imiş ve yanınca Hind’den
4743

 [M 46b] ve Çín’den iki yüz fíl 

getirmiş ki
4744

 her biri bir šaġa beñzeyip ceng olduķda fíllere
4745

 demirden cebe giydirip 

düşmen ‘askeriniñ üstüne ŝalıverirler imiş deyip başdan başa İskender’iñ yanında ne ķadar 

dil-āver var ise cümlesini birer birer
4746

 beyān eylediler. Pes
4747

 Rus šā’ifesiniñ ser-dārları 

ki adına Ķıyšal derler idi.
4748

 Çünki bu ĥaberden āgāh oldu. Ešrāf ü
4749

 eknāfa ĥaberler 

gönderip yedi bölük Rus šā’ifesi cümle bir yere gelip Ķıyšal’iñ yanına cem‘ oldular. Rus 

‘askeriyle
4750

 İskender’iñ ķonduġu yeriñ arası iki fersaĥ idi. Pes Ķıyšal’dir yanına bu ķadar 

‘asker
4751

 cem‘ olduġunu gördükde şād olup cümle belli başlılarını yanına
4752

 da‘vet edip 

her birine istimāletler verip dedi ki İskender’iñ ‘askeri çoķluġundan aŝlā ĥāšırıñıza elem 

gelmesin.
4753

 Anlarıñ cümlesi bir ālāy derme çatma
4754

 ‘asker olup kimi Rūm’dan ve kimi 

‘Acem’den
4755

 ve kimi Hind ve Çín’den bir yere gelmedir ve cümlesi nāz ü niyāzla
4756

 

[TDK 108b] beslenmiş bir ālāy yiyip içmege alışmış ‘asker olup bizim gibi zaģmet ü 

miģnetle
4757

 ģāŝıl olmuş degillerdir. Bugün yarın ķarşımıza geldikde bir ģamlemize šāķat 

getiremeyip cümlesi períşān olurlar. Hemān er olup ayaķ pekligi edip cānla çalışıñ. [T 84a] 

İskender Hind ve Çín’e varıp ģālā yanınca bu ķadar māl ü ‘asker ü ĥazíne
4758

 getirmişdir. 

‘Askerini bozduķda cümle mālları elimize girip
4759

 bir daĥı dünyāda māla muģtāc olmayıp 

nekbetílikden ĥalāŝ oluruz ve İskender’i bozduķdan ŝoñra artıķ bir vilāyet ĥalķı bizim 

öñümüze šuramayıp İskender gibi yedi iķlím dört gūşeye mālik olup elimize cihān mālları 

                                                                                                                                                    
4742

 başla: başıyla T, M 
4743

 Hind’den: Hind TDK 
4744

 getirmiş ki: getirirmiş ki T / getirmiş TDK 
4745

 fíllere: M’de yok 
4746

 birer birer: bir bir T, TDK 
4747

 pes: TDK’de yok 
4748

 derler idi: derleridi TDK 
4749

 ešrāf ü: ešrāf T, TDK 
4750

 ‘askeriyle: ‘askeri ile T, M 
4751

 ‘asker: T’de yok 
4752

 yanına: ķatına M 
4753

 gelmesin: vermesin T 
4754

 derme çatma: dermeden çatmadan T / derme devşirme TDK 
4755

 ve kimi ‘Acem’den: M’de yok 
4756

 niyāzla: niyāz ile T, M 
4757

 miģnetle: miģnet ile T, TDK 
4758

 yanınca bu ķadar māl ü ‘asker ü ĥazíne: niçe māl ü ĥazíne M 
4759

 mālları elimize girip: māllarını ele getirip T / māllarını elimize girip TDK 
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girip
4760

 biz de sā’ir vilāyetiñ ĥalķı gibi devlet bulup kām-rān oluruz deyip bunuñ gibi 

sözlerle vāfir esdi ŝavurdu. Pes ol aģmaķ ķavm ki ‘ömrlerinde māl ü
4761

 ĥazíne görmeyip 

dā’imā żarūretle geçinegelmişlerdir. Ser-dārlarından buncılayın ġanímet ĥaberlerini
4762

 

işitdikde her biri cūş u ĥurūşa gelip mādāmki biz ŝaġ olayız var ķuvvetimizi
4763

 bāzūya 

getirip düşmen ‘askerini bozmaķda sa‘ylar edelim dediler. Çünki Ķıyšal ‘askeriniñ 

buncılayın bí-pervā olup düşmen ‘askerini gözlerine ŝalındırmadıķlarını
4764

 gördü. Şād 

olup [M 47a] ceng tedbíri ile muķayyed oldu. Ezín cānib İskender de
4765

 dívān edip pād-

şāhlar ve pehlevānlar ģużūruna cem‘ oldular. Her birine tesliyetler verip dedi ki bu Rus 

šā’ifesi ne ķadar çoķ olursa da
4766

 bizim pehlevānlarımız ile cenge ķādir degillerdir.
4767

 

Bunlarıñ dā’imā işi gücü yol
4768

 kesip ģíle ile açmazdan bir yeri ġāret eylemekdir. Sā’ir 

‘asker gibi ķarşı gelip merdāne ceng eylemege cānları yoķdur. Aŝlā cebe vü cevşenleri 

olmayıp çırçıplaķ
4769

 bir ālāy nekbetí šā’ife olmaġın bizim gök demire ġarķ olmuş 

‘askerimiziñ ķarşısına geldiklerinde bir ģamleye šāķat getiremeyip cümlesi períşān olurlar. 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
4770

 ‘avnıyla
4771

 bu zamāna gelince gāh ‘Acem’de ve
4772

 gāh 

Hind’de niçe ģesāba gelmez ķuvvetli mükemmel ‘askerle
4773

 ceng edip cümlesine ġālib 

olduķ. Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden ümmídimiz oldur ki bunlara da ġālib olup períşān [TDK 

109a] edeyiz ve ģālā bu šaraflarda ģesāba gelmez Tātār ‘askeri vardır. Düşmen üzerine 

ģavāle eyleyip biz temāşāya šursaķ da olur. Zírā Tātār ‘askeri egerçi Rūm šā’ifesiyle de ol 

                                                 
4760

 girip: M’de yok 
4761

 māl ü: māl M 
4762

 ĥaberlerini: ĥaberlerin TDK 
4763

 ķuvvetimizi: ķuvvetimiz M / ķuvveti TDK 
4764

 ŝalındırmadıķlarını: ŝalındırmadıķların T 
4765

 de: T ve TDK’de yok 
4766

 da: daĥı T 
4767

 degillerdir: degildir M 
4768

 yol: yolu T, TDK 
4769

 çırçıplaķ: çırlaķ ve çıplaķ T / çırlaķ çıplaķ M 
4770

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
4771

 ‘avnıyla: ‘avnı ile M 
4772

 gāh ‘Acem’de ve: ‘Acem’de M 
4773

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
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ķadar dost degillerdir lākin Rus ile düşmenlikleri Rūm’dan daĥı ziyāde olmaġın 

bulduķlarında ķanını içerler.
4774

  

 

İSKENDER’İÑ MEŚEL GETİRDİKLERİDİR
4775

 

 

Nitekim zamān-ı evvelde iki ķurd bir tilkiyi avlamaġa ķaŝd edip
4776

 üstüne ģavāle 

olmuşlar. Tilkidir ķurdlarıñ elinden ‘āciz ķaldıķda ol maģalle yaķın yerde bir köy var imiş 

ki içinde iri çoban köpekleri olup her biri ķurduñ düşmen-i cānı olduġunu tilki bilir imiş. 

Pes tilkidir ķurdlarıñ öñünden ķaçaraķ köye yaķın geldigi gibi hemān
4777

 ģayķırıp 

çaġırmaġa başlar.
4778

 Köpeklerdir bu āvāzı işitdiklerinde her biri yerinden
4779

 atılıp köyden 

šaşra çıķıp iki dāne ķurdu
4780

 gördükleri gibi ķovmaġa başlayıp ardlarına düşerler. Tilkidir 

köpekleri ķurdlara ģavāle edip kendi žarāfetle ellerinden yaķasını ķurtarır ve uzaķdan 

seyrlerini çalıp temāşāya šurur.
4781

 Pes biz de bir düşmeni bir düşmene ģavāle eylesek 

murād üzere işlerini tamām edip ģaķlarından gelirler lākin bize ġayrı kimseniñ imdādı 

lāzım degildir. Yine
4782

 kendi ‘askerimiz ģesābsız olmaġla Ģaķ Te‘ālā [M 47b] Ģażretiniñ 

‘avnıyla
4783

 düşmene [T 84b] geregi
4784

 gibi cevāb verip ģaķlarından geliriz deyip ‘askere 

tesliyet için
4785

 bunuñ gibi temśíller getirip niçe sözler
4786

 söyledi. Pes nām-dārlar cümle 

pād-şāha du‘ālar edip dediler ki biz bunca zamāndan beri bir
4787

 cengde düşmenden yüz 

                                                 
4774

 Düşmen üzerine ģavāle eyleyip biz temāşāya šursaķ da olur. Zírā Tātār ‘askeri egerçi Rūm šā’ifesiyle de 

ol ķadar dost degillerdir lākin Rus ile düşmenlikleri Rūm’dan daĥı ziyāde olmaġın bulduķlarında ķanını 

içerler: Egerçi Rūm ‘askeriyle dost degillerdir. Nihāyet Rus ile ķadím düşmenleridir. Bulduķlarınıñ ķanını 

içerler T / Egerçi Rūm šā’ifesiyle de aralıķda dost degillerdir. Nihāyet Rus ile ķadím düşmenleridir. 

Bulduķlarınıñ ķanını içerler TDK 
4775

 Bu başlık M nüshasında yoktur. 
4776

 edip: eyleyip T 
4777

 hemān: T ve TDK’de yok 
4778

 başlar: başlarlar M 
4779

 yerinden: bir yerden T 
4780

 ķurdu: ķurd TDK 
4781

 šurur: šurdu T, TDK 
4782

 yine: gine TDK / M’de yok 
4783

 ‘avnıyla: ‘avnı ile M 
4784

 geregi: gerek T 
4785

 için: edip TDK 
4786

 sözler: sözleri TDK 
4787

 bir: TDK’de yok 
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çevirmeyip cān ve
4788

 başla sa‘ylar edegelmiş idik.
4789

 Şimdi de pād-şāhımızıñ himmetiyle 

geregi gibi sa‘ylar
4790

 edip düşmen ‘askerini períşān eylemekde cān ve başımızı diríġ 

eylemeziz dediklerinde İskender de ser-dārlara ĥıl‘atler giydirip sā’ir ‘askere de in‘ām ü
4791

 

iģsānlar eyledi ve cümle ‘asker ceng için tedāriklerini görmege başlayıp İskender de ceng 

tedbíri fikrinde olup emreyledi kim ķaravullar
4792

 çıķıp ‘askeri ŝabāģa dek bekleyip 

düşmen šarafından emín olalar. 

 

BU MAĢALL-İ DĀSTĀN İSKENDER’İÑ RUS İLE OLAN CENGİ AĢVĀLİDİR
4793

 

 

Çünki ŝabāģ olup
4794

 iki ‘askerdir yerlerinden šurup deryālar
4795

 gibi mevc urmaġa 

başladılar. Bu šarafdan
4796

 İskender emreyledi kim cümle ‘asker yerli yerinde ķarār edip ŝaf 

baġlayıp šuralar. Pes bunca pād-şāhlar
4797

 her biri kendi ‘askeriyle
4798

 fermān olunan [TDK 

109b] šarafda ķarār edip başdan başa gök demire ġarķ olmuş iki yüz fíli ‘askeriñ
4799

 öñüne 

dizip ardlarına
4800

 dil-āverler durdu ve İskender’iñ
4801

 taĥtını bir beyāż fíliñ üstüne 

ķurdular. Çıķıp üstünde ķarār eyledi. ‘Acem ‘askeri ŝaġ ķolda durup Hind ve Çín ve
4802

 

Türkistān ĥalķı ŝol šarafa durdular. Rus ‘askeri de bölük bölük ŝaf
4803

 baġlayıp cümle ŝaġ 

ve ŝolu
4804

 tertíb edip ser-dārları olan Ķıyšal ‘askeriñ orta yerinde ķarār eyledi. Pes 

                                                 
4788

 ve: M’de yok 
4789

 edegelmiş idik: edegelmişidik TDK 
4790

 himmetiyle geregi gibi sa‘ylar: himmeti ile gerek gibi sa‘ylar T / himmeti ile geregi gibi sa‘y M 
4791

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
4792

 ķaravullar: ķaravul M 
4793

 Bu Maģall-i Dāstān İskender’iñ Rus ile Olan Cengi Aģvālidir: Bu Maģall-i Dāstān İskender’iñ Rus ile 

Ceng Aģvālidir T / M’de yok  
4794

 olup: oldu T, M 
4795

 deryālar: deryā T, TDK 
4796

 šarafdan: šarafda T, TDK 
4797

 bunca pād-şāhlar: pād-şāhları T / bunca pād-şāhları TDK 
4798

 ‘askeriyle: ‘askeri ile M 
4799

 fíli ‘askeriñ: fíl ‘askeriniñ T, TDK 
4800

 ardlarına: ardına da M 
4801

 İskender’iñ: İskender T 
4802

 ve: TDK’de yok 
4803

 bölük bölük ŝaf: ŝaf-ber-ŝaf T / ŝaf TDK 
4804

 ŝolu: ŝolunu M 
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İskender’iñ kūs u sūrnāları çalınmaġa başlayıp
4805

 ŝadāsı ortalıġa zelzele
4806

 verdikde Rus 

‘askeriniñ çañları da cūş u ĥurūşa geldi.
4807

 Atlarıñ kişnemesi ve
4808

 dil-āverleriñ 

na‘rasından ķıyāmetler ķopup hāy u
4809

 hūyla ‘ālem šolduķda nā-gāh Rus ‘askerinden bir 

dil-āver meydāna ‘azm eyledi.
4810

 Bir miķdār cevelān edip hüner gösterdikden ŝoñra er 

šaleb edip
4811

 dedi ki ben ki fülān bin fülānım. Arslanlarla pençe šutuşup ķaplanlarla ceng 

edip niçe dil-āverleri [M 48a] elimde zebūn eyledim. Ceng gününde mızrāġım öñünden 

degme pehlevān cān ķurtarıp ĥalāŝ olamaz. Eger sözüme inanmazsañız içiñizden biriñiz 

ķarşıma gelip görsün dedikde Rūm ‘askerinden bir dil-āver ķarşı çıķıp bir miķdār ceng 

eyledikden ŝoñra bir ķılıç urup Rūmíyi helāk eyledi. Bir dil-āver daĥı çıķıp ol da helāk 

olduķda hemān-dem Hind
4812

 ‘askeri içinden bir dil-āver şeh-zāde var idi. Bu ģāli 

gördükde ķarārı ķalmayıp meydāna girdi ve ģerífe muķābil olup ceng eylemege başladılar. 

Cihānı birbiriniñ
4813

 başına teng edip āĥir-kār şeh-zāde
4814

 ġażaba gelip tíġ-ı elmāsı
4815

 

belinden çekip bir ķılıç çaldı ki Rus’uñ başı
4816

 šop gibi meydāna yuvalandı. Pes Rus 

‘askerinden tekrār bir dil-āver daĥı intiķām ķaŝdıyla meydāna girip şeh-zādeniñ ķarşısına 

geldikde anıñ
4817

 başına da bir ķılıç urdu ki tā
4818

 kemerine varınca iki pāre eyledi. Andan 

ŝoñra biri daĥı meydāna girip anıñ da işini tamām eyledi. [T 85a] El-ķıŝŝa günüñ yarısı 

oluncaya dek
4819

 şeh-zādeniñ meydānına giren cümle helāk olmaġla düşmen ‘askeriniñ 

gözü ķorķup artıķ kimse meydāna girmedi. Pes şeh-zādedir başdan ayaġa varınca [TDK 

110a] düşmen ķanıyla
4820

 boyanıp dönüp ķarār-gāhına geldikde
4821

 İskender’dir şeh-zādeye 

                                                 
4805

 kūs u sūrnāları çalınmaġa başlayıp: kūs sūrnāları çalınıp TDK 
4806

 zelzele: velvele TDK 
4807

 geldi: gelip M 
4808

 ve: TDK’de yok 
4809

 hāy u: hāy T 
4810

 ‘azm eyledi: geldi T 
4811

 edip: eyleyip T,M  
4812

 Hind: Hindí TDK 
4813

 birbiriniñ: biri biriniñ M, TDK 
4814

 şeh-zāde: şeh-zādedir M, TDK 
4815

 tíġ-ı elmāsı: tíġ-ı elmās-gūnu T, TDK 
4816

 başı: başını T, TDK 
4817

 anıñ: anıñ da M 
4818

 urdu ki tā: urdu tā T / urdu tā ki TDK 
4819

 oluncaya dek: olunca T 
4820

 ķanıyla: ķanına M 
4821

 ķarār-gāhına geldikde: ķarār eyledi T 
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ĥıl‘at giydirip taģsín ü āferínler
4822

 eyledi. İki
4823

 ‘askerdir meydāndan dönüp yerli 

yerlerinde
4824

 gelip ķarār eylediler. Ol gece
4825

 geçip ŝabāģ olduķda tekrār iki ‘asker at 

arķasına gelip deryālar gibi cūş u ĥurūşa geldiler ve
4826

 bölük bölük ŝaf baġlayıp biri 

biriniñ ķarşısına šurduķlarında hemān-dem Rus ‘askerinden başdan başa gök demire ġarķ 

olmuş bir pehlevān meydāna girip mest fíl
4827

 gibi kükreyip er šaleb eyledikde
4828

 Hind 

‘askerinden ķara šaġa beñzer bir pehlevān fíl ķadar bir ata süvār olup meydāna girdi. Bir 

miķdār ceng eyledikden ŝoñra Hindídir hemān ĥaŝmına bir gürz urup başını ĥurd eyledi. 

Düşmen ‘askeri bu ģāli gördüklerinde Hindíden ķorķup kimse meydāna girmedi. Bir 

zamandan ŝoñra
4829

 bir dil-āver yüreklenip ‘azm-i meydān eyledikde ol da
4830

 Hindíniñ 

elinde helāk oldu. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere düşmen [M 48b] ‘askerinden bir niçe 

pehlevānlar
4831

 birbiri ardı ŝıra
4832

 Hindíniñ elinde helāk oldular.
4833

 Pes Hindídir ķarşısına 

gelenleri cümle pāy-māl eylemegin kendisine ġurūr gelip artıķ kimse benim ģamleme šāķat 

getiremez derken
4834

 nā-gāh düşmen ‘askerinden bir zūrlu pehlevān meydāna girip Hindíyi 

helāk eyledi. Andan ŝoñra Rūm dil-āverlerinden biri meydāna girdi. Anı da helāk 

eyledi.
4835

 El-ķıŝŝa Rūm ve
4836

 Çín ‘askerinden bir niçe zūrlu pehlevān meydāna 

girdiler.
4837

 Cümlesi birer birer helāk olup
4838

 ģerífe muķābil bir dil-āver bulunmadıķda
4839

 

                                                 
4822

 şeh-zādeye ĥıl‘at giydirip taģsín ü āferínler: şeh-zāde ĥıl‘at giydirip taģsín ü āferínler T / şeh-zādeye 

ĥıl‘at giydirip āferinler M 
4823

 iki: TDK’de yok 
4824

 yerli yerlerinde: yerli yerine T / yerli yerinde TDK 
4825

 gece: gecedir T, TDK 
4826

 cūş u ĥurūşa geldiler ve: cūş u ĥurūşa geldiler M / cūş ĥurūşa geldiler ve TDK 
4827

 mest fíl: fíl-i mest T, TDK 
4828

 eyledikde: eyledi T 
4829

 Hindídir hemān ĥaŝmına bir gürz urup başını ĥurd eyledi. Düşmen ‘askeri bu ģāli gördüklerinde 

Hindíden ķorķup kimse meydāna girmedi. Bir zamandan ŝoñra: Hindídir hemān ĥaŝmına bir gürz urup başını 

ĥurd eyledi. Düşmen ‘askeri bu ģāli gördüklerinde Hindíden ķorķup kimse girmedi. Bir zamandan ŝoñra M / 

TDK’de yok 
4830

 da: TDK’de yok 
4831

 pehlevānlar: pehlevānları TDK 
4832

 birbiri ardı ŝıra: birbiri ardı ŝoñra T / biri biri ardı ŝıra M 
4833

 oldular: oldu T 
4834

 derken: der iken T / deriken TDK 
4835

 Andan ŝoñra Rūm dil-āverlerinden biri meydāna girdi. Anı da helāk eyledi: T ve TDK’de yok 
4836

 ve: TDK’de yok 
4837

 zūrlu pehlevān meydāna girdiler: şeh-bāz meydāna çıķdılar T / pehlevān meydāna çıķdılar M 
4838

 Cümlesi birer birer helāk olup: Cümlesini birer birer helāk edip T 
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nā-gāh Mazandaran dil-āverlerinden bir şeh-bāz
4840

 ejder gibi aġzından āteş ŝaçaraķ atını 

meydāna sürüp Rus dil-āverine
4841

 muķābil olup dedi ki ey nā-bekār Rus! Benim elimden 

ķande cān
4842

 ķurtarırsın? Şimdi saña miķdārıñı gösterip yoldaşlarımıñ ķanını senden 

alayım dedikde Rus’dur gördü kim gelen ģeríf mest-i ‘ifríte beñzer bir dil-āver olup elinde 

bir ģarbesi var. Ŝanki bir yedi başlı ejderdir ki
4843

 gören ādemiñ yüregi çāk olur. Pes ŝafrāsı 

başına çıķıp
4844

 gözleri ķararmaġa başladı ve bildi ki kendiniñ cevāb verecegi ādem
4845

 

degildir. Ķarşısında šurmaġa taģammül edemeyip nā-çār ‘ār u
4846

 nāmūsu bıraġıp döndü ve 

murād eyledi ki
4847

 ‘askere ķaçıp ĥaŝmınıñ elinden cānını
4848

 ķurtara. Pehlevāndır behey 

nā-bekār! Deminden beri
4849

 bu ķadar ādemi helāk eylemişken
4850

 şimdi ŝaġlıġla 

meydāndan çıķıp
4851

 ĥalāŝ olayım dersin. Bu ne
4852

 olmaz [TDK 110b] sevdādır? Šut şu 

ģarbeyi deyip ardından bir ģarbe atdı. Arķasından urup gögsünden bir ķarış šaşra çıķıp 

yalman gösterdi. Ģerífdir at zūruyla ‘askere vardıġı gibi yıķılıp cān verdi. Gördüler
4853

 kim 

ardından atdıġı ģarbe gögsünden bir ķarış šaşra
4854

 çıķmış. Ģerífden ķorķuya düşüp kimse 

meydāna girmege ķādir olamadı.
4855

 Pehlevāndır [T 85b] meydānda bir zamān
4856

 yalñız 

ķalıp ķarşısına gelir ĥaŝm isteyip cevelān eylemege başladı. Āĥir-kār Rus ‘askeriniñ ser-

dārı olan Ķıyšal’iñ ĥıŝımlarından bir şeh-bāz
4857

 dil-āver vardı ki
4858

 adına Köbel derler 

                                                                                                                                                    
4839

 bulunmadıķda: bulunduķda T 
4840

 şeh-bāz: şāh-bāz M 
4841

 dil-āverine: dil-āverlerine TDK 
4842

 ķande cān: ķanden ķaçar TDK 
4843

 ki: kim T 
4844

 çıķıp: urup M 
4845

 verecegi ādem: verecek ādemi T 
4846

 ‘ār u: ‘ār M 
4847

 ve murād eyledi ki: murād eyledi kim T 
4848

 elinden cānını: elinde cān T / elinden cān M 
4849

 nā-bekār deminden beri: nā-bekārdır deminden TDK 
4850

 eylemişken: eylediñ T / eylemişiken TDK 
4851

 meydāndan çıķıp: çıķıp meydāndan M 
4852

 ne: M’de yok 
4853

 gördüler: gördü T 
4854

 gögsünden bir ķarış šaşra: gögsünden bir ķarış T / bir ķarış öñünden M 
4855

 girmege ķādir olamadı: girmege ķādir olamadılar M / girmedi TDK 
4856

 meydānda bir zamān: biraz zamān meydānda M 
4857

 Ķıyšal’iñ ĥıŝımlarından bir şeh-bāz: Ķıyšal ĥıŝımlarından bir şeh-bāz T / Ķıyšal’iñ ĥıŝımlarından bir şāh-

bāz M 
4858

 vardı ki: var idi T / var idi ki TDK 
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idi.
4859

 Fíl gibi bir ata süvār olup ‘azm-i meydān eyledi.
4860

 Bir miķdār ceng eyledikden 

ŝoñra Mazandaraní Köbel’e bir ķılıç urup işini tamām eyledi. Düşmen ‘askerinden ġırív 

ü
4861

 feryādlar ķopup bu acı ile biri biri ardı ŝıra yetmiş nefer dil-āver meydāna girip 

cümlesi Mazandaran’ıñ elinde helāk oldular.
4862

 Ķıyšal’dir bu ģāli gördükde nā-çār olup 

silāģlarını giyip atına süvār oldu ve
4863

 meydāna girip ĥaŝmına muķābil olup aĥşama dek 

ceng edip biri biriniñ başına cihānı teng eylediler ve ikisi de birbirine
4864

 niçe yaralar 

urdular. Āĥir aĥşam yaķın olduķda Ķıyšal fırŝat bulup ‘ale’l-ġafle Mazandaraní’ye bir ķılıç 

urmaġla işini tamām
4865

 eyledi. Çünki Ķıyšal
4866

 ĥaŝmına ġalebe eyledi. Dönüp ‘askerine 

geldi. Bu šarafdan İskender dil-āveriñ
4867

 helāk olduġuna ziyāde acıyıp lākin aĥşam 

olmaġla meydāna kimseyi göndermeyip iki ‘askerdir dönüp yerli yerlerinde
4868

 ķarār 

eylediler. Pes ol gece de geçip çünki ŝabāģ oldu. ‘Askerdir at arķasına gelip biri biriniñ 

ķarşısında ŝaf baġlayıp šurdular. Kūslar ve sūrnālar çalınmaġa başladıķda Rūm dil-

āverlerinden bir şeh-bāz meydāna girip düşmen ‘askerinden ādem
4869

 istedikde Rus 

‘askerinden biri meydāna gelip birbirine muķābil oldular. Bir miķdār ceng eyledikden 

ŝoñra hemān-dem Rūm dil-āveri emān ü zamān vermeyip gelen Rus’uñ başına bir gürz 

urup ĥurd eyledi. Tekrār biri daĥı meydāna girdikde anı da helāk eyleyip bu üslūb üzere 

düşmen ‘askerinden meydāna girenleri birer birer emān ü zamān
4870

 vermeyip işlerini 

tamām eyledikde [TDK 111a] hemān-dem Rus ‘askerinden bir gürbüz pehlevān meydāna 

girip bir iki ģamleden ŝoñra Rūmíye bir ķılıç urup helāk eyledi. Pes Ermen ‘askerinden 

arslana beñzer bir
4871

 dil-āver kim adına Şerve derler idi.
4872

 At ķoparıp Rus’uñ öñünü alıp 

bir ķılıç ģavāle eyledi. Rus’dur ķalķanını ķarşı verdikde ķılıçdır ķalķanını iki pāre edip 

                                                 
4859

 derler idi: derleridi TDK 
4860

 Bu kısımdan (4860. dipnot) 4933. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4861

 ġırív ü: TDK’de yok 
4862

 cümlesi Mazandaran’ıñ elinde helāk oldular: cümlesini Mazandaraní helāk eyledi TDK 
4863

 ve: T’de yok 
4864

 birbirine: biri birine TDK 
4865

 işini tamām: helāk TDK 
4866

 Ķıyšal: Ķıyšal’dir TDK 
4867

 šarafdan İskender dil-āveriñ: šarafda İskender dil-āverleriñ T 
4868

 dönüp yerli yerlerinde: döndüler ve gelip yerli yerinde TDK 
4869

 ādem: TDK’de yok 
4870

 emān ü zamān: emān TDK 
4871

 bir: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
4872

 derler idi: derleridi TDK 



487 

Rus’uñ işini tamām eyledi.
4873

 Tekrār bir pehlevān daĥı meydāna girip Şerve’ye muķābil 

oldu. Bir miķdār ceng edip birbirine ģamleler
4874

 eylediler. Āĥir Şerve ģerífe bir ķılıç urup 

helāk eyledikde Rus ‘askerinden Ĥürrem derler bir pehlevān meydāna girdi. Başdan başa 

demire ġarķ olmuş bir gürbüz ģerífdi.
4875

 Pes
4876

 Şerve’ye muķābil olduķda evvelki 

ģamlede bir ķılıç ile Şerve’niñ işini tamām eyledi. Ermen dil-āverlerinden biri daĥı 

meydāna girip ol da helāk oldu. El-ķıŝŝa biri biri ardınca bir niçe dil-āver
4877

 Ĥürrem’iñ 

elinde pāy-māl olduķda Ermen şāhı olan
4878

 Devali’niñ
4879

 artıķ ŝabr u
4880

 ķarārı ķalmayıp 

hemān-dem silāģa [T 86a] ġarķ olup meydāna ‘azm eyledi. Ĥürrem’dir ķarşısında 

Devali’yi gördükde yüregi ķopup cānı boġazına geldi lākin n’eylesin ķarşı šurmaķdan 

ġayrı çāre
4881

 olmadıġından nā-çār Devali’ye ģamle eyledi. Ol da
4882

 ģamlesini 

reddeyledikden ŝoñra
4883

 ķılıcı ‘uryān edip Ĥürrem’e öyle bir ķılıç çaldı ki başından
4884

 

kemerine varınca iki pāre edip her pāresini bir šarafa düşürdü. Ĥürrem’iñ bir dil-āver 

ķarındaşı var idi. Bu ģāli gördükde taģammülü ķalmayıp bí-iĥtiyār meydāna
4885

 girdi. 

Birķaç ģamleden ŝoñra Devali anı da ķarındaşınıñ yanına gönderdi.
4886

 El-ķıŝŝa bir niçe 

pehlevān Devali’niñ elinde pāy-māl olduķlarında Rus ‘askerinde
4887

 bir zūrlu
4888

 pehlevān 

var idi. Adına Cövdere derler idi.
4889

 Ziyāde zūrlu ģeríf olup yalñız başıyla niçe bölük
4890

 

‘askere ķarşı ķoyup cihānı biri biriniñ başına
4891

 ķatmışidi. Hemān-dem meydāna girip 

                                                 
4873

 eyledi: eyledi. Rus’dur ķarşı verdikde ķılıçdır ķalķanını iki pāre edip Rus’uñ işini tamām eyledi T 
4874

 ģamleler: ģamle TDK 
4875

 ģerífdi: ģeríf idi T 
4876

 pes: TDK’de yok 
4877

 bir niçe dil-āver: niçe dil-āverler TDK 
4878

 olan: TDK’de yok 
4879

 Devali’niñ: Devali T 
4880

 ŝabr u: ŝabr TDK 
4881

 çāre: çāre yoķdur. Şimdi her vechle def‘i mümkin T 
4882

 da: daĥı TDK 
4883

 reddeyledikden ŝoñra: reddeyleyip T 
4884

 başından: başdan TDK 
4885

 meydāna: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
4886

 yanına gönderdi: gitdigi yola gönderip işini tamām eyledi TDK 
4887

 olduķlarında Rus ‘askerinde: olup Rus ‘askerinden T 
4888

 zūrlu: TDK’de yok 
4889

 derler idi: derleridi TDK 
4890

 bölük: T’de yok 
4891

 biri biriniñ başına: birbirine TDK 
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Devali’ye muķābil oldu ve
4892

 ĥaŝmāne ceng edip cihānı birbiriniñ
4893

 başına teng 

eylediler. Āĥir aĥşam yaķın olduķda Devali’ye bir ķılıç ģavāle eyledi. Ķalķanını iki şaķķ 

edip başına bir ‘ažím yara açdı. Aĥşam vaķti olmaġla šabl-ı āsāyiş çalınıp [TDK 111b] iki 

‘asker meydāndan dönüp yerli yerlerinde
4894

 ķarār eylediler. Devali’yi meydāndan alıp
4895

 

otaġına getirdiler. Yarasına merhem urup tímārına meşġūl oldular. İskender Devali’niñ 

mecrūģ olduġuna ziyāde acıyıp ĥazíneden merhem gönderip ĥāšırını ŝordu. Pes ol gece 

de
4896

 geçip çünki ŝabāģ oldu. İki ‘askerdir yerlerinden šurup meydāna geldiler. Kūs u 

sūrnālar ‘āleme velvele verdikde hemān-dem Cövdere ‘azm-i meydān eyledi. Bir miķdār 

hüner gösterip cevelān eyledikden ŝoñra er šaleb eyledi.
4897

 Hind ‘askerinden bir dil-āver 

meydāna gelip Cövdere’niñ evvelki ģamlesine šāķat getiremeyip helāk olduķda bir dil-āver 

daĥı girip anıñ da işi tamām olduķda
4898

 Hind ‘askeri be-nāmlarından
4899

 bir bahādır
4900

 

tüvānā pehlevān var idi ki
4901

 hemān-dem ‘azm-i meydān edip Cövdere’ye muķābil oldu. 

Birbiriyle ĥayli merdāne ceng edip ortalıķ yerde bir niçe ģamle ĥatā geçdikde Hindídir 

ġażaba gelip hemān-dem elindeki gürzünü Cövdere’ye
4902

 ģavāle eyledikde başına rāst 

gelip ĥurd-ı ĥām eyledi ve
4903

 var ķuvvetini bāzūya getirip işini tamām eyledi. Çünki 

Cövdere’dir helāk oldu. Rus ‘askerinden Šarsus derler bir nām-dār pehlevān var idi ki ol 

vilāyetlerde ģamlesine šāķat getirir ādem yoġidi. Hemān-dem meydāna girdi. Ŝanki bir 

yedi başlı ejder idi ki aġzından āteş ŝaçaraķ gelip Hindíye muķābil oldu. Cümle ‘asker 

Šarsus’uñ cünbüşünden ürküp ķorķuya düşdüler. El-ķıŝŝa Hindíyle
4904

 cenge başlayıp 

birbirine vāfir ģamleler
4905

 eylediler. Āĥir Šarsus bir ķılıç urup Hindíyi helāk eyledi. 

Andan ŝoñra ġurūrlanıp dedi ki benim adıma Šarsus derler. Rus ‘askeriniñ Rüstem-i 

                                                 
4892

 ve: T’de yok 
4893

 birbiriniñ: biri biriniñ T 
4894

 yerlerinde: yerinde T 
4895

 Devali’yi meydāndan alıp: Devali meydāndan çıķıp TDK 
4896

 de: T’de yok 
4897

 eyledi: eyledikde T 
4898

 işi tamām olduķda: işini tamām eyledikde T 
4899

 be-nāmlarından: bahādırlarından T 
4900

 bahādır: TDK’de yok 
4901

 ki: T’de yok 
4902

 Cövdere’ye: T’de yok 
4903

 ĥurd-ı ĥām eyledi ve: ĥurd eyledi TDK 
4904

 Hindíyle: Hindí ile TDK 
4905

 birbirine vāfir ģamleler: biri birine vāfir ģamle TDK 
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dāstāníyim. Her kim ķarşıma gelirse [T 86b] zırh yerine kefenini giyip
4906

 gelsin ve 

kendiniñ ölecegini bilsin deyip İskender ‘askerinden pehlevān istedikde kimse baş 

göstermeyip meydāna girmedi. İskender ise Hindíniñ helāk olduġuna ziyāde elem çekip 

murād eyledi ki ‘askere el ŝallayıp
4907

 cümle ‘asker bir uġurdan düşmen üzerine ģamle 

edeler. Yine fikr edip belki bir dil-āver meydāna girip şu mel‘ūnuñ [TDK 112a] ģaķķından 

gele diyü ŝaġa ŝola baķarken hemān-dem ‘askeriñ bir šarafından şimşek gibi bir şeh-bāz at 

ķoparıp meydāna girdi ve cevelān edip ĥayli çābüklük gösterdi
4908

 ve hünerler ‘arż 

eyledikden ŝoñra Šarsus’a muķābil olup bir ķılıç çaldı ki başı šop gibi meydāna yuvalandı. 

Bir dil-āver daĥı meydāna girdikde anı da helāk edip el-ķıŝŝa bu üslūb üzere birbiri
4909

 

ardınca Rus ‘askerinden ķırķ nefer ādem meydāna girdiler. Cümlesi
4910

 ol şeh-bāzıñ elinde 

helāk olup artıķ meydāna kimse girmedikde
4911

 hemān-dem at ķoparıp kendisini düşmen 

ŝaflarına urup kimini helāk edip
4912

 kimini mecrūģ eyledikde ķorķusundan kimse meydāna 

girmedi. Ol daĥı meydāndan dönüp geldikde İskender dil-āveriñ buncılayın merdāneligini 

gördükde
4913

 ģayrān ķalıp taģsín ü āferínler eyledi. Çünki aĥşam yaķın olmuşidi. İki 

‘askerdir meydāndan dönüp gelip yerli yerlerinde ķarār eylediler. İskender
4914

 bār-gāhına 

gelip muŝāģibleriyle meydāna giren dil-āveriñ ciger-dārlıġını söyleşip ‘aceb şu şeh-bāz 

ķanġı ‘askeriñ dil-āverlerinden ola? Eger bilsem niçe in‘āmlar ve iģsānlar
4915

 edeydim. 

Ķatı maģallinde bulunup ĥayli yüz aġrıtdı.
4916

 Bārekallāh zūr-ı bāzūsu ise ancaķ olur 

deyip
4917

 taģsínler eylerdi. Çünki yine ŝabāģ olup ŝaflar
4918

 düzüldü. Rus ‘askerinden šaġa 

beñzer bir pehlevān var idi. Meydāna girip ĥaŝm istedikde Rūm ve
4919

 Hind dil-

                                                 
4906

 giyip: ŝarıp TDK 
4907

 ŝallayıp: ŝalıp T 
4908

 gösterdi: TDK’de yok 
4909

 birbiri: biri biri TDK 
4910

 cümlesi: TDK’de yok 
4911

 girmedikde: girmedikden ŝoñra TDK 
4912

 edip: edip ve TDK 
4913

 meydāndan dönüp geldikde İskender dil-āveriñ buncılayın merdāneligini gördükde: meydāna varıp 

İskender daĥı anıñ buncılayın dil-āverligine TDK 
4914

 İskender: İskender’dir TDK 
4915

 in‘āmlar ve iģsānlar: in‘ām iģsānlar TDK 
4916

 aġrıtdı: T’de yok 
4917

 deyip: diyü T 
4918

 ŝaflar: ŝaflardır T 
4919

 Rūm ve: TDK’de yok 
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āverlerinden niçesi meydāna girip cümlesi pehlevānıñ ģamlesi altında pāy-māl 

olduķlarında
4920

 yine dünkü gün meydāna giren dil-āver bir šarafdan at ķoparıp
4921

 

meydāna girdi ve bir oķ atımı yer ķaldıķda tír ü kemāna el urduķda pehlevāna bir oķ 

gönderdi. Ol da ķalķanını ķarşı verdikde ķalķanından ašlasa igne geçer gibi geçip
4922

 cebe 

vü cevşen söküp bir šarafdan girip öbür šarafdan çıķıp
4923

 ĥayli meydāna gitdi. Pehlevāndır 

igne yemiş köpek gibi yıķılıp helāk olduķda
4924

 biri
4925

 daĥı meydāna girip anı da bir 

oķla
4926

 helāk eyledi. El-ķıŝŝa bir niçe dil-āverleriñ birer oķla
4927

 işini tamām eyledikden 

ŝoñra yayını terkeşine ķoyup ķılıcını ‘uryān edip meydāna girenleri birer ķılıç ile helāk 

eyledikden ŝoñra ķılıcını da ķınına ķoyup mızrāġını eline
4928

 aldı. Bir niçesini de mızrāġla 

öldürüp
4929

 [TDK 112b] ba‘dehū gürzünü eline alıp
4930

 bir niçe pehlevānlarıñ da gürzle
4931

 

başlarını ĥurd edip pāy-māl eyledi. El-ķıŝŝa düşmen ‘askeriniñ başına ķıyāmetler
4932

 

ķoparıp az ķaldı ki cümlesi períşān olalar. Hele aĥşam vaķti yaķın olmaġla šabl-ı āsāyiş 

çalınıp iki šarafdan ‘askerdir meydāndan [T 87a] dönüp āsāyiş etdiler. Çünki ol gece de 

geçip ŝabāģ olduķda iki ‘askerdir at arķasına gelip meydāna
4933

 [M 49a] geldiler. Ŝaflardır 

tertíb olunup kūs u sūrnālar ‘āleme velvele verdikde hemān-dem Rus ‘askerinden šaġa 

beñzer yaban ģerífi
4934

 meydāna girdi. Aŝlā görülmemiş ‘ifríte beñzer bir cān-āver olup 

üstünde aŝlā cebe vü cevşeni olmayıp gövdesi ŝaġrıya beñzer aŝlā
4935

 ne oķ geçer ve ne 

ķılıç keser ve aŝlā silāģı daĥı
4936

 olmayıp ancaķ kerpiç gibi bir iki pāre demiri
4937

 olup 

                                                 
4920

 olduķlarında: olduķda T 
4921

 meydāna giren dil-āver bir šarafdan at ķoparıp: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
4922

 geçip: T’de yok 
4923

 çıķıp: çıķarıp T 
4924

 olduķda: oldu TDK 
4925

 biri: bir T 
4926

 oķla: oķ ile T 
4927

 oķla: oķ ile T 
4928

 eline: ele T 
4929

 öldürüp: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
4930

 alıp: aldı T 
4931

 pehlevānlarıñ da gürzle: pehlevānlarıñ da gürz ile T / pehlevānları gürzle TDK 
4932

 ķıyāmetler: ķıyāmet T 
4933

 4860. dipnottan buraya (4933. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
4934

 yaban ģerífi: yaban bir ģeríf T / yaya bir ģeríf M 
4935

 bir cān-āver olup üstünde aŝlā cebe vü cevşeni olmayıp gövdesi ŝaġrıya beñzer aŝlā: kendiye TDK 
4936

 ve aŝlā silāģı daĥı: ve aŝlā silāģı M / aŝlā silāģı daĥı TDK 
4937

 pāre demiri: parça demir T 
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birini ādemiñ üstüne degil šaġa
4938

 ģavāle eylese yere berāber eylerdi.
4939

 Pes İskender 

šarafından ģerífiñ ķarşısına kim geldiyse
4940

 birer ģamlede cümlesiniñ işini tamām eyledi. 

Meydāna giren
4941

 dil-āverlerden aŝlā kimse ģerífe ġālib olmaķ degil šālib olmaġa 

bulunmadı ve zaĥm urmaķ nerede olur?
4942

 El-ķıŝŝa aĥşama dek ģerífiñ ķarşısında niçe dil-

āver helāk olup çünki aĥşam oldu. Meydāndan ‘askerdir
4943

 dönüp çadırlarına gelip
4944

 

ķarār eylediler. İskender de bār-gāhına gelip muŝāģibleriyle
4945

 oturup dedi ki bugün 

meydāna giren ģerífiñ ģāline ģayrān oldum. ‘Acebā ne ma‘ķūle cān-āver ola ki üstünde 

cebesi olmayıp elinde silāģı yoġiken bir iki demir pāresiyle bu ķadar dil-āverleri helāk 

eyledi? Var ise
4946

 bu ģeríf insān olmayıp belki dívdir dedikde ol vilāyetiñ aģvālinden 

ĥaber-dār olanlardan biri ol meclisde ģāżır olmaġla dedi ki şehr-yārım öyle işidiriz ki 

Ķaranlıķ vilāyetine yaķın yerde
4947

 bir šaġ var imiş ki buncılayın niçe ādemler ol šaġda 

olurmuş.
4948

 Her biri gerçi ŝūretā insān olup
4949

 lākin ne ŝoydan olduķlarını
4950

 kimse 

bilmez imiş. Libās u ša‘ām ķaydında olmayıp giydikleri ķoyun postu ve yedikleri peynir 

olup ġayrı şey yemezler imiş ve alınlarında gergedan boynuzu gibi boynuzları
4951

 olup 

uyķuları geldikde bir aġaca çıķıp boynuzunu bir dala muģkem
4952

 ŝaplayıp uyur imiş. Rus 

çobanları šaġlarda gezerken rāst geldikde otuzu ķırķı bir yere gelip [TDK 113a] aġaç 

üstünde
4953

 yatıp
4954

 uyurken zencírlerle muģkem baġlayıp andan ŝoñra güçle aşaġı çekip 

                                                 
4938

 degil šaġa: M’de yok 
4939

 eylerdi: eyler idi T 
4940

 geldiyse: geldi ise T, TDK 
4941

 giren: gir T 
4942

 šālib olmaġa bulunmadı ve zaĥm urmaķ nerede olur?: šālib olunmaġa bulunmadı ve zaģm urmaķ nerede 

olur T / zaĥm urmaġa ķādir olamadılar M 
4943

 ‘askerdir: ‘asker de T 
4944

 çadırlarına gelip: çadırlarında M, TDK 
4945

 muŝāģibleriyle: muŝāģibler ile T / muŝāģibleri ile TDK 
4946

 var ise: varise TDK 
4947

 yerde: T’de yok 
4948

 buncılayın niçe ādemler ol šaġda olurmuş: buncılayın ol šaġda niçe ādem olurmuş M / T’de yok 
4949

 gerçi ŝūretā insān olup: ki gerçi ŝūretā insān olup M / ŝūret-i insānda ise de TDK 
4950

 olduķlarını: olduķların T / olduġunu M 
4951

 boynuzları: boynuz TDK 
4952

 bir dala muģkem: muģkem bir dala T, TDK 
4953

 üstünde: üstüne T, TDK 
4954

 yatıp: M ve TDK’de yok 
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indirirler imiş.
4955

 Pes [M 49b] yere indikde ģayķırıp zūr edip bendlerini
4956

 ķırıp çobanları 

birer el arķasıyla helāk edermiş ve eger baġları pek
4957

 muģkem olup ķırmaġa ķādir 

olamazsa
4958

 šutup şehre getirirler imiş ve cengleri
4959

 olduġu vaķtde cengí fíl gibi 

meydāna getirip ĥaŝmlarınıñ üstüne ģavāle ederler imiş. Ġālibā bugün de meydāna giren 

ģeríf de anlardan olmaķ gerekdir dedi.
4960

 İskender’dir bu ģikāyeyi işidip ģayrān ķaldı. El-

ķıŝŝa çünki ŝabāģ oldu. Tekrār iki ‘askerdir meydāna geldikde hemān yine dünkü ģeríf
4961

 

cengí fíl gibi aġzından āteşler
4962

 ŝaçaraķ miyān-ı meydāna geldi.
4963

 Rūm ve Çín dil-

āverlerinden bir niçesi meydāna girip her biri ģerífiñ elinde helāk olduķda
4964

 hemān-dem 

‘askeriñ ortalıķ yerinden bir dil-āver at ķoparıp şāhín gibi meydāna girdi. İskender 

gördükde bildi ki
4965

 iki gün meydāna çıķıp hüner gösteren dil-āverdir. Acıyıp yazıķ şu dil-

āvere ki buncılayın emānsız díviñ ķarşısına çıķdı. Belki telef [T 87b] olup elinde helāk ola 

diyü elem çekip dururken dil-āverdir oķ atımı yere geldikde hemān-dem tír ü kemāna el 

urup ģerífe bir iki oķ atdı lākin aŝlā birisi de
4966

 te’śír eylemedi. Ģeríf de ķarşısında olan 

dil-āveriñ oķ atdıġından ġażaba gelip hemān-dem demirden
4967

 kerpiçini eline alıp ĥaŝmına 

ģavāle eyledi. Dil-āverdir kerpiç gelirken çābüklük edip yerinden ŝıçradı. Kerpiç de
4968

 

gelip yere ġarķ oldu.
4969

 Ģeríf ĥaŝmını meydānda ŝaġ
4970

 gördükde ġażaba gelip
4971

 bir 

kerpiç daĥı ģavāle eyledi. Anıñ da öñünden ĥalāŝ olduķda diplik āteş olup bir kerpiç daĥı 

ĥavāle eyledi.
4972

 Yine ŝıçrayıp reddeyledi. Üçüncüyü atdı anı da ŝavuşdurdu.
4973

 Nevbet 

                                                 
4955

 indirirler imiş: indirirlerimiş TDK 
4956

 bendlerini: bendleri T 
4957

 edermiş ve eger baġları pek: edip eger baġları pek T / edermiş ve eger baġlarınıñ M 
4958

 olamazsa: olamaz ise T, TDK 
4959

 getirirler imiş ve cengleri: getirirler imiş ve ceng M / getirirlerimiş ve cengleri TDK 
4960

 olmaķ gerekdir dedi: olmaķdır T / olmaķ gerekdir TDK 
4961

 dünkü ģeríf: T’de yok 
4962

 gibi aġzından āteşler: gibi meydāna girip aġzından āteşler M / gibi aġzından āteş TDK 
4963

 miyān-ı meydāna geldi: meydāna girdi T, TDK 
4964

 olduķda: oldu T 
4965

 İskender gördükde bildi ki: İskender’dir gördükde buyurdu kim T / İskender’dir gördükde bildi kim M  
4966

 birisi de: TDK’de yok 
4967

 demirden: T ve TDK’de yok 
4968

 kerpiç de: kerpiçdir M, TDK 
4969

 oldu: olduķda T, M 
4970

 meydānda ŝaġ: meydāndan ŝaġ çıķdıġını T 
4971

 ġażaba gelip: T’de yok 
4972

 Anıñ da öñünden ĥalāŝ olduķda diplik āteş olup bir kerpiç daĥı ĥavāle eyledi: T ve TDK’de yok 
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dil-āvere geldikde gürzünü eline
4974

 alıp ģerífe ģavāle eyledi. Ol da arķasını verip 

ģamlesini reddeyledikden ŝoñra hemān-dem ŝıçrayıp dil-āveri yaķasından šutup atından 

indirdi ve ķaŝd eyledi kim başını ķoparıp helāk eyleye. Başından zırh
4975

 külāhı düşüp yüzü 

açıldıķda gördü kim ŝaçları períşān olup ay pāresine beñzer
4976

 [TDK 113b] bir güzel 

çehreli nāzeníndir. Öldürmeyip ellerini baġladıķda düşmen ‘askeri ziyāde şād olup 

sürūrlarından ġırív
4977

 ü feryād ķopardılar. Pes bir niçesi meydāna girip esír aldılar
4978

 ve 

muģkem bend edip ģabs eylediler. İskender bundan ziyāde elem çekip emreyledi kim cengí 

fillerden birini meydāna çıķarıp ģerífiñ üstüne ŝalalar. Hemān-dem šaġ gibi bir fíl meydāna 

sürdüler ve herífiñ üstüne niçe ģarbeler atıp āteş ŝaçagördüler aŝlā te’śír eylemedi. Ģeríf 

gördü kim fíliñ cümle atıp šutduġu ĥuršūmundandır.
4979

 Hemān-dem iki eliyle fíliñ 

ĥuršūmunu šutup çekip ķopardı. Fíldir bir šarafa yıķılıp cān verdi. İskender
4980

 ģerífden bu 

zūru gördükde ziyāde elem çekip yanında olan ģükemālardan birine ġālibā devlet bizden 

yüz döndürmüşdür ki hiçbir işimiz ileri gelmeyip iki günden beri niçe şeh-bāz
4981

 dil-

āverlerimiz şu ģerífiñ elinde zebūn oldular dedikde ģakím de pād-şāha du‘ālar edip şehr-

yārım elem çekmeñ bunda nesne yoķdur. Düşmen ‘askerine žafer bulmaķ murād-ı 

hümāyūnuñuz
4982

 olursa ģükm-i nücūm öyle der ki şehr-yārım meydāna gireler. Bu ģerífe 

cevāb vermek degil bütün
4983

 cihān ĥalķı bir yaña olsalar pād-şāhımıñ elinde
4984

 zebūn 

olup períşān olmaları muķarrerdir dedikde İskender emreyledi kim Çin pād-şāhı verdigi atı 

çekip bir kemend getireler. Pes taĥt üstünden inip silāģ giydi ve ata süvār olup kemendi 

eline alıp meydāna girdi ve ģerífe
4985

 muķābil olduķda [TDK 114a] hemān-dem kemendi 

                                                                                                                                                    
4973

 Yine ŝıçrayıp reddeyledi. Üçüncüyü atdı anı da ŝavuşdurdu: Yine ŝıçrayıp üçüncü ģamlesini de 

ŝavuşdurdu M 
4974

 eline: ele T, M 
4975

 Bu kısımdan (4975. dipnot) 4997. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4976

 beñzer: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
4977

 ġırív: ġulüvv TDK 
4978

 aldılar: oldular T 
4979

 ĥuršūmundandır: ĥuršūmundur TDK 
4980

 İskender: İskender’dir TDK 
4981

 şeh-bāz: şeh-bāz ü T 
4982

 hümāyūnuñuz: hümāyūnları T 
4983

 bütün: T’de yok 
4984

 pād-şāhımıñ elinde: pād-şāhıñ elinden T 
4985

 girdi ve ģerífe: girip ģerífle TDK 
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ģalķa ģalķa edip ģerífe ģavāle eyledi. Kemenddir boġazına geçdi. İskender
4986

 ģerífi 

boġazından çekerek dönüp ‘asker-gāhına geldikde ‘askerden taģsín ü āferín ŝadāları 

feleklere peyveste oldu.
4987

 Düşmen ‘askeri ise İskender’iñ bu dil-āverligini 

gördüklerinde
4988

 medhūş olup dem-beste ķaldılar. Pes
4989

 aĥşam yaķın olmaġın artıķ ceng 

olmayıp iki ‘askerdir dönüp yerli yerinde ķarār eylediler. İskender ģerífi muģkem baġlayıp 

emreyledi kim meclis ķuralar. Sāķílerdir gelip piyāleler ortalıķda devr eylemege 

başladıķda [T 88a] İskender nedímleri ile
4990

 muŝāģabete başlayıp dedi ki şu dil-āveri ‘aceb 

Ruslar ne yapdılar?
4991

 Eger esír edip ģabs eyledilerse Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri
4992

 lüšfu ile 

ellerinden ĥalāŝ eylemek
4993

 āsāndır. Şeh-bāz ise ancaķ olur. Yādına siziñle
4994

 šolu içelim 

deyip ‘íş u
4995

 nūş eylemege başladılar. Bir zamāndan ŝoñra kelleler germ ve síneler nerm 

olduķda emreyledi kim ģabs olunan esíri ģużūruna getireler. Pes šaġ gibi ģerífi keşān-ber-

keşān meclise getirdiler. Ģerífdir meclise geldikde dil bilmez idi ki ‘öźr dileyip ‘afv šaleb 

eyleye. Hemān zār zār
4996

 aġlamaġa
4997

 [M 50a] başladıķda pād-şāh merģamet edip 

emreyledi kim
4998

 baġını çözeler.
4999

 Çünki bendini çözdüler ve oturdup
5000

 öñüne yemek 

ķodular. Yemegi yedikden
5001

 ŝoñra birķaç ķadeģ de şarāb
5002

 verip ri‘āyetler eylediler. 

Çünki ģerífiñ ķarnı šoyup keyfi yetişdi. Hemān-dem ķalķıp taĥtıñ öñünde yüzünü yere 

sürüp bir miķdār söz söyledi lākin kimse dilini bilmediginden ne dedigini 

                                                 
4986

 İskender: İskender’dir TDK 
4987

 oldu: olup T 
4988

 gördüklerinde: gördükde TDK 
4989

 pes: T’de yok 
4990

 başladıķda İskender nedímleri ile: başladı İskender nedímlerle T / başladıķda İskender’dir nedímleri ile 

TDK 
4991

 ne yapdılar: n’eylediler T 
4992

 Ģażretleri: Ģażreti T 
4993

 eylemek: eylemege başladılar TDK 
4994

 yādına siziñle: ya ne dersiz deyip kelle TDK 
4995

 ‘íş u: ‘íş T 
4996

 zār zār: zār u zār T 
4997

 4975. dipnottan buraya (4997. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
4998

 kim: pes M 
4999

 çözeler: çözdüler T, TDK 
5000

 çünki bendini çözdüler ve oturdup: ve oturup T, TDK 
5001

 yemegi yedikden: yemek yendikden T, TDK 
5002

 ķadeģ de şarāb: ķadeģ şarāb da M / ķadeģ şarāb TDK 
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añlayamadılar.
5003

 Andan ŝoñra bār-gāhdan šaşra çıķıp bir cins segirdip gitdi ki tozunu bile 

göremediler. İskender bunuñ ģāline ģayrān olup ģeríf bendden āzād olup
5004

 keyfi 

yetişdikde ‘aceb niçin gitdi ola dedikde muŝāģibleriñ
5005

 her biri bir söz
5006

 söyleyip kimi 

dedi ki şehr-yārım ŝaģrāda büyümüş bir ģayvān olmaġla
5007

 bendden āzād olduġu gibi yine 

ŝaģrāya gitdi deyip
5008

 kimi de şarāb başına çıķdıķda gördü kim bu
5009

 meclisde kendisine 

beñzer ādem yoķ alışdıġı yārānları ĥāšırına gelip anlara gitdi dediler.
5010

 İskender 

muŝāģibleriñ sözünü
5011

 diñleyip açmaz ķodu. Bir zamāndan ŝoñra ģeríf tekrār 

çıķagelip
5012

 gördüler kim bir nāzenín ķızı ķuşaġından šutup eline almış. Pād-şāhıñ öñüne 

geldikde
5013

 [TDK 114b] ķızı yere ķoyup ģālince ķulluķlar ‘arż eyleyip tekrār çıķıp
5014

 

gitdi. Ķızdır pād-şāhı gördükde ģicābından başını öñüne ŝalıp šurdu. Pād-şāhdır ģerífiñ 

vaż‘ına
5015

 ģayrān olup ķızıñ yüzüne baķdıķda gördü kim bir nāzenín meh-pāredir.
5016

 

Ortalıġı ĥalvet edip kimse ķalmadıķda ķızı yanına çaġırıp taķayyüd ile baķdıķda bildi kim 

Ĥāķān’ıñ kendisine verdigi çengídir ve muķaddemā meydānda dil-āverligini begenip 

yādına šolular içdigi şāh-bāz çengí cāriyedir.
5017

 Ziyāde ta‘accüb edip buncılayın nāzenín 

ile dil-āverligiñ
5018

 ne münāsebeti vardır diyü ģayrān ķaldı ve ķızdan
5019

 aģvālini su’āl 

eyledikde çengídir ibtidā
5020

 pād-şāha du‘ālar edip andan ŝoñra aġzından la‘l ü 

                                                 
5003

 ne dedigini añlayamadılar: dedigini añlamadılar T / ne dedigin añlamadılar TDK 
5004

 ģeríf bendden āzād olup: T’de yok 
5005

 muŝāģibleriñ: muŝāģibler M 
5006

 söz: sözdür T, TDK 
5007

 ģayvān olmaġla: ģayvāndır T, TDK 
5008

 deyip: deyip ve M 
5009

 bu: bir T 
5010

 yoķ alışdıġı yārānları ĥāšırına gelip anlara gitdi dediler: yoķdur alışdıġı yārānı ĥāšırına getirip gitdi dedi 

T, TDK 
5011

 muŝāģibleriñ sözünü: her biriniñ muŝāģabetleriñ T / her biriniñ ŝoģbetleriñ TDK 
5012

 ģeríf tekrār çıķagelip: ģerífdir çıķagelip T / ģerífdir tekrār çıķageldi TDK 
5013

 geldikde: gelip TDK 
5014

 çıķıp: çıķdı M 
5015

 vaż‘ına: ŝan‘atına TDK 
5016

 meh-pāredir: māh-pāredir M 
5017

 cāriyedir: cāriye imiş M 
5018

 dil-āverligiñ: dil-āverlik T 
5019

 ķızdan: ķızdır T / ķıza M 
5020

 çengídir ibtidā: çengí de M 
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cevāhirler
5021

 ŝaçıp dedi ki şehr-yārım ben cāriyeñiz Ĥāķān’ıñ cāriyesiydim.
5022

 Sa‘ādetli 

pād-şāhıma píşkeş verdikde
5023

 beni bile verip ta‘ríf eden kimse buncılayın cāriye cihānda 

bulunmaz dediginden
5024

 şehr-yārımıñ [M 50b] mübārek ĥāšırlarına
5025

 aġır gelip bu 

cāriyelerine iltifāt buyurmayıp aŝlā meclislerine getirmediler. Ben cāriyeñiz de pād-

şāhımıñ
5026

 ĥidmetlerinde olmadıġımdan
5027

 ziyāde melūl olmuşidim. Ceng günü olduķda 

ķasāvetimden meydāna girip şehr-yārımıñ šāli‘-i hümāyūnları ile bir miķdār hüner 

göstermiş idim.
5028

 Üçüncü gün yine meydāna girdikde [T 88b] baĥtım müsā‘ade etmeyip 

bu ģerífiñ elinde zebūn olup esír oldum.
5029

 Beni šutup götürdükde
5030

 birķaç Rus meydāna 

gelip beni aldılar ve elime ve
5031

 ayaġıma bendler urup ģabs eylediler. Andan ŝoñra
5032

 

şehr-yārım meydāna girip ģerífi zār u zebūn edip dest-i
5033

 gerden-beste meydāndan 

çıķarıp sürükleyip götürdüklerinde cümle
5034

 Rus ‘askeri mātem edip fiġānlar
5035

 eylediler. 

Belki ģíle ile ĥalāŝ olur
5036

 diyü üstüme ģesāba gelmez bed-zebān ĥāric-i āheng ģerífleri
5037

 

gözcü ķodular. Geceden bir miķdār geçdikden ŝoñra
5038

 ŝaģrādan bir hāy u
5039

 hūy ķopdu. 

Ne ola derken
5040

 bir zamāndan ŝoñra anı gördüm ki ģerífdir gelip cümle bekçileri tār ü 

                                                 
5021

 cevāhirler: cevāhir M 
5022

 cāriyesiydim: cāriyesi idim T, M 
5023

 verdikde: verildikde M 
5024

 dediginden: dedi kendim T 
5025

 ĥāšırlarına: ĥāšırına TDK 
5026

 ben cāriyeñiz de pād-şāhımıñ: cāriyeñiz de pād-şāhıñ T 
5027

 olmadıġımdan: olmadıġından T, TDK 
5028

 göstermiş idim: göstermişidim T, TDK 
5029

 müsā‘ade etmeyip bu ģerífiñ elinde zebūn olup esír oldum: müsā‘id olmayıp meydāna gelip beni aldılar. 

Ayaġıma bendler urup ģabs eylediler. Bu ģerífiñ elinde zebūn oldum M 
5030

 götürdükde: esír eyledikde M 
5031

 ve: M ve TDK’de yok 
5032

 andan ŝoñra: ŝoñra M / T nüshasında tekrarlanmıştır. 
5033

 dest-i: dest ü M / dost TDK 
5034

 çıķarıp sürükleyip götürdüklerinde cümle: çıķıp sürükleyip götürdüklerinde cümle T / çıķarıp 

götürdüklerinde M 
5035

 fiġānlar: fiġān TDK 
5036

 olur: ola T, TDK 
5037

 ģerífleri: ģerífler M 
5038

 geçdikden ŝoñra: geçdikde M, TDK 
5039

 hāy u: hāy T 
5040

 derken: der iken TDK 
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mār eyledi ve
5041

 benim bendlerimi çözüp ķuş gibi pençesine alıp şehr-yārımıñ ģużūruna 

getirdi. Ģaķķ’a çoķ şükrler ki zindānda iken şehr-yārımıñ meclisine geldim deyip vāķı‘ 

olan aģvāli cümle
5042

 bir bir beyān eyledi. İskender ziyāde şād olup cāriyeniñ aġzını 

öpdü
5043

 [TDK 115a] ve dedi ki ey nāzenín meh-pāre!
5044

 Gerçi muķaddem saña iltifāt 

eylememiş idik
5045

 lākin ģālā muģabbetiñ göñlümüzde
5046

 ķat ķat oldu. Zírā hem meclisde 

eglence olup hem
5047

 ceng gününde dil-āversin. Seni meydānda ĥayli çābük ü şeh-bāz 

gördük.
5048

 Zūr-ı
5049

 ķuvvetiñe aŝlā söz yoķ. Her vechle taģsín ü āferín etmege lāyıķsın.
5050

 

Ģālā isterim ki sāzıñı da diñleyip āvāzıñı da işideyim
5051

 dedikde hemān-dem cāriye
5052

 yer 

öpüp varıp çengi getirdi ve oturup bir miķdār sāzını çalıp türkülerini yırladı.
5053

 

İskender’dir cūş u ĥurūşa gelip
5054

 murād eyledi ki ol gece çengí ile ber-murād ola lākin
5055

 

daĥı düşmen ‘askeri
5056

 períşān olmadıġından ŝoģbet erte geceye ķaldı. 

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ
5057

 RUS ‘ASKERİNİ [M 51a] PERÌŞĀN EDİP NÜŞABE’Yİ 

ĤALĀŜ EYLEDİGİDİR 

 

Çünki ol gece de
5058

 geçip ŝabāģ oldu. Āf-tāb-ı ‘ālem-tāb ķulle-i Ķāf’dan baş 

ķaldırıp nūru ile cihān rūşen olduķda iki ‘askerdir yerlerinden šurup silāģa ġarķ olup atlara 

                                                 
5041

 tār ü mār eyledi ve: tār mār eyledi M / tār mār eyledi ve TDK 
5042

 cümle: TDK’de yok 
5043

 öpdü: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
5044

 meh-pāre: māh-peyker M 
5045

 eylememiş idik: eylememişidik TDK 
5046

 göñlümüzde: TDK’de yok 
5047

 hem: ve hem M, TDK 
5048

 çābük ü şeh-bāz gördük: şeh-bāz gördük T / çābük şeh-bāz M 
5049

 zūr-ı: zūr u M 
5050

 āferín etmege lāyıķsın: āferín etmege lāyıķsın ve T / āferíne lāyıķsın M 
5051

 isterim ki sāzıñı da diñleyip āvāzıñı da işideyim: isterim sāzıñı da diñleyip āvāzıñı da işideyim T / isterim 

ki sāzıñı diñleyip āvāzıñı işidelim TDK 
5052

 cāriye: cāriyedir T, M 
5053

 yırladı: ırladı T 
5054

 gelip: geldi M 
5055

 lākin: velākin TDK 
5056

 ‘askeri: T’de yok 
5057

 İskender’iñ: İskender M 
5058

 gece de: gecedir M 
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süvār oldular. Meydāna girip birbirine muķābil ŝaflar
5059

 baġlayıp šurdular. İskender de 

ŝabāģdan Ģaķ Te‘ālā Ģażretine tażarru‘ u niyāzlar edip Rus ‘askeriniñ cemí‘sini períşān 

eylemek için
5060

 nuŝret ü žafer diledi. Andan ŝoñra cebe vü cevşenini
5061

 giyip Çín pād-şāhı 

verdigi ata süvār olup ‘askeriñ ortalıķ
5062

 yerinde ķarār eyledi. Kūs u sūrnālar çalınmaġa 

başlayıp
5063

 ŝadāsı göklere çıķdıķda hemān-dem İskender ŝaġ ve ŝolda šuran ‘askere ķol 

ŝaldıķda ol deryā gibi bí-pāyān ‘asker seyller gibi
5064

 düşmeniñ üzerine aķıp ģamleler 

eylediler.
5065

 Bu šarafdan Rus ‘askeri de ģamle eyleyip biri birine ķarışdılar. Ortalıķ yerde 

ķıyāmetler ķopup hāy u hūyla
5066

 cihān šoldu. Başlardır šop gibi
5067

 yuvalanıp ķan seyl gibi 

revān olmaġın atlar ķan deryāsı içinde yüzmege başladı.
5068

 İskender ise uġradıġı yerde
5069

 

bölükleri
5070

 ĥarāb edip sā’ir Rūm ve ‘Acem ve Hind ve Çín dil-āverleri de düşmen 

‘askeriniñ başına ķıyāmetler [T 89a] ķopardılar. El-ķıŝŝa bir zamān
5071

 bu ģāl üzere ‘ažím 

ceng olunup iki šarafdan ģesāba gelmez ‘asker helāk olduķdan ŝoñra
5072

 nuŝret yeli 

İskender šarafından esmekle ceng içinde Rus ‘askeriniñ ser-dārı
5073

 olan Ķıyšal’i dil-

āverler esír eylediler.
5074

 Sā’ir Rus ‘askeridir artıķ zebūn olmaġın yüz [TDK 115b] 

döndürmege başladılar. Dil-āverlerdir düşmeniñ zebūn olduķlarını gördüklerinde var 

ķuvvetlerini
5075

 bāzūya getirip merdāne sa‘ylar eylediler. Āĥir düşmeni períşān edip 

                                                 
5059

 girip birbirine muķābil ŝaflar: gelip biri birine muķābil ŝaf M 
5060

 eylemek için: etmekiçin M 
5061

 cevşenini: cevşeni T, TDK 
5062

 ‘askeriñ ortalıķ: ‘asker orta T 
5063

 çalınmaġa başlayıp: çalınıp T 
5064

 ŝaldıķda ol deryā gibi bí-pāyān ‘asker seyller gibi: ŝalıp işāret eyledikden ŝoñra deryā-yı bí-pāyān ol 

‘askerdir yerinden ģareket edip T / ŝalıp işāret eyledikden ŝoñra deryā-yı bí-pāyān gibi ol ‘askerdir yerinden 

ģareket edip TDK 
5065

 ģamleler eylediler: ģamle eyledikde T, TDK 
5066

 hāy u hūyla: hāy hūy ile T / hāy u hūy ile M 
5067

 başlardır šop gibi: başlar M 
5068

 başladı: başladılar T, TDK 
5069

 yerde: M’de yok 
5070

 bölükleri: bölük bölük T, TDK 
5071

 bir zamān: M’de yok 
5072

 ‘asker helāk olduķdan ŝoñra: ‘askeri helāk edip T / ‘asker helāk olduķda TDK 
5073

 ser-dārı: ser-dār M 
5074

 eylediler: edip TDK 
5075

 gördüklerinde var ķuvvetlerini: gördüklerinde var ķuvveti T / gördükde var ķuvveti TDK 
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niçesini helāk eyledikden ŝoñra bāķí ķalanları da cümle perākende olup
5076

 her biri bir 

šarafa ķarārı firāra tebdíl eylediler.
5077

 Düşmen ‘askeriniñ ĥayme vü ĥar-gāhları ve sā’ir 

ĥazíne vü cebe-ĥāneleri cümle żabš olundu. Çünki İskender nuŝret ü žafer kendisine 

müyesser olmaġın
5078

 düşmen ‘askeriniñ [M 51b] períşān olduķlarını gördü. Atından inip 

yüzünü yerlere sürüp Cenāb-ı Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā Ģażretlerine
5079

 şükrler eyledi. 

Andan ŝoñra gelip taĥtında ķarār edip dívān eyledi.
5080

 Cümle erkān-ı devlet ve a‘yān-ı 

salšanat gelip mübārek-bād edip yer öpdüler ve geçip yerli yerlerinde
5081

 ķarār eylediler. 

Andan ŝoñra ġanímet mālından bir miķdārını cümle ‘askere baĥş edip bir miķdārını da
5082

 

yanında olan a‘yāna verdi.
5083

 Andan ŝoñra ol
5084

 yaban ādemísini istedi. Arayıp buldular 

ve
5085

 pād-şāhıñ öñüne getirdiklerinde
5086

 yer öpüp ķulluķlar ‘arż eyledi. Pes İskender bir 

miķdār altın ve cevāhir
5087

 iģsān eyledikde šaşra çıķıp bir ķoyun başı getirip İskender’iñ 

öñüne ķodu. Ya‘ní maķŝūdu ben altın ve cevāhiri n’eyleyem? Eger baña iģsān 

ederseñiz
5088

 işte böyle ķoyun veriñ demege işāret eyledikde
5089

 İskender emreyledi ģerífe 

vāfir ķoyun ve ŝıġır verdiler. Öñüne ķatıp sürüler gibi çekip gitdi. Andan ŝoñra 

emreyledi
5090

 Rus ‘askeriniñ ser-dārı
5091

 olan Ķıyšal’i getirdiler.
5092

 Bendlerini çözüp ĥıl‘at 

giydirdiler ve
5093

 yine ol vilāyeti kendisine verip ĥarāca kesdi
5094

 ve esír olmuş ne ķadar 

                                                 
5076

 cümle perākende olup: cümleyi perākende edip T / cümlesi perākende olup TDK 
5077

 ķarārı firāra tebdíl eylediler: ķarār eylediler M 
5078

 olmaġın: olmaġla T 
5079

 Sübģānehū ve Te‘ālā Ģażretlerine: Te‘ālā’ya M, TDK 
5080

 edip dívān eyledi: eyledi dívān edip T, TDK 
5081

 yerlerinde: yerinde TDK 
5082

 miķdārını cümle ‘askere baĥş edip bir miķdārını da: miķdār ‘asker baġışlayıp bir miķdārın da T / miķdār 

‘askere baġışlayıp bir miķdārın da TDK 
5083

 yanında olan a‘yāna verdi: anda olan a‘yāna verdiler M 
5084

 ol: TDK’de yok 
5085

 ve: T’de yok 
5086

 getirdiklerinde: getirdiler geldikde T, M 
5087

 altın ve cevāhir: cevāhir ve altın M 
5088

 n’eyleyem? Eger baña iģsān ederseñiz: begleriñe iģsān edersiñ M 
5089

 eyledikde: eyledi M 
5090

 ģerífe vāfir ķoyun ve ŝıġır verdiler. Öñüne ķatıp sürüler gibi çekip gitdi. Andan ŝoñra emreyledi: ģerífe 

vāfir ķoyun ve ŝıġır verdiler. Öñüne ķatıp sürerek çıķıp gitdi. Andan ŝoñra emreyledi T / TDK’de yok 
5091

 ser-dārı: başları T, TDK 
5092

 getirdiler: ĥod M 
5093

 ĥıl‘at giydirdiler ve: ĥıl‘atler giydirdiler T 
5094

 verip ĥarāca kesdi: ĥarāca kesdiler T / verip ĥarāca kesdiler TDK 
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belli başlı ādem var ise cümlesini āzād edip in‘ām ü
5095

 iģsānlar eyledi. Andan ŝoñra 

emreyledi kim Nüşabe’yi ģużūruna getireler. Pes
5096

 Ķıyšal’dir varıp Nüşabe’yi ģabsden 

çıķarıp bendlerini çözdü ve şāhāne libāslar giydirip ‘izzet ü ikrāmla
5097

 İskender’iñ 

ģużūruna getirdi. Pes İskender Nüşabe’ye ġanímet
5098

 mālından niçe ĥazíneler in‘ām edip 

andan ŝoñra emreyledi ki Ermen ser-dārı olan Devali’ye nikāģ edeler. Pes Nüşabe’yi 

Devali’ye nikāģ eyledikden ŝoñra
5099

 İskender Devali ile Nüşabe’ye ģesābsız māl verip 

vilāyetlerine gönderdi ve emreyledi kim vilāyetlerini evvelki gibi ma‘mūr edip kendi 

‘ālemlerinde olalar. Pes anlar da pād-şāhıñ öñünde yer öpüp bu ķadar māl ü ĥazíne ile 

dönüp vilāyetlerine gitdiler. Andan ŝoñra İskender niçe zamān ol šaraflarda
5100

 eglenip gāh 

‘íş u nūş [TDK 116a] edip [M 52a] gāh da ŝayd u şikār ile
5101

 ešrāfı seyr ü temāşā eyler idi. 

 

BU DĀSTĀN [T 89b] İSKENDER’İÑ ĀB-I ĢAYĀT ĀRZŪSUYLA ŽULMĀT’A 

GİTDİGİNİ BEYĀN EDER
5102

 

 

İskender çünki Rus vilāyetin fetģ edip
5103

 birķaç gün ol maģalde eglenip źevķ u
5104

 

ŝafāya meşġūl oldu. Yine
5105

 günlerde bir gün ŝabāģdan ķalķıp emreyledi kim meclis 

ķuralar ve ne ķadar ģükemā vü muŝāģibler var ise cümlesini
5106

 da‘vet edeler. Pes 

meclisdir ārāste ķılınıp cümle muŝāģibler de gelip ķarār eylediler ve
5107

 ‘íş ü ‘işrete 

başlanıp sím-ten sāķíler elinden şarāb-ı gül-gūn içilip kelleler germ ve síneler nerm 

                                                 
5095

 in‘ām ü: in‘ām M, TDK 
5096

 pes: M’de yok 
5097

 ikrāmla: ikrām ile T 
5098

 ġanímet: T’de yok 
5099

 emreyledi ki Ermen ser-dārı olan Devali’ye nikāģ edeler. Pes Nüşabe’yi Devali’ye nikāģ eyledikden 

ŝoñra: emreyledi kim Ermen ģākimi olan Devali’ye nikāģ edeler. Pes Nüşabe’yi Devali’ye eyledikden ŝoñra 

T / TDK’de yok 
5100

 šaraflarda: šarafda T, TDK 
5101

 ‘íş u nūş edip gāh da ŝayd u şikār ile: ‘íş u ‘işret edip gāh da ŝayd u şikār ve M 
5102

 Ārzūsuyla Žulmāt’a Gitdigini Beyān Eder: Ārzūsuyla Žulmāt’a Gitdigi Beyān Olunur T / Ārzūsu ile 

Žulmāt’a Gitdigidir M 
5103

 vilāyetin fetģ edip: ile ber-šaraf oldu M 
5104

 źevķ u: źevķ M, TDK 
5105

 yine: çün T 
5106

 ģükemā vü muŝāģibler var ise cümlesini: ģükemā vü muŝāģibleri var ise cümleyi T / ģükemā muŝāģibleri 

var ise cümlesini TDK 
5107

 ve: T ve M’de yok 
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olduķda muŝāģabete başlanıp
5108

 bundan ŝoñra ‘acebā ne šarafa gitsek ve ķanġı diyārı varıp 

temāşā eylesek gerekdir
5109

 denildikde kimi Ĥorasan’a gidelim deyip kimi de Iŝfahān’a 

varalım dedi
5110

 ve kimi de Çín hevāsını
5111

 medģ edip kimi de Hindūsitān’a gitmegi 

münāsib gördü.
5112

 Āĥir ol meclisde bir iĥtiyār
5113

 kimse var idi. Çünki nevbet ol píre 

geldi. Pād-şāha du‘ālar eyledikden ŝoñra şehr-yārım ne ķadar memleket var ise 

cümlesini
5114

 birer kerre varıp gördüñüz ve her birini bir
5115

 miķdār seyr ü temāşā 

eylediñiz
5116

 lākin Ķaranlık memlekete varmayıp ol šarafı seyreylemediñiz. Şimdi münāsib 

olan Žulmāt’a gidilmekdir.
5117

 Anda āb-ı ģayāt derler bir çeşme vardır. Her kim ol 

çeşmeden içerse bir daĥı dünyāda
5118

 fenā bulmayıp cihān durduķça ‘ālemde ber-ķarār 

olur. Şehr-yārım da varıp ol çeşmeden nūş eylesinler
5119

 tā ki cihānda fenā bulmayıp ilā 

āĥiri’l-ķıyām bāķí ķalalar
5120

 dedikde İskender ey pír! Āb-ı ģayāt
5121

 dedikleri ‘ilmdir ve 

žulmāt içinde
5122

 olması yazı altında olduġudur. Yoĥsa Žulmāt’da çeşme olduġunu kim 

görmüşdür ve bu
5123

 ŝuda ne ģāl olsa gerekdir ki ādemi ölmekden
5124

 ģıfž eyleye dedikde 

pír cevāb verip şehr-yārım sözüñüz yerindedir lākin āb-ı ģayāt ķušb-ı şimāl
5125

 altında 

Žulmāt içinde gizli bir
5126

 çeşme olduġu da
5127

 muķarrerdir. Eger bu ķullarına i‘timād 

                                                 
5108

 sím-ten sāķíler elinden şarāb-ı gül-gūn içilip kelleler germ ve síneler nerm olduķda muŝāģabete başlanıp: 

T ve TDK’de yok 
5109

 gerekdir: M’de yok 
5110

 kimi de Iŝfahān’a varalım dedi: ve kimi de Iŝfahān’a varalım dedi M / ve kimi de münāsibdir dedi 

Iŝfahān’a TDK 
5111

 ve kimi de Çín hevāsını: İskender’e kimi de Çín hevāsını T / ve kimi ceng ovasını M 
5112

 gitmegi münāsib gördü: gitmek münāsib gördü T / gitmegi TDK 
5113

 āĥir ol meclisde bir iĥtiyār: āĥir ol meclisde bir iĥtiyār bir T / ol meclisde bir iĥtiyār M 
5114

 cümlesini: cümlesine M 
5115

 bir: birer T 
5116

 eylediñiz: ķıldıñız M, TDK 
5117

 gidilmekdir: gidip T, TDK 
5118

 içerse bir daĥı dünyāda: çıķarıp içerse bir daĥı dünyāda T / içerse bir daĥı M 
5119

 eylesinler: eylesin T 
5120

 bulmayıp ilā āĥiri’l-ķıyām bāķí ķalalar: bulmayalar M, TDK 
5121

 āb-ı ģayāt: āb u ģayāt T 
5122

 ve žulmāt içinde: ve žulmāt M / žulmāt içinde TDK 
5123

 bu: bir M, TDK 
5124

 ki ādemi ölmekden: ki ādemi ölmeden T / ādemi ölmeden TDK 
5125

 şimāl: şimālí T, TDK 
5126

 gizli bir: bir gizli T, TDK 
5127

 da: M ve TDK’de yok 
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buyurmazlarsa sā’ir ‘uķalā vü ģükemādan da
5128

 su’āl buyuruñ görüñ ne derler dedikde 

píriñ bu sözü İskender’i endíşeye [M 52b] bıraķmaġla yanında olan ģükemāsınıñ 

cümlesini
5129

 ģużūruna da‘vet edip āb-ı ģayātı
5130

 su’āl eyledikde cümlesi söz iĥtiyārıñdır 

gerçekden Žulmāt içinde bir ŝudur diyü ittifāķ eyleyip ve bu maģalle yaķın olmaġın
5131

 

gidildigi ŝūretde tíz varılır dediler. İskender çünki ģükemādan ĥaberiñ ŝaģíģini alıp gördü 

kim Žulmāt’a yaķın gelmegin az zaģmetle
5132

 āb-ı ģayāta vāŝıl [TDK 116b] olmaġın
5133

 

dünyāda pāy-dār olup fenā bulmaz. Pes İskender
5134

 bār-gāhınıñ ķapısını Žulmāt šarafına 

açıp ‘askere in‘ām ü
5135

 iģsānlar edip göñüllerin ele aldı ve ol maģalden göçüp ģesābsız 

‘askerle
5136

 yola girip birķaç menzil gitdikde
5137

 ‘askeriñ çoġu niçe zaģmetler çekip
5138

 

ĥaste oldular. Pes İskender gördü kim bu ķadar ‘askerle
5139

 Žulmāt’a gidilmek mümkin 

degildir. Ķonduķları ŝaģrāda bir maġāra var idi. Ne ķadar ĥazíne ve aġırlıķ varsa
5140

 

cümlesini
5141

 ol maġāranıñ içine ķoyup ‘askeri de bu
5142

 maģalde bıraķmaġa ķarār verdi tā 

ki kendisi āb-ı ģayāta
5143

 varıp gelince ‘asker ol yerde ķarār [T 90a] edip rāģatda olalar. 

‘Askerdir ol maģalde binālar
5144

 yapıp ma‘mūr eylediler.
5145

 Pes bün-i maġārada ya‘ní
5146

 

maġāra dibinde ma‘mūr olan yeriñ adı Bulġar demekle meşhūr oldu. Andan ŝoñra İskender 

emreyledi kim yanınca giden ādemler cümle tāze olup güçlü ķuvvetli şeh-bāz dil-

                                                 
5128

 da: TDK’de yok 
5129

 ģükemāsınıñ cümlesini: ģükemāsını cümle M, TDK 
5130

 āb-ı ģayātı: āb u ģayātı T 
5131

 olmaġın: olmaġla T 
5132

 zaģmetle: zaģmet ile M 
5133

 olmaġın: olmaġla M 
5134

 İskender: İskender’iñ T 
5135

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
5136

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
5137

 gitdikde: gidildikde M 
5138

 niçe zaģmetler çekip: T’de yok 
5139

 ‘askerle: ‘asker ile T, M 
5140

 varsa: var ise T, TDK 
5141

 cümlesini: cümlesi M 
5142

 içine ķoyup ‘askeri de bu: dibine ķoyup ‘askeri de ol M / dibine ķoyup ‘askeri de bir TDK 
5143

 āb-ı ģayāta: āb u ģayāta T 
5144

 ‘askerdir ol maģalde binālar: ol maģalde binā M 
5145

 eylediler: eylemekde T, TDK 
5146

 bün-i maġārada ya‘ní: ol T, TDK 
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āverler
5147

 olalar. Aŝlā ķoca ve ĥasteden kimse olmasın diyü
5148

 muģkem tenbíhler eyledi. 

Pes cümle ‘askerdir ol maģalde ķalıp İskender ‘askerden ügürtledigi
5149

 dil-āverlerle yola 

girip gitdiler. İki menzili bir edip
5150

 bu ģāl üzere kāmil bir ay gidip Žulmāt’a varıp 

šayandılar. İskender gördü kim artıķ aydınlıķdan nişān ķalmayıp ortalıġı
5151

 cümle žulmāt 

šutmaġın bundan ŝoñra ķaranlıġa girilmek lāzım geldikde yanında olan dil-āverlerin 

cümlesini
5152

 ģużūruna çaġırıp bunlara dedi ki bundan ŝoñra öñümüzde olan žulmāta girip 

gitsek gerekdir lākin biz bu
5153

 ķaranlıġıñ içine girip gitdikden ŝoñra tekrār dönmek 

istedigimizde yolu nice buluruz? Bize kim delíl olup yol gösterir? Bunuñ çāresi nedir
5154

 

diyü su’āl eyledikde her biri bir çāre aramaġa başladı ve her kişi ‘aķlınca bir söz söyledi 

lākin hiçbiri İskender’iñ ‘aķlına göre
5155

 münāsib olmadıķda cümlesi ‘āciz ü ģayrān 

ķaldılar. Āĥir
5156

 aĥşam olup herkes yerli yerine çekilip gitdiler. Meger ol ‘askeriñ içinde 

bir tāze cüvān var idi ki ve bu cüvānıñ ġāyet
5157

 iĥtiyār bir ĥaste babası var idi ki dā’imā āh 

u nāleler
5158

 ile zār u zebūn olup ģāli diger-gūn olmuşidi. Ol gün pād-şāh bizimle 

ķocalardan ve ĥastelerden kimse gitmesin diyü fermān eyledi. İĥtiyār oġluna sensiz bunda 

ķalamam. Ne ģāl ise beni bile götür dedikde cüvāndır nā-çār babasınıñ ĥāšırı için
5159

 bir 

ŝandūķ yapdırıp iĥtiyārı [TDK 117a] cevāhir gibi ol ŝandūġuñ içine ķoyup yanınca bile 

götürürdü.
5160

 Yollarda aĥşam olduķda ķonulup
5161

 babasını ŝandūķdan šaşra çıķarıp 

tenhāca bir miķdār ŝoģbet eyleyip yemegini ve ŝuyunu verdikden ŝoñra yine kimse 

görmesin diyü ŝandūġa ķoyup İskender’iñ yasaġından pek ŝaķınır idi. Pes ol gün 

                                                 
5147

 şeh-bāz dil-āverler: şāh-bāz dil-āver M 
5148

 olmasın diyü: gitmesin diyü M / olmaya TDK 
5149

 ügürtledigi: üyütledigi TDK 
5150

 iki menzili bir edip: bir iki menzil bir gidip M 
5151

 aydınlıķdan nişān ķalmayıp ortalıġı: aydınlıķdan nişān ķalmayıp ötesini T / aydınlıķ nişānı ķalmayıp ötesi 

M 
5152

 dil-āverlerin cümlesini: dil-āverleri M / dil-āverlerin TDK 
5153

 bu: T ve TDK’de yok 
5154

 Bu kısımdan (5154. dipnot) 5201. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5155

 ‘aķlına göre: ‘aķlınca TDK 
5156

 āĥir: TDK’de yok 
5157

 bu cüvānıñ ġāyet: bunuñ çünki T 
5158

 nāleler: nāle T 
5159

 babasınıñ ĥāšırı için: babası ĥāšırı’çin TDK 
5160

 yanınca bile götürürdü: yanına bile götürdü T 
5161

 aĥşam olduķda ķonulup: ķonulup aĥşam olduķda T 
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İskender’iñ
5162

 ģużūrunda Žulmāt’a girilmek tedārikini müşāvere edip kimseniñ tedbíri 

ma‘ķūl görülmedikde cüvāndır aĥşam çadırına gelip babasını ŝandūķdan çıķarıp dedi ki 

pād-şāhımız bu ķadar zaģmet çekip bu maģalle geldiklerinden
5163

 peşímān oldular ve 

bugün cümle dil-āverleri ģużūruna çaġırıp Žulmāt’a girdikden ŝoñra yolu ne šaríķla 

buluruz diyü müşāvere eylediler. Aŝlā birisiniñ tedbíri İskender’iñ re’yine muvāfıķ 

gelmeyip
5164

 cümlemiz ģayrān ķaldıķ
5165

 diyü vāķi‘ ģāli babasına ģikāye eyledi. Çünki 

iĥtiyār oġlundan bu sözleri işitdi. Dedi ki bunuñ çāresi āsāndır. Hemān pād-şāhımız 

Žulmāt’a girmek murād eylediklerinde šoġurması [T 90b] yaķlaşmış bir genç ķuvvetli 

ķıŝraķ ģāżırlayalar.
5166

 Yavrusu šoġduġu gibi başını kesip öldüreler ve üstünü örtüp 

tayıñ
5167

 ol maģalde ķaldıġını ķıŝraġa göstereler ve hemān yola girip gideler. Murād 

eyledikleri yere vardıķdan ŝoñra tekrār dönmek murād eylediklerinde ķıŝraġı ‘askeriñ 

öñüne ķatıp boş ķoyalar. Ķıŝraķdır šayını ārzū edip elbetde yolu bulup muķaddemā šay 

ķonduġu yere gelse gerekdir. Bu šaríķla šaşra çıķıp Žulmāt’dan ķurtulurlar dedi. Çünki 

cüvān babasından bu tedbíri işitdi. Şād olup rāģatla yatdı. Pes ŝabāģ olduķda dil-āverler 

İskender’iñ ģużūruna gelip her biri bir çāre aramaġa başladılar. Cüvān da gelip babasından 

işitdigi tedbíri İskender’e ‘arż eyledikde pād-şāh bu re’yi begenip işte çāresi bulundu deyip 

şād oldu ve cüvāndan ŝorup senden bu ma‘ķūle
5168

 tedbír gelmek ķatı ‘acebdir. Öyle 

ŝanırım sen bu re’yi kendi fikriñle
5169

 bulmayıp birinden ögrenmiş olasın. Bize šoġrusunu 

söylerseñ saña niçe in‘ām ü
5170

 iģsanlar edeyim dedikde cüvāndır pād-şāha du‘ālar edip 

eger şehr-yārım bu ķullarına emān [TDK 117b] verip ŝuçumu ‘afv buyururlarsa gerçegini 

ģużūr-ı hümāyūnlarına ‘arż edeyim dedi. İskender de her ne ķabāģatiñ var ise cümlesini 

‘afv eyledik hemān söyle dedikde cüvān muķaddemā şehr-yārım bu sefere ‘azímet 

buyurduķlarında bir iĥtiyār babam var idi. Elbette oġul beni bile götür. Ben sensiz olamam 

deyip ibrām eyledi. Ben de nā-çār sözünden çıķamayıp yanımca bile getirmişidim. Dün 

                                                 
5162

 İskender’iñ: İskender T 
5163

 geldiklerinden: geldiklerinde T 
5164

 gelmeyip: olunmayıp T 
5165

 ķaldıķ: ķaldı ki TDK 
5166

 ģāżırlayalar: ģāżır edeler TDK 
5167

 tayıñ: tā ki TDK 
5168

 ma‘ķūle: maķūle T 
5169

 fikriñle: fikre T 
5170

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
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gece bu müşkili andan ŝordum ve bu tedbíri andan ögrendim.
5171

 Sözüñ gerçegi budur ki 

ģużūr-ı hümāyūnlarında söyledim. Bāķí fermān şehr-yārımıñdır dedi. İskender cüvāndan 

bu sözü işitdikde bildi
5172

 ki cihānda yalñız dil-āverlerle iş görülmeyip iĥtiyārlar da lāzım 

imiş. Pes cüvāna in‘ām ü
5173

 iģsānlar edip ĥāšırını şād eyledi. İskender’dir cüvānla bu 

muŝāģabetde iken nā-gāh gördü kim muķaddemā āzād eyledigi yaban ādemísi Žulmāt’dan 

çıķagelip pād-şāha bir arķa yükü ġāyet a‘lā semmūr getirip öñüne ķodu ve
5174

 ķulluķlar 

‘arż edip pād-şāh da biraz ķoyun baġışladı ve yine geldigi yola gidip
5175

 nā-bedíd oldu. 

İskender’dir ģerífiñ ģāline ģayrān olup bu söz añlamazlıķla yaban ādemísi bize
5176

 bu 

ķadar vefā-dārlıķ eyledi ki
5177

 ancaķ olur deyip ta‘accüb eyledi. Andan ŝoñra píriñ dedigi 

gibi bir ķıŝraķ
5178

 getirip šoġurduķda yavrusunu öldürüp Žulmāt’a girilip gitdiler. Çünki 

İskender Žulmāt’a girip āb-ı ģayāt aramaġa başladı. Ģıżır ‘aleyhi’s-selām İskender’iñ 

yanınca bile olmaġla yanına çaġırıp kendiniñ yügrek atını verdi ve bir cevheri var idi ki 

ĥāŝŝāsı ŝu bulmaķ idi. Anı da verip dedi ki sen öñümüzce bu atla ešrāfı [T 91a] šolanıp āb-ı 

ģayātı araşdır ola ki bulaydıñ. Pes bulduķda evvel kendiñ içip andan ŝoñra gelip bize de
5179

 

göster tā ki varıp içelim. Bu iş senden ġayrı kimseniñ elinden gelmez göreyim seni dedikde 

Ģażret-i Ģıżır da fermān üzere ata süvār olup ol cevheri de eline alıp çekilip gitdi. Ešrāfı 

šolaşıp araşdıragördü çāre olup bulamadı. Āĥir-kār bir šarafa šoġru giderken nā-gāh elinde 

olan cevher parlayıp żiyā verdi. Ģażret-i Ģıżır’dır ŝaġa ŝola baķıp gördü kim gümüşe 

beñzer bir güzel
5180

 ŝu bir šaşıñ arasından ķaynayıp çıķar. Hemān-dem atdan inip ŝoyundu 

ve ol mübarek ŝu ile yunup [TDK 118a] ve murād üzere içip
5181

 cihān šurduķça ģayāt 

buldu. Andan ŝoñra libāsını giyip atına süvār oldu ve çeşmeyi bir ĥoşça nişān edeyim
5182

 tā 

ki İskender’i getirdigimde ġalaš etmeyip şübhesiz bulup göstereyim diyü tekrār çeşmeyi 

                                                 
5171

 andan örgendim: beyān eyleyip cevāb işitdim ve örgendim TDK 
5172

 bildi: bildim TDK 
5173

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
5174

 ve: T’de yok 
5175

 gidip: girip T 
5176

 ādemísi bize: ādemísinden TDK 
5177

 eyledi ki: TDK’de yok 
5178

 ķıŝraķ: ķıŝraġ TDK 
5179

 de: TDK’de yok 
5180

 bir güzel: TDK’de yok 
5181

 içip: için T 
5182

 nişān edeyim: nişānlayalım T 
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baķdıķda
5183

 gördü ki
5184

 çeşmeyi ķoduñsa bulasın. Gözünden ġā’ib olmuş. Ģażret-i Ģıżır 

bildi kim bunda Ģaķ Te‘ālā’nıñ bir sırrı vardır ve ol devlet ancaķ kendisine müyesser olup 

İskender maģrūm olacaķdır. Pes Ģaķ Te‘ālā Ģażretine şükrler eyledi ve bir šarafa çekilip 

bir daĥı İskender’e görünmedi ve bir rivāyet de ileri ŝu aramaġa giden Ģażret-i Ģıżır ile 

Ģażret-i İlyās
5185

 ‘aleyhi’s-selām idiler. Pes bunlardır āb-ı ģayātı arayıp Žulmāt’ıñ içinde 

giderlerken çeşme kenārına geldiler. Bir miķdār ša‘ām yiyip rāģat olmaġiçin atlarından inip 

süfrelerin orta yere getirdiler. Süfrede bir pişmiş
5186

 balıķ var idi. Birisidir balıġı süfreden 

alırken elinden ŝuya düşürdü. Pes elini ŝuya ŝoķup balıġı çıķardıķda gördü kim balıķ 

cānlanıp ģayāt bulmuş. Bildi kim ol çeşme aradıķları āb-ı ģayātdır. Pes ikisi de ol ŝudan 

içip cihān durduķça ģayāt buldular ve İskender’iñ ol ŝudan naŝíbi olmayıp maģrūm 

olacaġı
5187

 kendilere ma‘lūm olduķda her biri bir yaña
5188

 çekilip perí gibi gözden nihān 

oldular. El-ķıŝŝa İskender ķırķ gün
5189

 gidip āb-ı ģayātdan bir eśer göremeyip ve Ģıżır’ı da 

bulamayıp ġā’ib eyledikde nā-ümmíd olup geri dönmek
5190

 murād eyledi. Pes ķıŝraġı 

‘askeriñ öñüne ķoyup ardına düşdüler. Tamām ķırķ gün gitdikden ŝoñra yine muķaddemā 

Žulmāt’a gitdikleri yerden šaşra çıķdılar ve ol maģalden de göçüp cümle ‘asker ile
5191

 

aġırlıķların bıraķdıķları yere geldiler. İskender’dir bār-gāhında ķarār edip muŝāģibleri 

ile
5192

 ‘íş ü ‘işret edip dā’imā Žulmāt’da gördügü ‘acāyibleri söyleyip āb-ı ģayāt çeşmesini 

bulamadıġına te’essüf eyler idi.
5193

 Günlerde bir gün İskender yine āb-ı ģayātı añıp ģayf ki 

bu ķadar zaģmet çekmişiken ele getiremedik dedi.
5194

 Meclisde ol ešrāfıñ aģvālini 

bilenlerden bir iĥtiyār var idi. Ķalķıp pād-şāha du‘ālar edip şehr-yārım eger āb-ı ģayātdan 

murād ancaķ cihānda pāy-dār olup ölmemek ise [T 91b] bu maģalle yaķın yerde bir 

ma‘mūr şehr vardır ki anda hiç kimse öldügü [TDK 118b] görülmemişdir ve şehriñ yanında 

                                                 
5183

 baķdıķda: baķıp TDK 
5184

 ki: kim T 
5185

 Ģażret-i İlyās: İlyās TDK 
5186

 bir pişmiş: bulaşmış TDK 
5187

 olacaġı: olacaġını TDK 
5188

 bir yaña: T’de yok 
5189

 gün: T’de yok 
5190

 dönmek: dönmege TDK 
5191

 ‘asker ile: ‘askerile TDK 
5192

 muŝāģibleri ile: T’de yok 
5193

 eyler idi: eyledilerdi TDK 
5194

 dedi: T’de yok 
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bir ‘ažím šaġ vardır ki
5195

 gāh gāh ol šaġdan bir ŝadā gelip adlı adıyla
5196

 şehr ĥalķından 

birine çaġırır. Hemān-dem ol kimse cān atıp ol šaġa šoġru gidip na-bedíd olur. Bu sırrıñ 

aŝlından kimse āgāh olmayıp bilmezler ki ŝadā nereden gelir ve giden ādem nice olur. Pes 

eger şehr-yārım ölmekden necāt isterlerse
5197

 gerekdir ki ol şehre varıp anda ķarār edeler 

dedi.
5198

 Pād-şāh çünki pírden bu sözü işitdi.
5199

 Görelim şu şehriñ aŝlı var mıdır diyü 

emreyledi ‘askerinden bir miķdār ādem ģāżır oldular. Pes yanınca bir niçe ‘āķil kimse de 

alıp
5200

 ol şehre ‘azímet eyledi. Günlerde bir gün şehre gelip gördü kim cümle aģvāl pír 

dedigi gibi olup sözünde aŝlā ĥılāf yoķdur lākin ol šaġıñ emrinde ģayrān olup niçe ‘āķil 

kimseye emreyledi kim
5201

 [M 53a] arayıp aŝlını bulalar.
5202

 Anlar da šaġıñ cümle ešrāfını 

arayıp aŝlā bu ģāliñ sırrına ‘aķlları yetişmeyip bulamadılar.
5203

 Günlerde bir gün ol šaġıñ 

sırrını bulmaġiçin taķayyüd eyleyenlerden biriniñ ‘ömrü āĥir olup
5204

 va‘desi tamām 

olduķda hemān-dem šaġdan bir ŝadā
5205

 gelip adı ile ol kimseyi çaġırdıķda
5206

 ģerífdir bí-

iĥtiyār da‘vet olunan cānibe
5207

 cān atıp ķalķıp gideyim dedikde yanında olan yoldaşları 

ģerífe ŝarılıp nereye gidersin diyü ŝoragördüler. Aŝlā aġzından cevāb alamayıp żabš 

edemediler. Hemān-dem ģeríf yoldaşlarınıñ elinden ķurtulduġu gibi šaġa šoġru segirdip nā-

bedíd oldu. Birķaç günden ŝoñra biri daĥı gidip el-ķıŝŝa va‘desi tamām olanlardan birķaçı 

bu üslūb üzere ol šaġda nā-bedíd oldular. Bu aģvāli İskender’e i‘lām edip şehr-yārım bizim 

‘askerimizden de
5208

 birķaçı šaġdan çaġırıldıķda nā-bedíd olup gitdi
5209

 dediler. Pes 

İskender bildi kim cihānda kimse ecel pençesinden ĥalāŝ olmayıp ancaķ ol vilāyetiñ ölümü 

                                                 
5195

 ki: TDK’de yok 
5196

 adıyla: adı ile T 
5197

 isterlerse: isterseñiz TDK 
5198

 edeler dedi: edesiz TDK 
5199

 işitdi: T’de yok 
5200

 alıp: olup T 
5201

 5154. dipnottan buraya (5201. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
5202

 bulalar: bula T 
5203

 šaġıñ cümle ešrāfını arayıp aŝlā bu ģāliñ sırrına ‘aķlları yetişmeyip bulamadılar: M’de yok 
5204

 olup: olup ģerífiñ M 
5205

 ŝadā: ŝadādır T, TDK 
5206

 çaġırdıķda: çaġırdılar M 
5207

 olunan cānibe: olunduķda T, TDK 
5208

 de: daĥı T, TDK 
5209

 gitdi: gitdiler M 
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bu ŝūretde
5210

 olmaġın ģaķíķat-i ģālden ĥaberi olmayan ölmez ŝanıp diri ķalır ŝanır imiş
5211

 

deyip
5212

 ol şehrden de ferāġat eyleyip dönüp ‘askerine geldi.  

 

BU MAĢAL İSKENDER’İÑ RŪM’A GİTDİGİDİR 

 

Çünki İskender tekrār ‘asker-gāhına geldi. [TDK 119a] Niçe ĥazíneler ŝarf edip 

Bulġar şehrini ma‘mūr eyledi ve
5213

 cümle ol šaraflarda olan maŝlaģatları geregi gibi 

gördükden
5214

 ŝoñra bir gün göç edip ķandesin Rūm diyü yola girdi. Çünki Rūm
5215

 ĥalķı 

İskender’iñ seferden dönüp geldiginden ĥaber-dār oldular. Şehri
5216

 ārāste edip bir niçe 

ķonaķ pād-şāha ķarşı çıķıp istiķbāl eylediler. Pes pād-şāhdır gelip kendiniñ eski taĥtında 

ķarār edip bir niçe zamān kendi ‘āleminde oldu ve ešrāf ü
5217

 eknāfda olan memleketleriñ 

her birini bir
5218

 nām-dār kimseye verip ol memleketde pād-şāh eyledi. Pes [T 92a] herkes 

birer
5219

 gūşede ķarār edip rāģatda oldular ve
5220

 İskender’iñ du‘ā-yı devletine meşġul olup 

kendi ‘ālemlerinde oldular. Bundan ŝoñra İskender bir daĥı sefer edip cihānı seyreylese 

gerekdir lākin
5221

 evvelki seferinde cümle şehrden şehre gitmişdi.
5222

 Bu nevbetde
5223

 ise 

šaġ ve ŝaģrādan ve deryādan
5224

 gidip ma‘mūr [M 53b] olmayan yerleri temāşā eyledi. 

Nitekim āĥir-i
5225

 kitābda beyān olunur.  

 

                                                 
5210

 ŝūretde: ŝūretden T 
5211

 ĥaberi olmayan ölmez ŝanıp diri ķalır ŝanır imiş: ĥaberi olmayanlar ölmez ŝanır imiş T / ĥaber olmayanlar 

ölmez ŝanır imiş M   
5212

 deyip: TDK’de yok 
5213

 ve: M’de yok 
5214

 geregi gibi gördükden: gerek gibi gördükden T / görüp gözetdikden TDK 
5215

 Rūm: TDK’de yok 
5216

 şehri: şehr M 
5217

 ešrāf ü: ešrāf T, TDK 
5218

 bir: TDK’de yok 
5219

 birer: bir M 
5220

 oldular ve: olup TDK 
5221

 lākin: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
5222

 gitmişdi: gitmişidi TDK 
5223

 nevbetde: nevbet T, TDK 
5224

 ve deryādan: M’de yok 
5225

 āĥir-i: TDK’de yok 
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BU MAĢAL İSKENDER’İÑ ‘İLME RAĠBET EDİP KENDİSİNİÑ ‘İBĀDĀT U ŠĀ‘ĀTİ 

VE BA‘ŻI AĢVĀLİ BEYĀNINDADIR
5226

 

 

Çünki İskender Rūm’a gelip ķarār eyledi. Emreyledi kim Yunaní ve Fārisí ve Hindí 

ve ‘Arabí ve sā’ir dilde
5227

 ne ķadar kitāb var ise cümlesini bir yere getirip tercüme edip 

intiĥāb eyleyeler. Pes ģükemā vü ‘ulemādır
5228

 gelip ol vaķtde mevcūd olan kitābları bir 

yere getirip tercüme eylediler ve cümlesinden bir kitāb te’líf edip İskender’e ‘arż eylediler. 

Pes Rūm ĥalķınıñ ma‘rifete ķābil olanları ol kitābı oķuyup fażílet ögrendiler ve ‘ilm ü 

fażíletle
5229

 İskender’iñ yanında ķadr ü mertebe ve menzilet
5230

 buldular. Zírā İskender’den 

öyle işāret olmuşidi ki bizim yanımızda ‘izzet ü ģürmet isteyip meclisimize girmege šālib 

olanlarıñ yolu ‘ilm ü hüner olup her kim ‘ilm ü fażíletden behre-mend olursa
5231

 [TDK 

119b] bizim yanımızda ķadr ü şeref bulup i‘zāz ü ikrāmımıza mažhar olur demiş idi. Pes 

cümle ĥalķ ‘ilme raġbet edip sa‘ylar
5232

 eylediler ve niçesi ‘ālim ü fāżıl olup İskender’iñ 

yanında mu‘azzez ü mükerrem
5233

 oldular ve İskender’iñ bir küçük ošası var idi ki aŝlā 

anda altın ve gümüşden eśer yoġdu.
5234

 Gāh gāh başından şāhlıķ tācını çıķarıp ol ošaya 

girer idi ve Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ķulluķlar edip ‘ibādet ü šā‘atler ederdi
5235

 ve cemí‘ ĥalķa 

lüšf u keremler
5236

 edip kimseye güç eylememiş idi.
5237

 Bu sebeble
5238

 yedi iķlím dört 

gūşeye mālik olup cümle ĥalķ
5239

 emrine išā‘at eylemişler idi
5240

 ve rivāyet olunur ki 

dā’imā İskender’iñ yanından
5241

 altı bölük ādem ayrılmayıp her nereye giderse
5242

 bu altı 

                                                 
5226

 Kendisiniñ ‘İbādāt u Šā‘āti ve Ba‘żı Aģvāli Beyānındadır: Kendisiniñ ‘İbādāt u Šā‘āt ve Ba‘żı Aģvāli 

Beyānındadır T / ve Kendisiniñ ‘İbādāt Šā‘ati ve Ba‘żı Aģvālidir M 
5227

 ‘Arabí ve sā’ir dilde: ‘Arabí her T / sā’ir dilde M 
5228

 ģükemā vü ‘ulemādır: ģakímlerdir M 
5229

 ‘ilm ü fażíletle: ‘ilm ü fażílet ile T / ‘ilm fażíletle TDK 
5230

 ve menzilet: M’de yok 
5231

 olursa: olur ise M 
5232

 sa‘ylar: sa‘y M 
5233

 mu‘azzez ü mükerrem: mu‘azzez M 
5234

 yoġdu: yoġidi T, TDK 
5235

 ‘ibādet ü šā‘atler ederdi: ‘ibādet ü šā‘atler eder idi T / ‘ibādāt u šā‘atler eder idi M 
5236

 keremler: kerem M, TDK 
5237

 eylememiş idi: eylememişidi TDK 
5238

 sebeble: sebeb ile T 
5239

 ĥalķ: M’de yok 
5240

 eylemişler idi: eylemişleridi TDK 
5241

 yanından: yanında M 
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dürlü šā’ifeyi yanınca bile götürür idi. Birisi ‘asker
5243

 šā’ifesidir ki güçlü ķuvvetli şeh-

bāz
5244

 dil-āverler olup düşmen üzerine varılıp ceng ü cidāl etmek
5245

 lāzım olduķda 

‘askeriñ ķuvvetiyle
5246

 cihānı düşmeniñ başına teng eyler idi.
5247

 İkinci bir ālāy siģr ü efsūn 

bilir kimseler idi ki her biri efsūnda Hārūt’a ġālib olmaġın maģalli düşdükde anlar ile de 

niçe tedbírler
5248

 olunur idi.
5249

 Nitekim ba‘żı ģikāyelerden ma‘lūm oldu. Üçüncüsü söz 

ŝāģibi kimseler idi ki bir yere
5250

 elçi gönderip vardıķları yerde su’āle göre cevāblar 

verip
5251

 maģalline
5252

 münāsib sözlerle iş görürler idi. Dördüncü aģvāl-i felekden ĥaber-

dār ģakímler
5253

 olup ‘ilm-i nücūm bilen ģakímler idi ki ‘ilm-i nücūm
5254

 ķā‘idesi üzere 

kendisiniñ ġālib olmasını anlardan ĥaber alıp aña göre ‘amel eylerdi.
5255

 Beşinci rūzgār 

görmüş çoķ ‘ömr sürmüş pírler idi. Niçe cengler görmüş varšalar ŝavmış kimseler olmaġın 

bir maģalde tedbír ü
5256

 müşāvere lāzım geldikde anlarıñ sözüyle
5257

 ‘āmil olup her ne 

derlerse
5258

 anı işler idi.
5259

 Altıncı velíler [T 92b] ve ŝāliģler
5260

 idi ki niçe
5261

 müşkil iş 

žuhūr edip tedbírinde cümlesi ‘āciz olsalar anlarıñ du‘āsından istimdād edip ŝuleģānıñ 

du‘āsı berekātıyla ol müşkili ģalleylerler idi.
5262

 

 

                                                                                                                                                    
5242

 ayrılmayıp her nereye giderse: eksik olmayıp her nereye gider ise T 
5243

 birisi ‘asker: biri ‘askeri T, M 
5244

 şeh-bāz: şāh-bāz M 
5245

 etmek: eylemek T, M 
5246

 ‘askeriñ ķuvvetiyle: ‘asker ķuvveti ile M 
5247

 eyler idi: eylerler idi M / eyler idi ve TDK 
5248

 anlar ile de niçe tedbírler: anlar ile niçe tedbír TDK 
5249

 Bu kısımdan (5249. dipnot) 5297. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5250

 yere: kerre TDK 
5251

 göre cevāblar verip: cevāb vererek TDK 
5252

 maģalline: maģalle T 
5253

 ģakímler: T’de yok 
5254

 bilen ģakímler idi ki ‘ilm-i nücūm: TDK’de yok 
5255

 eylerdi: eder idi T 
5256

 tedbír ü: tedbír TDK 
5257

 sözüyle: sözü ile T 
5258

 derlerse: derler ise T 
5259

 işler idi: işleridi TDK 
5260

 ve ŝāliģler: T’de yok 
5261

 niçe: TDK’de yok 
5262

 ģalleylerler idi: ģalleyler idi T 
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BU MAĢAL İSKENDER’E NİÇİN ŹÜ’L-ĶARNEYN DENİLDİ VE ANIÑ
5263

 İĤTİLĀFI 

BEYĀNINDADIR 

 

 İskender’e Źü’l-ķarneyn dedikleriniñ sebebi [TDK 120a] iĥtilāf olunup ba‘żılar 

maġrible maşrıķa vardıġından ötürü denildi deyip ba‘żılar da eñsesine ŝalıverilmiş
5264

 iki 

bölük perçemi olduġundan Źü’l-ķarneyn denildi deyip ba‘żılar da iki ķarn cihānda 

mu‘ammer olduġundan dediler ve bir rivāyet de çünki İskender’iñ ‘ömrü āĥir olup bu 

cihāndan göçdü. Yunan ĥalķından bir üstād İskender’iñ ŝūretini taŝvír eyleyip ‘aķlınca ŝaġ 

ve ŝolunda iki melek ŝūreti de taŝvír eyledi ve melek ŝūretiniñ başında altından iki
5265

 

boynuz taŝvír eyledi. Pes cihān ĥalķı cümle İskender’iñ
5266

 rūģuna du‘ālar edip iyi nāmını 

yād ederler idi. Ol üstādıñ eyledigi taŝvíri gezdirip İskender’i görmeyenler o ŝūrete baķıp 

temāşā eylerler idi.
5267

 Bu ģāl üzere taŝvírdir ‘Arab ĥalķınıñ eline girdikde gördüler
5268

 kim 

üç dāne ŝūretdir. Ķanġısı İskender’iñ ŝūreti olduġunu
5269

 bilemeyip altın boynuzlu
5270

 

melek ŝūretini İskender
5271

 ŝanıp Źü’l-ķarneyn dediler ve bir rivāyet de İskender’iñ 

ķulaķları ġāyet uzun olup kimse bilmesin diyü tācınıñ iki šarafından inciden birer
5272

 ĥalķa 

yapdırıp ķulaġını ol inci ĥalķa ile örter idi ve bu sırrı başını tirāş eden
5273

 oġlandan ġayrı 

kimse bilmez idi. Pes bir niçe zamāndan ŝoñra berber oġlanıñ
5274

 ‘ömrü āĥir olup cihāndan 

gitmegin
5275

 bir ġayrısına muģtāc olduķda bir üstād berber daĥı tedārik olunup tenhāda 

başını tirāş eyledikde oġlana tenbíh eyledi ki ŝaķın bu sırrı kimseye söylemeyip ķalbiñde 

pek ŝaķla. Şöyle ki eger bir kimseniñ aġzından işidirsem seni helāk eylerim diyü muģkem 

tenbíhler
5276

 eyledi. Pes berberdir bu rāzı ķalbinde gizleyip kimseye söylemedi lākin 

                                                 
5263

 ve anıñ: anıñ T 
5264

 ŝalıverilmiş: ŝalmış T 
5265

 iki: TDK’de yok 
5266

 İskender’iñ: İskender TDK 
5267

 eylerler idi: eylerleridi TDK 
5268

 gördüler: gördü T 
5269

 olduġunu: olduġun T 
5270

 boynuzlu: boynuzunu TDK 
5271

 melek ŝūretini İskender: ŝūreti İskender’iñ T 
5272

 birer: bir T 
5273

 eden: eyleyen TDK 
5274

 berber oġlanıñ: T’de yok 
5275

 gitmegin: TDK’de yok 
5276

 tenbíhler: tenbíh TDK 
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yüregine ig olup günden güne bu derdle
5277

 ĥaste oldu.
5278

 Āĥir nā-çār olup bir gün šaşra 

çıķıp ŝaģrāya gitdi ve beyābānda gezerken bir ķuyu gördü. Varıp başını ķuyuya ŝoķup pād-

şāhıñ ķulaķları uzundur dedi. Pes ol rāzı söyledikden ŝoñra ķalbinde olan ķasāvet gidip 

gözü göñlü açıldı. Dönüp sarāya gelip kendi ‘āleminde oldu. Bir zamāndan ŝoñra ķuyudan 

bir ķamış bitip günden güne boy çekdi. Šaşra çıķdıķda
5279

 bir gün bir çoban ol maģalden 

geçip giderken gördü kim ķuyudan bir
5280

 ķamış bitip šaşra çıķmış. Bir miķdārını kesip 

ķaval yapdı
5281

 ve aġzına alıp üfürdükde içinden emr-i Ģaķ’la
5282

 İskender’iñ [TDK 120b] 

ķulaġı uzundur diyü ŝadā çıķdı. Günlerde bir gün İskender’dir şikārdan dönüp ešrāfı 

temāşā eylerken uzaķdan gördü kim bir çoban eline bir ķaval alıp šurmadan İskender’iñ 

ķulaġı uzundur diyü çaġırır. Pād-şāhdır bu ŝadāyı işitdigi gibi ġāyet ġażaba gelip hemān-

dem çobanı öñüne getirip bu sözü sen [T 93a] kimden işitdiñ diyü ķıŝŝanıñ aŝlını su’āl 

eyledikde çoban da pād-şāha du‘ālar edip şehr-yārım ben bu ķavalı fülān yerden geçerken 

gördüm ki bir ķuyudan bir ķamış bitmiş. Kesip andan peydā eyledim. Dā’imā çaldıķda 

içinden böyle bir ŝadā çıķar. Bundan ġayrı bir şey bilmem dedikde İskender
5283

 bu ģāle 

ģayrān olup sarāyına geldi ve ortalıġı ĥalvet edip berberi ģużūruna da‘vet etdi ve
5284

 dedi 

ki benim sırrımı sen kime söylediñ ki böyle ķamış olup tā ŝaģrāda gezen
5285

 çobanlarıñ 

aġzına deķ düşdü. Eger šoġrusunu söylerseñ saña żararım šoķunmaz ve illā benden żarar 

görürsün dedikde berberdir pād-şāha du‘ālar edip ģāşā ben şehr-yārımıñ sırrını kimseye 

söylemedim ancaķ bu ķullarına pād-şāhım bu sırrı ķalbiñde gizle diyü 

emreylediklerinde
5286

 ol gizli söz yüregimi yiyip beni ĥaste eyledikde nā-çār ŝaģrāya çıķıp 

fülān yerde bir ķuyuya varıp başımı içine ŝoķup söyledim deyip bunuñ üzerine ‘ažím 

yemín eyledikde İskender emreyledi kim varıp ol ķuyudan bir ķamış kesip getireler. Pes 

fermān üzere o
5287

 ķuyudan bir ķamış getirdiler ve ıŝlāģ eyleyip bir ķaval yapdılar. 

                                                 
5277

 derdle: derd ile T 
5278

 oldu: olup TDK 
5279

 çıķdıķda: çıķdıķdan TDK 
5280

 bir: TDK’de yok 
5281

 yapdı: eyledi T 
5282

 içinden emr-i Ģaķ’la: T’de yok 
5283

 İskender: İskender’dir TDK 
5284

 etdi ve: eyledi T 
5285

 gezen: gezerken TDK 
5286

 diyü emreylediklerinde: dedikde T 
5287

 o: ol TDK 
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Çaldıķları gibi hemān içinden ol ŝadā çıķdı. İskender’dir bu ģāli gördükde bildi kim 

cihānda kimseniñ rāzı gizli ķalmayıp elbette bir yerden fāş olup šuyulsa gerekdir. Pes 

berberiñ ŝuçundan geçip ‘afv eyledi. Andan ŝoñra bu sırr ortalıġa yayılıp fāş olduķda 

İskender’e
5288

 Źü’l-ķarneyn diyü laķab ķodular. 

 

BU MAĢAL İSKENDER İLE BİR ÇOBANIÑ
5289

 ĢİKĀYESİDİR 

 

 Rivāyet olunur ki İskender’iñ bir nāzenín ĥidmet-kārı olup ģüsnde cihāna bir 

gelenlerden olmaġla bir ān pād-şāhıñ yanından ayrılmayıp dā’imā ŝayd u şikārda pād-

şāhıñ
5290

 eglencesi idi. Günlerde bir gün nāzenín [TDK 121a] ŝıtmadan
5291

 ĥaste olup gül 

cemāli ŝararıp ŝolmaġa başladı. Pād-şāhdır ģakímler getirip derdine bir çāre eyleñ diyü 

fermān eyledikde her ne ķadar ‘ilāc eyledilerse aŝlā fā’ide vermeyip günden güne ĥasteligi 

ziyāde oldu. Pes pād-şāh nāzeníniñ derdine
5292

 dermān bulunmadıġından ziyāde períşān 

olup źevķ u
5293

 ŝafāsı uçup ġam u miģnete düşdü. Günlerde bir gün ziyāde eleminden 

sarāyıñ üstüne çıķıp ešrāf ü
5294

 cevānibi seyrederken gördü kim uzaķdan bir iĥtiyār nūrāní 

çoban ķoyunların öñüne ķatıp šurmadan güdüp otladır ve
5295

 gezdirir gördü. İskender
5296

 

çobanı gördügü gibi bir miķdār göñlü açıldı. Pes šamıñ üstüne oturup yanında olanlara 

emreyledi kim varıp çobanı getireler. Pes fermān
5297

 [M 54a] üzere varıp çobanı sarāy 

dāmınıñ altına getirdiklerinde çoban
5298

 gördü kim
5299

 āsmāna ser çekmiş bir ‘ālí sarāyıñ 

šamında bir muģteşem kimse kendisine baķıp šurur.
5300

 Yanında olanlardan
5301

 su’āl 

                                                 
5288

 İskender’e: İskender T 
5289

 İskender ile Bir Çobanıñ: İskender’iñ Bir Çoban T 
5290

 pād-şāhıñ: TDK’de yok 
5291

 ŝıtmadan: ısıtmadan T 
5292

 derdine: derdinden T 
5293

 źevķ u: źevķ TDK 
5294

 ešraf ü: ešrāf T 
5295

 šurmadan güdüp otladır ve: šurmayıp otladıp TDK 
5296

 İskender: İskender’dir TDK 
5297

 5249. dipnottan buraya (5297. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
5298

 getirdiklerinde çoban: geldigi gibi T, TDK 
5299

 kim: M’de yok 
5300

 šurur: šurma M 
5301

 olanlardan: olanlara M 
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eyledikde İskender’iñ sarāyı olduġunu bilip ve sarāy šamınıñ
5302

 üstünde seyreden pād-şāh 

kendisi idügünden
5303

 ĥaber-dār olduķda yer öpüp du‘ālar eyledi. Pes İskender çobana ey 

pír! Šaġ ve ŝaģrālarda görüp işitdigiñ ser-güźeştlerden baña bir
5304

 [T 93b] ģikāye söyle ki 

göñlüm rūzgārıñ aģvālinden ziyāde períşāndır
5305

 tā ki seniñ ģikāyetiñ ile bir miķdār 

göñlüme tesellíler
5306

 vereyim [TDK 121b] dedikde çoban tekrār pād-şāha du‘ālar edip 

şehr-yārım evvel
5307

 bu ķullarına mübārek ĥāšırlarınıñ neden
5308

 períşān olduġunu beyān 

buyursunlar tā ki ben de
5309

 aña münāsib bir ģikāye söyleyeyim dedi.
5310

 İskender
5311

 

çobanıñ sözünden ģažž edip nāzeníniñ ĥasteligini beyān eyledikde pírdir ķıŝŝaya vāķıf olup 

söze başladı ve
5312

 dedi ki şehr-yārım ben ķuluñuz tāze iken niçe şehr-yārlara ĥidmet 

eylemişdim.
5313

 Cümleden biri Merv şehrinde bir şeh-zāde idi ki henüz cüvānlıġı vaķti ve 

tāzeligi hengāmı olmaġla dā’imā cihān bāġında gül gibi ĥandān olup hemíşe nedímleri ile 

‘íş ü ‘işret ve
5314

 źevķ u ŝoģbet edip ne cām-ı
5315

 sürūruñ inkisārından ĥaber-dār ve ne 

çarĥıñ ĥumār-ı derdiyle
5316

 bímār olup ne meclisine ġam girmiş ve ne rūzgārdan
5317

 elem 

görmüş bir cüvān idi. Kendiniñ bir yār-ı hem-demi ve bir mūnis-i maģremi
5318

 var idi ki 

dā’imā şeh-zāde ol ģüsn bāġınıñ gülüne bülbül
5319

 ve ol serv-i revānıñ cilvesine mā’il
5320

 

olup bir ān yanından ayırmaz idi.
5321

 Ķażāyla bir gün dil-ber-i nāzenín ŝıtma
5322

 derdine 

                                                 
5302

 šamınıñ: šamı TDK / M’de yok 
5303

 pād-şāh kendisi idügünden: kendisi pād-şāh olduġunu daĥı T, TDK 
5304

 bir: M’de yok 
5305

 ziyāde períşāndır: períşān olmuşdur T, TDK 
5306

 göñlüme tesellíler: göñlümüze tesliyetler T / göñlüme tesliyetler M 
5307

 evvel: evvel pād-şāhım M, TDK 
5308

 neden: T ve TDK’de yok 
5309

 ben de: M’de yok 
5310

 dedi: dedikde T 
5311

 İskender: İskender’dir M, TDK 
5312

 ve: M’de yok 
5313

 eylemişdim: eylemişidim T, TDK 
5314

 ve: TDK’de yok 
5315

 cām-ı: T’de yok 
5316

 ĥumār-ı derdiyle: ģamdi derdiyle T, TDK 
5317

 rūzgārdan: rūzgārda M 
5318

 yār-ı hem-demi ve bir mūnis-i maģremi: yār-ı ĥoş-demi ve bir mūnis ü maģremi M / yār-ı ĥoş-demi ve bir 

mūnis-i maģremi TDK 
5319

 gülüne bülbül: bülbülü T, TDK 
5320

 cilvesine mā’il: mā’ili T, TDK 
5321

 ayırmaz idi: ayırmazidi TDK 



515 

mübtelā olup günden güne gül cemāli ŝararıp ŝolmaġa başladıķda şeh-zādeniñ ģāli períşān 

olmaġın ģakímler getirip ‘ilāclar etdirdi
5323

 lākin aŝlā derdine dermān bulunmayıp
5324

 

cümlesi ĥasteden nā-ümmíd olup bu derdden ĥalāŝ olmaķ ķatı müşkildir diyü ittifāķ 

eylediler. Çünki şeh-zāde ģakímlerden bu ye’s ĥaberini aldı. Artıķ cüvānıñ bu derdle helāk 

olacaġını [M 54b] bilip yārsız baña
5325

 dünyā dirligi ģarām olmaġın
5326

 cānānım öldükden 

ŝoñra ben de hicrān derdiyle
5327

 helāk olsam gerekdir. Pes münāsib olan budur ki 

cānānımdan evvel kendi nefsimi telef edip anıñ muŝíbeti gününü görmemek evlādır 

dedi
5328

 ve ol ešrāfda bir beyābān
5329

 var idi ki her šaşınıñ dibinde bir yırtıcı ģayvān
5330

 

olmaġın ol maģalle giden elbette helāk olması muķarrer idi.
5331

 Bir kimse bir derde uġrayıp 

dünyā dirliginden nā-ümmíd olsa ol beyābāna gidip cān-āverler
5332

 pençesinde helāk 

olmaġla dünyā ġamından ĥalāŝ olur idi. Şeh-zāde derd-i eleminden
5333

 ķaŝd eyledi kim baş 

alıp
5334

 ol beyābāna gide. Yanında olanlar naŝíģat edegördüler [TDK 122a] çāre olup 

kimseniñ sözünü diñlemedi ve
5335

 hemān çekilip ol
5336

 beyābāna gitdi ve şeh-zādeniñ bir 

vefā-dār dostu var idi ki
5337

 uġrunda cānını diríġ eylemeyip her vechle şeh-zādeniñ yolunda 

pāre pāre olurdu.
5338

 Bu mātem ĥaberinden āgāh olduķda hemān-dem
5339

 yol kesici 

ķıyāfetine girip yüzüne niķāb šutdu ve şeh-zādeniñ yolunu alıp bir na‘ra urup üstüne
5340

 

                                                                                                                                                    
5322

 ŝıtma: ısıtma T, M 
5323

 etdirdi: etdiler TDK 
5324

 bulunmayıp: olmayıp T 
5325

 baña: TDK’de yok 
5326

 olmaġın: olsun M 
5327

 derdiyle: derdi ile M 
5328

 görmemek evlādır dedi: görmemekdir dedi M / görmekden yegdir TDK 
5329

 beyābān: yaban yer M 
5330

 šaşınıñ dibinde bir yırtıcı ģayvān: šaşın dibinde bir yırtıcı TDK 
5331

elbette helāk olması muķarrer idi: elbet helāk olması muķarrerdir T/elbette helāk olması muķarrerdir TDK 
5332

 cān-āverler: ģayvānlar T, M 
5333

 şeh-zāde derd-i eleminden: şeh-zādedir eleminden T, M 
5334

 alıp: atıp TDK 
5335

 diñlemedi ve: diñlemezdi T / diñlemedi TDK 
5336

 ol: T’de yok 
5337

 ki: kim M 
5338

 olurdu: olur idi M 
5339

 hemān-dem: T ve TDK’de yok 
5340

 üstüne: üzerine M 
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ģamle eyledi. Emān ü zamān vermeden šutup
5341

 muģkem baġladı ve gözünü baġlayıp 

götürüp
5342

 bir zír-i zemínde ģabs eyledi. Ŝuyunu ve etmegini vermek için
5343

 üstüne bir 

ādem ķoyup ıŝmarladı ki
5344

 kendiniñ kim olduġunu şeh-zādeye söylemeyip muģkem ģıfž 

eyleye. Pes şeh-zādedir bu
5345

 ģāle ģayrān olup Sübģānellāh! Ben ayaġımla ölüm aramaġa 

gitmişken
5346

 gör ki başıma ne ģāl geldi. ‘Acebā bu ģerífiñ beni
5347

 böyle ģabs eylemekden 

maķŝūdu ne ola diyü [T 94a] fikre varıp yanında ĥidmet eden ādeme ŝoragördü. Aŝlā bir 

cevāb alamayıp bir zamān bu ģāl üzere maģbūs ķaldı. Bundan ŝoñra ol
5348

 yār-ı vefā-dār 

şeh-zādeniñ nāzenínini yanına alıp niçe tímārlar eyledi. Meger daĥı ‘ömrü tamām olmayıp 

ĥastelikden ĥalāŝ olacaķ imiş. Pes
5349

 bir zamāndan ŝoñra günden güne ŝıģģat bulmaġa yüz 

šutup vücūduna ķuvvet gelmege başladı. Birķaç güne dek tamām evvelki ģāline girip gül-

ruĥları tāzelenip
5350

 ģüsnü gül-źārı gitdikçe güzellendi.
5351

 Ol yār-ı vefā-dār bir gece 

evinde bir şāhāne meclis ķurup odasını zer ü zíverle döşeyip
5352

 ‘ūd u ‘anberlerle mu‘aššar 

eyledi ve cüvānı meclisde oturdup andan ŝoñra şeh-zādeyi ģabsden çıķarıp meclise getirdi 

ve eyledigi küstāĥlıķdan ‘öźrler dileyip niyāzlar eyledi.
5353

 Şeh-zāde gördü kim a‘lā meclis 

ģāżır ü müheyyā olup şarāb u kebāb ve dil-ber cümle meclise gelmişdir. Pes muķaddem 

çekdigi miģnetlerden ĥalāŝ olup yeñiden dünyāya gelmişe döndü ve eski
5354

 ġamları 

ferāmūş edip yeñiden źevķ u
5355

 ŝafāya başladı. Pírdir İskender’e bu ģikāyeyi söyleyip 

tamām eyledikde müjdeciler gelip şehr-yārım ĥaste aķsırıp ķalķıp oturdu dediler. Pes pād-

                                                 
5341

 emān ü zamān vermeden šutup: emān zamān vermeyip šutdu M / emān ü zamān vermeyip šutup TDK 
5342

 ve gözünü baġlayıp götürüp: gözünü baġlayıp götürüp T / ve gözünü baġlayıp götürdü M 
5343

 ve etmegini vermek için: etmegini vermekiçin M / ve etmegini vermekiçin TDK 
5344

 ki: kim M 
5345

 bu: ģāl bu TDK 
5346

 gitmişken: gitmişiken T, TDK 
5347

 beni: T ve TDK’de yok 
5348

 ol: M’de yok 
5349

 pes: TDK’de yok 
5350

 tāzelenip: pārelenip M 
5351

 ģüsnü gül-źārı gitdikçe güzellendi: ģüsn-i gül-źārı güzellendikde T, TDK / Bu kısımdan (5351. dipnot) 

5415. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5352

 zíverle döşeyip: zívere ġarķ eyledi ve T 
5353

 dileyip niyāzlar eyledi: diledi TDK 
5354

 eski: eskiden TDK 
5355

 źevķ u: źevķ TDK 
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şāh şād olup píre in‘ām ü
5356

 iģsānlar eyledi ve gelip gördü kim ĥasteniñ marażı def‘ olup 

ŝıģģate yüz šutmuş. Ģaķķ’a çoķ şükrler
5357

 edip ġamdan ĥalāŝ oldu. 

 

[TDK 122b] BU MAĢAL ARŞİMEŞİDİŞ ĢAKÌM İLE NĀZENÌN-İ ÇÌN AĢVĀLİDİR 

 

 Rivāyet olunur ki Yunan’da bir aŝil-zāde cüvān var idi ki adına Arşimeşidiş derler 

idi. ‘Aķl ü idrāk ŝāģibi olmaġla ‘ilm ü ma‘rifet ögrenmege šālib olup Arisšo’ya şākird 

olmuşidi. Arisšo da
5358

 cüvānı oġul [T 94b] edinip dersini ögretmekde sā’ir 

şākirdlerinden
5359

 ziyāde taķayyüd ile teveccüh etmekle cüvān az zamānıñ
5360

 içinde niçe 

ma‘rifet ögrenip her vechle aķrānından mümtāz olmuşidi. Pes İskender de bu cüvāna
5361

 

ma‘rifeti için muģabbet edip ģużūruna geldikçe lüšflar edip ri‘āyetler eyler idi.
5362

 

Günlerde bir gün İskender muķaddemā Çín pād-şāhı Ĥāķān’ıñ verdigi çengí cāriyeyi 

cüvāna baġışladı. Ol da alıp evine götürdükde gördü kim cihānda miśli görülmemiş bir 

āfet-i devrāndır. Hemān-dem
5363

 biñ cānla cāriyeniñ zülfü
5364

 zencírine esír olup oķuyup 

yazmaġı unutdu ve gece gündüz cāriyeniñ ģüsnü kitābına baķıp Arisšo’dan ders oķumaġa 

varmaz oldu. Günlerde bir gün Arisšo
5365

 cüvānı ģużūruna da‘vet edip dedi ki niçe 

zamāndır bize gelip ders oķumaġı bıraķdıñ.
5366

 İnsānıñ kemāli ise ma‘rifetdir. Hiç ādem 

oķumaġı bıraġır mı deyip
5367

 naŝíģat edip
5368

 gelmediginiñ aŝlını su’āl eyledikde cüvān da 

‘öźr beyān eyleyip geçenlerde şehr-yārımız bu ķullarına bir nāzenín cāriye iģsān eylediler. 

Ģālā ol períniñ efsūnuna uġrayıp ‘aşķı sevdāsıyla oķumaġa ķādir olamam.
5369

 

                                                 
5356

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
5357

 şükrler: şükr TDK 
5358

 da: daĥı T 
5359

 şākirdlerinden: şākirdlerden TDK 
5360

 zamānıñ: zamān T 
5361

 bu cüvāna: T’de yok 
5362

 eyler idi: eyleridi TDK 
5363

 hemān-dem: hemān TDK 
5364

 zülfü: zülf TDK 
5365

 Arisšo: Arisšo’dur T 
5366

 niçe zamāndır bize gelip ders oķumaġı bıraķdıñ: ey niçe zamāndır ki bize gelip ders oķumaġa gelmediñ 

bıraķdıñ T 
5367

 deyip: diyü T 
5368

 edip: eyledi TDK 
5369

 olamam: olamam diyü T 
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Gelmedigimiñ aŝlı budur diyü beyān eyledikde Arisšo dedi kim ol cāriyeyi bize gönder. 

Göreyim niçin
5370

 seni böyle āvāre eyledi dedikde cüvān üstādınıñ emri üzere cāriyeyi 

gönderdi. Pes cāriyedir geldikde Arisšo’dur bir kāse ģakím şerbeti yapıp cāriyeye verdi ve 

bedeninde olan aĥlāšı šaşra çıķarıp
5371

 bir legene ķodu. Andan ŝoñra cüvānı da‘vet edip 

cāriyeye ‘ilāc etdik
5372

 şimden ŝoñra al götür dedikde cüvān gördü kim nigār-ı nāzeníniñ 

gül cemāli ŝolup ĥazāna dönüp çirkin olmuş. Pes Arisšo’ya dedi kim bu benim zülfüne esír 

olup ‘aşķıyla
5373

 ģayrān olduġum nāzenín degildir. O bir ay pāresi gibi
5374

 pençe-i āf-tāb 

idi. Bu ise bir çirkin cāriyedir. Anıñla bunuñ ne münāsebeti vardır deyip cāriyesini 

bilemedikde Arisšo emreyledi kim legeni [TDK 123a] getirip cüvānıñ öñüne ķoyalar. Pes 

cüvāndır legene baķdıķda
5375

 gördü kim içi aĥlāšla šopšolu olmuş. Üstādıñ murādını 

bilemeyip ģayrān olduķda
5376

 Arisšo dedi ki
5377

 ey
5378

 oġul! Seniñ ay pāresi dedigiñ bu 

legen içinde olandır. Zírā biz cāriyeden bu aĥlāšı çıķarmaġla bu ķıyāfete girdi diyü vāķı‘ 

ģāli beyān eyledikde cüvān bildi kim kendiniñ bunca zamāndan beri ‘āşıķ olduġu bir 

miķdār ķan ve ĥılš imiş. İrşād olup üstādıñ elin öpüp cāriyeyi alıp evine gitdi ve derse gelip 

gitmege başladı.
5379

 Bir zamān bu ģāl üzere geçdikde yine cāriyedir güzellenip ģüsnü 

tamām yerine geldikde cüvān tāzelik hevāsıyla evvelki gibi evinde ķapanıp ŝabāģdan 

aĥşama deķ cāriye ile ‘íş ü ‘işret etmege başlayıp oķumaġı bıraķdı. Pes birķaç yıldan ŝoñra 

cāriyeniñ ‘ömrü āĥir olup bu dünyādan gitdikde cüvāndır eyledigi [T 95a] işlere peşímān 

olup yeñiden oķumaġa başlayıp
5380

 az zamānıñ içinde kāmil oldu. 

 

 

 

                                                 
5370

 niçin: T’de yok 
5371

 çıķarıp: çıķıp TDK 
5372

 etdik: idik T 
5373

 ‘aşķıyla: ‘aşķla T 
5374

 gibi: TDK’de yok 
5375

 baķdıķda: baķıp TDK 
5376

 olduķda: oldu kim TDK 
5377

 ki: kim T 
5378

 ey: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
5379

 başladı: başlayıp T 
5380

 başlayıp: başladı TDK 
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BU MAĢAL MARİYA NĀMINDA BİR ĤĀTŪNUÑ ĢİKĀYESİDİR Kİ ARİSŠO 

YANINDA ‘İLM-İ KİMYĀ ÖGRENMİŞDİR 

 

 Rivāyet olunur ki Şām memleketinde bir ĥātūn var idi ki adına Mariya derler idi. 

Babası ol šaraflarda
5381

 beg olup eli altında niçe ķal‘ası olmaġın ‘ömrü tamām olduķda 

Mariya’dan ġayrı daĥı
5382

 erkek evlādı olmamaġla babası yerine ģākim olup ol ķal‘alara 

mālik olmuşidi. Bir zamān bu ģāl üzere geçdikden ŝoñra ešrāf ü eknāfdan niçe zūrlu 

kimseler birden ikiden Mariya’nıñ mālik olduġu ķal‘a vü emlāki elinden alıp żabš 

eylemege başladılar. Mariya’dır bunlara cevāb vermege ķādir olamayıp fikr eyledi ki eger 

bu işiñ çāresini göremeyip muķayyed olmazsa ģālā kendisiniñ olduġu ķal‘a da elinden 

gidip cümle mülkünden ayrılması muķarrer olmaġın ĥaŝmlarından dādını alıvermek 

için
5383

 İskender’iñ dergāhına şikāyete gitdi.
5384

 Günlerde bir gün İskender’iñ taĥt-

gāhına
5385

 geldikde
5386

 ibtidā varıp ģālimi vezíre ‘arż edeyim diyü sürüp
5387

 Arisšo’nuñ 

sarāyına geldi. Gördü kim bir niçe ādem šurmadan
5388

 vezírden ders oķurlar. Pes 

Mariya’dır bu ģāli gördükde şikāyetden ferāġat edip vezíre şākird oldu ve niçe zamān 

ĥidmetinde
5389

 olup ‘ilm ögrendi. Bir zamāndan ŝoñra bir gün vezíre ģālini ‘arż edip 

vilāyetine gitmege iźn istedi. Arisšo gördü kim pād-şāh olanlara [TDK 123b] ĥazíne 

lāzımdır. Pes Mariya’ya kimyā ögredip bir niçe zamān kimyā ile māl peydā eyledi. Andan 

ŝoñra bir miķdār ‘asker cem‘ edip ve Arisšo vāsıšasıyla İskender’den memleketine ģākim 

olmaġa muķarrer-nāme alıp vilāyetine çekilip gitdi. Pes
5390

 günlerde bir gün vilāyetine 

varıp ĥaŝmlarınıñ pençesini burup ellerinde
5391

 ne ķadar māl ü mülk var ise cümlesini alıp 

evvelkiden ziyāde devletle ol yerlere pād-şāh oldu ve dā’imā kimyā ile cihān mālları
5392

 

                                                 
5381

 šaraflarda: šaraflara T 
5382

 daĥı: T’de yok 
5383

 alıvermek için: alıvermekiçin TDK 
5384

 gitdi: geldi TDK 
5385

 taĥt-gāhına: dergāhına T 
5386

 geldikde: geldi ve TDK 
5387

 diyü sürüp: deyip TDK 
5388

 šurmadan: šurmayıp TDK 
5389

 ĥidmetinde: ĥidmetde T 
5390

 pes: TDK’de yok 
5391

 pençesini burup ellerinde: niçesini bozup ellerinden TDK 
5392

 mālları: māllarını TDK 
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peydā edip yanında olan ‘askere ģesābsız in‘ām ü
5393

 iģsān eylemegin ķapısında olan 

ĥalķıñ devleti hiçbir pād-şāhıñ ‘askerinde yoġidi. Her kim ki ķapısına varıp ĥidmet eylese 

cihān māllarına mālik olurdu.
5394

 Eger eşek bile
5395

 gelse altından semer ururlardı.
5396

 Pes 

bu šarz üzere Mariya’nıñ kimyā bildigi ‘āleme fāş olup bir niçe ģakím-i źū-fünūn ki faķr 

u
5397

 fāķeden baġırları ĥūn olmuşidi. İttifāķ edip Mariya’nıñ dergāhına gelip niyāz 

eylediler ki kimyā ‘ilminden bize cihān ĥalķından müstaġní edecek ķadar bir şey ta‘lím 

buyuruñ tā ki anıñla geçinip żarūretden ĥalāŝ bulayız ve siziñ şākirdiñiz
5398

 olmaġla 

‘ālemde iftiĥār edeyiz dediklerinde Mariya ġāyet ‘āķile vü rind
5399

 idi. Bunları bir varšaya 

düşürüp başından savmaķ için yarın ŝabāģ ģużūruma
5400

 geliñ. Size bir şey ta‘lím edeyim 

dedi. Ģakímlerdir du‘ā edip [T 95b] şād oldular ve ŝabāģ olduķda gelip Mariya’nıñ köşkü 

altında munšažır olup šurdular. Bir zamāndan ŝoñra penceresi açılıp Mariya’dır bunlara 

‘arż-ı cemāl edip dedi ki šaġ başıyla
5401

 yebrūģu’ŝ-ŝanemi bir yere
5402

 getirip seng-i a‘žam 

ile saģķ edip ‘amel edesiz
5403

 deyip bunları başından
5404

 ŝavdı. Ģakímlerdir Mariya’nıñ 

sözüne aldanıp her biri bir ma‘nā verip niçe zamān bí-ma‘nā yere zaģmet çekdiler ve 

elleriniñ kiri ile yüzleriniñ ķarasından ġayrı bir şey taģŝíl edemediler. Cihānda kimyā 

bilirim diyenleriñ ģílesine
5405

 niçeler aldanıp renglere uġramışdır.
5406

 

 

 

 

 

 

                                                 
5393

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
5394

 olurdu: olur idi T 
5395

 bile: ile TDK 
5396

 ururlardı: ururlar idi T 
5397

 faķr u: faķr TDK 
5398

 ve siziñ şākirdiñiz: siziñ şākirdleriñiz TDK 
5399

 ‘āķile vü rind: ‘āķil ü rind TDK 
5400

 ģużūruma: ģużūr T 
5401

 başıyla: başı ile T 
5402

 yere: yerde TDK 
5403

 edesiz: edesin T 
5404

 başından: başdan TDK 
5405

 ģílesine: cümlesi T 
5406

 renglere uġramışdır: engellere uġramışlardır TDK 
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ĢİKĀYET 

 

 Nitekim rivāyet olunur ki Ĥorasan ĥalķından biri Baġdad’a gelip
5407

 biñ dāne ĥāliŝ 

altını egeden
5408

 geçirip toz eder. Andan ŝoñra ķırmızı šopraġla altın ufaġını yoġurup bir 

niçe yuvalaķ edip bir torba içine ķoyup varıp bir ‘aššāra bu yuvalaķlarıñ adına šaberik 

derler. [TDK 124a] Ġāyet lāzımlı şeydir diyü güçle bir altına
5409

 ŝatar. Andan ŝoñra 

Baġdad şehriniñ içinden ba‘żılara ĥaber verip
5410

 bir üstād kimyā-gerim diyü āvāze bıraġıp 

lāf u
5411

 güźāf urmaġa başladı. Bu ĥaberdir Baġdad ĥalífesiniñ ķulaġına vāŝıl olup derler ki 

pād-şāhım ģālā bu şehre bir üstād kimyā-ger
5412

 gelmişdir ki šopraġa yapışsa elinde altın 

olur. ‘İlminde ġāyet māhir olmaġın bir ‘ameli var imiş ki birini ona ŝarf edip onunu yüze 

ĥarc eder diyü ģerífi göklere çıķarırlar. Pes ĥalífedir ģerífi
5413

 ģużūruna getirip ocaķlar 

yapılıp pūteler ģāżırlandıķda
5414

 Ĥorasanídir ĥalífeye du‘ālar edip pād-şāhım bu kimyāya 

šaberik derler. Fülān yerde çıķar bir šopraķ vardır.
5415

 [M 55a] Mādāmki ol ele girmeye 

murād ģāŝıl olmaz dedikde šaberik aranmaġa fermān olunur. Şehriñ altını üstüne getirirler. 

Ne görmüş ādeme rāst gelirler ve ne adını işitmiş kimse bulurlar.
5416

 Āĥir-kār ģerífiñ 

šaberik ŝatdıġı dükkāna geldiklerinde
5417

 ‘aššārdır šorbasıyla çıķarıp yine bir altına ģeríflere 

verip żarar eylemedigine şükrler eder.
5418

 Pes šaberiki bulup ģerífiñ
5419

 öñüne 

getirdiklerinde hemān-dem dāmen-der-meyān edip pūtelere ķoyup altını šopraķdan ayırır 

ve sebíkeler
5420

 edip meydāna getirir. Görürler kim biñ filoriliķ altın ģāŝıl olmuş. Pes 

cümlesi ģerífiñ üstādlıġına āferínler edip kímyā-ger ise ancaķ olur. Bārekallāh usta! İşiñ 

                                                 
5407

 gelip: gelir ve TDK 
5408

 egeden: igneden TDK 
5409

 diyü güçle bir altına: der güçle bir altın TDK 
5410

 içinden ba‘żılara ĥaber verip: içinde TDK 
5411

 lāf u: lāf T 
5412

 kimyā-ger: kimyā bilir TDK 
5413

 göklere çıķarırlar. Pes ĥalífedir ģerífi: TDK’de yok 
5414

 ģāżırlandıķda: ģāżırlandı T 
5415

 5351. dipnottan buraya (5415. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5416

 ādeme rāst gelirler ve ne adını işitmiş kimse bulurlar: ve ne rāst gelirler ve ne adını işitmiş kimse buldular 

M / ādeme rāst gelirler ve ne adını işitmiş kimesne bulurlar TDK 
5417

 geldiklerinde: gelirler T 
5418

 eder: eyler TDK 
5419

 ģerífiñ: M’de yok 
5420

 sebíkeler: sebíke T 
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kesādlıķ görmesin diyü
5421

 du‘ālar ederler ve hemān-dem ģerífe on biñ altın verip bir niçe 

ķašārla
5422

 yanına ādemler ķoşup Hindūsitān’a yaķın yerde šaberik almaġa gönderirler. 

Ģerífdir yola girip bir iki ķonaķ gitdikden ŝoñra bir gece yanında olan ādemlerle
5423

 şarāb 

içip cümlesi ser-mest
5424

 olduķda on biñ altını alıp firār eder. Ŝabāģ olduķda ģerífi arayıp 

bulamadıķlarında görürler kim ortalıķdan on biñ altını alıp ķaçmış. Gelip vāķi‘ ģāli ĥaber 

verirler. Pes šaberik ŝatan ‘aššāra
5425

 ādemler gönderip bu šopraġı ne ķıyāfetli [T 96a] 

ādemden aldıñ diyü su’āl ederler. Āĥir vāķıf olurlar kim yine šaberiki peydā eden 

Ĥorasanlı ģeríf imiş. Ģerífiñ
5426

 ģílesine ģayrān olurlar.  

 

El-ķıŝŝa Mariya’nıñ devleti cihāna yayılıp
5427

 ĥalķıñ diline düşer. Āĥir İskender’e 

geçip şehr-yārım Şām šarafında
5428

 bir ĥātūn kímyā ile māl-ı Ķārūn’a mālik olup yanına 

‘asker cem‘ edermiş. Bugün yarın ĥurūc edip māl ķuvvetiyle
5429

 cihāna bir fitne bıraġıp 

‘ālemi ĥarāb eyler dediklerinde pād-şāhdır ġażaba gelip ķaŝd eyledi kim Mariya’nıñ başına 

cihānı teng ede. [TDK 124b] Arisšo’dur bu ģālden ĥaber-dār olduķda
5430

 şehr-yārım ol 

ĥātūn
5431

 bir ‘ābide vü zāhidedir. Ģāşā ki
5432

 andan buncılayın iş gelip pād-şāhıma ‘iŝyān 

ede. Niçe zamān bu ķullarınıñ ĥidmetinde olmaġın bizden ‘ilm
5433

 ögrenip [M 55b] 

gördüm ki šāli‘i kímyā ‘ilmine muvāfıķdır. Pes ol ‘ilmi aña ta‘lím eyledim ve pād-şāhımıñ 

emri ile varıp babası yerine pād-şāh olmuşdur diyü ģaķíķat-i ģāli beyān eyledikde 

İskender’iñ ġażabı gidip ŝuçunu ‘afv eder. Andan ŝoñra Arisšo pād-şāha ĥazíne gönder 

diyü Mariya’ya ĥaber gönderip vāķi‘ olan ģāli i‘lām eyledikde Mariya da İskender’e 

ģesāba gelmez māl ü ĥazíne gönderip ķulluķlar ‘arż eder. 

 

                                                 
5421

 diyü: TDK’de yok 
5422

 ķašārla: ķašār ile T, M 
5423

 ādemlerle: ādemler ile T, M 
5424

 ser-mest: mest T, M 
5425

 ‘aššāra: ādeme T, TDK 
5426

 ģerífiñ: TDK’de yok 
5427

 yayılıp: yayılır M 
5428

 šarafında: šopraġında T, TDK 
5429

 ķuvvetiyle: ķuvveti ile T, M 
5430

 olduķda: olup M 
5431

 ol ĥātūn: M’de yok 
5432

 ģāşā ki: ki ģāşā TDK 
5433

 ‘ilm: M’de yok 
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BU ĢİKĀYE BİR
5434

 FAĶÌR KİMSENİÑ ELİNE MĀL GİRİP KĀM-RĀN OLDUĶDA 

BA‘ŻI ĠAMMĀZLAR İSKENDER’E DEDİKLERİNDE
5435

 PĀD-ŞĀHIÑ EYLEDİGİ 

LÜŠFDUR 

 

Rivāyet olunur ki
5436

 Rūm vilāyetine bir ġayrı diyārdan bir faķír kimse gelip az 

zamānıñ içinde niçe
5437

 māl ü emlāk ŝāģibi olup bir ĥˇāce-i kām-rān olur. Pes ĥalķ bu 

ģeríf
5438

 buncılayın devlete neden
5439

 vāŝıl oldu? Dün
5440

 bir dilenci iken bugün bu ķadar 

devlete mālik olmaķ
5441

 ķolayına degildir dediklerinde kimi defíne bulmuşdur ola deyip 

kimi
5442

 de ĥırsızlıķ edip yola inmişdir dedi. Āĥir-kār ‘arż-ı ģālle
5443

 ģerífiñ vāķı‘asını 

İskender’e i‘lām edip şehr-yārım bu diyāra yaķında bir ģeríf gelip
5444

 ‘ömründe beş aķçeyi 

bir yerde
5445

 görmemişken
5446

 ve iki yaķa ŝāģibi olmayıp yalın ayaķ başı ķabaķ bir
5447

 

dilenci iken bir yılıñ içinde bir devlete mālik oldu
5448

 ki pād-şāhım ģerífiñ mālını ģesāb 

eylemege on kātib gönderse bir ayda māl ü
5449

 emlākiniñ ucunu bucaġını bulamayıp ‘āciz ü 

ģayrān ķalırlar.
5450

 ‘Ömründe bir ķatır boncuġuna
5451

 bile mālik olmamışken
5452

 ģālā şehr-

yārlar ĥazínesinde bulunmaz la‘l ü cevāhirler ŝatıp yük yük aķçeler
5453

 peydā eyler. Pes 

şehr-yārımıza lāzımdır ki ģerífiñ aģvālini teftíş edip aŝlını
5454

 araşdıralar dediler. 

                                                 
5434

 bir: T’de yok 
5435

 dediklerinde: dedikde T / geçdiklerinde M 
5436

 ki: TDK’de yok 
5437

 niçe: M’de yok 
5438

 ģeríf: ģerífiñ T, TDK 
5439

 devlete neden: devlete M / devletine neden TDK 
5440

 dün: TDK’de yok 
5441

 mālik olmaķ: ermek M, TDK 
5442

 kimi: ve kimi M 
5443

 ģālle: ģāl ile T, M 
5444

 diyāra yaķında bir ģeríf gelip: diyārda yaķında bir ģeríf peydā olup T/diyārda yaķında bir ģeríf gelip TDK 
5445

 yerde: yere M, TDK 
5446

 görmemişken: görmemiş iken T / görmemişiken TDK 
5447

 başı ķabaķ bir: ve başı ķabaķ bir T / başı ķabaķ M 
5448

 oldu: olmuşdur M 
5449

 māl ü: māl TDK 
5450

 ķalırlar: ķalır T, TDK 
5451

 boncuġuna: ve tuģfeye M 
5452

 olmamışken: olmamış iken T / olmamışiken TDK 
5453

 cevāhirler ŝatıp yük yük aķçeler: cevāhir ŝatıp yük yük aķçe T, TDK 
5454

 aŝlını: M’de yok 



524 

İskender’dir ‘arż-ı ģāli oķuyup ģerífiñ aģvālini işitdikde emreyledi kim varıp ģużūruna 

getirip tenhāda buluşduralar. Pes fermān üzere ģerífiñ olduġu yere birķaç ādem varıp [TDK 

125a] ķalķ seni pād-şāh ister diyü yanına düşüp getirdiler. Çünki İskender’iñ ģużūruna 

geldi. Yer öpüp du‘ālar eyledi. İskender
5455

 ģerífi taĥtıñ yanına çaġırıp lüšflar gösterdi 

ve
5456

 muŝāģabet [M 56a] yolunu açıp ba‘żı şey
5457

 ŝorduķdan ŝoñra dedi ki [T 96b] işitdim 

ki sen bu diyāra geldigiñ zamānda ģāliñ períşān olup ġāyet żarūret üzere
5458

 iken ģālā 

devlete erip māl ü menāl ŝāģibi olmuşsun. Bu mālı nereden
5459

 bulduñ? Bize aŝlını beyān 

eyle. Eger ĥılāf söylemeyip gerçegini derseñ seniñ
5460

 māl ü cānıña żararımız šoķunmaz. 

Hemān varıp kendi ‘ālemiñde ol ve eger šoġrusunu söylemeyip yalan söylerseñ seni helāk 

edip
5461

 mālıñı míríye alırız dedikde ģeríf bildi kim kendisini ġammāzlar pād-şāha māl 

buldu diyü geçmişler. Pes šoġrusunu
5462

 söylemekden ġayrı bir çāre bulamayıp
5463

 tekrār 

pād-şāha du‘ālar edip dedi ki şehr-yārım ben ķuluñ bu şehre geldikde bir aķçeye muģtāc 

bir faķír idim. Şundan bundan günde bir iki
5464

 aķçe peydā edip anıñla geçinirdim ve 

kendime münāsib bir ĥātūnum
5465

 var idi ki
5466

 ķanā‘at ehli olmaġla gāh aç gāh
5467

 šoķ 

geçinirdik. Ĥātūnum yüklü olmaġın šoġurması yaķlaşdıķda baña niyāz edip dedi ki 

açlıķdan šāķatim šāķ olup ġāyet
5468

 zebūn oldum. Ģālā göñlüm ıŝıcaķ çorba
5469

 ister. Eger 

baña birķaç ķaşıķ çorba
5470

 getirebilirseñ ne güzel ve illā artıķ dermānım
5471

 ķalmayıp 

helāk olmam muķarrerdir dedikde ben de nā-çār olup šaşra çıķdım. Yanımda bir aķçe 

                                                 
5455

 İskender: İskender’dir T, M 
5456

 ve: T ve TDK’de yok 
5457

 yolunu açıp ba‘żı şey: yolunu açıp ba‘żısını T / açıp ba‘żı şey M 
5458

 üzere: TDK’de yok 
5459

 nereden: nerede T, TDK 
5460

 seniñ: M’de yok 
5461

 hemān varıp kendi ‘ālemiñde ol ve eger šoġrusunu söylemeyip yalan söylerseñ seni helāk edip: hemān 

varıp T / ve illā hemān varıp seni helāk edip TDK 
5462

 pes šoġrusunu: šoġru T, TDK 
5463

 söylemekden ġayrı bir çāre bulamayıp: ben ķuluñ bu şehre geldikde dirlemeyip M 
5464

 iki: T ve TDK’de yok 
5465

 ĥātūnum: ĥātūn T, TDK 
5466

 ki: M’de yok 
5467

 gāh: ve gāh M 
5468

 olup ġāyet: oldu ġāyetle T, TDK 
5469

 çorba: şorba T, TDK 
5470

 çorba: şorba T, TDK 
5471

 dermānım: zamānım T 
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yoġdu ki anıñla çorba
5472

 tedārik edeyim.
5473

 ‘Āciz ü nā-çār
5474

 ķalıp o šarafa bu šarafa 

gidegördüm aŝlā bir yerden çorba
5475

 peydā edemedim. Āĥir-kār gezerken bir vírāne öñüne 

geldim. Gördüm ki
5476

 dört yanı ĥarāb olup niçe zamāndan beri içine ādem ü ādemí-zād
5477

 

girmemiş. Hele bir kerre şuña da gireyim deyip içine girdigimde gördüm ki
5478

 bir ķorķunç 

yer olup her gūşesi cinler ve dívler
5479

 mekānı olmuş. Pes ešrāfını
5480

 dolanıp gezerken 

gördüm ki bir yerden šurmayıp
5481

 tütün çıķar. Cān atıp yaķın vardıķda gördüm ki
5482

 díve 

beñzer bir zengí bir ‘ažím āteş yaķıp ķarşısına geçmiş ve yanında küp ķadar bir destí şarābı 

var. Šurmadan ŝaķsıyı
5483

 urup içer. Beni gördügü gibi yerinden ŝıçrayıp bir na‘ra urdu 

ve
5484

 dedi ki ey nā-bekār! Ķaç başıñ var ki benim gibi ķan [M 56b] içici ģarāmíniñ 

mekānına geldiñ ve benim bunda olduġumu [TDK 125b] neden bildiñ deyip üstüme ģamle 

eyledikde yüregim aġzıma gelip niyāza başlayıp dedim ki ey pehlevān-ı zamān! Ben bí-

çāre ve
5485

 derd-mend-i āvāre rūzgārıñ miģnetine
5486

 uġrayıp felegiñ cevri ile baġrım ĥūn 

ve ģālim diger-gūn olmaġın ola ki derdime bir çāre bulam diyü ĥāk-pāyiñize yüz 

süregeldim diyü vāfir çeñeler çalıp öñünce yuvalandım. Zengídir benim buncılayın 

niyāzımı gördükde ġażabı sākin olup yerine oturdu ve baña da otur diyü emredip
5487

 

şarābını içmege başladı. Gördüm ki
5488

 yanında bir sāzı var. Hemān bí-teklíf
5489

 sāzı elime 

alıp çalıp çaġırmaġa başladım. Zengídir cūş u ĥurūşa gelip ķalķıp oynamaġa başladı. Bu 

                                                 
5472

 bir aķçe yoġdu ki anıñla çorba: birķaç aķçe yoġidi ki anıñla şorba T / bir aķçe yoġidi ki anıñla şorba TDK 
5473

 edeyim: edem M, TDK 
5474

 ‘āciz ü nā-çār: ‘āciz dermān-de M 
5475

 çorba: şorba TDK 
5476

 ki: kim T 
5477

 ādem ü ādemí-zād: ādemí vü ādemí-zād T / ādemí-zād TDK 
5478

 girdigimde gördüm ki: girdigimde gördüm T / girdikde gördüm ki M 
5479

 cinler ve dívler: cinníler ve dívler M / cinníler TDK 
5480

 ešrāfını: ešrāfı T, TDK 
5481

 gördüm ki bir yerden šurmayıp: gördüm bir yerden šurma bir yerden T / gördüm ki bir yerden šurma M  
5482

 gördüm ki: gördükde TDK 
5483

 šurmadan ŝaķŝıyı: šurmadan ŝaķsıya M / šurmayıp ŝaķsı TDK 
5484

 ve: T ve TDK’de yok 
5485

 ve: T ve TDK’de yok 
5486

 miģnetine: miģnete T, M 
5487

 diyü emredip: diyü emreyledi T / deyip emredip M 
5488

 ki: kim T 
5489

 bí-teklíf: bí-tekellüf T, TDK 
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ģāli gördügümde
5490

 daĥı ziyāde çalıp ģerífi şevķa getirdim. Zengídir oynaya oynaya šāķati 

šāķ olup tekrār oturdu ve birķaç ķadeģ daĥı içip tamām kellesi germ olup şarāb gözüne 

geldikde benimle yārān olup [T 97a] dedi ki benim bu
5491

 vírānede olduġumuñ aŝlı oldur ki 

bir yerde vāfir defíne bulduķ. Bir yārānım vardır. Anıñla bir senedir ki dā’imā bu vírānede 

atıp šutmadayız. Ģālā ol defíneden
5492

 bir arķa yükü māl ķalmaġın bu gece yoldaşım 

varıp
5493

 ol mālı getirmege gitdi. Çünki sen gelip bize misāfir olduñ. Lāzım geldi ki seniñ 

żarūretiñi def‘ edecek ķadar saña da in‘ām ü iģsān
5494

 edeyiz lākin yoldaşım geldikde sen 

ķalķıp bir gūşeye gir bunda
5495

 seni görmesin. Zírā ķaŝdım oldur ki mālı getirdigi gibi 

ģerífiñ
5496

 işini tamām edem. Andan ŝoñra bu yerden
5497

 ķalķıp bir tenhāya çekilip yalñızca 

ol mālı
5498

 ŝafālanam ve saña da bir ģiŝŝe verip göñlüñü şād edem dedi. Ben de zengíye 

du‘ālar edip bu muŝāģabetde iken nā-gāh bir ayaķ šapırdısı geldi. Hemān-dem yerimden 

ŝıçrayıp bir gūşeye çekildim. Anı gördüm ki šaġ gibi
5499

 bir zengí gelip arķasından ol bir 

yük mālı
5500

 yere ķodu ve oturup bir miķdār çorba
5501

 yiyip andan ŝoñra uyķusu ġalebe 

eylemegin uzanıp yatdı. Zengídir yoldaşınıñ uyķuya šaldıġını gördükde hemān-dem 

yerinden ķalķıp [M 57a] dedigi gibi bir ķılıç urup zengíniñ başını gövdesinden cüdā 

eyledi.
5502

 Ben šurduġum yerde bu ģāli gördügüm gibi
5503

 ‘aķlım başımdan gidip yıķıldım. 

Yine ġayret edip ‘aķlımı başıma
5504

 devşirip ķalķdım [TDK 126a] ve göreyim daĥı ne işler 

                                                 
5490

 gördügümde: gördükde T / görüp M 
5491

 bu: M’de yok 
5492

 defíneden: defínede TDK 
5493

 yoldaşım varıp: yoldaşıñ varıp T / yoldaşım M  
5494

 saña da in‘ām ü iģsān: saña in‘ām ü iģsān M / saña da in‘ām iģsān TDK 
5495

 gir bunda: gizlenip M 
5496

 ģerífiñ: T’de yok 
5497

 bu yerden: bundan T, TDK 
5498

 tenhāya çekilip yalñızca ol mālı: tenhā yere gelip gideyim ve yalñızca ol mālını T / tenhā yere gelip 

gideyim ve yalñızca ol mālı TDK 
5499

 šaġ gibi: T’de yok 
5500

 ol bir yük mālı: bir yük māl T / bir yük mālı M 
5501

 çorba: şorba T, TDK 
5502

 bir ķılıç urup zengíniñ başını gövdesinden cüdā eyledi: bir ķılıç urup zengíniñ başını gövdesinden cüdā 

edip T / işini tamām eyledi TDK 
5503

 ben šurduġum yerde bu ģāli gördügüm gibi: ben šurduġum yerde bunu gördügüm gibi T / ben daĥı 

šurduġum yerde bu ģāli gördükde TDK 
5504

 ‘aķlımı başıma: kendi ‘aķlımı başıma T / kendimi M 
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diyü temāşāya šurdum. Zengídir yoldaşını öldürdükden
5505

 ŝoñra ĥançerini çıķarıp ģerífi iki 

pāre eyledi ve
5506

 bir pāresini omuzuna urup çekilip gitdi. ‘Aceb leşi ķande götürdü ola
5507

 

diyü ģayret ile šururken niçe zamān geçdikden
5508

 ŝoñra çıķagelip tekrār öbür pāresini de 

omuzlayıp
5509

 gitdi. Zengí
5510

 geç geldiginden bildim ki leşi
5511

 götürdügü yer ĥayli 

uzaķdır. Hemān-dem fırŝatı ġanímet bilip zengíniñ getirdigi mālı arķama urdum ve āteş 

başında baķraç ile bir miķdār çorba ķalmış idi. Anı da
5512

 alıp yola girdim. Ġāyet ‘acele ile 

segirdip eve geldim. Yükü yere ķoyup çorbayı
5513

 ĥātūnuma götürdükde gördüm ki bir 

oġlum dünyāya gelmiş.
5514

 Ķat ķat göñlüm şād olup ĥātūnuma çorbayı
5515

 verdikde içip 

Ģaķķ’a çoķ şükrler eyledi. Andan ŝoñra yükü açıp baķdım ne gördüm? Bir ĥazíne ki 

cümlesi gözler görmedik la‘l ü cevāhir ve yāķūt
5516

 ve inci ve altın imiş.
5517

 Oġlumuñ ķutlu 

ķademinde bunuñ gibi devlete erdigime
5518

 Ģaķ Te‘ālā Ģażretine şükrler edip yüzümü 

yerlere sürdüm. Ģālā elimde olan māl ü menāliñ cümlesi ol ķaranlıķ gecede elime girmiş 

eşyādandır
5519

 deyip sözünü tamām eyledi. Çünki İskender
5520

 ģerífden bu ģikāyeyi işitdi. 

Oġlunuñ šoġduġu vaķti su’āl edip hükemāya emreyledi kim šāli‘ini yoķlayıp göreler. 

Çünki vaķte nažar edip šāli‘ini yoķladılar.
5521

 Şehr-yārım bu dünyāya gelen oġlan bu 

faķíriñ belinden anasınıñ raģminden düşüp dünyāya gelecek vaķti yaķın olduķda Ģaķ 

                                                 
5505

 öldürdükden: öldürdü andan T, TDK 
5506

 ve: TDK’de yok 
5507

 leşi ķande götürdü ola: lāşesini ķande götürdü T 
5508

 niçe zamān geçdikden: bir niçe vaķtden T / niçe zamāndan TDK 
5509

 öbür pāresini de omuzlayıp: öbür pāresini daĥı omuzuna alıp T / bir pāresini daĥı omuzuna alıp TDK 
5510

 zengí: zengíyi T, TDK 
5511

 leşi: leş M 
5512

 baķraç ile bir miķdār çorba ķalmış idi. Anı da: baķraç ile bir miķdār şorba ile T / biraz şorba ķalmışidi. 

Anı da elime TDK 
5513

 çorbayı: şorbayı T, TDK 
5514

 gördüm ki bir oġlum dünyāya gelmiş: gördüm kim bir oġlum dünyāya gelip T / gördüm ki bir oġlu 

dünyāya gelmiş TDK 
5515

 olup ĥātūnuma çorbayı: oldu ĥātūnuma şorbayı T / olup ĥātūnuma şorbayı TDK 
5516

 ve yāķūt: andan ŝoñra M 
5517

 altın imiş: altın imiş ve T, TDK 
5518

 devlete erdigime: erdigim devlete T, TDK 
5519

 girmiş eşyādandır: girmişdir M 
5520

 çünki İskender: İskender çünki M 
5521

 çünki vaķte nažar edip šāli‘ini yoķladılar: pes ģakímlerdir oġlanıñ šāli‘ini bulup dediler kim M 
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Sübģānehū ve Te‘ālā ma‘ŝūma devlet iģsān eyleyip
5522

 babası bu yüzden kām-rān oldu 

diyü vāķi‘ ģāli beyān
5523

 eylediler. Pes İskender ģerífi kendisine muŝāģib edinip niçe in‘ām 

ü iģsānlar
5524

 eyledi.  

 

[T 97b] BU DĀSTĀN EFLĀŠŪN’UÑ SĀZ PEYDĀ EYLEDİGİ BEYĀNINDADIR
5525

 

 

Rivāyet olunur ki günlerde bir gün İskender’iñ ģużūrunda ģükemā cem‘ olup her 

biri ‘ilm ü fażíletden dem urup kimi fülān ‘ilmde benim
5526

 ķadar ādem yoķdur deyip kimi 

de fülān [M 57b] hünerde ben cümleden fāżılım
5527

 deyip her biri ma‘rifetlerini meydāna 

getirip birbirinden ziyāde
5528

 ‘ālim ü fāżıl ü kāmil
5529

 olmaķ da‘vāsına başladıķlarında 

Arisšo’dur söze gelip ģālā cümleñiziñ ser-çeşmesi ben olup siz cümle hep 

ma‘rifetleriñizi
5530

 hep
5531

 benden ögrendiñiz. Şimdi cihānda benden ziyāde [TDK 126b] 

‘ilm ü
5532

 ma‘rifet ŝāģibi kimse yoķdur dedikde cümlesi Arisšo’ya du‘ālar edip ģaķíķat ģālā 

cihānda siz ķadar
5533

 ŝāģib-i fażílet yoķdur diyü
5534

 ittifāķ eylediklerinde Eflāšūn ol 

meclisde ģāżır olmaġın Arisšo’nuñ bu ķadar ġurrelenip atıp šutduġuna ŝıķılıp göñlünden 

olsun ben saña
5535

 hüner nice olurmuş
5536

 göstereyim deyip ķalķıp gitdi ve niçe zamān 

ĥalķa görünmeyip bir küp içine girip riyāżetler eyledi ve felekleriñ
5537

 devr eyledikçe olan 

                                                 
5522

 gelen oġlan bu faķíriñ belinden anasınıñ raģminden düşüp dünyāya gelecek vaķti yaķın olduķda Ģaķ 

Sübģānehū ve Te‘ālā ma‘ŝūma devlet iģsān eyleyip: gelen oġlan bu faķíriñ belinden anasınıñ raģminden 

düşüp dünyāya gelecek vaķti yaķın olduķda Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā ma‘ŝūma devlet iģsān etmegin T / 

gelecek vaķti yaķın olduķda Ģaķ Te‘ālā ma‘ŝūma devlet iģsān etmegin M 
5523

 beyān: i‘lām T, M 
5524

 in‘ām ü iģsānlar: in‘ām ü iģsān T / in‘ām iģsānlar TDK 
5525

 Bu başlık M nüshasında yoktur. 
5526

 benim: ben T, M 
5527

 cümleden fāżılım: üstādım T, TDK 
5528

 birbirinden ziyāde: birbirinden T / biri birinden ziyāde M 
5529

 ‘ālim ü fāżıl ü kāmil: ‘ālim ü kāmil M 
5530

 ma‘rifetleriñizi: ma‘rifeti M 
5531

 hep: T ve TDK’de yok 
5532

 ‘ilm ü: ‘ilm M 
5533

 cihānda siz ķadar: siz ķadar cihānda T, TDK 
5534

 diyü: diyü ķadar ġurrelenip M 
5535

 ben saña: saña ben T / saña TDK 
5536

 olurmuş: olur T 
5537

 felekleriñ: felekler T 
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ŝadālarına
5538

 ķulaķ urup devr-i felekden hezār zaģmetle erġanun dedikleri sāzı peydā 

eyledi ve cümle perdelerini yerli yerine ķoyup bir cins düzen verdi ki insāna nice te’śír 

ederse cümle
5539

 ģayvānāta daĥı insān gibi te’śír etmege
5540

 başladı. Andan ŝoñra bir gün 

ŝaģrāya çıķıp bir perdesini çaldıķda šaġlarda
5541

 ne ķadar vaģşí cān-āverler
5542

 var ise ol 

ŝadāyı işitdikleri gibi cān atıp geldiler ve cümlesi sāza ķulaķ
5543

 urup uyķuya vardılar. Bir 

zamāndan ŝoñra perdesini çevirip bir ġayrı gūne çaldıķda cümlesi uyķudan uyanıp cūş u 

ĥurūşa geldiler ve ŝaģrā yüzünü šutup çekilip gitdiler. Pes Eflāšūn’uñ buncılayın bir sāz 

peydā eyledigi ortalıġa yayılıp pād-şāh meclisine vardıķda Arisšo’dur ġayrete gelip
5544

 niçe 

günler bir tenhā yere
5545

 ķapanıp riyāżetler eyledi. Āĥir hezār zaģmetle ol da bir sāz peydā 

eyleyip ŝaģrāya çıķdı. Pes evvelki perdesini çaldıķda yine
5546

 cümle ģayvānāt gelip uyķuya 

vardı
5547

 lākin ikinci perdesini çaldıķda
5548

 uyķudan uyanmayıp evvelki ģāllerinde ķaldılar. 

Ne ķadar ki sa‘y edip çāreler
5549

 arayagördü aŝlā ol sırra vāŝıl olamayıp ‘āciz ü dermān-de 

ķaldıķda Eflāšūn’a varıp ‘aczler gösterip şākirdligine
5550

 teslím oldu. Pes Eflāšūn’dur sāzını 

ele alıp ol sırrı ögretdikde Arisšo’dur du‘ālar edip ‘öźrler diledi ve
5551

 bir daĥı Eflāšūn’uñ 

yanında hüner
5552

 da‘vāsından nefes urmayıp
5553

 ferāġat edip
5554

 müdārā
5555

 eylemege 

başladı. İskender de bildi kim Eflāšūn’uñ fażíleti sā’ir ģükemādan ziyāde imiş. Pes ‘izzet ü 

ģürmetler edip ķadrini ‘ālí eyledi ve rivāyet olunur ki İskender’iñ ‘ādeti bu idi ki [TDK 

                                                 
5538

 ŝadālarına: ŝadālarından T 
5539

 perdelerini yerli yerine ķoyup bir cins düzen verdi ki insāna nice te’śír ederse cümle: perdeyi yerli yerine 

ķoyup bir cins düzen verdi ki insāna nice te’śír ederse cümle T / TDK’de yok 
5540

 daĥı insān gibi te’śír etmege: insān gibi te’śíre etmeye T / insān gibi te’śir ederdi M 
5541

 šaġlarda: M’de yok 
5542

 cān-āverler: cān-āver T 
5543

 ķulaķ: ķulaġ M 
5544

 gelip: düşüp T 
5545

 yere: yerde TDK 
5546

 çaldıķda yine: çaldı T / çalıp TDK 
5547

 vardı: vardılar T, M 
5548

 perdesini çaldıķda: perdesi ki çaldı T / çaldıķda M 
5549

 ne ķadar ki sa‘y edip çāreler: ne ķadar sa‘y edip çārelerini TDK 
5550

 şākirdligine: şākirdlige M 
5551

 ve: T’de yok 
5552

 hüner: T ve TDK’de yok 
5553

 nefes urmayıp: M’de yok 
5554

 edip: eyledi T, TDK 
5555

 Bu kısımdan (5555. dipnot) 5566. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 



530 

127a] ol zamānda
5556

 ģikmet ‘ilminde cümleden üstād yedi ģakím var idi ki
5557

 dā’imā 

tenhāda anlarla oturup ‘ilm ü ma‘rifet söyleşir idi. Yine günlerde bir gün bu yedi ģakím 

İskender’iñ öñünde meclis ārāste edip ešrāfında her [T 98a] fenden söyleşirleridi.
5558

 

İskender bu ģakímleriñ içinden Eflāšūn’a
5559

 ŝordu kim ‘aceb sizden evvel gelen 

ģükemādan hiç kimse var mıdır ki hüneri sizden ziyāde olup anlarıñ bildigini siz 

bilmeyesiz
5560

 dedikde Eflāšūn İskender’e du‘ālar edip şehr-yārım işitdim ki bir tāríĥde bir 

yer yarılıp içinden bir šılsım āşikāre olmuş. Ol ešrāfıñ çobanlarından biri evvel
5561

 gelip 

gördükde ‘acebā bunda ne var diyü yeri açdıķda görür kim bir meyyit yatır. Dünyādan 

gideli ĥayli zamān olup lākin aŝlā bir ķılına żarar gelmeyip endāmıyla šurur. Çobandır bu 

ģāle ģayrān olup baķarken görür kim meyyitiñ parmaġında ġāyet güzel bir yüzük vardır ki 

miśli görülmemiş.
5562

 Pes çobandır yüzügü gördügü gibi bundan iyi şikār olmaz deyip 

meyyitiñ parmaġından çıķarıp kendi parmaġına šaķar. Aĥşam olduķda ķoyunları öñüne 

ķatıp ĥidmet eyledigi ķoyun ŝāģibine šoġru gidip ķaŝd eder kim yüzügü gösterip ne miķdār 

aķçe deger idügünü [TDK 127b] bile. Pes eve gelip ķoyun ŝāģibidir çobanı gördükde 

ķoyunları su’āl edip ol da cevāb verip bu muŝāģabetde iken ķoyun ŝāģibi görür kim çoban 

gāh ġā’ib olup gāh da āşikāre olur.
5563

 Bu ģālden ta‘accüb edip çobana der kim ne şekil
5564

 

siģr ögrendiñ ki gözümden gāh ġā’ib olup gāh görünürsün. Bunuñ aŝlı nedir dedikde çoban 

bilir kim bu ģāl mührüñ ĥāŝŝası imiş. İnkār edip andan ŝoñra tecrübe eyler görür kim 

parmaġındaki yüzügü yuķarıya çevirip āşikāre eyledikde kendisi de görünür. Aşaġı indirip 

avucu içine
5565

 aldıķda kendisi de gözden ġā’ib olurmuş. Bundan iyi kār olmaz deyip 

hemān ŝabāģ olduķda ķoyunları bıraġıp çırçıplaķ olur ve eline bir keskin ķılıç alıp ol şehriñ 

begi olan kimseniñ ģużūruna girip kendisini gözden ġā’ib eder. Bir zamāndan ŝoñra ortalıķ 

tenhā olup meclisde kimse ķalmadıķda kendisini āşikare eyler. Beg görür kim nā-gāh 

odanıñ ortalıķ yerinde eli ķılıçlı bir ‘uryān ģeríf āşikāre olur. Yüregi aġzına gelip emān 

                                                 
5556

 ol zamānda: TDK’de yok 
5557

 yedi ģakím var idi ki: ģakím kim varise TDK 
5558

 fenden söyleşirleridi: fende söyleşir idi T 
5559

 içinden Eflāšūn’a: içinde T 
5560

 siz bilmeyesiz: söylemeyesiz TDK 
5561

 evvel: TDK’de yok 
5562

 görülmemiş: görülmemişdir TDK 
5563

 olur: olup TDK 
5564

 şekil: müşkil T 
5565

 avucu içine: döndürüp avucu T 
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isteyip çobana siz kimsiz
5566

 [M 58a] diyü su’āl eyledikde ol mel‘ūn daĥı
5567

 peyġamberlik 

da‘vāsı edip eger inanmazsañız
5568

 ben kendimi istedikde ġā’ib edip istedikde āşikāre 

ederim der ve bu yüzden niçe fitne vü fesād eder. Pes şehr-yārım ol ģakímleriñ ŝan‘atına 

hezār āferín ki
5569

 ģikmetle buncılayın mühr peydā edeler.
5570

 Niçe zamān fikr edegördüm 

aŝlā neden olur idügüne ‘aķl erişdiremeyip ģayrān ķaldım dedi.  

 

BU MAĢAL ĢAĶ TE‘ĀLĀ ĢAŻRETLERİ
5571

 İSKENDER’İ ŞEREF-İ NÜBÜVVETLE 

MÜŞERREF EDİP TEKRĀR CİHĀNA SEFER EDİP ĤALĶI ĢAĶ TE‘ĀLĀ’NIÑ 

EMRİNE DA‘VET EYLEMEGE ME’MŪR OLDUĠUDUR 

 

Rivāyet olunur ki İskender niçe zamān Rūm’da oturup ģakímler ve fāżıllarla ŝoģbet 

ederek ne ķadar ‘ulūm
5572

 var ise cümlesinde
5573

 kāmil olup tenhāsında dā’imā Cenāb-ı 

Ģaķ Te‘ālā [T 98b] Ģażretine ‘ibādet ü šā‘at
5574

 edip tażarru‘ u niyāz eylemekde idi. Pes 

bir gece yine bu üslūb üzere ĥalvetde Ģaķ Te‘ālā’ya
5575

 tażarru‘ u niyāz ederken kendisine 

vaģy
5576

 nāzil olup peyġamberlik şerefiyle
5577

 müşerref oldu ve tekrār cihāna sefer edip 

ĥalķı [TDK 128a] šaríķ-ı müstaķíme delālet edip Ģaķ Te‘ālā’nıñ emrini erişdirmege 

me’mūr oldu. Ŝabāģ olduķda ģükemāsını yanına da‘vet edip šaraf-ı Ģaķ’dan sefere me’mūr 

olduġunu
5578

 beyān eyledi. Andan ŝoñra
5579

 oġlu İskenderus’u kendi
5580

 yerine taĥta 

oturdup niçe naŝíģatler eyledi ve anasına oġlunu sipāriş edip ben sefere gitdikden ŝoñra 

                                                 
5566

 5555. dipnottan buraya (5566. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
5567

 ol mel‘ūn daĥı: mel‘ūn M 
5568

 da‘vāsı edip eger inanmazsañız: da‘vāsını edip eger inanmaz iseñiz T / da‘vā edip eger inanmazsañız M 
5569

 ki: T’de yok 
5570

 edeler: ede T 
5571

 Ģażretleri: Ģażreti T, M 
5572

 ģakímler ve fāżıllarla ŝoģbet ederek ne ķadar ‘ulūm: hükemā vü fużalā ŝoģbet ederek ne ķadar ‘ilm T / 

hükemā vü fużalā ile ŝoģbet eder ne ķadar ‘ilm TDK 
5573

 cümlesinde: cümlesinden de M 
5574

 ‘ibādet ü šā‘at: ‘ibādet ve išā‘at TDK 
5575

 Te‘ālā’ya: Te‘ālā T 
5576

 vaģy: peyġamberlik TDK 
5577

 şerefiyle: şerefi ile M 
5578

 me’mūr olduġunu: me’mūriyyetini TDK 
5579

 andan ŝoñra: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
5580

 kendi: T’de yok 
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ĥalķa geregi gibi ģükūmet edip ‘adl ü dād ede ve
5581

 kendi hevāñıza uymayıp Ģaķ 

Te‘ālā’nıñ emreyledigi
5582

 yola gidesiz deyip andan ŝoñra ‘askerinden yüz biñ ādem 

intiĥāb edip ve
5583

 yanına biñ deve yükü māl ü ĥazíne alıp bir mübārek vaķtde 

Maķedonya’dan šaşra çıķdı. Birķaç gün oturup cümle mühimmāt görüldükden ŝoñra ķalķıp 

İskenderiye’ye gitdi. Varıp birķaç gün anda eglenip ģikmetle
5584

 bir āyíne peydā eyleyip 

bir míliñ üstüne dikdiler. Ol āyíneden tamām bir aylıķ yol görünüp her ne cānibden bir 

düşmen ol maģalle ķaŝd edip yüz gösterirse gelmezden bir ay evvel āyínede
5585

 görünüp 

[M 58b] çāresini görürler idi. Andan ŝoñra Mıŝır’a varıp bir niçe gün de
5586

 anda eglenip ol 

maģalden de göçdükde ol zamānda Ķudüs-i Şeríf’de bir žālim kimse musallaš olup niçe 

zamān ol šarafları ķaŝıp ķavurup dā’imā ĥalķa cevr ü
5587

 cefālar edip Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretleriniñ emrine išā‘at eylemez
5588

 bir dínsiz ģeríf imiş. Ol vilāyet ĥalķından bir niçe 

kimse İskender’e ģerífden şikāyet edip eyledigi ķabāģati bir bir beyān eylediler ve dediler 

ki
5589

 şehr-yārım bir cabbār vilāyetimize musallaš olup dā’imā Ģaķķ’a ķulluķ edenlere 

ihānet ü eźiyyet edip kiminiñ mālına ķaŝd eyleyip ve kimini de helāk edip
5590

 kendiniñ 

çirkin ‘ādetiyle
5591

 ortalıġı murdār eylemegin cümlemizi cānımızdan bí-zār eylemişdir. 

Niyāz ederiz
5592

 ki gelip başımızdan bu belāyı def‘ edesiz diyü tažallüm eylediklerinde 

İskender’dir hemān-dem ‘askere fermān edip Ķudüs-i Şeríf cānibine ‘azímet eyledi. Bu 

cānibden
5593

 ol cabbār çünki
5594

 İskender’iñ üstüne sefer eylediginden āgāh oldu. ‘Askerini 

yanına cem‘ edip ķarşı çıķdı. İskender de gelip birbirlerine
5595

 muķābil olduķda evvelki 

                                                 
5581

 ‘adl ü dād ede ve: ‘adl ü dād ede T / ‘adl dād edip TDK 
5582

 emreyledigi: emrine göre T, TDK 
5583

 ve: T ve TDK’de yok 
5584

 ģikmetle: ģikmet ile T, M 
5585

 āyínede: āyíneden M 
5586

 de: M ve TDK’de yok 
5587

 cevr ü: cevr TDK 
5588

 Ģażretleriniñ emrine išā‘at eylemez: Ģażretleriniñ emrine išā‘at eylemezdi M / Ģażretiniñ emrine išā‘at 

eylemez TDK 
5589

 ve dediler ki: ve dediler kim T / dediler ki M 
5590

 kimini de helāk edip: kiminiñ cānına ķaŝd eyleyip TDK 
5591

 ‘ādetiyle: ‘ādeti ile T, M 
5592

 ederiz: eyleriz T, TDK 
5593

 cānibden: cānibde M 
5594

 çünki: T ve TDK’de yok 
5595

 birbirlerine: biri birlerine M 
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ģamlede cümle ‘askeri períşān olup
5596

 kimi helāk [TDK 128b] olup ve kimi de ķaçıp tār 

mār oldular.
5597

 Kendisi de ķatl olunup şerrinden cümle ĥalķ
5598

 ĥalāŝ oldular. Andan ŝoñra 

İskender Ķudüs-i Şeríf’de ģerífiñ tevābi‘ ü müte‘alliķātından ne ķadar ādem var ise 

muģkem teftíş edip ģaķlarından gelmekle ol mübārek yeri pāk ü pākíze eyledi. Andan 

ŝoñra ol yerden göçüp maġrib šarafına revāne olup Efrenc’e ve Endülüs’e varıp niçe 

yerleri
5599

 seyr ü temāşā edip her vardıġı yerde ĥalķa
5600

 Ģaķ Te‘ālā Ģażretine ‘ibādet [T 

99a] ü šā‘at eylemek
5601

 yolunu gösterip anlar da ķabūl eylerler idi.
5602

 Andan ŝoñra niçe 

šaġ ve beyābān geçip
5603

 deryāya geldi. Gemiler yapdırıp cümle ‘askeri ile
5604

 içine girip üç 

ay da deryāda sefer edip niçe cezírelere gelip gördü kim içine ādem ü ādemí-zād
5605

 ayaķ 

baŝmayıp birbirine
5606

 beñzemez ģayvānlar mekān šutmuşlar. Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ 

ŝun‘ u ķudretini temāşā ederek deryāyı da geçip kenāra geldiler. Gemiden šaşra çıķıp [M 

59a] yine yola girdiler. Vāfir yer
5607

 gidip bir beyābāna geldiler kim šopraġı ŝarı ķum idi. 

Ādem baŝdıķça ayaġını āteş gibi yaķar idi.
5608

 Tamām bir ay gidip hezār zaģmetle ol 

ķumlu yeri
5609

 geçdiler. Andañ ŝoñra yolları Deryā-yı Muģíš’e varıp šayandı. İskender 

gördü kim ol maģalde bir ıŝıcaķ çeşme vardır.
5610

 Aĥşam olduķda güneş ol ŝuya batıp nā-

bedíd olur. Ol yerde bir iĥtiyār kimseye bu çeşmeniñ aŝlını ŝorduķda
5611

 pír şehr-yārım bu 

çeşmeyi görenler ģaķíķatine vāķıf olamayıp ötesi nereye
5612

 çıķar idügünü Ģaķ’dan ġayrı 

                                                 
5596

 cümle ‘askeri períşān olup: ‘askeri cümlesini períşān edip T / ‘askeri períşān olup TDK 
5597

 olup ve kimi de ķaçıp tār mār oldular: ve kimi ķaçıp tār ü mār oldular T / ve kimi de tār mār oldular TDK 
5598

 cümle ĥalķ: ĥalķ M / TDK’de yok 
5599

 yerleri: yeri M 
5600

 ĥalķa: T’de yok 
5601

 eylemek: TDK’de yok 
5602

 eylerler idi: eylerleridi TDK 
5603

 niçe šaġ ve beyābān geçip: niçe ve šaġ ve beyābān geçip M / niçe šaġ ve yaban gezip TDK 
5604

 ‘askeri ile: ‘asker ile T / ‘askerle TDK 
5605

 ādem ü ādemí-zād: ādemí vü ādemí-zād T / ādemí-zād TDK 
5606

 birbirine: biri birine M 
5607

 yer: yol TDK 
5608

 āteş gibi yaķar idi: yaķaridi TDK 
5609

 yeri: yerden T, TDK 
5610

 vardır: var M 
5611

 kimseye bu çeşmeniñ aŝlını ŝorduķda: kimseden bu çeşmeden ŝorduķda T / kimseden bu çeşmeyi ŝorup 

TDK 
5612

 ģaķíķatine vāķıf olamayıp ötesi nereye: ģaķíķate vāķıf olamayıp ortası nereye T / ģaķíķatine vāķıf 

olamayıp ötesi nere TDK 
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kimse bilmez dedi. Andan ŝoñra deryāyı geçip bir beyābāna geldiler ve niçe šaġ ve 

ŝaģrālardan
5613

 geçip ‘acā’ib ü ġarā’ib görerek
5614

 āĥir bir yere gelip gördüler kim siyāh 

šaşdan bir yüksek šaġ var. ‘Acebā ötesinde ne var ki ĥaber alalım
5615

 deyip ol maģalle bir 

niçe ādem gönderip hezār zaģmetle šaġıñ başına çıķdıķları gibi ķahķaha ile gülüp 

kendilerini götürüp öte šarafa pertāb eylediler ve daĥı
5616

 gelmeyip nā-bedíd oldular. 

İskender
5617

 bu ģāli gördükde ģayrān olup ‘acebā bunuñ ötesinde ne şekil
5618

 temāşā var ki 

bu ādemler böyle
5619

 bí-iĥtiyār kendilerini atalar? Şundan bir ĥaber alsaķ deyip kendisini 

atmamaķ için
5620

 niçe tedbír edegördüler çāre olmayıp yine her kim šaġa çıķdı ise bí-iĥtiyār 

öte šarafa çekilip gitdi. [TDK 129a] Bu šaríķla niçe ādem żāyi‘ olup ‘āciz ü dermān-de
5621

 

ķaldıķlarında ‘asker içinde bir ‘āķil ü hünerli kimse var idi. Oġlunu yanına alıp İskender’iñ 

ģużūruna geldi ve şehr-yārım ben varıp ĥaber almaķ için bir
5622

 tedbír eyledim. Oġlumu 

yanıma alıp bile gidelim
5623

 ve anı šaġıñ depesine
5624

 yaķın yerde ķoyup kendim depeniñ 

üstüne çıķıp göreyim. Eger kendimi żabš edebilirsem
5625

 ne güzel! Ģużūruñuza gelip vāķi‘ 

ģāli beyān
5626

 edeyim ve eger gelemeyip ben de ġayrılar gitdigi yola gitmek görünürse
5627

 

aģvāli oġluma söyleyeyim gelip size beyān eylesin ve eger dilim šutulup söylemege de 

dermān olmazsa
5628

 bir kaġıda yazıp yine oġlum ile size göndereyim dedi. [M 59b] 

İskender de ne güzel hemān varıp bir ĥaber getir ki bu sırrıñ ģaķíķatine vāŝıl olayız
5629

 

                                                 
5613

 ŝaģrālardan: ŝaģrālar M 
5614

 ‘acā’ib ü ġarā’ib görerek: ‘acā’ibler gördüler M 
5615

 ötesinde ne var ki ĥaber alalım: ötesinde vardır ki bir ĥaber alayım T / ortasında ne var ki bir ĥaber 

alayım TDK 
5616

 daĥı: tā bir daĥı T, TDK 
5617

 İskender: İskender’dir T, TDK 
5618

 şekil: müşkil T 
5619

 böyle: T ve M’de yok 
5620

 kendisini atmamaķ için: kendisi atılmamaġiçin M 
5621

 dermān-de: ģayrān TDK 
5622

 almaķ için bir: almaġiçin bir M / almaķ için TDK 
5623

 alıp bile gidelim: bile gidelim T / alıp bile gideyim M 
5624

 ve anı šaġıñ depesine: ve anı šaġıñ depesinde T / šaġıñ depesine TDK 
5625

 kendimi żabš edebilirsem: żabš edebilirsem kendimi T, TDK 
5626

 beyān: i‘lām M 
5627

 görünürse: görünür ise M 
5628

 söylemege de dermān olmazsa: söylemege de dermān olmaz ise M / söylemege dermān olmazsa TDK 
5629

 ki bu sırrıñ ģaķíķatine vāŝıl olayız: M’de yok 
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dedikde ģeríf yanına kaġıd ķalem alıp oġlu ile
5630

 çekilip gitdiler ve šaġa bir miķdār 

yere
5631

 çıķdıķda oġlunu ol yerde
5632

 bıraġıp kendisi depeye çıķdı
5633

 ve öte šarafa baķdıġı 

gibi derģāl bir kaġıd yazıp oġluna atıp kendisi öte šarafa cān atdı. [T 99b] Pes oġlandır 

kaġıdı alıp gelip İskender’e verdikde kaġıdı oķuyup
5634

 yazmış ki šaġıñ yolu bir cins ŝarp 

ki çıķınca ādemiñ cānı boġazına gelir.
5635

 Šāķati šāķ olmaġın bir daĥı aşaġı inmege 

dermānı ķalmaz. Çünki ben de hezār zaģmetle ol šaġa çıķmaġa ‘azímet eyledim. Ķıyās 

eyledim ki ol yolda helāk olup šaġıñ başına çıķmadan cān veririm.
5636

 Hele ne ģāl ise
5637

 

depeniñ üstüne çıķıp öte šarafına
5638

 baķdıķda gördüm bir güzel yerdir ki ‘ömrümde aña 

beñzer bir yer görmemişdim.
5639

 Cennet miśāli cümle bāġ u bāġ-çe
5640

 olup gūnā-gūn 

çiçeklerle
5641

 ortalıķ zeyn olmuş yer yer āb-ı ģayāt gibi ŝular çaġlayıp aķar. Šopraġı ŝanki 

misk ü ‘anber hevā esdikçe ādemiñ dimāġını mu‘aššar eyleyip ķuşlarınıñ ŝadāsı ĥod ādemi 

mest eyler. Geriye baķdım šaġ yolunuñ zaģmetini görüp öñümde
5642

 ise buncılayın źevķ 

u
5643

 ŝafā görünmegin bir daĥı geri dönmek šabí‘ate
5644

 güç gelip cehennemden çıķıp 

cennete yaķlaşmış iken
5645

 tekrār iĥtiyārım
5646

 ile cehennem yoluna gitmek lāzım gelmegin 

nā-çār öte šaraf iĥtiyār olunup vāķi‘ ģāl ģużūr-ı hümāyūna i‘lām olundu. Hemān 

devletle
5647

 bāķí oluñ deyip sözünü tamām eylemiş. İskender kaġıdı oķuyup ‘asker ĥalķı bu 

                                                 
5630

 ģeríf yanına kaġıd ķalem alıp oġlu ile: ģerífi yanına alıp kaġıd ve ķalem ile oġluyla T / ģerífi yanına alıp 

kaġıd ve ķalem ve oġluyla TDK 
5631

 šaġa bir miķdār yere: šaġı bir miķdār yer M / šaġdan bir miķdārını TDK 
5632

 yerde: yere T 
5633

 çıķdı: gitdi T, TDK 
5634

 gelip İskender’e verdikde kaġıdı oķuyup: gelip İskender’e kaġıdı oķuyup T / İskender’e getirdi TDK 
5635

 ādemiñ cānı boġazına gelir: ādem cānı boġazına gelir T / ādem cānı boġazına çıķıp M 
5636

 çıķmadan cān veririm: çıķmadan cān verem T / çıķıp cān verem TDK 
5637

 ne ģāl ise: bir ģāl ile T 
5638

 šarafına: šarafa T 
5639

 bir yer görmemişdim: yer görmemişidim TDK 
5640

 miśāli cümle bāġ u bāġ-çe: miśli cümle bāġ u bāġ-çe T / miśāl cümle bāġ bāġ-çe M 
5641

 çiçeklerle: çiçekleri ile T, TDK 
5642

 šaġ yolunuñ zaģmetini görüp öñümde: šaġ yolunuñ zaģmeti görünüp öñümde M / šaġıñ yoluna zaģmetini 

görüp uġrumda TDK 
5643

 źevķ u: źevķ TDK 
5644

 geri dönmek šabí‘ate: šabí‘ate geri dönmek T, TDK 
5645

 yaķlaşmış iken: yaķlaşmış gibi T / yaķlaşmışiken TDK 
5646

 iĥtiyārım: iĥtiyārı T, M 
5647

 devletle: devlet ile T 
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ģālden ĥaber-dār
5648

 olurlarsa cümlesi varıp görmege cān atarlar [TDK 129b] deyip ŝaķladı 

ve bu rāzı
5649

 kimseye söylemeyip açmaz ķodu ve bu maģalde eglenmek ĥašādır deyip 

hemān-dem göç edip yine yola girdi. Niçe beyābān geçip ģayvānātdan ġayrı
5650

 bir şeye 

rāst gelmediler. Āĥir bir šaşlı yere gelip hezār zaģmetle ol yerden de
5651

 geçip bir ŝaģrāya 

geldiler kim Şeddād’ıñ yapdıġı Bāġ-ı İrem ol maģalde idi. Pes İskender içine girip temāşā 

eyledi. [M 60a] Gördü ki
5652

 cümle aġaçları altından olup yemişleri la‘l ü cevāhir ve inci 

idi ve
5653

 ŝāfí billūrdan ģavżlar ve köşklerle ser-ā-pā içi müzeyyen. Ešrāfını seyrederek bir 

büyük köşke geldiler
5654

 gördüler kim bir kerpicí altından ve bir kerpicí gümüşden olup 

içine la‘l ü cevāhir ile zínet verilmiş idi.
5655

 Andan ŝoñra bir köşke daĥı
5656

 geldiler ki
5657

 

ŝāfí ‘aķíķden idi. Anı da temāşā eyledikden
5658

 ŝoñra ŝāfí altından bir ķubbeye
5659

 gelip 

gördüler kim
5660

 Şeddād bin ‘Ād’ıñ mezārı içinde imiş. Ķapısı üstüne bir levģ üzerine 

yazılmış idi
5661

 ki ey bu maģalle gelen pād-şāh-ı kām-kār! Bizim ģālimizi görüp bundan 

‘ibret alasın ve bilesin ki bu rūzgārda kimse pāy-dār olmayıp elbetde cihāna gelen gitse 

gerekdir.
5662

 Pes vaķtiñi ġanímet bilip cihānıñ reng ü būyuna aldanıp ķalmayasın diyü niçe 

naŝíģatler olunmuş.
5663

 İskender’dir levģı oķuyup Şeddād’ıñ
5664

 ģālinden ‘ibret alıp 

                                                 
5648

 bu ģālden ĥaber-dār: āgāh T, TDK 
5649

 ve bu rāzı: M’de yok 
5650

 ġayrı: ġayr M 
5651

 ol yerden de: ol yerden T / ol yeri M 
5652

 ki: kim TDK 
5653

 cevāhir ve inci idi ve: cevāhir ve inci idi M / cevāhirden ve inci idi ve TDK 
5654

 köşklerle ser-ā-pā içi müzeyyen. Ešrāfını seyrederek bir büyük köşke geldiler: niçe köşkleri gelip T / niçe 

köşkler ve gelip TDK 
5655

 içine la‘l ü cevāhir ile zínet verilmiş idi: içine la‘l ü cevāhir ile müzeyyen etmişler idi T / içini la‘l 

cevāhirle müzeyyen etmişleridi TDK 
5656

 bir köşke daĥı: bir köşke T / ŝāfí altından bir köşke daĥı TDK 
5657

 ki: M ve TDK’de yok 
5658

 ‘aķíķden idi. Anı da temāşā eyledikden: ‘aķíķden iki yanında temāşā eylediler. Andan TDK 
5659

 bir ķubbeye: bir köşke ve bir ķubbeye TDK 
5660

 kim: T ve M’de yok 
5661

 üstüne bir levģ üzerine yazılmış idi: üzere bir levģ üstüne yazılmış idi M / üstüne bir levģ üzerine 

yazılmışidi TDK 
5662

 olmayıp elbetde cihāna gelen gitse gerekdir: olup ķalmasa gerekdir T / olup ķalmasa gerekdir. Elbette 

cihāna gelen gitse gerekdir TDK 
5663

 diyü niçe naŝíģatler olunmuş: deyip naŝíģatler olunmuş T, TDK 
5664

 Şeddād’ıñ: Şeddād’ı M 
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İrem’den šaşra çıķdı ve aŝlā
5665

 içinden bir ģabbe almayıp ‘askere de
5666

 tenbíh olunup 

kimse
5667

 bir šaşını yerinden ayırmadı. Andan ŝoñra o
5668

 maģalden de
5669

 göçüp yine 

beyābāna gitdiler. Āĥir bir yere geldiler kim aŝlā otdan ve ŝudan nişān olmayıp güneşiñ 

ģarāretinden cümle ešrāfı yanıp ķapķara olmuşdu.
5670

 İçinde bölük bölük yaban ādemlerine 

rāst gelip İskender ģāllerinden su’āl eyledikde dediler kim dā’imā bu ŝaģrālarda olup
5671

 

yırtıcı cān-āverler [T 100a] gibi ģayvānātdan ne bulunursa anı
5672

 ŝayd edip ġıdāmız oldur. 

Etlerini
5673

 yiyip derisini giyip anıñla geçiniriz. Ŝuyla āteş nedir bilmeziz.
5674

 Āteşimiz 

güneş ve ŝuyumuz bulut olup yaġmur yaġdıķça içip ĥoş geçiniriz
5675

 dediler. Anları geçip 

bir yere daĥı geldiler ki
5676

 ol yeriñ ĥalķı
5677

 cümle keler yerler idi. Ol maģalli de geçip 

ĥayli
5678

 yer gitdikden ŝoñra bir şehre geldiler kim hevāsı güzel ve cümle ādemleri
5679

 ĥūb 

olup aŝlā içlerinde iĥtiyār kimse yoġdu.
5680

 Pes İskender birķaç gün ol maģalde ķarār edip 

bunlara in‘ām ü
5681

 iģsānlar eyledi ve Ģaķ Te‘ālā’nıñ emrini beyān edip cümlesine [TDK 

130a] dín yolunu
5682

 ögretdi. Andan ŝoñra ol maģalden de göçüp gitdiler. Niçe beyābānlar 

geçip
5683

 deryā kenārına [M 60b] geldiler. Bir niçe gün o
5684

 maģalde ķarār edip gemiler 

yapdırıp içine girdiler ve
5685

 kāmil bir ay deryā yüzünde sefer edip kenāra geldiklerinde 

                                                 
5665

 ve aŝlā: M’de yok 
5666

 ‘askere de: ‘asker T / ‘askere TDK 
5667

 kimse: kimseler M 
5668

 o: ol M, TDK 
5669

 de: T ve TDK’de yok 
5670

 olmuşdu: olmuş idi T / olmuşidi TDK 
5671

 bu ŝaģrālarda olup: ŝaģrāda olup M / bu ŝaģrālarda TDK 
5672

 bulunursa anı: bulunur ise T / bulunursa TDK 
5673

 etlerini: etini T 
5674

 Ŝuyla āteş nedir bilmeziz: Ŝu ile āteş nedir bilmeyip T, M 
5675

 geçiniriz: geçeriz M 
5676

 ki: kim M 
5677

 ĥalķı: ādemísi T, TDK 
5678

 ol maģalli de geçip ĥayli: ol maģalden geçip ĥaylice T / ve ol maģalden de geçip ĥaylice TDK 
5679

 ādemleri: ādemíleri T, TDK 
5680

 kimse yoġdu: yoġidi T, TDK 
5681

 in‘ām ü: in‘ām M, TDK 
5682

 dín yolunu: M’de yok 
5683

 gitdiler. Niçe beyābānlar geçip: gitdikde niçe beyābāndan gidip T, TDK 
5684

 o: ol M, TDK 
5685

 yapdırıp içine girdiler ve: yapdılar. İçine girip M 
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yine deryādan šaşra çıķıp otlu ve
5686

 ŝulu güzel yer olmaġın bir hafta ol maģalde
5687

 ķarār 

edip rāģat eylediler. Andan ŝoñra ol maģalden de göçüp yola girdiler ve
5688

 birķaç menzil 

gitdikden ŝoñra ĥaber aldılar ki ol šarafda cennete beñzer bir güzel yer olmaġın bir ālāy 

ķavm gelip ol maģalde ķarār eylemişler ve her biri šoġru yoldan çıķıp şeyšāna uymuşlar. 

Her bir evde olan cemā‘at içlerinden birini šutup bir küp şırlaġan
5689

 yaġınıñ içine
5690

 

ķorlar imiş. Ķırķ elli gün ol yaġıñ içinde šurup cümle gövdesi eriyip bir şey ķalmadıķda 

ģerífi küpden çıķarıp başını gövdesinden cüdā ederler imiş ve
5691

 ol kelleyi öñlerine ķoyup 

dā’imā aña šapıp bir müşkilleri olduķda bir çubuķ ile ol
5692

 başa urduķlarında içinden bir 

ŝadā çıķıp ŝorduķları her ne ise cevāb verir imiş ve gelecekde ne ķadar şey
5693

 var ise 

cümlesinden ĥaber verip her ne derse cümlesi gelip çıķdıġından ol aģmaķ ķavm dā’imā ol 

kelleniñ emrine boyun verip sözüne išā‘at ederler imiş. Çünki İskender ol ķavmiñ 

buncılayın yaramazlıķlarından ĥaber-dār oldu. Hemān-dem ol šarafa ‘azímet eyleyip gelip 

gördü kim cümle ešrāfı bāġ u
5694

 bāġ-çeli bir güzel yerdir ve
5695

 aģvāllerini ŝorduķda 

muķaddemā ĥaber aldıġı gibi birer bostān oyuġunu kendilerine reh-nümā edinmişler
5696

 ve 

şeyšānıñ ol kelleye girip bunlara iġvā verdiginden ĥaberleri olmayıp ol ŝadāyı gerçekden ol 

baş ŝāģibi
5697

 söyler ŝanıp dā’imā işleri bunuñ gibi ēalālet
5698

 imiş. Pes İskender emreyledi 

o
5699

 kelleleri ķırdılar
5700

 ve yaġ küplerini döküp bunlarıñ gitdikleri
5701

 yol ēalālet yolu 

olduġuna
5702

 niçe delíller getirip ol ķavme Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ emrini beyān edip 

                                                 
5686

 ve: M’de yok 
5687

 maģalde: yerde T, TDK 
5688

 girdiler ve: girdiklerinde T, TDK 
5689

 birini šutup bir küp şırlaġan: birini šutup bir küp şırġan M / birin šutup bu küp şırlaġan TDK 
5690

 içine: içinde T, TDK 
5691

 ve: T’de yok 
5692

 ile ol: ol ol M 
5693

 şey: M’de yok 
5694

 bāġ u: bāġ TDK 
5695

 ve: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
5696

 edinmişler: eylemişler M 
5697

 ŝāģibi: TDK’de yok 
5698

 ēalālet: T ve TDK’de yok 
5699

 o: ol T, TDK 
5700

 ķırdılar: ķırıp M 
5701

 gitdikleri: gitdigi M 
5702

 yolu olduġuna: olduġuna M / yoldur diyü olduġuna göre TDK 
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içlerine kendi yanında olan ‘ālimlerden birini ķoyup ol maģalden de göçüp
5703

 niçe šaġ ve 

ŝaģrālar geçip
5704

 bir šaşlı yere geldiler. Hezār zaģmetle andan da
5705

 geçip elmās [M 61a] 

ma‘denine gelip gördüler kim bir maġāra gibi çuķuruñ içi elmāsla
5706

 māl-ā-māl olup lākin 

ešrāfını menāre gibi ģesāba gelmez yılanlar iģāša eylemegin [T 100b] yanına varılıp 

içinden [TDK 130b] bir šaş almaķ
5707

 mümkin degildir ve
5708

 ol maġāranıñ ķarşısında ġāyet 

ŝarp bir šaġ olup her bir deliginde šuşencel dedikleri ķuşlar mekān šutmuşlar.
5709

 Āĥir bunu 

fikr eylediler kim ol elmās olduġu yere et atalar tā ki
5710

 varıp ol elmāslara yapışa. Ba‘dehū 

ķuşlardır süzülüp eti ķapdıķda götürüp giderken etden düşen elmāsları devşireler. Pes 

bunuñ üzerine biñ dāne ķoyun boġazlayıp pāre pāre eylediler. Andan ŝoñra ol çuķura birer 

ikişer atdıķça pārelerdir aşaġı inip elmās ete šoz gibi yapışdı. Ķuşlardır eti gördüklerinde 

süzülüp kapmaġa başladılar ve alıp mekānlarına šoġru götürüp giderken
5711

 düşen elmāsları 

alıp İskender’e götürürler idi.
5712

 Bu šaríķla
5713

 çuķurda olan elmāsları cümle çıķarıp 

yılanlardan ġayrı bir şey ķalmadı ve et pārelerinden ģesāba gelmez elmās dökülüp 

cümlesini devşirip İskender’e götürdüler. Andan ŝoñra ol maģalden göçüp tamām bir ayda 

hezār zaģmetle ol šaşlı yeri geçip
5714

 bir güzel yere geldiler gördüler kim bir tüvānā cüvān 

šurmadan
5715

 çift sürüp ekin eker. İskender’dir cüvānıñ yanına gelip ol yeriñ aģvālinden 

su’āl eyleyip cümle ĥaberleri aldıķdan
5716

 ŝoñra dedi ki seni yanımıza alıp niçe ‘izzet ü 

ikrāmlar edelim tā ki buncılayın zaģmetden ĥalāŝ olup rāģatla źevķ u
5717

 ŝafāda olasın. 

                                                 
5703

 getirip ol ķavme Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ emrini beyān edip içlerine kendi yanında olan ‘ālimlerden 

birini ķoyup ol maģalden de göçüp: getirip birini ķoyup ol maģalden de göçüp T / getirdi ve ol ķavme Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleriniñ emr beyān edip içlerinden kendi yanında ol ‘ālimlerden birini ķoyup ol maģalden de 

göçdü M 
5704

 geçip: gezip T, TDK 
5705

 andan da: anı da M, TDK 
5706

 elmāsla: elmās ile T 
5707

 almaķ: alınmaķ M 
5708

 ve: TDK’de yok 
5709

 šutmuşlar: šutup TDK 
5710

 tā ki: tā kim T / TDK’de yok 
5711

 götürüp giderken: götürür iken T 
5712

 götürürler idi: götürürleridi TDK 
5713

 šaríķla: šaríķ ile T 
5714

 ol šaşlı yeri geçip: ol šaşlı yere gelip andan göçdüler ve T / bir šaşlı yere gelip andan göçdüler TDK 
5715

 šurmadan: šurmayıp TDK 
5716

 ĥaberleri aldıķdan: ĥaberleri olduķdan T / ĥaber aldıķdan M 
5717

 źevķ u: źevķ TDK 
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Bunuñ gibi yerde çift sürmekden ne biter? Bizim yanımızda niçe manŝıblara erip devlete 

düşersin dedikde cüvān dedi kim ey şehr-yār-ı ‘ālí-şān! Buyurduġuñuz üzere źevķ u
5718

 

ŝafāda olmaķ yine muķaddemā rāģata mu‘tād olan kimselere göredir.
5719

 Biz ise
5720

 ata ve 

dedemizden dā’imā bunuñ gibi işde olmaġı görmegin bize buncılayın çift sürmek siziñ 

rāģatıñızdan hezār mertebe ziyāde rāģat u ŝafādır diyü cevāb verdikde İskender’e cüvānıñ 

cevābı ĥoş gelip göreyim Ģaķ Te‘ālā Ģażretlerini
5721

 bilir mi deyip [M 61b] ŝordu kim seni 

kim ĥalķ edip günden güne saña ķuvvet ü ķudret verip āfātdan ŝaķlamaġla bu ģāle getirdi 

bilir misin tā ki sen de anıñ ķulluġundan ġāfil olmayıp
5722

 emr ü fermānına išā‘at üzere 

olasın dedikde cüvāndır cevāb verip ey Ģaķ Te‘ālā’nıñ peyġamberlik şerefiyle müşerref
5723

 

olup
5724

 [TDK 131a] ĥalķa yol gösterici olan şehr-yārım!
5725

 Dā’imā ķulluķ eyledigim ol 

Ĥudā-yı Müte‘āl Ģażretidir ki bu lāciverdí rengli
5726

 āsmānı ķudretiyle ícād edip 

yeryüzünde olan otları
5727

 ve aġaçları ve insānı cümle yoķdan var eyledi ve beni ibtidā-yı 

ĥilķatimden bu ana gelince dürlü dürlü ni‘metine ġarķ eyledi. Pes vücūdumda olan her 

ķılda
5728

 bir dil olup iģsān eyledigi ni‘metlerden biriniñ şükrü için ‘ömrüm
5729

 olduķça 

ģamd ü śenā eylesem ‘uhdesinden gelmek muģāldir ve cümle
5730

 ni‘metden biri seniñ gibi 

peyġamber-i ‘ālí-şānı bu maģalle getirmegin siziñle buluşmaġı müyesser eyledi. Sizler bu 

maģalle teşríf eylemezden niçe gün muķaddem vāķı‘amda gelecegiñizden
5731

 āgāh olup 

size muntažır idim. [T 101a] Ģaķķ’a çoķ şükrler ki ben
5732

 ol devlete yetişdim dedi.
5733

 

İskender gördü kim cüvān vāķıf-ı esrār-ı nihān olup geregi
5734

 gibi Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ 

                                                 
5718

 źevķ u: źevķ TDK 
5719

 olan kimselere göredir: olanlaradır T / edinenleredir TDK 
5720

 ise: M’de yok 
5721

 Ģażretlerini: Ģażretini T, TDK 
5722

 ķulluġundan ġāfil olmayıp: ķulluġunda olup M 
5723

 peyġamberlik şerefiyle müşerref: peyġamberlik şerefiyle mümtāz T / peyġamberligi şerefiyle mümtāz M 
5724

 olup: olan T / olan ve TDK 
5725

 şehr-yārım: şehr-yār T, TDK 
5726

 lāciverdí rengli: lāciverdí reng T / lāciverdíniñ M 
5727

 otları: otlu otları TDK 
5728

 olan her ķılda: olan her ķıl T / her ķıl TDK 
5729

 şükrü için ‘ömrüm: şükrü ‘ömrüm āĥir M / şükrüçin ‘ömrüm TDK 
5730

 cümle: cümle ve M 
5731

 gelecegiñizden: gelecegizden T, M 
5732

 ben: M’de yok 
5733

 dedi: T ve TDK’de yok 
5734

 geregi: gerek T 
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ķulluġuna bel baġlamış. Pes İskender
5735

 gördü kim bu cüvān yetişmişlerdendir.
5736

 Cüvāna 

śenā edip ĥıl‘at giydirip in‘ām ü iģsān ile ġarķ
5737

 eyledi ve ol yerden de
5738

 geçip yine yola 

girdi.
5739

 Niçe beyābān geçdikden ŝoñra bir yere geldiler
5740

 kim aŝlında ġāyet ma‘mūr yer 

olup lākin ŝoñradan mürūr-ı eyyāmla ĥarāb olmuş. Pes İskender ol maģālde ķarār edip az 

zamānıñ içinde ol yeri
5741

 evvelkiden ziyāde ma‘mūr edip nāmını İskender-ābād ķodu ve ol 

yerden de göçüp Hindūsitān ŝınırına vāŝıl olup Hindūsitān’a girdiler. Faŝl-ı bahār olup 

‘ālemiñ güzelligi vaķti
5742

 olmaġın šaġ ve ŝaģrālar cümle çiçeklerle zeyn olmuşdu.
5743

 Her 

gün bir dürlü temāşāya rāst gelip seyrederek Ķandehār’a geldiler. Ol maģālde bir ‘ažím 

kilise var idi. Ĥarāb edip içinde ŝāfí altından bir put var idi ki iki gözleri yerine
5744

 birer 

cevāhir-i źí-ķıymet
5745

 ķomuşlar idi. İskender’dir ol putu pārelemege fermān eyledikde ol 

kilisede olan ķızlardan biri gelip İskender’e du‘ālar edip dedi ki ey
5746

 şehr-yārım! Bu 

putuñ bir ġaríb ģikāyesi vardır. Zamān-ı ķadímde bu kilise bir vírāne idi. Günlerde bir gün 

iki dāne ķuş gelip ol vírāneniñ ķubbesi üstüne ķondular. Her biriniñ aġzında ġāyet a‘lā 

birer dāne
5747

 cevāhir var idi. Ķuşlardır gelip ķonduķda ĥalķ aġızlarında olan cevheri
5748

 

gördüler. ‘Aceb şu ķuşları nice šutup şu cevherleri
5749

 alsaķ diyü tedbíre muķayyed iken 

hemān-dem ķuşlardır aġızlarında olan
5750

 cevherleri bıraġıp
5751

 [TDK 131b] uçdular. Pes 

ĥalķdır gelip bu
5752

 cevheri aldıķlarında sen alırsın yoķ ben alırım diyü biri biriyle
5753

 

                                                 
5735

 İskender: İskender’dir M 
5736

 gördü kim bu cüvān yetişmişlerdendir: M’de yok 
5737

 in‘ām ü iģsān ile ġarķ: in‘ām ü iģsānlar M / in‘ām iģsānla ġarķ TDK 
5738

 de: T’de yok 
5739

 geçip yine yola girdi: göçüp yine yola girerdi M / geçip yine yoluna girdi TDK 
5740

 geldiler: geldi M 
5741

 az zamānıñ içinde ol yeri: o zamānıñ içinde ol yeri de M 
5742

 vaķti: vaķt M 
5743

 olmuşdu: olmuşidi TDK 
5744

 Bu kısımdan (5744. dipnot) 5775. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5745

 birer cevāhir-i źí-ķıymet: źí-ķıymet cevāhir T / iki M 
5746

 ey: T’de yok 
5747

 ġāyet a‘lā birer dāne: ġāyetle güzel birer TDK 
5748

 cevheri: cevher T 
5749

 cevherleri: cevherlerini nice T 
5750

 aġızlarında olan: aġızlarından ol T 
5751

 bıraġıp: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
5752

 bu: T’de yok 
5753

 biri biriyle: birbiri ile T 
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nizā‘a düşdüler. Āĥir ol zamānda bu vilāyetiñ ģākimi olan kimse
5754

 bunu münāsib gördü 

kim altından bir put yapıp bu cevherleri gözleri yerine ķoyalar. Pes cümle ĥalķ bu ķavle 

rāżí olup bu putu yapıp bu cevherleri de gözlerine
5755

 ķodular. Şehr-yārımızdan ricā ederiz 

ki bu putu bozmayıp yine bize vereler tā ki biz de bu iģsānları muķābelesinde ĥidmetde 

bulunup bunda bir defíne vardır kim içinde ģesāba gelmez la‘l ü
5756

 cevāhir ve altın vardır 

şehr-yārımıza gösterelim dediler. Pes İskender’dir ol putu ķırmaķdan ferāġat edip
5757

 ķıza 

verdi. Ol da putu alıp defíneniñ yerini gösterdi. Ķazdılar. Dedigi gibi içinden
5758

 ģesāba 

gelmez māl çıķıp bir miķdārını ‘askere verip ķalanını mírísine
5759

 żabš eyledi. Andan ŝoñra 

ol maģalden de
5760

 göçüp niçe beyābān u kūh aşdıķda Çín’e vardılar. Pes Ĥāķān-ı Çín 

İskender’iñ geldiginden āgāh olduķda niçe píşkeşlerle ķarşı çıķıp istiķbāl eyledi. Gelip 

şehre yaķın yere ķondular. Her gün Ĥāķān šarafından żiyāfetler olunup píşkeşler çekilir idi. 

Pes İskender Ĥāķān’a Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ emrini beyān eyledikde ķabūl eyleyip išā‘at 

eyledi. Andan ŝoñra İskender ol maģalden göçmek murād eyledikde [T 101b] Ĥāķān’a 

emreyledi kim yanınca bile gide. Ĥāķān da fermān üzere tedārikini görüp İskender’le
5761

 

ķalķıp yola girdiler. Tamām ķırķ gün gidip Çín deryāsı kenārına geldiler. Ol ešrāfıñ 

aģvālinden āgāh olanlar İskender’e dediler kim şehr-yārım bu deryā
5762

 içinde bir cezíre 

vardır ki her gece deryā
5763

 mālikíleri ol cezíreye çıķıp ŝabāģa dek dürlü dürlü naġmeler 

eylerler. Şöyle ki ol āvāzı işiden ādem mest ü
5764

 medhūş olur diyü vāķı‘ ģāli beyān 

eylediklerinde İskender emreyledi kim bir gemi peydā edeler. Kendi ĥavāŝŝıyla içine girip 

ol cezíreye vardılar. Ol gece anda ķarar eylediler.
5765

 Çünki geceniñ bir miķdārı geçdi. 

Dedikleri gibi deryādan niçe deñiz mālikíleri çıķıp
5766

 kenāra geldiler ve gūnā-gūn 

                                                 
5754

 kimse: kimesne TDK 
5755

 cevherleri de gözlerine: cevherlerine gözüne T 
5756

 la‘l ü: la‘l TDK 
5757

 ķırmaķdan ferāġat edip: T’de yok 
5758

 içinden: içinde T 
5759

 mírísine: míríye TDK 
5760

 de: T’de yok 
5761

 İskender’le: İskender ile T 
5762

 deryā: diyār T 
5763

 deryā: deñiz TDK 
5764

 mest ü: mest TDK 
5765

 eylediler: eyledi T 
5766

 çıķıp: geçip TDK 
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naġmeler eylemege başladılar.
5767

 İskender gördü kim bunlarıñ ŝadāsı bir cins mü’eśśir ki 

işiden ādem bí-iĥtiyār çāk-i giríbān eyler. Ŝabāģa dek [TDK 132a] bunları diñleyip ol 

maģalde eglendiler. Ŝabāģ olduķda yine gemiyi ‘asker-gāha doġru sürüp kenāra geldiler. 

Andan ŝoñra cümle ‘askeri Ĥāķān’a sipāriş edip kendisi bir miķdār ādemle
5768

 Belinas 

ģakími yanına alıp yine gemiye girdiler ve bir niçe gün sefer edip ‘acā’ib ü ġarā’ibler 

temāşā eylediler. Artıķ gidilmesi mümkin olmayan yere vardıķlarında gemi re’ísi şehr-

yārım bundan öte giden gemi bir daĥı selāmet yaķasını šutamaz dedikde ol maģalde bir aša 

var idi. Nişān için bir míl dikdiler tā ki ol maģalle gelen gemiler nişānı gördüklerinde öte 

šarafına
5769

 geçmeyip geri
5770

 döneler diyü ‘alāmet ola. Andan ŝoñra bir šarafa daĥı sefer 

edip gelip gördüler kim ol maģal girdāb olmaġın
5771

 içine düşen gemi bir daĥı ĥalāŝ 

olamayıp helāk olur
5772

 ve bu girdābıñ öte šarafında bir aša var. Pes bu girdāba girip ašaya 

geldiler. Belinas ģakím İskender’iñ emriyle
5773

 šılsımdan bir šavul yapıp ol cezíreye bir míl 

dikip üstüne aŝdı tā ki ĥašā ile ol girdāba düşen gemiler ol šavulu çalıp ĥalāŝ olalar. Andan 

ŝoñra dönüp ‘asker olduġu yere geldiler ve kenāra çıķıp Ĥāķān’la görüşüp vardıķları 

yerlerde gördükleri ‘acā’ibi naķl edip ol gece anda ķaldılar. Ŝabāģ olduķda cümle 

‘askerle
5774

 ķalķıp
5775

 [M 62a] yola girdiler. Niçe menzil geçdikden ŝoñra gördüler kim 

deryā kenārında bir ma‘mūr şehr žāhir oldu. İskender bu şehr nedir diyü Ĥāķān’a su’āl 

eyledikde cevāb verip şehr-yārım ġāyet güzel ma‘mūr bir
5776

 şehr olup içi dürlü dürlü 

ni‘metlerle šopšoludur lākin her
5777

 ŝabāģ gün šoġduķda deryādan bir ‘ažím kütürdü peydā 

olur. Şöyle ki işiden ādemiñ
5778

 ödü yarılır. Şehr ĥalķı ol vaķtde cümle
5779

 zír-i zemínlere 

girip ŝaķlanırlar. Güneş
5780

 šoġup ķuşluķ vaķti olduķda ŝadā
5781

 kesilmegin her biri 

                                                 
5767

 başladılar: başladıķlarında T 
5768

 ādemle: ādem ile T 
5769

 šarafına: šarafa TDK 
5770

 geri: geriye T 
5771

 olmaġın: olmaġla T 
5772

 helāk olur: anda ķalır TDK 
5773

 emriyle: emri ile T 
5774

 ‘askerle: ‘asker ile T 
5775

 5744. dipnottan buraya (5775. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5776

 güzel ma‘mūr bir: ma‘mūr bir güzel M 
5777

 ni‘metlerle šopšoludur lākin her: ni‘metle šopšoludur lākin TDK 
5778

 ādemiñ: ādem T, TDK 
5779

 cümle: T ve TDK’de yok 
5780

 güneş: güneşdir T, M 
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yerlerinden çıķıp işlerine meşġūl olurlar
5782

 dedi. İskender’dir bunu işitdikde ta‘accüb edip 

yanında olan ģükemādan kütürdünüñ aŝlını su’āl eyledikde şehr-yārım güneşiñ [T 102a] 

ŝıcaķlıġı
5783

 ŝuya šoķunduķda deryā mevclenip ŝadā verir. Çāresi oldur ki her
5784

 ŝabāģ 

olup güneşiñ šoġması yaķlaşdıķda
5785

 şehr-yārımız fermān buyursunlar ne ķadar šabl u
5786

 

kūs varsa
5787

 cümlesini muģkem çalıp ŝadāsıyla
5788

 cihānı velveleye versinler tā ki 

deryādan gelen ŝadā te’śír eylemeyip işiden ādemlere dehşet vermez [TDK 132b] dediler. 

İskender’dir ‘askere emreyledi kim ķal‘aya yaķın ķonalar. Pes cümle ‘askerdir gelip şehriñ 

ešrāfına ķondular. Şehr ĥalķı ‘askeri gördüklerinde çıķıp źaĥíre getirip alıp ŝatmaġa 

başladılar. Çünki ol yeriñ pād-şāhı olan kimse İskender’iñ aģvālinden ĥaber-dār 

olmuşidi.
5789

 Píşkeşler ģāżırlayıp yemden yiyecekden her
5790

 ne bulunursa cümle müheyyā 

eyleyip İskender’iñ ģużūruna gelip yer öpdü.
5791

 Getirdigi
5792

 píşkeşler ‘arż olunduķda 

şehr-yārım buncılayın beyābān
5793

 yerde bundan ġayrı pād-şāhımıza lāyıķ bir nesne 

bulunmaz deyip ‘öźrler diledi. İskender de
5794

 pād-şāha ikrāmlar edip díninden su’āl 

eyleyip gördü kim bāšıl díndedir.
5795

 Pes Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
5796

 emrini beyān 

eyledikde ķabūl eyleyip ģaķ díne girdi.
5797

 İskender de ĥıl‘at giydirip in‘ām ü
5798

 iģsānlar 

eyledi. Andan ŝoñra
5799

 ķalķıp pād-şāhıñ öñünde yer öpüp çıķıp gitdi. Aĥşam olduķda 

                                                                                                                                                    
5781

 ķuşluķ vaķti olduķda ŝadā: ŝadādır T 
5782

 olurlar: olur M 
5783

 ŝıcaķlıġı: ıŝıcaķlıġı M, TDK 
5784

 her: M’de yok 
5785

 šoġması yaķlaşdıķda: šoġacaġı yaķın geldikde T 
5786

 šabl u: šabl TDK 
5787

 varsa: var ise T, M 
5788

 ŝadāsıyla: ŝadāsı ile M 
5789

 olmuşidi: oldu T, M 
5790

 her: M ve TDK’de yok 
5791

 öpdü: öpüp M, TDK 
5792

 getirdigi: getirdikleri T 
5793

 beyābān: yaban T, TDK 
5794

 bundan ġayrı pād-şāhımıza lāyıķ bir nesne bulunmaz deyip ‘öźrler diledi. İskender de: M’de yok 
5795

 díndedir: díndir T 
5796

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
5797

 eyleyip ģaķ díne girdi: Ģaķ emrine göre M / eyledikde ģaķ díne girdi TDK  
5798

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
5799

 eyledi. Andan ŝoñra: eyledikde M 
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cümle ‘asker yatıp rāģat oldular. Çünki
5800

 ŝabāģ oldu. İskender
5801

 emreyledi ki
5802

 ne 

ķadar šabl u kūs varsa
5803

 cümlesini ģāżır ü müheyyā edeler. Bir zamāndan ŝoñra [M 62b] 

güneş
5804

 šoġmaġa başladıķda deryādan heybetli ŝadālar gelmege başladı. Hemān-dem 

İskender emreyledi kim
5805

 bir uġurdan kūs u šablları çalmaġa
5806

 başlayıp cihāna velvele 

bıraķdılar. Şöyle kim kūslarıñ ŝadāsı deryādan gelen ŝadāya ġālib oldu. Bu šaríķla ol 

ķorķunç āvāzdan ĥalāŝ oldular.
5807

 Ķuşluķ vaķti olduķda ŝadādır kesilip deñizden kütürdü 

gelmez oldu. Pes kūsları da çalmaķdan
5808

 ferāġat eylediler. Şehr ĥalķı bu ģāli 

gördüklerinde pād-şāhları ile cümlesi
5809

 İskender’iñ dergāhına gelip niyāz
5810

 eylediler 

ki
5811

 ol kūslardan birķaç dānesini kendilere iģsān edeler. Pes İskender niçe iri kūslar
5812

 

verip her ŝabāģ olduķda
5813

 ol şehrde
5814

 İskender’iñ nevbetini çalmaķdan hiç eksik 

olmadılar ve
5815

 deryādan gelen ŝadāyı def‘ eylemekle cümlesi rāģatda olup du‘āsına 

meşġūl oldular.
5816

 Andan ŝoñra İskender ol maģalden de
5817

 göçüp yine yola girdi ve
5818

 

birķaç menzil šayy-ı merāģil eyledikden
5819

 ŝoñra Çín ŝınırı dükenecek yere geldikde
5820

 

Ĥāķān’a geri dönmege emreyledi. Ĥāķān’dır İskender’iñ elini öpüp vedā‘ edip
5821

 ol 

                                                 
5800

 çünki: çünki İskender gördü ki T, TDK 
5801

 İskender: T ve TDK’de yok 
5802

 ki: kim T, M 
5803

 varsa: var ise T, M 
5804

 güneş: güneşdir M, TDK 
5805

 kim: M’de yok 
5806

 kūs u šablları çalmaġa: kūslar ve šabllar çalınmaġa T, TDK 
5807

 oldular: buldular T, TDK 
5808

 çalmaķdan: çalmadan T 
5809

 cümlesi: cümle TDK 
5810

 niyāz: cümlesi niyāz TDK 
5811

 ki: kim T, M 
5812

 birķaç dānesini kendilere iģsān edeler. Pes İskender niçe iri kūslar: M’de yok 
5813

 her ŝabāģ olduķda: bir daĥı her ŝabāģ olduķça M / bir daĥı ŝabāģ olduķça TDK 
5814

 şehrde: şehrden T, TDK 
5815

 çalmaķdan hiç eksik olmadılar ve: çalmaķdan hiç eksik olmadı T / çalmaġla M 
5816

 eylemekle cümlesi rāģatda olup du‘āsına meşġūl oldular: eylemek ile cümlesi rāģatda olup du‘āsına 

meşġūl oldular T / eylemege başladılar M 
5817

 ol maģalden de: ol maģalden daĥı T / ondan da TDK 
5818

 girdi ve: girdiler T 
5819

 šayy-ı merāģil eyledikden: gitdikden M / šayy-ı merāģil olunduķdan TDK 
5820

 dükenecek yere geldikde: dükenecek yere geldiler T / dükendikde M 
5821

 vedā‘ edip: M’de yok 
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maģalden dönüp şehrine gitdi.
5822

 İskender
5823

 yola girip hezār zaģmetle niçe beyābān 

geçip āĥir bir yere gelip
5824

 gördüler kim birbirine
5825

 yaķın [TDK 133a] iki büyük
5826

 šaġıñ 

arasında bir ‘ažím dereniñ içinde bir ālāy
5827

 ādemler mekān šutmuş ve anda šoġup 

büyüyüp
5828

 ķarār eylemişler ve cümlesi Ģaķ Te‘ālā Ģażretlerini
5829

 ilhām-ı Rabbāní ile
5830

 

bir bilip añladıķları üzere muvaģģid olup
5831

 ‘ibādet ü šā‘at edip
5832

 Ģaķķ’ıñ emrine bel 

baġlamışlar.
5833

 İskender’i gördüklerinde peyġamberligine iķrār edip
5834

 [T 102b] aģkām-ı 

şer‘iyyesini šutdular. Ol da bunlara Ģaķ Te‘ālā’nıñ emri nice olduġunu beyān edip
5835

 

ādāb-ı dín ve ta‘lím-i ‘ilm-i yaķín
5836

 ögretdi. Pes bunlardır İskender’den bu lüšfu 

gördüklerinde kemāl mertebe tażarru‘ u niyāz edip dediler kim şehr-yārım bir ‘arżımız 

vardır. Eger iźn-i şeríf olursa ‘arż edelim. İskender emredip fermān eyledikde şehr-

yārım
5837

 bu šaġıñ öte šarafında bir büyük
5838

 ŝaģrā vardır. İçinde Ye’cūc ve Me’cūc derler 

yaramaz bir
5839

 ķavm vardır. Gerçi insāna beñzerler
5840

 lākin ġāyet çirkin olup ef‘āl ü 

evżā‘ları dívlere beñzer.
5841

 Yılan ve çıyān ve ejderden ne bulurlarsa böyle
5842

 mühmelātı 

                                                 
5822

 şehrine gitdi: kendi şehrine geldi T, TDK 
5823

 İskender: İskender’dir M, TDK 
5824

 āĥir bir yere gelip: bir āĥir yere gelip T / āĥir bir yere geldi TDK 
5825

 birbirine: biri birine M 
5826

 büyük: T ve TDK’de yok 
5827

 arasında bir ‘ažím dereniñ içinde bir ālāy: arasında ‘ažím dereniñ içinde bir ālāy T / öñünde niçe M 
5828

 šutmuş ve anda šoġup büyüyüp: šutup M / šutmuş ve anda büyüyüp TDK 
5829

 Ģażretlerini: Ģażretini T / Ģażreti TDK 
5830

 ilhām-ı Rabbāní ile: ilhāmla M 
5831

 muvaģģid olup: M’de yok 
5832

 ‘ibādet ü šā‘at edip: ‘ibādāt u šā‘at T / ‘ibādāt u šā‘atde TDK 
5833

 bel baġlamışlar: išā‘at eylemişler T, M 
5834

 edip: eylediler M 
5835

 aģkām-ı şer‘iyyesini šutdular. Ol da bunlara Ģaķ Te‘ālā’nıñ emri nice olduġunu beyān edip: ol da bunlara 

Ģaķ Te‘ālā’nıñ emrini beyān edip M / TDK’de yok 
5836

 ādāb-ı dín ve ta‘lím-i ‘ilm-i yaķín: edeb-i dín ve ta‘lím-i ‘ilm-i yaķín T / niçe şeyler M 
5837

 kemāl mertebe tażarru‘ u niyāz edip dediler kim şehr-yārım bir ‘arżımız vardır. Eger iźn-i şeríf olursa 

‘arż edelim. İskender emredip fermān eyledikde şehr-yārım: kemāl tażarru‘ u niyāz edip dediler kim şehr-

yār-ı ‘ālem! Bir ‘arżımız vardır. Eger iźn-i şeríf olursa ‘arż edelim. İskender emredip fermān eyledikde şehr-

yārım T / dediler kim M 
5838

 büyük: bölük T 
5839

 Ye’cūc ve Me’cūc derler yaramaz bir: Ye’cūc ve Me’cūc derler bir yaramaz T / Ye’cūc derler bir 

yaramaz M 
5840

 beñzerler: beñzer T 
5841

 ef‘āl ü evżā‘ları dívlere beñzer: M’de yok 
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yiyip içlerinden biri geberirse
5843

 başına üşüp çeke çeke yiyip bir nesnesini ķomazlar ve 

dā’imā bu iki šaġıñ arasından
5844

 gelip ekinimizi ĥarāb edip ķoyundan ŝıġırdan ne 

bulurlarsa cümlesini
5845

 sürüp götürürler. Eger şu maģalde bir sedd yapılırsa
5846

 bu belādan 

ĥalāŝ olurduķ diyü niyāz eylediklerinde İskender emreyledi kim ol maģalle baķırdan
5847

 ve 

šucdan bir muģkem sedd çekeler. Pes üstādlardır gelip seddi
5848

 yapmaġa başladılar.
5849

 Bir 

niçe gün içinde bir ‘ažím sedd çekip ol yaramazlarıñ şerrinden o ādemleri emín ve 

üzerlerinden
5850

 def‘ eyledikde İskender’e du‘ālar eylediler. Andan ŝoñra ol maģalden de 

göçüp yine yola girdi. Ešrāf ü eknāfı seyr ü temāşā edip çekilip giderken günlerde bir 

gün
5851

 ġā’ibden bir āvāz geldi ki yeter bu köhne cihānda seyr ü temāşā eylediñ. Şimden 

ŝoñra öbür cihāna göçecek vaķtiñ yaķın oldu. Hemān bu maģalden [TDK 133b] geri dönüp 

tedārikiñi gör dediler. İskender’dir bu āvāzı işitdikde bildi kim cihāndan göçüp āĥirete 

sefer tedāriki eylemek vaķti ķaríb
5852

 oldu. Hemān-dem ‘acele ile ol maģalden geriye 

dönüp Rūm’a ‘azímet eyledi ve geceyi gündüze ķatıp aŝlā bir yerde
5853

 eglenmedi. Āĥir 

Kirmān dedikleri şehre gelip andan da bir maģalle geldi.
5854

 Ol maģalden de ķalķıp 

Şehrizor’a geldikde mizācı ĥaste olup šāķati šāķ olmaġın bir adım ileri gitmege dermānı 

ķalmadı. Her ne ķadar ‘ilāc eyledilerse
5855

 aŝlā fā’ide vermeyip ĥasteligi
5856

 günden güne 

ziyāde oldu. Pes bu ģāli gördükde Arisšo’ya ulaķ gönderip ‘acele ile gelip yetişmek 

gereksin ola ki bir daĥı beni göreydiñ deyip ve
5857

 Rūm’da olan ģakímleri de bile alıp getir 

diyü fermān eyledi. Ulaķdır yola girip az zamānda Rūm’a gelip İskender’iñ fermānını 

                                                                                                                                                    
5842

 yılan ve çıyān ve ejderden ne bulurlarsa böyle: yılandan ve ejderden bulduķları M 
5843

 geberirse: ele girse M / girerse TDK 
5844

 arasından: arasında TDK 
5845

 cümlesini: T’de yok 
5846

 eger şu maģalde bir sedd yapılırsa: şu maģalle bir sedd yapılsa M 
5847

 Bu kısımdan (5847. dipnot) 5864. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5848

 seddi: T’de yok 
5849

 başladılar: başladılar ve muģkem yapdılar TDK 
5850

 o ādemleri emín ve üzerlerinden: ol ādemleri TDK 
5851

 bir gün: T’de yok 
5852

 āĥirete sefer tedāriki eylemek vaķti ķaríb: āĥiret seferi tedārikini görmek yaķın ve lāzım T 
5853

 yerde: yere TDK 
5854

 da bir maģalle geldi: TDK’de yok 
5855

 eyledilerse: eylediler ise T 
5856

 ĥasteligi: ĥasteliķ TDK 
5857

 ve: TDK’de yok 
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Arisšo’ya söyledikde cān başına ŝıçrayıp hemān-dem Rūm’da olan ģakímleri yanına alıp 

yola girdi. Günlerde bir gün Şehrizor’a gelip
5858

 gördü kim İskender zār u zebūn olmuş 

yatır. Ģakímler ile nabż u ķārūresine baķıp gördüler kim artıķ ‘ilāc u tedbír zamānı 

ķalmamış. Cümlesi ģayātından
5859

 me’yūs oldular. Pes İskender’dir Arisšo’ya
5860

 ve sā’ir 

ģükemāya niçe vaŝiyyetler edip Rūm’da
5861

 vālidesine de bir vaŝiyyet-nāme
5862

 gönderip 

cānını Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ emrine teslím eyledi. Cümle a‘yān-ı devlet mātemler edip 

aġlaşdılar ve kefenini
5863

 ‘ūd u ‘anber ile mu‘aššar edip altın tābūta ķoyup meyyitini ol 

maģalden ķaldırıp Mıŝır’a götürüp İskenderiyye’de defn eylediler. Bu maģalde İskender-

nāme daĥı Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden tamām olup ķıŝŝası āĥir oldu.
5864

 

 

4.5.3. Tercüme-i Hüsrev ü Şîrîn  

 

[T 103b, M 109b, TDK 1b] TERCÜME-İ ĤÜSREV Ü ŞÌRÌN 

 

[A 1b] Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden rivāyet ve bu gūne ģikāyet 

eylerler ki
5865

 ‘Acem diyārı pād-şāhlarından Nūşirevān derler bir şehr-yār-ı nām-dār var 

idi. Niçe rūzgār pād-şāh olduķdan ŝoñra ‘ömrü āĥir olup cihāndan göçdükde
5866

 yerine 

oġlu Hürmüz-i Tāc-dār pād-şāh olup babası gibi ‘adl ü dādı
5867

 kendisine píşe edip 

žālimlerden mažlūmlarıñ dādını alıvermekle cihān ĥalķını cümle
5868

 kendisine ķul 

                                                 
5858

 gelip: girip T 
5859

 ģayātından: ģayātında TDK 
5860

 Arisšo’ya: Arisšo’yu TDK 
5861

 Rūm’da: Rūm’a da T 
5862

 vālidesine de bir vaŝiyyet-nāme: vālidesine bir nāme TDK 
5863

 kefenini: kefeni TDK 
5864

 Bu maģalde İskender-nāme daĥı Şeyĥ Nižāmí ĥamsesinden tamām olup ķıŝŝası āĥir oldu: İskendernāme-i 

Şeyĥ Nižāmí T / 5847. dipnottan buraya (5864. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M 

nüshasında yoktur. / TDK nüshasının sonunda şu temmet kaydı vardır: Fí ġurre-i şehr-i Zi’l-ģicce 1244. 

Sūdehu’l-faķír ilā raģmeti rabbihi’l-ķadír Ĥalíl eş-Şükrü be-ķıŝŝa-i Gürün ģarremellāhü ceddehū ‘ale’n-nāri 

ve raģmetullāhi ve berekātühū li-ebeveyhi ve li-esātíźihí bi-ģürmeti Muģammedin nebiyyi’l-muĥtār.  
5865

 eylerler ki: eyler kim T / ederler kim TDK 
5866

 göçdükde: göçdükden ŝoñra TDK 
5867

 oġlu Hürmüz-i Tāc-dār pād-şāh olup babası gibi ‘adl ü dādı: Tāc-dār Hürmüz pād-şāh olup babası gibi 

‘adl ü dād eyler idi T / oġlu Hürmüz-i Tāc-dār pād-şāh olup babası gibi ‘adl dād etdi TDK 
5868

 cihān ĥalķını cümle: cihān ĥalķını M, TDK / cihānı cümle A 
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eylemişdi.
5869

 Bu üslūb üzere gāh umūr-ı devletle
5870

 meşġūl olup gāh da
5871

 ‘íş ü ‘işret 

edip źevķ u
5872

 ŝafāsında idi lākin ol zamāna
5873

 gelinceye dek evlādı olmadıġından 

ĥāšırı
5874

 períşān olup dā’imā Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
5875

 yoluna ķurbānlar edip faķírlere 

in‘ām ü iģsānlar
5876

 eyleyip bir oġul isterdi.
5877

 Āĥir Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ kemāl-i 

kereminden ĥātūnu ģāmile olup ayı günü tamām olduķdan ŝoñra
5878

 bir mübārek vaķtde 

cihāna bir
5879

 oġlu gelip pād-şāha müjde
5880

 eylediler. Şād u ĥandān
5881

 olup şeh-zādeniñ 

adını Ĥüsrev-i Pervíz ķodu ve bu ni‘metiñ şükrü için muģtāclara in‘ām ü iģsānlar
5882

 

eyleyip cümle ĥalķ niçe günler şenlikler ve şād-mānlıķlar eylediler. Andan ŝoñra 

dāyeler
5883

 [A 2a] şeh-zādeyi nāz u niyāz ile
5884

 terbiyeye başladılar. Günden güne 

güzellenip ģüsnü güneş
5885

 gibi żiyālanıp tamām yedi yaşına girdikde
5886

 her nesneyi bilip 

añlamaġa başladı. [M 110a] Pes üstād ĥˇācelerdir gelip şeh-zādeye
5887

 ‘ilm ü ma‘rifet 

ta‘límine meşġūl oldular. Az zamānıñ içinde oķuyup yazmaġı tamām eyleyip on yaşına 

girdikde ata binmek [TDK 2a] ve oķ atmaķ ve
5888

 gürz ŝallamaķ ve sā’ir dil-āverlere lāzım 

ne ķadar hüner varsa
5889

 cümlesini birer birer ögrenip ĥançeri
5890

 bí-emān oķu āfet-i cān 

                                                 
5869

 eylemişdi: eylemiş idi T / eyledi TDK 
5870

 üslūb üzere gāh umūr-ı devletle: üslūb üzere gāh umūr-ı devlet ile T / üslūb üzere gāh umūr-ı devlete M / 

üslūbla gāh umūr-ı devletle TDK 
5871

 gāh da: gāhí de M 
5872

 źevķ u: źevķ TDK 
5873

 zamāna: zamāneye T 
5874

 ĥāšırı: TDK’de yok 
5875

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ A 
5876

 ķurbānlar edip faķírlere in‘ām ü iģsānlar: ķurbān edip fuķarāya in‘ām ü iģsān T, TDK 
5877

 isterdi: ister idi T, M, A 
5878

 olduķdan ŝoñra: olduķda T, A / olup M 
5879

 bir: T ve TDK’de yok 
5880

 müjde: müjdeler A 
5881

 şād u ĥandān: şād M, TDK, A 
5882

 iģsānlar: iģsān TDK 
5883

 eylediler andan ŝoñra dāyeler:  eylediler andan ŝoñra dāyelerdir M, A / eyledikden ŝoñra dāye TDK 
5884

 niyāz ile: niyāz birle TDK 
5885

 ģüsnü güneş: ģüsn güneşi T 
5886

 girdikde: girdikden ŝoñra TDK 
5887

 şeh-zādeye: şeh-zāde T 
5888

 ve oķ atmaķ ve: oķ atmaķ TDK 
5889

 varsa: var ise T, M, TDK / Bu kısımdan (5889. dipnot) 6311. dipnota kadar olan kısım TDK nüshasında 

yoktur. 
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olup mızrāġı ķatı
5891

 šaşa igne ašlasa geçer gibi
5892

 geçip ķılıç ile çaldıġını iki biçerdi. Pes 

şeh-zāde bu ģāl üzere on beş yaşına girdikde cemí‘ hünerde kāmil olup dā’imā binip inip 

ešrāfı
5893

 seyr ü temāşā edip ŝayd u şikār eylemege başladı. Babası Hürmüz oġlunuñ 

gezmege başladıġını gördükde olmaya ki oġlum tāzelik [T 104a] hevāsıyla gezdigi yerlerde 

bir kimseye žulm edip bir nā-ma‘ķūl iş ede.
5894

 Muķaddem buña bir
5895

 ‘ilāc görülmek 

gerekdir deyip
5896

 emreyledi kim şehrde dellāller nidā edip vāy ol kimseniñ ģāline ki
5897

 bir 

kimseniñ bāġ u bāġ-çesine gire veyāĥūd
5898

 ekinine šavar ŝalıvere veya evine girip nā-

maģrem ĥātūnunu göre. Šutulduķda her kim olursa olsun muģkem ģaķķından gelinir. Pād-

şāh fermānı böyledir
5899

 diyü yer yer nidā edip muģkem yasaġ eylediler. Pes ĥalķ evvelden 

de
5900

 žulm ü ta‘addíden ķorķup kimse kimseye güç eylemezdi. Bu fermānı işitdiklerinde 

ĥod daĥı ziyāde ŝaķınır oldular
5901

 ve gāhí bunuñ gibi ķabāģatle
5902

 šutulanlara muģkem 

‘uķūbet olunup ģaķķından gelinir idi. Bu šaríķla şeh-zāde de gezdigi yerlerde babasınıñ 

emri üzere ĥalķa žulm eylemekden ŝaķınır idi.  

 

BU MAĢAL HÜRMÜZ OĠLU ĤÜSREV’E SİYĀSET EYLEMEK İSTEDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki günlerde bir gün yine Ĥüsrev [A 2b] şikār ķaŝdı
5903

 ile binip ešrāfı 

seyr ü temāşā ederek bir köye geldi. Gördü kim bāġ u bāġ-çeli
5904

 bir güzel yerdir. Pes 

şikārdan ferāġat edip indi ve meclis ķurup aĥşama dek yārānları ile
5905

 ‘íş ü ‘işret edip 

                                                                                                                                                    
5890

 ĥançeri: ĥançer M 
5891

 ķatı: M’de yok 
5892

 ašlasa geçer gibi: T ve M’de yok 
5893

 ešrāfı: T’de yok 
5894

 ede: işleye T 
5895

 bir: T’de yok 
5896

 deyip: diyü M 
5897

 ki: A’da yok 
5898

 veyāĥūd: yāĥūd M 
5899

 pād-şāh fermānı böyledir: pād-şāhımızıñ fermānıdır M, A 
5900

 evvelden de: evvelde T 
5901

 ŝaķınır oldular: ŝaķınıp T 
5902

 ķabāģatle: ķabāģat ile T 
5903

 ķaŝdı: ķaŝd M 
5904

 bāġ u bāġ-çeli: bāġ u bāġ-çe M / bāġlı ve bāġ-çeli A 
5905

 ile: T’de yok 
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çengílerle
5906

 demler sürdü. Aĥşam olduķda şehre gitmege göñlü istemeyip emreyledi kim 

köylüden biriniñ evine ķonup ol geceyi de anda ŝabāģa çıķaralar.
5907

 Pes ĥidmet-kārlardır 

fermān üzere [M 110b] bir ev bulup
5908

 şeh-zādeniñ
5909

 meclisini ķurup ģāżır ü müheyyā 

eylediler.
5910

 Ĥüsrev de yārānları ile gelip ol evde ŝabāģa dek ‘íş ü ‘işretler edip źevķ u 

ŝafālar sürdü. Ķażāyla
5911

 o
5912

 gece Ĥüsrev’iñ atı boşanıp bir ekine girip bir miķdār yerini 

pāy-māl eyledi ve ĥidmet-kārlarından biri bir bāġa girip bir iki ŝalķım ķoruķ ķopardı. 

Ŝabāģ olduķda Ĥüsrev’dir yerinden ķalķıp yine bir šarafa seyr ü şikāra
5913

 gitdi. 

Ġammāzlardır boyunlarına borç ķomayıp hemān-dem Hürmüz’üñ öñüne varıp şehr-yārım 

şeh-zāde aŝlā siziñ emriñize išā‘at eylemeyip yasaġıñızı šutmaz. Dā’imā
5914

 kendi 

hevāsında gezip her gün bir dürlü fesād eylemekdedir.
5915

 Dün gece de
5916

 fülān köyde 

ķalıp atı bir faķíriñ ekinini pāy-māl edip
5917

 ĥidmet-kārı da bir faķíriñ bāġında olan
5918

 

ķoruķları fenāya verdi ve bir kimseniñ ‘avratı ve
5919

 oġlanı üstüne bir sürü ĥidmet-kār
5920

 

ile ķonup bir ālāy nā-maģremler bir derd-mendiñ evine girip ŝabāģa dek çengíleriniñ hāy u 

hūyu ortalıġa velvele bıraķdı. Eger bunuñ gibi
5921

 ķabāģati ġayrı kimse eyleyeydi derd-

mendiñ başını kesip ĥānümānını ĥarāb ederdiñiz lākin kendi oġluñuz
5922

 olmaġla taķayyüd 

buyurmazsız. Zírā kendi yüregiñiziñ
5923

 pāresidir. Hiç cerrāģ kendi šamarından ķan [A 3a] 

alabilir mi? Siz de žāhir ciger-gūşeñiz olduġu için
5924

 ihmāl edersiz dediler. Hürmüz’dür 

                                                 
5906

 çengílerle: çengíler ile T 
5907

 ŝabāģa çıķaralar: ŝabāģ ede A 
5908

 bir ev bulup: A’da yok 
5909

 şeh-zādeniñ: şeh-zāde T, M 
5910

 eylediler: edeler A 
5911

 ķażāyla: T’de yok 
5912

 o: ol M, A 
5913

 şikāra: temāşāya T 
5914

 dā’imā: ve illā M 
5915

 eylemekdedir: eylemededir T 
5916

 de: T’de yok 
5917

 edip: eyleyip M 
5918

 olan: A’da yok 
5919

 ve: M’de yok 
5920

 ĥidmet-kār: ĥidmet-kārlar A 
5921

 gibi: A’da yok 
5922

 oġluñuz: oġluñ M 
5923

 yüregiñiziñ: yüregiz M / yüregiñiz A 
5924

 ciger-gūşeñiz olduġu için: ciger-gūşe olduġu’çin M / ciger-gūşeñiz olduġu’çin A 
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bu sözü işitdikde cihān başına siyāh olup ġażaba geldi ve emreyledi kim bir niçe ādemler 

varıp şeh-zādeyi cümle tevābi‘i ile ģużūruna
5925

 getireler. Pes fermān üzere şeh-zādedir 

geldikde köy ĥalķını da
5926

 öñüne getirip gece ile olan mācerāyı teftíş [T 104b] eyledikde 

ĥaber verdikleri yerinde olduġu žāhir olduķda emreyledi Ĥüsrev’iñ atını siñirlediler
5927

 ve 

çengíyi meydāna getirip šırnaķlarını çıķardılar ve bāġdan ķoruķ ķoparan oġlanı bāġ 

ŝāģibine verip
5928

 Ĥüsrev’iñ altın taĥtını ve sā’ir mülūkāne döşedikleri
5929

 esbābdan ne 

varsa
5930

 cümlesini ķonduķları ev ŝāģibine verdiler.
5931

 Ĥüsrev’dir bu ģāli gördükde şimdi 

nevbet baña gelir deyip pād-şāh yanında olanlara beni şehr-yārdan
5932

 dilek eyleñ diyü 

niyāz edip kendisi
5933

 boynuna bir maĥrama šaķıp eline bir ķılıç aldı ve mücrimler gibi bu 

ķıyāfetle
5934

 taĥtıñ öñüne varıp yüzünü yerlere sürdü ve
5935

 pād-şāha ‘arż-ı niyāz ederek 

‘afv ü merģamet diledi ve aġladı
5936

 ve dedi
5937

 ki ey şehr-yār-ı kām-kār! Lüšf u kerem edip 

bu ķullarınıñ ŝuçunu ‘afv buyuruñ. Tāzelik hevāsıyla
5938

 bir ĥašādır eyledim.
5939

 Olacaķ iş 

olmuş.
5940

 Bir daĥı eylemeyem. İşte boynum işte ķılıcıñız. Emriñize rām ģükmüñüze 

muší‘im. Her ne buyurursañız emr siziñdir deyip zār zār aġladı. Pād-şāh yanında olanlar da 

ricā edip şehr-yārım bu def‘ada şeh-zādeniñ ŝuçunu ‘afv buyuruñ. Ĥašā ile bir işdir olmuş. 

Bir daĥı eylemesin diyü niyāz edip anlar da aġlaşdılar. Hürmüz’üñ de babalıķ şefķati cūşa 

gelip oġlunu ķoçup başını öpdü ve cürmünü ‘afv edip ŝuçundan geçdi.
5941

 

                                                 
5925

 ģużūruna: ģużūra A 
5926

 da: T’de yok 
5927

 siñirlediler: siñirleyip T 
5928

 verip: verip ve M, A 
5929

 döşedikleri: döşedikler M 
5930

 varsa: var ise T, M 
5931

 verdiler: vereler T 
5932

 Bu kısımdan (5932. dipnot) 6058. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
5933

 kendisi: T’de yok 
5934

 gibi bu ķıyāfetle: ķıyāfetiyle T 
5935

 sürdü ve: sürüp T 
5936

 pād-şāha ‘arż-ı niyāz ederek ‘afv ü merģamet diledi ve aġladı: A’da yok 
5937

 dedi: eyitdi T 
5938

 hevāsıyla: sevdāsıyla A 
5939

 eyledim: işledik T 
5940

 olacaķ iş olmuş: A’da yok 
5941

 Bir daĥı eylemeyem. İşte boynum işte ķılıcıñız. Emriñize rām ģükmüñüze muší‘im. Her ne buyurursañız 

emr siziñdir deyip zār zār aġladı. Pād-şāh yanında olanlar da ricā edip şehr-yārım bu def‘ada şeh-zādeniñ 

ŝuçunu ‘afv buyuruñ. Ĥašā ile bir işdir olmuş. Bir daĥı eylemesin diyü niyāz edip anlar da aġlaşdılar. 
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[A 3b] BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ
5942

 VĀĶI‘ASINDA DEDESİ
5943

 NŪŞİREVĀN’I 

GÖRDÜGÜDÜR 

 

 Çünki ol gün geçip aĥşam oldu. Ĥüsrev’dir döşegine girip uyķuya vardıķda
5944

 

vāķı‘asında dedesi Nūşirevān’ı görüp dedi ki [T 105a] ey oġul! Bugün dört şeyiñ gidip 

dívānda saña bu ķadar ģaķāret olunduġuna
5945

 aŝlā elem çekip ĥāšırıña keder gelmesin. 

Saña müjde eyleyeyim
5946

 ki anlarıñ yerine her biri
5947

 cihāna bir gelenlerden
5948

 dört 

tuģfeye mālik olursun. Evvelkisi çünki o ķoruġuñ acılıġını
5949

 šatıp buncılayın ġama 

düşdüñ ise yerine Şírín derler bir pençe-i āf-tāba mālik olsañ gerekdir ki
5950

 cihānda aña 

beñzer bir nigār-ı nāzenín ne gelmişdir ve ne gelecekdir. İkincisi atıñ siñirleyip
5951

 helāk 

eylediklerinden aŝlā elem üzere olma ki Şeb-díz derler
5952

 bir siyāh ata mālik olursun ki 

bād-ı ŝarŝar bile tozuna yetişemez. Üçüncü taĥtıñı ev ŝāģibine verdiler ise hiç ġam yeme 

ki
5953

 cihānda miśli bulunmaz bir taĥta mālik olsañ gerekdir ve dördüncüsü
5954

 çengíniñ 

šırnaķlarını çıķardıķlarından ĥāšırıñ períşān olmasın ki
5955

 saña Bārbed derler bir çengí
5956

 

sāzende verilse
5957

 gerekdir ki ķıyāmete dek
5958

 adı dillerde dāstān olup ķalsa gerekdir 

dedi. Ĥüsrev’dir uyķudan uyanıp dedesiniñ eyledigi
5959

 müjdesinden şād olup rūģuna 

                                                                                                                                                    

Hürmüz’üñ de babalıķ şefķati cūşa gelip oġlunu ķoçup başını öpdü ve cürmünü ‘afv edip ŝuçundan geçdi: Bir 

daĥı eylemeyip rıżāñızdan ĥāric ģareket eylemeyem diyü niyāz eyledikde cürmünü ‘afv edip ve oġlunu 

ķoçup başını öpdü ve ŝuçundan geçdi T 
5942

 Ĥüsrev’iñ: Ĥüsrev T 
5943

 dedesi: A’da yok 
5944

 girip uyķuya vardıķda: gelip girdikde uyķuya varıp T 
5945

 olunduġuna: olduġuna T 
5946

 eyleyeyim: eyleyelim T 
5947

 yerine her biri: her biri yerine A 
5948

 gelenlerden: gelenlerden olup T 
5949

 o ķoruġuñ acılıġını: ol ķoruġuñ acılıġı T 
5950

 ki: A’da yok 
5951

 ikincisi atıñ siñirleyip: ikinci atıñ siñirledip T 
5952

 derler: adlı A 
5953

 ki: T’de yok 
5954

 ve dördüncüsü: dördüncü T 
5955

 ki: T’de yok 
5956

 çengí: A’da yok 
5957

 sāzende verilse: sāzendeye mālik T 
5958

 dek: degin T 
5959

 eyledigi: T’de yok 



554 

du‘ālar eyledi ve bu rāzı ķalbinde gizleyip kimseye açmadı ve gece gündüz muŝāģibleri ile 

ve cihān görmüş kimselerle
5960

 oturup ģikāye söyledir idi. Ola ki bir yerden işāret olunan 

şeylerden biri ĥaber alınıp yüz göstereydi diyü ümmíd eylerdi. Şimden ŝoñra birer birer 

žuhūr eder.
5961

 

 

[A 4a] BU DĀSTĀN ŞĀVUR-I NAĶĶĀŞ ŞÌRÌN’İÑ AĢVĀLİNİ ĤÜSREV’E ĢİKĀYE
5962

 

EYLEDİKDE ‘ĀŞIĶ OLDUĠUDUR 

 

 Rivāyet olunur ki Ĥüsrev’iñ bir nedím-i ĥāŝı var idi ki adına Şāvur
5963

 derler idi. 

Naķķāşlıķ ŝan‘atında ziyāde māhir olup çaldıġı ķalemde üstādlar ģayrān ķalır
5964

 idi. Bir 

gece yine Ĥüsrev’iñ cümle muŝāģibleri yanına cem‘ olup her biri şeh-zādeye görüp 

işitdikleri ģikāyeleri söyleyip ŝoģbet ederlerdi.
5965

 Çünki nevbet Şāvur-ı naķķāşa geldi. 

Ĥüsrev’iñ öñünde yer öpüp eger şāh-ı cihānım bu ķullarına fermān buyururlarsa gördügüm 

‘acā’iblerden
5966

 bir ģikāyeyi ģużūr-ı hümāyūnlarında
5967

 naķl edeyim dedikde Ĥüsrev’dir 

icāzet verip hemān šurmayıp
5968

 söyle ki seniñ ģikāyeleriñ hüneriñ gibi zíbādır diyü
5969

 

raġbet gösterdikde Şāvur’dur
5970

 Ĥüsrev’e du‘ālar edip cihān
5971

 durduķça şehr-yārım 

şādān dillerle ĥandān olup dā’imā düşmenleri ġam-gín ü períşān olsun. Bu ķulları ‘ālemi 

dā’ire gibi šolanıp her gūşesini seyr ü temāşā eyledim ve niçe ‘acā’ibler işidip ġarā’ibler 

gördüm. Cümleden biri Ezān dedikleri şehrden Ermen dedikleri vilāyete varınca ne ķadar 

ķal‘alar ve şehrler varsa
5972

 cümlesine pād-şāh olan şehr-yārlar neslinden bir ĥātūndur ki 

                                                 
5960

 cihān görmüş kimselerle: cihānı görmüş kimseler ile T 
5961

 biri ĥaber alınıp yüz göstereydi diyü ümmíd eylerdi. Şimden ŝoñra birer birer žuhūr eder: birini ĥaber alıp 

yüz gösterip eśeri žāhir ola ümmídi ile geçinir idi T 
5962

 ģikāye: ģikāyet A 
5963

 Şāvur: Şāvur-ı naķķāş T 
5964

 ķalır: ķalırlar T 
5965

 ederlerdi: ederler idi T 
5966

 buyururlarsa gördügüm ‘acā’iblerden: buyururlar ise gördügüm ‘acā’ibātdan T 
5967

 hümāyūnlarında: hümāyūnlara T 
5968

 šurmayıp: šurma T 
5969

 diyü: T’de yok 
5970

 Şāvur’dur: A’da yok 
5971

 cihān: cihānda T 
5972

 ve şehrler varsa: var ise ve şehrlerden T 
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ĥazínesi firāvān ve ‘askeri bí-pāyān ve
5973

 çārpā ķısmı ģayvānlarına nihāyet yoķ
5974

 bāġ u 

bāġ-çeleri ġāyet çoķ olup devleti degme
5975

 şāhlarda bulunmaz bir şehr-yārdır
5976

 lākin ere 

mā’il olmadıġından kimse ile çift olmayıp dā’imā tek ve tenhā kendi ‘āleminde źevķ u 

ŝafāsında olup bāġ u bāġ-çelerinde ‘ömr sürüp köhne cihānda murād üzere [A 4b] atıp 

šutmaķdadır. Adı Sümeyrā’dır lākin ol yerlerde Mehín Bānū demekle meşhūrdur [T 105b] 

ve cümleniñ dilinde bu nāmla meźkūrdur. Her yılıñ dört faŝlına münāsib birer yeri 

kendisine ķarār-gāh edip faŝl-ı bahār ve mevsim-i gül-zār olduķda Muķan derler bir yer 

vardır ki bülbülleri nālān çemenleri dil-ber perçeminden períşān gülleri ter šopraġı 

‘anber
5977

 šaşları cevher ŝuyu Kevśer Cennet’den nişān verir bir yer olmaġın bahārı anda 

geçirip hevālar daĥı ziyāde
5978

 ŝıcaķ
5979

 olduķda Ermen šaġlarına göçüp ĥazān vaķti 

yaķlaşdıķda Abĥaz’a gelip ķış mevsimi geldikde Berde‘ dedikleri şehrde ķarār eyleyip 

dā’imā źevķ u ŝafāyla
5980

 ‘ömr
5981

 sürmekdedir ve bu ĥātūnuñ cihānda aķrabādan
5982

 

kimsesi olmayıp ancaķ er ķarındaşınıñ ķızı bir nāzenín perí peyker vardır ki cihāna miśli 

gelmemiş bir pençe-i āf-tābdır ki servi
5983

 boylu ince belli şeker šušaķlı gül yañaķlı 

ġamzesi cādū beñleri hindū zülfü ‘anber-bū
5984

 ķaşları kemer teni yāsemenden ter ģüsnü 

şem‘iniñ güneş pervānesi ve zülfü sünbülleriniñ
5985

 ŝabā dívānesi āhū gözleri niçe ‘āķili 

Mecnūn gibi ŝaģrāya ŝalmış ve mestāne baķışları niçe zāhidi mest ü āvāre ķılmış. 

Ġamzeleri niçe Rüstem’leriñ yayını yaŝıp ķılıcını šāķa aŝmış. Gülse güller
5986

 açılır ve söze 

gelse aġzından şekerler ŝaçılır
5987

 bir āfet-i cān ve fitne-i devrāndır ki ģüsnü ŝadāsı
5988

 

                                                 
5973

 ve ‘askeri bí-pāyān ve: ‘askeri bí-pāyān A 
5974

 nihāyet yoķ: ‘add yoķ ve A 
5975

 degme: T’de yok 
5976

 şehr-yārdır: şehr-yārdır ki A 
5977

 ‘anber: ‘amber A 
5978

 hevālar daĥı ziyāde: hevāları T 
5979

 ŝıcaķ: ıŝıcaķ A 
5980

 ŝafāyla: ŝafā ile T 
5981

 ‘ömr: ‘ömrü A 
5982

 aķrabādan: T’de yok 
5983

 servi: serv T 
5984

 ‘anber-bū: ‘amber-bū A 
5985

 zülfü sünbülleriniñ: zülf sünbülünüñ A 
5986

 güller: göñüller T 
5987

 ŝaçılır: ŝaçılır ve T 
5988

 ģüsnü ŝadāsı: A’da yok 
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cihāna velvele bıraġıp ĥayāli ile niçe biñ üftāde
5989

 geçinmekdedir ve ol rūģ-ı muŝavveriñ 

sözü ġāyetle
5990

 šatlı olduġundan adına Şírín derler. Pes Mehín Bānū’dur bu nigārı 

kendisiniñ velí‘ahdı edip cihāndan göçdükde yerine şāh olmaġa vaŝiyyet eylemişdir
5991

 ve 

dā’imā ol períniñ ardına düşüp
5992

 ĥidmetinde yetmiş dāne [A 5a] māh-peyker cāriye vardır 

ki her biri bir içim ŝudur. Dā’imā ŝaçı gibi ol períniñ ardına düşüp yanından ayrılmazlar. 

Nigār da cāriyelerle gāh bāġ u bāġ-çelerde šāvus-ı ra‘nālar gibi ŝalınıp gāh da atlara süvār 

olup
5993

 dil-āverler gibi ŝaģrālarda ŝayd u şikār eylerler ve Mehín Bānū’nuñ ģesāba gelmez 

tuģfelerinden ġayrı bir siyāh atı vardır ki ŝabā ayaġı tozu
5994

 ķopduķda yetişilmek muģāl 

olup öñüne
5995

 šaġ gelse ķuş gibi uçar ŝu geldikde ĥod anı da bí-pervā geçer. Adına Şeb-díz 

derler. Cihāna Şírín gibi
5996

 bir gelenlerdendir deyip sözünü tamām eyledi.
5997

 Çünki 

Ĥüsrev Şāvur’dan Şírín’iñ bunuñ gibi
5998

 vaŝfını işitdi. Gül gibi ķulaķdan ‘āşıķ olup tekrār 

tekrār aģvālini su’āl eyleyip söyledir idi ve gece gündüz Şírín’iñ ĥayāli ile eglenip dā’imā 

fikri ol nigār-ı nāzenín idi. Āĥir ŝabra mecāli
5999

 ķalmayıp bir gün Şāvur’u ģużūruna da‘vet 

eyledi ve meclisi ĥalvet edip dedi ki Şírín’iñ vaŝfını işidelden beri ‘āşıķ olup bí-ķarār 

oldum. Çünki ibtidā ģikāyesini senden işitmekle bu derde uġradıķ. Yine bunuñ dermānı 

senden olur. Ola ki bir çāre edip anı da bu šarafa meyl etdirebileydiñ
6000

 diyü Şāvur’a 

niyāzlar eyledi. Pes Şāvur Ĥüsrev’e du‘ālar edip şehr-yārım bu ĥuŝūŝda mübārek ĥāšırıñıza 

elem gelmesin. Ben ķuluñuz dāmen-der-meyān
6001

 edip olanca ķudretimi ŝarf edeyim. 

Ümmíd oldur ki ol períyi tesĥír edip sizi aña ‘āşıķ eyledigim gibi [T 106a] anı da size āvāre 

edip
6002

 her
6003

 ne šaríķla olursa olsun alıp ģużūruñuza getireyim ve
6004

 hemān bu sā‘at 

                                                 
5989

 üftāde: üftādeler A 
5990

 ġāyetle: ġāyet ile T 
5991

 eylemişdir: eylemiş A 
5992

 ardına düşüp: A’da yok 
5993

 olup: olunup T 
5994

 tozu: tozudur A 
5995

 öñüne: T’de yok 
5996

 Şírín gibi: T’de yok 
5997

 eyledi: eyledi Şírín gibi münferiddir T 
5998

 Ĥüsrev Şāvur’dan Şírín’iñ bunuñ gibi: Şāvur’dan Ĥüsrev Şírín’iñ T 
5999

 mecāli: mecāl T 
6000

 etdirebileydiñ: etdireydiñ T 
6001

 dāmen-der-meyān: dāmeni der-meyān T 
6002

 size āvāre edip: bu šarafa meyl etdirip T 
6003

 her: A’da yok 
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gidip maŝlaģatı tamām eylemedikçe bir ān rāģat eylemeyeyim dedi. Pes Ĥüsrev şād olup 

Şāvur’a āferínler [A 5b] edip göreyim seni bu yolda niçe sa‘ylar edip maŝlaģatı tamām 

eylersin deyip
6005

 Şāvur’u gönderdi ve kendisi açmaz ķoyup bu sırrı kimseye söylemeyip 

cānı
6006

 gibi ķalbinde gizledi. 

 

BU DĀSTĀN ŞĀVUR ŞÌRÌN’İ ELE GETİRMEK İÇİN ERMEN ŠAĠLARINA GİDİP
6007

 

ÜÇ DEF‘A ĤÜSREV’İÑ ŜŪRETİNİ ŞÌRÌN’İÑ MECLİSİNE BIRAĶMAĠLA NİGĀRI 

ĤÜSREV’E ‘ĀŞIĶ EYLEDİGİDİR Kİ ŹİKR OLUNUR
6008

 

 

 Rivāyet olunur ki Şāvur çünki Ĥüsrev’iñ öñünde Şírín’i peydā eylemegi der-‘uhde 

edip boynuna aldı.
6009

 Hemān-dem yola girip ve
6010

 geceyi gündüze ķatıp Şírín’iñ olduġu 

yere cān atıp çekilip gitdi. Tamām yaz vaķti olup Mehín Bānū’nuñ ol mevsimde ķarār-gāhı 

Ermen šaġları olmaġın ol cānibe ‘azímet edip
6011

 günlerde bir gün Ermen šaġlarına gelip 

gördü kim šaġ ve ŝaģrālar cümle çemen-zār olup ortalıķ ser-ā-pā gūnā-gūn
6012

 çiçeklerle 

zeyn olmuş. Ŝaġ ve ŝolunu seyrederek gelip bir šaġıñ dibinde muģkem šaşdan yonulma bir 

kilise var idi ki içinde iĥtiyār keşíşler ķarār eylemişler idi. Ol kiliseye ķonup niçe 

zamāndan beri rāģat yüzü görmediginden zār u zebūn olmuşidi. Bir miķdār yatıp rāģat 

eyledi. Andan ŝoñra ķalķıp yarınki gün māh-pāreleriñ seyrān-gāhı ķanġı mesíredir diyü 

ŝorduķda fülān yerde bir çemen-zār vardır kim ešrāfı ŝıķ aġaçlıķ olup ortasından
6013

 āb-ı 

ģayāt gibi bir ırmaķ çaġlayıp aķar bir zíbā maķām vardır. Yarınki gün ol māh-tābıñ cāy-

gāh-ı
6014

 menzili olsa gerekdir dediklerinde çín-i ŝabāģdan Şāvur ķalemini eline alıp bir 

                                                                                                                                                    
6004

 ve: T’de yok 
6005

 deyip: T’de yok 
6006

 cānı: cān T 
6007

 Getirmek İçin Ermen Šaġlarına Gidip: Getirip Ermen Šaġlarında T 
6008

 Bıraķmaġla Nigārı Ĥüsrev’e ‘Āşıķ Eyledigidir ki Źikr Olunur: Bıraķdıķda Nigārı Ĥüsrev’e ‘Āşıķ 

Eyledigidir A 
6009

 aldı: alıp T 
6010

 ve: T’de yok 
6011

 edip: T’de yok 
6012

 gūnā-gūn: T’de yok 
6013

 ortasından: ortasında T 
6014

 cāy-gāh-ı: A’da yok 
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kaġıdıñ
6015

 üstüne Ĥüsrev’iñ ŝūretini naķş edip kemāl-i lešāfet ve ŝan‘atlar gösterip
6016

 

varıp ol nāzenínleriñ gelip eglenecekleri yerde bir aġaca aŝıp kendisi çekilip gitdi. Bir 

zamāndan ŝoñra ol
6017

 perí peykerlerdir gelip gülüp oynamaġa başladılar. Çünki ortalıķ 

aġyārdan ĥālí olup kimseniñ ol yere varmaġa [A 6a] cānı yoġdu.
6018

 Pes bí-pervā 

meclislerdir ķurulup altın ve gümüş ķadeģlerle bāde
6019

 sürülmege başlanıp raķķāŝ ķızlar 

da ŝaçların ‘āşıķ göñlü gibi
6020

 períşān edip çār-pārelerle meydāna girip raķŝa başladılar. 

Biri birleri
6021

 ile źevķ u ŝoģbet ve ‘íş ü ‘işret ederlerken
6022

 nā-gāh Şírín’iñ gözü aġaçda 

aŝılıp šuran
6023

 ŝūrete rāst geldikde ķızlara emreyledi
6024

 kaġıdı getirip nāzeníniñ eline 

verdiler. [T 106b] Baķdıķda gördü kim bir dil-ber-i ra‘nādır ki
6025

 felekde miśli 

görülmemiş. Pes cān u dilden ol ŝūret-i zíbāya ‘āşıķ olup hercāyí ki eline alırdı. Ol dil-

beriñ yādına nūş edip deli dívāne oldu. Ķızlardır bu ģāli gördükde Mehín Bānū’dan 

ķorķuya düşüp belki ŝoñra bize
6026

 ‘itāb eyleye diyü Şírín yabana baķarken öñünden ŝūreti 

ķapıp nā-bedíd eylediler. [T 107a] Nigār-ı ‘ālem nā-gah ŝūretiñ yanından ġā’ib olduġunu 

gördükde cāriyelere nice oldu ol ŝūret-i zíbā diyü su’āl eyledikde
6027

 yanında olanlar cevāb 

verip siz öte šarafa baķarken nā-gāh ortalıķdan ġā’ib oldu. Ġālibā períler alıp götürdüler. 

Bugün bu yere bizden evvel
6028

 bizden iyiler
6029

 gelmişler gibi. Zírā añsızdan bize ol ŝūret-i 

ra‘nāyı gösterip ŝoñra yine
6030

 ķapdılar. Pes münāsib olan bu yerden göçüp bir ġayrı 

mesíreye gideyiz
6031

 deyip buĥūrlar yaķıp maġlašaya bulaşdırdılar. Şírín’dir nā-çār 

                                                 
6015

 kaġıdıñ: kaġıd T 
6016

 naķş edip kemāl-i lešāfet ve ŝan‘atlar gösterip: taŝvír eyledi andan ŝoñra A 
6017

 ol: A’da yok 
6018

 yere varmaġa cānı yoġdu: yerde varmaġa cānı yoġidi T 
6019

 ve gümüş ķadeģlerle bāde: gümüş ķadeģlerle bādedir T 
6020

 başlanıp raķķāŝ ķızlar da ŝaçların ‘āşıķ göñlü gibi: başlayıp raķķāŝ ķızları da ‘āşıķ göñlü gibi ŝaçlarını T 
6021

 biri birleri: biri biri T 
6022

 ederlerken: ederken A 
6023

 aŝılıp šuran: olan A 
6024

 emreyledi: emreyledi kim T 
6025

 ki: kim T 
6026

 bize: bizi T 
6027

 eyledikde: eyledi A 
6028

 bu yere bizden evvel: T’de yok 
6029

 iyiler: yegler A 
6030

 yine: A’da yok 
6031

 gideyiz: gidevüz T 
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sözlerine uyup ol maģalden ķalķdı ve bir ġayrı yere varıp
6032

 aĥşama dek ‘íş ü ‘işretler edip 

demler sürdüler. Çünki ol gece geçip ŝabāģ oldu. Yine çín-i seģerden Şāvur Şírín’iñ ol gün 

gidecegi mesíreyi ĥaber aldıķda bir ŝūret yazıp perí peykerler
6033

 ol maģalle varmazdan 

evvel varıp bir aġaca aŝıp kendi gözden nihān oldu. [A 6b] Bir zamāndan ŝoñra 

nāzenínlerdir gelip ŝoyundular ve meclisi ārāste edip āheste āheste sāķíler elinden şarāblar 

nūş olunmaġa başlanıp gide gide kelleler germ ve síneler nerm olup çengíler de meydān-ı 

muģabbete girip źevķ u şevķa başlandıķda nā-gāh Şírín’iñ gözü ol ŝūrete dūş olup ķızlara 

meded cānım! İşte ‘aynıyla dünkü ŝūretdir. Getiriñ göreyim diyü
6034

 emreyledikde ķızlarıñ 

içinden bir ‘ayyāre-i
6035

 nā-bekār ve fitne-i rūzgār varıp ŝūreti alırken žarāfetle ŝaķlayıp 

gelip şehr-yārım ŝūreti elime aldıġım gibi yine períler elimden ķapıp ġā’ib oldular dedi. 

Sā’ir ķızlar da cānım bize dünden
6036

 beri šaşradan períler şergil olup her vardıġımız 

yere
6037

 ardımızca gelip dürlü dürlü rengler vermege başladılar. Bu yeriñ de ŝuyu 

çıķmaķla
6038

 rāģatımız uçdu. Hemān ķalķıp bir ġayrı
6039

 yere gidelim deyip günlük ile 

üzerlik yaķıp efsūnlar oķudular ve ol maģalden ķalķıp bir ġayrı maģalle varıp aĥşama dek 

atıp šutup źevķ u
6040

 ŝafālar eylediler. Pes ol gece
6041

 de geçip ŝabāģ olduķda yine Şāvur 

gidecekleri yerden ĥaber alıp daĥı anlar gelmezden evvel
6042

 varıp bir ŝūret daĥı aŝıp kendi 

bir gūşeye çekildi. Bir zamāndan ŝoñra Şírín de cāriyelerle çıķagelip meclisler ķurulup 

yine şarāb keyfi ile her biri mest bülbüllere dönüp ortalıġı velveleye verdiklerinde nā-gāh 

Şírín’iñ mestāne gözü aġaçda Ĥüsrev’iñ ŝūretine šoķunduķda kimseye i‘timād eylemeyip 

hemān-dem kendisi yerinden atılıp varıp ŝūreti aldı ve meclise gelip öñüne ķodu. Ģüsnü 

temāşāsıyla ģayrān ve ‘aşķı āteşiyle
6043

 biryān olup nālān u giryān āh u vāh
6044

 eylemege 

başladıķda [A 7a] ķızlar gördüler kim şimden ŝoñra buña çāre ķalmayıp yine períleriñ işidir 

                                                 
6032

 varıp: varıp ve T 
6033

 peykerler: peyker T 
6034

 diyü: deyip T 
6035

 ‘ayyāre-i: ‘ayyār-ı T 
6036

 dünden: iki günden A 
6037

 yere: yere varıp T 
6038

 yeriñ de ŝuyu çıķmaķla: yeriñden ŝuyu çıķmaġın A 
6039

 ġayrı: ġayr A 
6040

 maģalle varıp aĥşama dek atıp šutup źevķ u: yere varıp aĥşamlara dek atıp šutup źevķ T 
6041

 gece: gün T 
6042

 evvel: muķaddem T 
6043

 ģayrān ve ‘aşķı āteşiyle: A’da yok 
6044

 āh u vāh: āh vāh T 
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derlerse Şírín’iñ ġażabına uġrayıp çarpılmaları muķarrer olmaġın eski eylediklerine 

peşímān oldular ve her biri ŝūrete śenālar edip cānım ne güzel ŝūret olur. ‘Aceb kimiñ 

ŝūreti ola? Bir ĥaber alabilsek ve bu maģalle
6045

 ķonulduġunuñ ģikmetini ŝu’āl eylesek 

diyü Şírín’iñ öñüne yuvalanıp mizācına göre diller dökmege başladılar. Şírín de 

bunlarıñ
6046

 kendi hevāsına meyl eylediklerini
6047

 gördükde bu ŝūret benim ‘aķlımı zülfüm 

gibi períşān eylemegin deli dívāne oldum. Bu sırrı ŝaķlayıp kimseye açmañ. Ola ki bir 

yerden bunuñ aŝlına ereydik ve bu hümānıñ yuvasından ĥaber alıp bir kerre ŝāģibini 

göreydik deyip
6048

 ‘íş ü ‘işrete başladılar. ‘Āşıķāne türküler yırlanıp
6049

 şarābdır başlarına 

çıķdıķda yaķalarını ‘āşıķ-ı mehcūr sínesi gibi çāk çāk eylemege başladılar. Şírín ise her 

šoluyu ol
6050

 ŝūret-i ra‘nānıñ ‘aşķına nūş ederdi. Bir zamāndan ŝoñra meclisde olan ķızlarıñ 

birine emreyledi kim varıp ešrāfı cüst ü cū edip araşdıra. Ola ki bir yerden bu ŝūretiñ 

sırrına
6051

 vāķıf olaydıķ dedikde ķız da fermān üzere ešrāfı dolaşıp [T 107b] arayagördü 

çāre olup bir ĥaber alamadı. Āĥir-kār gelip bānū-yı cihāna şehr-yarım olmadı bir
6052

 ĥaber 

alamadım dedikde Şírín’iñ ġam u ġuŝŝası ziyādelenip eleme düşdü. Pes bu ġamla oturup ‘íş 

u nūş ederken bir zamāndan ŝoñra ķarşıdan bir keşíş göründü. Meger Şāvur üstād üç def‘a 

Ĥüsrev’iñ ŝūretini Şírín’e ‘arż eyledikden ŝoñra kendisini çekip çevirip
6053

 bir ŝūret uġrusu 

keşíş ķıyāfetine ķomuş ve ķızlarıñ meclislerine yaķın yerden geçip bunlara görünmüş [A 

7b] tā ki bu šaríķla Şírín’den bir ĥaber ala. Çünki nigār-ı nāzenín bu ķıyāfetle Şāvur’u 

gördü. Göñlüne geldi kim bu ŝūretden bir
6054

 ĥaber alınmaķ olursa şu gelen rāhibden alınır 

deyip yānında olan cāriyelere emreyledi kim varıp keşíşe ŝūretiñ ŝāģibini ŝoralar.
6055

 Pes 

cāriyelerdir nigār-ı nāzeníniñ
6056

 fermānı üzere
6057

 Şāvur’uñ yanına varıp ŝūretiñ aŝlından 

                                                 
6045

 maģalle: maģalde T 
6046

 bunlarıñ: bunları T 
6047

 eylediklerini: eylediklerin T 
6048

 deyip: T’de yok 
6049

 yırlanıp: ırlanıp T 
6050

 ol: T’de yok 
6051

 sırrına: aŝlına T 
6052

 bir: T’de yok 
6053

 eyledikden ŝoñra kendisini çekip çevirip: eyledikde kendisini çekip varıp T 
6054

 bir: T’de yok 
6055

 ŝoralar: ĥaber alalar T 
6056

 nigār-ı nāzeníniñ: nigārıñ A 
6057

 üzere: T’de yok 
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ĥaber ŝorduķlarında Şāvur
6058

 [M 111a] bu bir gizli rāzdır degme kimseye söylenmez deyip 

bunlara
6059

 ķıŝŝanıñ ötesini açmadı. Cāriyelerdir Şírín’e keşíşiñ söyledigi sözü beyān 

eylediklerinde nigār-ı nāzeníniñ ŝabr u ķarārı ķalmayıp
6060

 ŝūreti eline aldı ve
6061

 gelip 

Şāvur’a dil-nevāzlıķlar edip Şāvur ile görüşdü.
6062

 [T 108a] Şāvur da nigāra
6063

 du‘ālar 

edip ol maģalde
6064

 oturdular. Andan ŝoñra nigār Şāvur’a ŝorup
6065

 ey ģakím-i źū-fünūn! 

Ne yerlisin ve ķanden gelip ķande gidersin? Lüšf edip bize aģvāliñi söyle.
6066

 Zírā sende 

āşinā nişānları gördük dedikde Şāvur da cevāb verip ben ķuluñuz bir seyyāģ-ı cihānım ki 

maġribden maşrıķa varınca cümle ‘ālemi devr eyleyip niçe ġarā’ibler görüp ‘acā’ibler
6067

 

işitdim. Aŝlā bir şey
6068

 ķalmamışdır ki ben anıñ aŝlına erişmeyem ve bilmeyem
6069

 

dedikde nigār ey üstād-ı ferruĥ-ķadem! ‘Aceb bu ŝūretiñ ŝāģibini bilir misiz
6070

 kim ola? 

Bize ŝāģibini beyān eyleseñiz
6071

 ġāyet lüšf u keremdir
6072

 diyü niyāz eyledikde dedi ki ey 

nigār-ı şírín-reftār! Ģaķ Te‘ālā yaramaz gözü senden dūr eylesin. Bu ŝūretiñ niçe uzun 

ģikāyeleri vardır. Raġbet ederseñiz ģużūruñuza ‘arż eyleyeyim
6073

 lākin ortalıķ ĥālí olup 

kimse olmasın dedikde nigār da cāriyelere işāret eyledi
6074

 cümlesi perí gibi gözden nihān 

olup [A 8a] yalñız Şírín ile Şāvur ķaldıķda dedi kim ma‘lūm-ı hümāyūnuñuz olsun ki bu 

ŝūret ŝāģibi ģālā
6075

 şehr-yār-ı memleket-i ‘Acem olan Hürmüz-i Tāc-dār’ıñ şeh-zāde-i 

cihān-dārıdır
6076

 ki adına Ĥüsrev-i Pervíz
6077

 derler diyü beyān eyledikde nigār tekrār-be-

                                                 
6058

 5932. dipnottan buraya (6058. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6059

 bunlara: A’da yok 
6060

 ķarārı ķalmayıp: ķarār ķalmayıp ve M 
6061

 aldı ve: alıp T 
6062

 edip Şāvur ile görüşdü: gösterdi M, A 
6063

 nigāra: T’de yok 
6064

 maģalde: maģalle M, A 
6065

 ŝorup: ŝorup ve T 
6066

 söyle: beyān eyle M, A 
6067

 ġarā’ibler görüp ‘acā’ibler: ġaríb ü ‘acā’ib görüp dürlü dürlü şey T / ġarā’ibler gördüm ‘acā’ibler A 
6068

 şey: nesne T 
6069

 erişmeyem ve bilmeyem: erişmemiş olam M, A 
6070

 ŝāģibini bilir misiz: bilir misin T 
6071

 eyleseñiz: eyleseñiz gerekdir ki T 
6072

 lüšf u keremdir: lüšf idi M, A 
6073

 eyleyeyim: eyleyem T 
6074

 nigār da cāriyelere işāret eyledi: nigār cāriyelere işāret eyledi M / nigār da cāriyelere emreyledi A 
6075

 ģālā: A’da yok 
6076

 şeh-zāde-i cihān-dārıdır: oġlu şeh-zāde-i cihāndır M, A 
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tekrār Ĥüsrev’iñ aģvālini ŝoruşdurmaġa başladı lākin kendiniñ ol ŝūrete ‘āşıķ olduġunu 

açmayıp anı Şāvur’dan ŝaķladı. Pes Şāvur da her ŝorduġuna cevāb verip āĥir dedi ki ey 

nigār-ı nāzenín! Bu ŝūretiñ
6078

 ŝāģibini bu ķadar ŝormaķdan maķŝūduñuz nedir bize beyān 

buyuruñ tā ki biz de aña göre cevāb verelim. Zírā ādem kendi derdini ģakíminden 

ŝaķlamayıp beyān eylemek gerekdir tā ki ol da aña göre devāsını tedārik edip çāresini
6079

 

göre diyü nigārıñ ‘āşıķ olduġunu söyletmek istedikde nigār da [M 111b] gördü kim eger 

rāzını üstāda açmayıp ŝaķlarsa
6080

 derdine dermān bulunmayıp yine evvelki gibi maģzūn 

ķalmaķ görünür. Hemān bu kimseye sözüñ
6081

 gerçegini söyleyeyim belki bir çāre bula 

deyip
6082

 dedi kim ey ģakím-i źū-fünūn! Seni yaradan Tañrı
6083

 ‘aşķına olsun benim rāzımı 

kimseye söylemeyip
6084

 cānıñ gibi ķalbiñde nihān eyle. Sözüñ šoġrusu budur ki ben bir 

niçe günden beri bu
6085

 ŝūretiñ ģüsnüne meftūn olup deli dívāne oldum. Ģālā bu derdiñ 

çāresini araşdırmaķdayım.
6086

 Eger ‘ilācını bilirseñiz beyān eyleñ ġāyet lüšfdur diyü niyāz 

eyledikde Şāvur gördü kim Ĥüsrev’iñ ‘aşķı Şírín’iñ göñlüne kār edip muģkem te’śír 

eylemiş.
6087

 Artıķ kendisini āşikāre eylemekden ġayrı dermān ķalmadıġını gördükde dedi 

kim ey nigār-ı nāzenín! Ma‘lūmuñ olsun ki
6088

 bu ŝūreti ben ķuluñ taŝvír edip bu maģalle 

ķodum ve mümkin olduġu ķadar
6089

 ol dil-ber-i ra‘nāya benzetmege çalışdım lākin 

ģüsnünüñ biñde birini taŝvír edemeyip ‘āciz ķaldım. Bir dil-ber-i şírín-kārdır ki cihān 

muŝavvirleri naķşında ģayrān olup
6090

 [A 8b] ol serv-i revānı taŝvír eylemekde her ne ķadar 

tedbír ederlerse de şíve-i reftārına
6091

 geldikde çāre bulamayıp dermān-de ķalırlar. Siz ki 

taŝvírini görmekle bu ķadar meftūn olduġuñuz yerde kendisini görseñiz bir ān yanından 

                                                                                                                                                    
6077

 Ĥüsrev-i Pervíz: Ĥüsrev M 
6078

 ŝūretiñ: ŝūret T 
6079

 çāresini: çāresini tedārik edip T 
6080

 üstāda açmayıp ŝaķlarsa: açmayıp ŝaķlarsa T / üstāda açmayıp ŝaķlar ise M 
6081

 hemān bu kimseye sözüñ: hemān sözüñ böyle üstād kimseye T / bu kimseye sözüñ M 
6082

 deyip: deyip ve M 
6083

 seni yaradan Tañrı: yaradan Tengri M / seni yaradan Tengri A 
6084

 söylemeyip: açmayıp M 
6085

 bu: bir T 
6086

 araşdırmaķdayım: araşdırmaķdan murādım T 
6087

 eylemiş: eylemişdir T 
6088

 ki: kim T 
6089

 ķadar: mertebe T 
6090

 olup: ķalıp T 
6091

 şíve-i reftārına: şíve vü reftārına M 
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dūr olmaġa [T 108b] ķādir olamazdıñız diyü Ĥüsrev’i niçe yüzden vaŝf eyledikden ŝoñra 

dedi ki bu ģüsnle ģālā ol perí bir gece düşünde sen pençe-i āf-tābıñ ĥayālini
6092

 gördükde 

‘aķlı başından gidip
6093

 zülfüñüz zencírine esír olmaġla ol zamāndan beri ne kimse ile 

oturup ‘íş ü ‘işret eyler ve ne derd-i ‘aşķla bir demde rāģat olur. Āĥir-kār
6094

 nā-çār olup 

beni ģużūr-ı ‘izzetiñize
6095

 gönderdi tā ki gelip size bu aģvāli beyān eyleyem. Pes ben de 

fermānları üzere gelip ŝūretini taŝvír eylemekle ‘arż-ı ģāl eyledim ve bu šaríķla ģużūruñuza 

gelip vāķı‘ayı beyān eyledim
6096

 deyip ķādir olduġu ķadar bunuñ gibi
6097

 niçe
6098

 sözlerle 

Şírín’i mecnūn eylemekde idi. Şírín ise Şāvur’dan bu sözleri işitdikde
6099

 ‘aķlı başından 

gidip çāk-i giríbān edeyazdı. Hele yine [M 112a] kendisini żabš edip dedi ki ey ‘āşıķlarıñ 

çāre-sāzı! Şimdi bunuñ ‘ilācı nedir ve
6100

 ol hümāyla buluşmaķ nice mümkindir? Ne tedbír 

eylemek gerekdir?
6101

 Bize beyān buyuruñ diyü Şāvur’dan niyāz edip çaresini
6102

 ŝorduķda 

Şāvur du‘ālar edip dedi ki ey nigār-ı nāzenín!
6103

 Bu ĥuŝūŝda elem çekmeyip kendi 

ŝafāñızda oluñ. Çāresi ġāyet āsāndır. Evvelā bu rāzı kimseye açmayıp ķalbiñizde nihān 

edersiñiz.
6104

 Andan ŝoñra bir gün şikār ķaŝdı ile Şeb-díz’e süvār olup ŝaģrāya çıķarsız ve 

at ķoparıp perí gibi gözden ġā’ib olursuz. Ma‘lūmuñuzdur ki Şeb-díz’e hiçbir at 

yetişemeyip ardıñızca hiç
6105

 kimse gidemez. Bir miķdār yer
6106

 gitdikden ŝoñra eger bir 

yerde bu
6107

 ķuluñuza muntažır olursañız gelip bile gidelim ve eger ‘acele buyurursañız
6108

 

bu ĥātemi alıñ Ĥüsrev’iñdir deyip ķoynundan bir mühr çıķarıp Şírín’e verdi. Yolda [A 9a] 

                                                 
6092

 düşünde sen pençe-i āf-tābıñ ĥayālini: sen āf-tābı T 
6093

 gidip: T’de yok 
6094

 āĥir-kār: āĥir çār A 
6095

 ģużūr-ı ‘izzetiñize: ģużūruna ‘izzetiñize M / ģużūr-ı ‘izzete A 
6096

 ve bu šaríķla ģużūruñuza gelip vāķı‘ayı beyān eyledim: T’de yok 
6097

 bunuñ gibi: buncılayın T 
6098

 niçe: M ve A’da yok 
6099

 işitdikde: işitdikden ŝoñra T 
6100

 ve: T’de yok 
6101

 gerekdir: gerek A 
6102

 Şāvur’dan niyāz edip çaresini: çāresini  Şāvur’dan M, A 
6103

 nāzenín: nāzenínim M, A 
6104

 edersiñiz: edersiz T, M 
6105

 hiç: M ve A’da yok 
6106

 yer: T ve M’de yok 
6107

 bu: T’de yok 
6108

 buyurursañız: buyursañız M 
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Ĥüsrev’e rāst gelirseñiz
6109

 yüzügü gösteriñ. Artıķ nişāna ģācet yoķ. Murādıñız ģāŝıl olur 

ve
6110

 eger rāst gelemezseñiz Medāyin şehrine varıp Ĥüsrev’iñ köşkünü ŝorup 

bulduġuñuzda varıñ anda olanlara yüzügü gösteriñ. Ĥüsrev’iñ ģesābsız cāriyeleri
6111

 

vardır. Size ‘izzet ü ikrāmlar ederler. Ĥüsrev de her ķande ise gelip
6112

 buluşursuz dedi. 

Pes bunuñ üzerine ķavl ü ķarār eylediler. Şāvur dönüp sürūrla
6113

 ķarār-gāhına gitdi. Şírín 

de aĥşama dek ne ģāl ise ķızlarla
6114

 ol maģalde ķarār edip aĥşam olduķda ķalķıp Mehín 

Bānū’nuñ yanına geldi. Muŝāģabete başlandıķda Şírín
6115

 dedi kim niçe zamāndır 

şikāra
6116

 gitmedim. Emriñiz olursa yarın binip ešrāfı dolanıp ŝayd u şikār edelim ve 

fermānıñızla Şeb-díz’i eyerlesinler
6117

 göñlüm aña binmek ister dedi. Mehín Bānū cevāb 

verip
6118

 sen bilirsin hemān göñlüñ her ne šarafa gitmek isterse varıp ‘ālemiñde ol lākin 

Şeb-díz’den ġayrı atlar çoķ. Her ķanġısını isterseñ al. Zírā Şeb-díz’iñ başı pek bir ser-keş 

atdır. Belki żabš edemeyesin de bir ĥašā ola.
6119

 Eger yoķ
6120

 elbette anı isterim derseñ 

aġzına münāsib bir
6121

 aġır kem ursunlar. Çoķluķ incitmeyip [M 112b] baŝíret üzere binip 

‘ālemiñde ol dedi. Pes Şírín şād olup Bānū’nuñ öñünde yer öpüp ol gece rāģatla yatdı. 

 

 

                                                 
6109

 gelirseñiz: gelirsiz T 
6110

 ve: T’de yok 
6111

 Ĥüsrev’iñ ģesābsız cāriyeleri: ģesābsız cāriyeler T, A 
6112

 gelip: eglenip T 
6113

 sürūrla: sürūr ile M, A 
6114

 aĥşama dek ne ģāl ise ķızlarla: her ne ģāl ile olduysa ķızlar ile T 
6115

 Şírín: Şírín ey M 
6116

 zamāndır şikāra: zamāndır ki şikār M / zamāndır ki şikāra A 
6117

 fermānıñızla Şeb-díz’i eyerlesinler: fermānıñız ile Şeb-díz’i egerlesinler T / fermānıñızla Şeb-díz’i 

egerlesinler M 
6118

 cevāb verip: T’de yok 
6119

 Şeb-díz’den ġayrı atlar çoķ. Her ķanġısını isterseñ al. Zírā Şeb-díz’iñ başı pek bir ser-keş atdır. Belki żabš 

edemeyesin de bir ĥašā ola: Şeb-díz’e binmezseñiz ma‘ķūldür. Zírā bir ser-keş atdır. Ķorķarım ki seni bir 

yere bıraġıp żabšına ķādir olmayasın. Şeb-díz’den ġayrı at çoķdur. Her ķanġısını isterseñ al T / Şeb-díz’den 

ġayrı atlar çoķ. Her ķanġısını isterseñ al. Zírā Şeb-díz’iñ başı pek bir ser-keş atdır. Belki żabš edemeyesin bir 

ĥašā ola A 
6120

 yoķ: T’de yok 
6121

 bir: M’de yok 
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BU DĀSTĀN ŞÌRÌN’İÑ ŞEB-DÌZ’E BİNİP
6122

 ŞİKĀRA ÇIĶDIĶDA AT ĶOPARIP 

ĤÜSREV’E GİTDİGİDİR 

 

[T 109a] Çünki ŝabāģ oldu. Şírín’iñ şikāra gitdigi gün ‘ādeti erkek ķıyāfetine 

girmek idi. Pes ol gün de yerinden ķalķıp merdāne libāslarını giyinip
6123

 bir dil-ber-i ra‘nā 

ŝūretine girdi. Cāriyeler de cümle ĥidmet-kārlar esbābı
6124

 giyip bir sürü dil-ber-i şírín-kār 

atlarına
6125

 süvār olup ŝaģrāya gitdiler. Şikār-gāha varılıp [T 109b] her biri bir šarafa at 

ŝalıp [A 9b] şikāra meşġūl olduķları gibi hemān-dem Şírín Şeb-díz’i ķoparıp bir cānibe 

eser yel gibi çıķıp gitdi. Yanında olanlar ardı ŝıra ķoşup yetişmek murād eylediklerinde 

tozuna bile yetişemeyip ān-ı
6126

 sā‘atiñ içinde gözlerinden nā-bedíd oldu. Cümlesi ŝandılar 

kim Şeb-díz’i żabš edemediginden at bir šarafa alıp gitmiş ola. Pes aĥşama dek ešrāfı 

dolanıp araşdıragördüler çāre olup nām u nişānını bulamadılar. Āĥir aĥşam olduķda 

nigārdan nā-ümmíd olup dönüp Mehín Bānū’nuñ yanına geldiler ve ŝaçlarını
6127

 yolup 

feryād ederek vāķi‘
6128

 olan ģāli beyān eylediler. Mehín Bānū’dur ķızlardan bu muŝíbet 

ĥaberini işitdikde ķardaşınıñ
6129

 mātemini tāzeleyip feryād ü fiġānlar eylemege başladı
6130

 

ve gözlerinden ķanlı yaşlar döküp der idi ki rūzgār ‘aceb ol tāze ġoncayı ne şekil ĥār-zāra 

bıraķdı ve ol āb-ı ģayāt ırmaġı
6131

 bizden kesilip ķanġı cānibe aķdı?
6132

 Felek ‘aceb o serv-i 

ser-keşi kimiñ
6133

 hevāsına uydurdu ve ol naĥl-i tāze ķanġı bāġıñ zíneti oldu deyip bunuñ 

gibi fiġānlarla geceyi ŝabāģa çıķardı.
6134

 Ŝabāģ olduķda Mehín Bānū’nuñ cümle a‘yān-ı 

devleti ķapısına gelip
6135

 maķām-ı ĥidmetde šurdular ve
6136

 bānū-yı devrānıñ fermānı 

                                                 
6122

 Binip: Süvār Olup T 
6123

 libāslarını giyinip: libāsların giydi ve T 
6124

 cümle ĥidmet-kārlar esbābı: cümle ĥidmet-kārlar esbābın T / ĥidmet-kārlar esbābı M 
6125

 dil-ber-i şírín-kār atlarına: dil-ber-i şírín-kārlar A 
6126

 ān-ı: āní M, A 
6127

 ŝaçlarını: ŝaçların M, A 
6128

 vāķi‘: T’de yok 
6129

 ķardaşınıñ: ķarındaşınıñ T, M 
6130

 feryād ü fiġānlar eylemege başladı: feryād fiġānlar eyledi T 
6131

 ĥār-zāra bıraķdı ve ol āb-ı ģayāt ırmaġı: ĥār u zāra bıraķdı ve ol āb-ı ırmaġı T / ĥār-zāra bıraķdı ve ol āb-ı 

ģayāt ırmaġını M 
6132

 aķdı: aķıtdı M 
6133

 ‘aceb o serv-i ser-keşi kimiñ: o serv-i ser-keşi gitmek T 
6134

 çıķardı: çıķardılar T 
6135

 gelip: varıp T 
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olursa cümle
6137

 cihānı devr edip ol hümāyı araşdırmaķda olanca ķudretimizi ŝarf edelim 

belki bir yerden
6138

 ĥaberini alıp bulayız dediler lākin Mehín Bānū aŝlā Şírín’i 

araşdırmayıp dedi ki bundan evvel ben bu
6139

 mātemiñ vāķı‘asını görmüşdüm ki [M 113a] 

elimde bir şāhín varmış.
6140

 Nā-gāh uçup bir šarafa çekilip gitdikde
6141

 feryād ü fiġānlar 

eyledim ve ģayf ki şeh-bāzımı
6142

 elimden
6143

 uçurdum diyü mātemlere düşdüm. Āĥir-kār 

bir zamāndan ŝoñra yine gelip ķoluma
6144

 ķondu. Ümmíddir ki Şírín [A 10a] birķaç günden 

ŝoñra yine gelip bize vāŝıl ola. Ha birķaç gün ‘ālemiñ cevrini çekip ŝabredelim ve ‘íş ü
6145

 

‘işreti bıraġıp ķasāvetde olalım. Yine ol gözüm nūru geldikde yeñi başdan źevķ u 

ŝafāmızda olalım ve murād üzere yine atıp šutalım dedi.
6146

 Pes cümle a‘yān-ı devlet
6147

 

bānū-yı cihānıñ cevābını işitdiklerinde emr şehr-yārımızıñdır
6148

 deyip Şírín’i aramaġa 

muķayyed olmadılar ve çekilip yerli yerlerine
6149

 gitdiler. Bu cānibden çünki Şírín ŝaģrāda 

Şeb-díz’i ķoparıp cāriyeleriñ gözlerinden nihān oldu. Aŝlā bir yerde ārām eylemeyip yola 

girdi ve šaġlar aşıp ŝaģrālar geçip muģkem gider idi. Yol iz bilmez bir nāzenín olmaġla 

geceler šaġda ķalıp ŝabāģ olduķda
6150

 gözü gördügü yere gidip
6151

 ne ģāl ise bir köye geldi. 

Ol gece anda ķalıp ŝabāģ olduķda Medāyin şehri yolunu ŝorup yine
6152

 çıķıp gitdi. Aŝlā 

yola çıķmamış ve rūzgārıñ ŝoġuķ ve ŝıcaġını
6153

 görmemiş bir gül-endām olmaġla birķaç 

gün
6154

 içinde yāsemen yapraġından nāzik olan teni
6155

 yol zaģmeti ile elem-zede oldu.
6156

 

                                                                                                                                                    
6136

 ve: lākin M 
6137

 cümle: M ve A’da yok 
6138

 yerden: yerde M, A 
6139

 bu: T’de yok 
6140

 elimde bir şāhín varmış: ķolumda bir şāhín var imiş M, A 
6141

 gitdikde: gitdi T 
6142

 ve ģayf ki şeh-bāzımı: ģayf ki şeh-bāzı T 
6143

 elimden: ķoldan M, A 
6144

 ķoluma: ķolumda T 
6145

 ‘íş ü: ‘íş T 
6146

 olalım ve murād üzere yine atıp šutalım dedi: olup atıp šutalım M / olup atıp šutalım dedi A 
6147

 devlet: M ve A’da yok 
6148

 şehr-yārımızıñdır: şehr-yārımızıñ M, A 
6149

 ve çekilip yerli yerlerine: çekilip yerli yerine T / ve çekilip yerli yerine M 
6150

 geceler šaġda ķalıp ŝabāģ olduķda: T ve A’da yok 
6151

 gidip: gelip T 
6152

 ŝabāģ olduķda Medāyin şehri yolunu ŝorup yine: şehr-i Medāyin yolunu ŝorup M 
6153

 ŝoġuķ ve ŝıcaġını: ıŝıcaġını ve ŝovuġun M / ıŝıcaġını ve ŝovuġunu A 
6154

 gün: günüñ M, A 
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Derd-i ‘aşķla bí-ķarār olmaġın
6157

 ölüp dirildigine baķmayıp yoldan ķalmadı ve dā’imā 

tenhā yollardan gidip olmaya ki bir
6158

 olmaz yerde yaķayı ele verem diyü muģkem [T 

110a] iģtirāz eyler idi.
6159

 Yine bir gün bu ģāl üzere çekilip giderken bir yere geldi. Gördü 

bir lašíf güzel yer olup ešrāfı çiçeklerle zeyn olmuş ve dört cānibini
6160

 ŝıķ aġaçlıķ šutup 

ortalıķ yerinden
6161

 āb-ı ģayāt gibi bir ŝu çaġlayıp aķar. Nigār-ı nāzeníndir ŝuyu 

gördügü
6162

 gibi niçe günden beri gövdesi yol tozu ile
6163

 kirlenmegin vücūdu elem-zede 

olmuşdu.
6164

 Pes ol maģalde ŝuya girmek isteyip ŝaġa ŝola baķdı. Gördü kim aŝlā gelir 

gider yoķ. Hemān-dem bir tenhā yere gelip atından inip bir aġaca baġladı [A 10b] ve tāc 

u
6165

 libāsını da çıķarıp bir aġaç dalına aŝaķodu. Andan ŝoñra ķıldan ince beline bir
6166

 

ibrişim peştemāl šutup ŝuya girdi ve gümüş tenini yuyup yol tozundan gövdesini āyíne gibi 

pāk eylemege başladı.
6167

  

 

[M 113b] BU MAĢAL ĤÜSREV BABASINDAN ĶAÇIP GİDERKEN YOLDA ŞÌRÌN’E 

RĀST GELDİKDE BİLEMEDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki Ĥüsrev çünki Şāvur’u Şírín’i ele getirmek için Ermen vilāyetine 

gönderdi. Kendisi dā’imā babası Hürmüz’üñ ĥidmetinde olup bir ān yanından ayrılmaz idi. 

Pād-şāh da oġluna cānı gibi muģabbet edip yanında
6168

 ‘azíz ü muģterem šutar idi. 

Günlerde bir gün Ĥüsrev’iñ düşmenlerinden birķaç kimse bir araya gelip şeh-zādeyi bir
6169

 

                                                                                                                                                    
6155

 olan teni: olan T / teni M 
6156

 oldu: olmaġın T 
6157

 derd-i ‘aşķla bí-ķarār olmaġın: derd-i ‘aşķıyla bí-ķarār olup T 
6158

 bir: T’de yok 
6159

 eyler idi: eylerleridi M 
6160

 ve dört cānibini: dört cānibi T / ve dört cānibi A 
6161

 šutup ortalıķ yerinden: ortalıķ yerde T 
6162

 gördügü: görüverdigi T 
6163

 tozu ile: tozundan M 
6164

 olmuşdu: olmuş idi T 
6165

 tāc u: tāc M 
6166

 ķıldan ince beline bir: nāzik bir ince T 
6167

 gövdesini āyíne gibi pāk eylemege başladı: gövdesini āyíne gibi pāk eyleyip tamām yundu T / gövdesi 

āyíne gibi eylemege başladı A 
6168

 yanında: dilinde T 
6169

 bir: ne A 
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šaríķla babasına geçip öldürtmek için
6170

 bunu mülāģaža eylediler ki bir miķdār aķçeyi 

Ĥüsrev’iñ
6171

 adıyla
6172

 sikkeleyip ešrāf ü eknāfa göndereler. Şāhdır bu işden ĥaber-dār 

olduķda elbette ġażaba gelip
6173

 şeh-zādeyi helāk eylemesi muķarrerdir deyip bir miķdār 

aķçeyi Ĥüsrev’iñ nāmıyla
6174

 sikkeleyip memlekete yaydılar. Hürmüz’dür bu ģāle vāķıf 

olup
6175

 oġlunuñ adı ile sikkelenmiş aķçeyi gördükde [T 110b] ķaŝd eyledi kim Ĥüsrev’i 

šutup helāk eyleye. Pes pād-şāh muŝāģiblerinden şeh-zādeniñ šaraf-dārı
6176

 olanlardan 

birķaçı bu ķıŝŝadan ĥaber-dār olduķlarında el altından Ĥüsrev’e ĥaber gönderip şehr-yārım 

saña düşmenleriñ buncılayın ģíle edip ģālā pād-şāhı ġażaba getirmişler. Münāsib olan 

birķaç gün bu şehrde eglenmeyip bir šarafa çıķıp gidesiz diyü i‘lām eylediklerinde 

Ĥüsrev’dir endíşe-nāk
6177

 olduķda hemān-dem sarāyına gelip sipāriş eyledi ki ben
6178

 bir 

iki haftaya dek yabana gidip eglenmek isterim.
6179

 Eger benden ŝoñra sarāya bir nigār-ı 

nāzenín gelirse ‘izzet ü ikrāmlar edip
6180

 ĥāšırınca olasız. Eger sarāyda olmaķ istemezse
6181

 

göñlü ķanġı yeri begenirse ol maģalde [A 11a] bir köşk yapıp ri‘āyetinde
6182

 ķuŝūr 

eylemeyesiz diyü muģkem tenbíhler eyledi ve yanına birķaç ĥidmet-kār alıp çıķıp Ermen 

şehri cānibine šoġru çekilip gitdi. Ķażāyla
6183

 yolu Şírín’iñ ŝuya girdigi yere uġrayıp gördü 

kim bir güzel yerdir. Ĥidmet-kārlarına emreyledi kim inip bir miķdār šavarları ota ŝalalar. 

Ĥidmet-kārlar da fermān üzere atlarından
6184

 inmege başladıķlarında Ĥüsrev yalñızca ešrāfı 

dolanırken gördü kim bir aġaca bir siyāh at baġlamışlar. ‘Aceb bunuñ ŝāģibi nerede ola 

diyü ileri baķdıķda gördü kim bir nigār-ı nāzenín šopuķlarını döger
6185

 ŝırma ŝaçlarını 

                                                 
6170

 öldürtmek için: öldürtmekiçin M, A 
6171

 Ĥüsrev’iñ: Ĥüsrev T, A 
6172

 adıyla: adı ile M, A 
6173

 ġażaba gelip: ġażabla T  
6174

 nāmıyla: nāmı ile M / adı ile A 
6175

 olup: M’de yok 
6176

 šaraf-dārı: šaraf-dārları A 
6177

 diyü i‘lām eylediklerinde Ĥüsrev’dir endíşe-nāk: dediler Ĥüsrev’dir bundan ĥaber-dār  M, A 
6178

 ben: M’de yok 
6179

 eglenmek isterim: gelmem M, A 
6180

 gelirse ‘izzet ü ikrāmlar edip: gelirse ‘izzet ü ikrāmlar edip ve T / gelir ‘izzet ü ikrāmlar edip A 
6181

 olmaķ istemezse: olmaġa istemez ise M / olmaġa istemezse A 
6182

 ri‘āyetinde: ri‘āyetde T 
6183

 ķażāyla: ķażā ile T 
6184

 ĥidmet-kārlar da fermān üzere atlarından: ĥidmet-kārlar da fermān üzere T / ĥidmet-kārlardır fermān 

üzere atlarından M 
6185

 šopuķlarını döger: T’de yok 
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ŝalıverip ŝuya girmiş ve
6186

 šurmadan [T 111a] gümüş
6187

 tenini yıķayıp
6188

 yol tozundan 

pāk eylemekdedir.
6189

 Ĥüsrev’dir nigārı gördükde ģüsnüne ģayrān olup uzaķdan temāşāya 

šurdu ve
6190

 ta‘accüb edip bunuñ gibi yerde buncılayın nigār-ı nāzeníniñ ne işi var
6191

 deyip 

baķıp šururken
6192

 nā-gāh Şírín’iñ gözü Ĥüsrev’e rāst geldikde
6193

 gördü kim bir dilber-i 

ra‘nā şeh-zāde-i cüvān
6194

 šurmadan kendisine baķıp šurur. Cān başına ŝıçrayıp ‘acele ile 

ŝudan çıķıp esbābını giymege başladı.
6195

 Ĥüsrev de ķızıñ kendisinden ŝıķılıp giyinmege 

başladıġını gördükde
6196

 üstüne varmaġı münāsib görmeyip bir miķdār gerisine
6197

 çekilip 

gezinmege başladı ve ķaŝd eyledi ki
6198

 şimdi šaşra çıķıp atına süvār olduķda yanına varıp 

ŝorayım ve kim olduġunu ĥaber alıp bileyim diyü muķayyed olmadı.
6199

 Bu cānibden
6200

 

çünki nigār-ı ‘ālem esbābını giydi. Hemān-dem Şeb-díz’e süvār olup yoluñ öbür šarafından 

at ķoparıp eser yel gibi çekilip
6201

 gitdi. Bir zamāndan ŝoñra Ĥüsrev gördü kim aŝlā
6202

 

gelir gider yoķ. ‘Aceb şu nigār nice oldu deyip
6203

 sürüp çeşmeniñ yanına vardıķda gördü 

kim nigārıñ yerinde yeller eser. Ķoduñsa bulasıñ. [A 11b] Atına binip çekilip gitmiş. 

Ĥüsrev’dir ģayf elime şunuñ gibi şikār girmiş iken
6204

 muķayyed olmayıp ķaçırdım ve 

buncılayın süñülüne rāst gelmişken
6205

 ihmāl edip uçurdum deyip ol ešrāfı šolaşagördü. 

                                                 
6186

 ve: T’de yok 
6187

 Bu kısımdan (6187. dipnot) 6224. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6188

 yıķayıp: yuyup A 
6189

 eylemekdedir: eylemede T 
6190

 nigārı gördükde ģüsnüne ģayrān olup uzaķdan temāşāya šurdu ve: T’de yok 
6191

 nigār-ı nāzeníniñ ne işi var: nāzenín nigār tāze nigín ne işler ve ne arar T 
6192

 baķıp šururken: baķarken duraraķ A 
6193

 geldikde: gelip A 
6194

 şeh-zāde-i cüvān: A’da yok 
6195

 başladı: başlayıp nesi var ise cümlesini ģāżırlayıp kendisini Ĥüsrev’den gizleyip gördükde Ĥüsrev de 

kendiyi ŝaķlayıp görünmez oldu. Fi’l-ģāl ata binip gitdi T 
6196

 Ĥüsrev de ķızıñ kendisinden ŝıķılıp giyinmege başladıġını gördükde: çünki Ĥüsrev T 
6197

 gerisine: geriye T 
6198

 ķaŝd eyledi ki: A’da yok 
6199

 olmadı: olmadıķda T 
6200

 cānibden: šarafda A 
6201

 eser yel gibi çekilip: A’da yok 
6202

 aŝlā: T’de yok 
6203

 deyip: T’de yok 
6204

 elime şunuñ gibi şikār girmiş iken: şunuñ gibi şikār elimize girmişiken T 
6205

 gelmişken: gelmişiken T 
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Olmadı nigārdan nām u nişān bulamayıp
6206

 tozunu bile göremedi ve dört cānibe at ķoparıp 

segirtdi.
6207

 Gördü kim çāre olup ardından yetişemez
6208

 elini eline urup ģayf
6209

 ŝad ģayf 

ki çeşme-i āb-ı ģayvāna ermiş iken
6210

 ġaflet žulmeti gözümü baġladı ve bu çeşmede 

bunuñ gibi bir içim ŝuya rāst gelmişken
6211

 bilmezlikle elden çıķarıp şimdi ģasreti
6212

 

yüregimi šaġladı. Beyt
6213

 

 

Bilmedim naķd-i vaŝlı çaldırdım 

Gitdi
6214

 cānānım elden aldırdım  

 

diyerek ģasretle yola revāne oldu.
6215

 Ĥüsrev’dir bu ģasretle çekilip gitmede
6216

 biz bu 

cānibde Şírín’iñ aģvāline gelelim. Çünki nigār-ı ‘ālem Ĥüsrev’i ŝu kenārında gördü. 

Tebdíl-i ķıyāfet olup yol libāsıyla
6217

 olduġundan Ĥüsrev-i nām-dār olduġunu bilemeyip 

çekilip gitdi. Bir zamāndan ŝoñra Medāyin’e gelip ŝoraraķ Ĥüsrev’iñ sarāyını bulup gelip 

atından inip içeri
6218

 girdi. Sarāyda olan ķızlardır nigār-ı ‘ālemi gördüklerinde 

ģasedlerinden her biri eleme düşdüler. Hele
6219

 ne ģāl ise öñüne düşüp ‘izzet ü ikrāmla
6220

 

bir köşke götürdüler. Ne yerlisiz ve nereden gelirsiz deyip
6221

 aģvālini ŝoragördüler. Aŝlā 

Şírín bunlara
6222

 kendiniñ kim olduġunu söylemeyip bildirmedi.
6223

 Benim ģikāyetim pek 

                                                 
6206

 olmadı nigārdan nām u nişān bulamayıp: neden ŝoñra olmadı ki nigārdan bir nişān u nāmı bulup T 
6207

 segirtdi: segirdegördü A 
6208

 Gördü kim çāre olup ardından yetişemez: Çāre olup ardından yetişemedi A 
6209

 ģayf: ģayf ve A 
6210

 çeşme-i āb-ı ģayvāna ermiş iken: çeşme-i āb u ģayvāna rāst gelmegin T 
6211

 gelmişken: gelmişiken T 
6212

 ģasreti: ģasret A 
6213

 beyt: T’de yok 
6214

 gitdi: kendi T 
6215

 ģasretle yola revāne oldu: ģasret ile yola çekilip gitmede T 
6216

 Ĥüsrev’dir bu ģasretle çekilip gitmede: T’de yok 
6217

 libāsıyla: libāsı ile A 
6218

 içeri: içeriye T 
6219

 hele: her T 
6220

 ikrāmla: ikrām ile T 
6221

 deyip: diyü A 
6222

 bunlara: T’de yok 
6223

 bildirmedi: A’da yok 
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uzundur. Şeh-zāde-i nām-dār geldikde cümleñiziñ ma‘lūmu olur lākin
6224

 [M 114a] şimdiki 

ģālde ķapıda olan atımı bir yere çekip bir ĥoşça görüp gözetsinler. Zírā ol at cihān mālları 

deger başım berāberi bir raĥş-ı cihān-peymādır dedikde šaşrada olanlara atı ıŝmarladılar. 

Şeh-zādeniñ ĥāŝŝ atları [A 12a] yanına baġlayıp bir ĥoşça tímār etdiler.
6225

 Andan ŝoñra 

cāriyeler Şírín’iñ öñüne yiyecek ve
6226

 şarāb getirip żiyāfet eylediler.
6227

 Egerçi nigāra 

ģasedlerinden
6228

 her biriniñ yüreginden ķan gider idi lākin şeh-zāde gitdigi vaķtde 

muģkem [T 111b] tenbíh eylemegin ķorķularından güler yüz gösterip
6229

 i‘zāz ü 

ikrāmda
6230

 ķuŝūr ķomadılar. Şírín de oturup Ĥüsrev’e intižār çekmede. Biz Ĥüsrev’iñ 

aģvāline gelelim.  

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ MEHÌN BĀNŪ’YA VARDIĠIDIR 

 

Çünki Ĥüsrev çeşmede rāst geldigi nigārı ķaçırıp ol ģasretle yola girdi.
6231

 Günlerde 

bir gün Ermen şehrine vardıķda cümle a‘yān
6232

 çıķıp şeh-zādeyi istiķbāl eylediler. Bir iki 

gün anda eglendikden
6233

 ŝoñra ķalķıp Muķan’a gitdi. Bu cānibden
6234

 Mehín Bānū çünki 

Ĥüsrev’iñ Muķan’a teveccüh eylediginden āgāh oldu. Niçe
6235

 píşkeşlerle ķarşı çıķıp yolda 

Ĥüsrev’i istiķbāl eyledi ve bile gelip
6236

 getirip taĥt-ı şāhíde oturdup
6237

 kendisi maķām-ı 

ĥidmetde šurdu. Pes Ĥüsrev de bānū-yı ‘ālemiñ ģāl ü ĥāšırını
6238

 ŝorup emreyledi kim 

taĥtıñ yanına otura. Mehín Bānū’dur şeh-zādeniñ bu lüšfunu gördükde öñünde yer öpüp 

                                                 
6224

 6187. dipnottan buraya (6224. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6225

 baġlayıp bir ĥoşça tímār etdiler: baġladılar M, A 
6226

 ve: ile T 
6227

 żiyāfet eylediler: ķonuķladılar M, A 
6228

 nigāra ģasedlerinden: nigārıñ ģasedinden T 
6229

 gösterip: göstermegin T 
6230

 i‘zāz ü ikrāmda: ikrāmda M, A 
6231

 ģasretle yola girdi: ģasret ile yola girip gitmede idi T 
6232

 vardıķda cümle a‘yān: vardıķlarında a‘yān-ı devlet Mehín Bānū’ya T 
6233

 eglendikden: eylendikden T 
6234

 cānibden: šarafda M, A 
6235

 niçe: T’de yok 
6236

 ve bile gelip: M ve A’da yok 
6237

 taĥt-ı şāhíde oturdup: taĥt-ı şāhíye oturup T / taĥt-ı şāhíye oturdup A 
6238

 ģāl ü ĥāšırını: ģāl ĥāšırın T 
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geçip taĥtıñ
6239

 yanında bir altın iskemle üstünde ķarār eyledi. Andan ŝoñra simāšlardır 

çekilip yemekler yenip ‘íş ü ‘işrete başlandı. El-ķıŝŝa Mehín Bānū bu üslūb üzere Ĥüsrev’i 

yedi gün żiyāfet eyledikden
6240

 ŝoñra bir gün gelip şeh-zādeniñ öñünde yer öpüp şehr-

yārımdan bir niyāza geldim. Ģālā bu yerleriñ
6241

 źevķ u ŝafāsı gidip ķış
6242

 mevsimi yaķın 

olmaġla
6243

 niyāz ederim ki devletle bu maģalden ķalķıp Berde‘ şehrine
6244

 teşríf 

buyuralar. Zírā
6245

 ol maģalliñ hevāsı ķış mevsimine münāsib olmaġın dā’imā ‘ādetimiz 

daĥı böyle olmaġla ĥāk-pāye ‘arż eyledik
6246

 dedi.
6247

 Ĥüsrev de
6248

 ne güzel hemān 

‘ādetiñiz her nice ise öyle edelim dedikde Mehín Bānū’dur ‘ādeti üzere tedārik görüp 

Ĥüsrev ile
6249

 Muķan’dan
6250

 ķalķıp Berde‘e geldiler. [A 12b] Daĥı şehre varmazdan evvel 

Mehín Bānū emreyledi kim şeh-zāde-i ‘ālem için sarāyını döşedip cümle ša‘ām u 

şarābdan
6251

 ne lāzım ise ģāżır ü müheyyā eylediler. Ĥüsrev’dir geldikde sarāyına girip 

gece gündüz oturup źevķ u ŝafāsına meşġūl oldu. Her gün Mehín Bānū bir kerre Ĥüsrev’iñ 

ģużūruna gelip her ne lāzım ise cümlesini tedārik edip
6252

 ziyādesiyle ģāżır ü müheyyā 

eyleyip [M 114b] ĥidmetinde aŝlā bir ķuŝūr eylemez idi.
6253

 İşte Ĥüsrev bu ģāl üzere 

bunda
6254

 atıp šutmada. Biz Medāyin’de Şírín’iñ aģvāline gelelim. Şírín çünki Medāyin’e 

gelip Ĥüsrev’iñ sarāyında ķarār eyledi. Bir niçe günden ŝoñra ĥaber aldı kim
6255

 Ĥüsrev 

babası ķorķusundan şikār bahānesiyle šaşra çıķıp Ermen cānibine šoġru ‘azímet 

                                                 
6239

 yanına otura. Mehín Bānū’dur şeh-zādeniñ bu lüšfunu gördükde öñünde yer öpüp geçip taĥtıñ: T’de yok 
6240

 gün żiyāfet eyledikden: güne dek żiyāfet eyledi andan T 
6241

 yerleriñ: yeriñ M 
6242

 ķış: A’da yok 
6243

 olmaġla: olmaġın T 
6244

 Berde‘ şehrine: Berde‘e M, A 
6245

 zírā: M ve A’da yok 
6246

 münāsib olmaġın dā’imā ‘ādetimiz daĥı böyle olmaġla ĥāk-pāye ‘arż eyledik: münāsibdir M, A 
6247

 dedi: T’de yok 
6248

 de: M ve A’da yok 
6249

 dedikde Mehín Bānū’dur ‘ādeti üzere tedārik görüp Ĥüsrev ile: deyip Mehín Bānū ile M, A 
6250

 Muķan’dan: T’de yok 
6251

 Mehín Bānū emreyledi kim şeh-zāde-i ‘ālem için sarāyını döşedip cümle ša‘ām u şarābdan: Mehín Bānū 

emreyledi şeh-zāde için sarāylar döşenip cümle ša‘ām u şarābdan A / M’de yok 
6252

 tedārik edip: M ve A’da yok 
6253

 ĥidmetinde aŝlā bir ķuŝūr eylemez idi: ĥidmetde aŝlā ķuŝūr eylemez idi T / ĥidmetde aŝlā ķuŝūr 

eylemezler idi M 
6254

 bunda: T’de yok 
6255

 Ĥüsrev’iñ sarāyında ķarār eyledi. Bir niçe günden ŝoñra ĥaber aldı kim: A’da yok 
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eylemiş.
6256

 Ziyāde períşān olup ‘acele ile buncılayın dāma düşdügüne ġāyet elem çekdi ve 

ol
6257

 çeşme başında rāst geldigi dil-ber-i ra‘nā kendiniñ maģbūbu olan şeh-zāde-i nām-dār 

olduġunu bilemeyip ķaçdıġından nedāmete düşüp vāh
6258

 ne yavuz ĥašālar eyledim diyü 

ķasāvet deryāsına šaldı. Nā-çār derdini
6259

 kimseye açmayıp ŝabreylemekden özge çāresi 

olmadıġından epsem olup bir niçe zamān ģasūd
6260

 cāriyeleriñ içinde ķaldı. Āĥir-kār 

bunlara sarāyıñ
6261

 hevāsından şikāyet edip bu sarāya geleli günden güne mizācım bozulup 

gül cemālim ŝararıp ŝolmaġa [T 112a] başladı. Bārí bir hevāsı ĥūb yer olsa ki varıp anda 

ešrāf ü eknāfı
6262

 seyr ü temāşā edip ĥüsrev-i cihān gelinceye dek anda eglensem 

dedikde
6263

 cāriyeler ey āf-tāb-ı cihān ve ey nāzenín-i devrān! Çünki mübārek ĥāšırıñız 

tebdíl-i mekān ve seyr-i gülistān ister.
6264

 Aŝlā elem üzere olmayıp ĥāšırıñız períşān 

olmasın ki şeh-zāde-i cihān gidecek vaķtde
6265

 sizden ötürü muģkem tenbíhler edip
6266

 eger 

ol šūší-i ĥoş-güftār ve dil-ber-i şírín-reftār buraya geldikde sarāyda olmaķdan göñlü ŝıķılır 

ise
6267

 āb u hevāsı ĥūb ve zemíni merġūb bir maķām-ı dil-güşā ve
6268

 cāy-ı [A 13a] rūģ-

efzāda bir zíbā köşk yapıp ol maģalle göçüresiz diyü fermān eylemişdi.
6269

 Emriñiz olursa 

buyurduķları üzere cennetden nişān verir bir yerde bir köşk yapmaġa üstādlara
6270

 tenbíh 

edelim dediler. Şírín’dir cāriyelerden bu sözü işitdikde şād olup ne
6271

 güzel şeh-zāde-i 

nām-dārıñ emrleri üzere tenbíh ediñ
6272

 bir köşk binā eylesinler varıp anda birķaç gün 

                                                 
6256

 eylemiş: eylemişdir T 
6257

 ve ol: A nüshasında tekrarlanmıştır. 
6258

 vāh: āh T 
6259

 derdini: rāz-ı derūnu T 
6260

 ģasūd: M ve A’da yok 
6261

 sarāyıñ: sarāyınıñ M 
6262

 ešrāf ü eknāfı: ešrāfı ve eknāfı A 
6263

 eglensem dedikde: eylensem T 
6264

 ister: istedikde T 
6265

 olmayıp ĥāšırıñız períşān olmasın ki şeh-zāde-i cihān gidecek vaķtde: olmañ ki şeh-zāde-i cihān gitdikde 

M, A 
6266

 tenbíhler edip: tenbíh eyleyip M / tenbíhler eyleyip A 
6267

 göñlü ŝıķılır ise: göñlü ŝıķılıp T / ŝıķılır ise M 
6268

 ve: T’de yok 
6269

 eylemişdi: eylemiş idi T, M 
6270

 üstādlara: üstādlar T 
6271

 şād olup ne: ne A / M’de yok 
6272

 emrleri üzere tenbíh ediñ: emrleri üzere tenbíh eyleñ M / emri üzere tenbíh eyleñ A 
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tebdíl-i hevā edelim dedikde hemān-dem cāriyeler
6273

 mi‘mārı ķapıya çaġırıp dediler ki 

ģālā Bābil şehri cādūlarından
6274

 aramıza bir siģr-bāz gelmişdir ki her gün gözünü 

gördükçe baġrımızı ĥūn eylemekdedir.
6275

 Şimdi bizimle bunda
6276

 olmaġa istemeyip ġayrı 

yerde bir köşk ister.
6277

 İmdi gerekdir ki hevāsı ġāyet
6278

 aġır olup [M 115a] insān šurmaġa 

šāķat getiremez bir yer bulup anda ol seģģāre için bir köşk yap ki içine girdikde bir aya 

ķalmayıp hevāsınıñ ‘ufūnetinden helāk ola diyü muģkem tenbíhler edip cihān mālları 

verdiler. Pes mi‘mārdır
6279

 bu ķadar mālı gördükde şād olup hemān-dem tenbíh olunduġu 

üzere dört ešrāfı šaġ olup aŝlā bir yerden hevā šoķunmayıp cehennemden nişān verir bir yer 

buldu kim ġāyet ıŝıcaķlıġından bir ma‘ŝūm eger bir hafta ol yerde dursa pír olurdu.
6280

 Pes 

ol yerde az zamānıñ içinde bir köşk yapıp tamām eyledikde Şírín birķaç cāriye ile göçüp 

köşke geldikde gördü kim mekkāre cāriyeler kendisine reng edip šaġlar arasında zindāna 

beñzer bir köşk yapdırmışlar. Ķażāya rıżā verip
6281

 belāya ŝabretmekden ġayrı çāresi
6282

 

olmadıġından içine girip oturdu ve evvelkiden
6283

 ziyāde ķasāvete düşüp Ĥüsrev’iñ 

gelmesine muntažır oldu.  

 

BU MAĢAL ŞĀVUR ĤÜSREV’İÑ
6284

 MECLİSİNE GİRİP ŞÌRÌN’İÑ MEDĀYİN’E 

GİTDİGİNİ ĤÜSREV’E İ‘LĀM VE ĀGĀH EYLEDİGİDİR
6285

 

 

Günlerde bir gün Ĥüsrev’iñ meclisi ārāste olup cümle muŝāģibleri yanına cem‘ 

olmuşlar [A 13b] idi.
6286

 Ķış mevsimi olmaġla
6287

 ortaya gümüş manķallar ķonup içine ‘ūd 

                                                 
6273

 cāriyeler: cāriyelerdir T 
6274

 şehri cādūlarından: şehrinden T 
6275

 her gün gözünü gördükçe baġrımızı ĥūn eylemekdedir: gördükçe baġrımız ĥūn olmaķdadır M / her gün 

yüzünü gördükçe baġrımız ĥūn olmaķdadır A 
6276

 bizimle bunda: bunda bizimle M, A 
6277

 ister: istedi M, A 
6278

 ġāyet: ġāyetle T / M’de yok 
6279

 mi‘mārdır: mi‘mār da A 
6280

 olurdu: oldu A 
6281

 verip: verilip T 
6282

 ŝabretmekden ġayrı çāresi: ŝabreylemekden ġayrı çāre M / ŝabreylemekden ġayrı çāresi A 
6283

 evvelkiden: evvel günden T 
6284

 Şāvur Ĥüsrev’iñ: Şāvur’uñ Ĥüsrev T 
6285

 Ĥüsrev’e İ‘lām ve Āgāh Eyledigidir: Şeh-zādeye Beyān Eyledigidir M, A 
6286

 olmuşlar idi: olmuşidi T 
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u ‘anberler atılıp šurmadan şarāb-ı erġuvāníler içilip gāh
6288

 çengíleriñ sāz u sözü 

diñlenip
6289

 gāh da muŝāģibler
6290

 görüp işitdikleri ģikāyeleri naķl eylemekle źevķ u ŝafālar 

olunur idi. Bu šarz üzere ‘íş ü ‘işretler
6291

 olunurken Ĥüsrev’iñ dil-ber-i nāzenínlerinden bir 

ġulām-ı
6292

 perí peyker gelip şehr-yārım Şāvur ķuluñuz ķapıya gelip ģużūruñuza [T 112b] 

girmege icāzet ister ne buyurursuz dedikde Ĥüsrev Şāvur’uñ geldigini işitdigi gibi 

ziyāde
6293

 şād olup ol sā‘at
6294

 emreyledi kim ģużūruna getireler. Pes Şāvur
6295

 Ĥüsrev’iñ 

meclisine girip yer öpüp du‘ālar eyledikde Ĥüsrev Şāvur’u yanına alıp başından geçen 

aģvālini su’āl eylemege başladı.
6296

 Şāvur da ibtidā geldikde Şírín’e nice üç kerre şeh-

zādeniñ taŝvírini göstermekle ‘āşıķ-ı bí-ķarār eyledikde kendisi de gelip Şírín’e Medāyin’e 

gitmegi ögretdikde ol da bir gün şikār bahānesiyle ŝaģrāya çıķıp ŝayd u şikār eylerken at 

ķoparıp Medāyin’e šoġru çekilip
6297

 gitdigini bir bir beyān eyledi. Çünki Ĥüsrev [M 115b] 

Şāvur’dan bu ģikāyeyi işitdikde bildi kim yolda ŝuya girip üzerine
6298

 rāst geldigi nigār
6299

 

Şírín kendisi imiş. İhmāl ile elden çıķardıġına ziyāde nādim olup Şāvur’a gördügü nigārı 

söyledikde belí şehr-yārım ol rāst geldigiñiz
6300

 nigār-ı perí-ruĥsār Şírín kendisi idi lākin 

sizi bilemediginden ķaçıp gitmiş. Şimdi ģālā Medāyin’de sarāyıñızda olup size muntažır 

olmaķ gerekdir. Eger emriñiz olursa ben
6301

 ķuluñuz varıp alıp getireyim dedi. Ĥüsrev’dir 

Şāvur’u Şírín’i getirmege gönderecek
6302

 olup ol gün geçip ertesi olduķda yine Ĥüsrev’iñ 

meclisi ārāste olup bir šarafdan sāzendeler [T 113a] ve bir ķoldan çengíler yine ortalıġa 

                                                                                                                                                    
6287

 olmaġla: olup T 
6288

 ‘ūd u ‘anberler atılıp šurmadan şarāb-ı erġuvāníler içilip gāh: ‘ūd u ‘anberler atıp šurmadan şarāb-ı 

erġuvāní içilip gāh da T / ‘ūd ‘anber atılıp šurmadan şarāb-ı erġuvāníler içilip gāh M 
6289

 sāz u sözü diñlenip: temāşāsı seyrolunup M, A 
6290

 muŝāģibler: muŝāģibleriñ T 
6291

 ‘işretler: ‘işret M, A 
6292

 ġulām-ı: T ve M’de yok 
6293

 geldigini işitdigi gibi ziyāde: geldiginden T 
6294

 ol sā‘at: M ve A’da yok 
6295

 Şāvur: Şāvur’dur M, A 
6296

 aģvālini su’āl eylemege başladı: aģvāli su’āl eyledi T 
6297

 Medāyin’e šoġru çekilip: Medāyin šarafına M / Medāyin šarafına çekilip A 
6298

 işitdikde bildi kim yolda ŝuya girip üzerine: işitdi bildi kim yolda ŝuda M, A 
6299

 nigār: T’de yok 
6300

 geldigiñiz: geldiñiz M 
6301

 ben: T ve A’da yok 
6302

 Ĥüsrev’dir Şāvur’u Şírín’i getirmege gönderecek: Ĥüsrev de Şāvur’u Şírín’e gönderip getirdecek T / 

Ĥüsrev de Şāvur’u Şírín’i getirmege gönderecek M 
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ŝafālar baĥş edip sāķíler de altın ve
6303

 gümüş ķadeģlerle meclis ehlini mest ü ĥarāb 

eylemege [A 14a] başladıķlarında eski ‘ādeti üzere
6304

 Mehín Bānū Ĥüsrev’iñ ģużūruna 

gelip du‘ālar eyledikde Ĥüsrev Bānū’ya sā’ir günlerden ziyāde ‘izzet ü ikrāmlar
6305

 edip 

yanına aldı. Bir zamāndan ŝoñra simāšlardır
6306

 döşenip yemekler çekildi. Yiyecek 

yendikden ŝoñra yine piyāleler meclisde devr eylemege başlayıp her bābdan
6307

 söz 

açıldıķda Ĥüsrev Mehín Bānū’ya dedi ki siziñ bir ķarındaşıñızıñ
6308

 ķızı var imiş. İşitdim 

ki geçenlerde şikāra çıķdıķda atınıñ
6309

 başını żabš edemediginden bir šarafa çıķıp gidip nā-

bedíd olmuş ve
6310

 hiç ne šarafa gitdiginden aŝlā nām u nişān bulunmamış. Dünkü gün 

Medāyin šarafından
6311

 ādemimiz gelip ĥaber getirdi ki ģālā ol nigār-ı nāzenín bizim 

sarāyımızda
6312

 imiş. Biz
6313

 bunda iken ol nigārı getirmege ādem göndersem gerekdir. 

Ümmíddir ki
6314

 birķaç güne dek
6315

 gelip saña vāŝıl olur. Aña müte‘alliķ aŝlā ĥāšırıña ġam 

gelmesin. Hemān cümle ġamları ferāmūş edip bugün seniñle ‘íş ü ‘işret edip źevķ u
6316

 

ŝafāda olalım dedi. Mehín Bānū
6317

 çünki Ĥüsrev’den bu ģikāyeyi işidip Şírín’iñ 

Medāyin’de olduġundan āgāh oldu.
6318

 Sürūrundan aġlayıp ‘aceb bir daĥı ölmeden dünyā 

gözüyle ol
6319

 gözüm nūru ķalbim sürūru
6320

 Şírín’imi görmek müyesser olur mu deyip 

                                                 
6303

 ve: M ve A’da yok 
6304

 başladıķlarında eski ‘ādeti üzere: başladı andan ŝoñra T 
6305

 günlerden ziyāde ‘izzet ü ikrāmlar: günlerde ‘izzet ü ikrām eylediginden ziyāde T 
6306

 simāšlardır: simāšdır T, A 
6307

 başlayıp her bābdan: başladı her cānibden T / başlanıp her yandan M 
6308

 ķarındaşıñızıñ: ķarındaşıñız M, A 
6309

 atınıñ: atıñ T 
6310

 ve: T’de yok 
6311

 5889. dipnottan buraya (6311. dipnot) kadar olan kısım TDK nüshasında yoktur.  
6312

 sarāyımızda: evimizde M 
6313

 biz: ben M, A 
6314

 nigārı getirmege ādem göndersem gerekdir. Ümmíddir ki: nigārı ādem gönderip getirtsem gerek diyü 

Ĥüsrev söyledikde Mehín Bānū cevāb verip dedi ki ümmíddir T / nigār getirmege ādem göndersem gerekdir. 

Ümmíddir ki M / nigāra ādem göndersem getirsem gerekdir diyü Ĥüsrev de Mehín Bānū’ya cevāb verip 

andan ŝoñra yine dedi ki ümmíddir TDK 
6315

 dek: degin TDK 
6316

 źevķ u: źevķ TDK 
6317

 Bānū: TDK’de yok 
6318

 Medāyin’de olduġundan āgāh oldu: Medāyin’e gitdiginden āgāh oldu T / Medāyin’e gitdiginden āgāh 

olup TDK 
6319

 dünyā gözüyle ol: dünyā gözü ile M, A / T’de yok 
6320

 ķalbim sürūru: ve ķalbim sürūrumu TDK / M ve A’da yok 
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yüzünü yerlere sürdü. Andan ŝoñra ķalķıp Ĥüsrev’iñ
6321

 öñünde yer öpüp Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretleri cihān
6322

 durduķça şehr-yārımı mu‘ammer edip sāye-i devletleri maşrıķdan 

maġribe
6323

 varınca cümle ‘ālemi šutsun ki bu cāriyelerini
6324

 bunuñ gibi müjde ile şād 

buyurdular lākin şehr-yārımdan niyāz ederim ki ādem gönderdiklerinde giden kimseyi 

bendelerine göndersinler ki
6325

 ģālā bizde Şeb-díz’iñ eşi Gül-gūn derler bir at vardır. Anı 

giden ādeme verip göndereyim ki yügrüglükde Şeb-díz’e berāberdir. Eger anda Şeb-díz’e 

bir āfet erişmeyip ģālā šurursa birine Şírín binip birine de giden ādem
6326

 binip [A 14b] 

birķaç gün
6327

 içinde gelirler ve eger Şeb-díz żāyi‘ olduysa ĥod nigār gönderdigimiz ata 

binip gelsin dedi. Andan ŝoñra oturup Ĥüsrev’le aĥşama dek ‘íş ü ‘işret eyledi.
6328

 Aĥşam 

olduķda ķalķıp Ĥüsrev’iñ öñünde yer öpüp kendi sarāyına çekilip gitdi. Çünki ol gece 

geçip
6329

 ŝabāģ olduķda
6330

 Ĥüsrev
6331

 Şāvur’u Gül-gūn’u almaķ için
6332

 Bānū’ya gönderdi. 

Ol da varıp atı aldı ve
6333

 aŝlā eglenmeyip yola girdi. Az zamānıñ içinde Medāyin’e gelip 

nigārı Ĥüsrev’iñ sarāyında bulamadıķda olduġu köşkü ĥaber alıp geldikde gördü kim 

hevāsı ġāyetle fenā bir çuķur yer olup dört yanı šaġlar olmaġla zindāna benzer aŝlā bir 

šarafdan rūzgār šoķunmaz. İçeriye girip nigārıñ ģużūruna geldikde gördü kim
6334

 nigār-ı 

‘ālemiñ gül cemāli ŝolup ĥazān yapraġına dönmüş ve şem‘-i ruĥsārı derd ü miģnetle 

                                                 
6321

 Ĥüsrev’iñ: Ĥüsrev’iñ de T 
6322

 Bu kısımdan (6322. dipnot) 6374. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6323

 sāye-i devletleri maşrıķdan maġribe: sāye-i devletlerinde maġribden maşrıķa TDK 
6324

 cāriyelerini: cāriyeleri TDK 
6325

 ki: TDK’de yok 
6326

 ki yügrüglükde Şeb-díz’e berāberdir. Eger anda Şeb-díz’e bir āfet erişmeyip ģālā šurursa birine Şírín 

binip birine de giden ādem: ve bu Gül-gūn’a giden ādem binip ve Şeb-díz daĥı šurursa Şírín T / birine Şírín 

binip birine giden ādem TDK 
6327

 gün: günüñ A 
6328

 Ĥüsrev’le aĥşama dek ‘íş ü ‘işret eyledi: aĥşama dek ‘íş ‘işret eylediler TDK / aĥşama dek Ĥüsrev’le ‘íş ü 

‘işret eyledi A 
6329

 geçip: āĥir olup T, TDK 
6330

 olduķda: oldu A 
6331

 Ĥüsrev: Ĥüsrev’dir T, TDK 
6332

 almaķ için: almaġiçin A 
6333

 aldı ve: alıp ve T / alıp TDK 
6334

 hevāsı ġāyetle fenā bir çuķur yer olup dört yanı šaġlar olmaġla zindāna benzer aŝlā bir šarafdan rūzgār 

šoķunmaz. İçeriye girip nigārıñ ģużūruna geldikde gördü kim: hevāsı ġāyetle fenā çuķur yerde olup dört yanı 

šaġlar olmaġla zindān gibi aŝlā bir šarafdan rūzgār šoķunmaz. İçeri girip nigārıñ ģużūruna geldikde gördü kim 

A / TDK’de yok 
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sönmüş.
6335

 Dedi ki
6336

 ey nigār-ı nāzenín! Ģaķķ’a çoķ şükrler ki yine mübārek [T 113b] 

cemāliñizi görmek müyesser oldu. Vāfir zaģmetlere girip ġurbetler çekdiñiz. Ümmíddir ki 

bugünden
6337

 ŝoñra niçe niçe [TDK 2b] źevķ u ŝafālar sürüp geçen ġamları cümle ferāmūş 

buyurasız lākin bunuñ gibi hevāsı aġır yeri iĥtiyār buyurmañızıñ sebebi nedir 

bilemedik.
6338

 Siziñ gibi ģūríniñ cehennemle ne münāsebeti vardır ki cennete beñzer āb 

u
6339

 hevāsı güzel yerleri bıraġıp bunda mekān šutasız?
6340

 Meger kendiñiz la‘l-pāre 

olduġuñuzdan la‘liñ mekānı šaşlar içi olduġuna işāret için
6341

 gelmiş olasız lākin bunuñ da 

çoķluķ ma‘nāsı yoķ deyip bunuñ gibi niçe sözler söyledi. Nigār-ı ‘ālem ise Şāvur’u 

gördügü gibi göñlünden
6342

 ümmíddir ki benim baġlı işlerim
6343

 yine bu üstādıñ 

himmetiyle
6344

 açılır deyip şād olup hezār ģicābla cevāb verip ey mübārek ķademli üstād! 

Ŝafā gelip ķademler getirdiñ. Benim başıma gelen [A 15a] ģāller dillerle taķrír olunmayıp 

ķalemlerle taģrír olunmaz. Ol zamān ki siziñ ta‘límiñiz üzere yola girip şeh-zādeniñ 

sarāyına geldim. Cümle cāriyeler baña ģased edip
6345

 dünyāda olmadıķ işkenceler 

eylediler. Āĥir-kār bunlarıñ cefāsı cānıma šāķ edip
6346

 tek ve tenhā bir başķa yerde olmaķ 

için bir köşk istedigimde
6347

 ģasedlerinden buncılayın yerde bu köşkü yapdırıp beni içine 

ķodular.
6348

 Niçe zamāndır ki gelip bu zindānda maģbūs olup ķaldım ve ŝabr u
6349

 

taģammülden ġayrı bir çāre bulamayıp ġam u miģnete šaldım deyip başından geçen
6350

 

                                                 
6335

 derd ü miģnetle sönmüş: derd-i miģnet ile söyünmüş TDK / derd-i miģnetle sönmüş A 
6336

 ki: kim T, A 
6337

 bugünden: bundan T, A 
6338

 buyurmañızıñ sebebi nedir bilemedik: buyurduġuñuzuñ sebebi nedir bilemedim A 
6339

 āb u: āb TDK 
6340

 šutasız: šutasın TDK 
6341

 la‘liñ mekānı šaşlar içi olduġuna işāret için: la‘l mekānı šaşlar içinde olduġuna işāretdir anıñçin T / la‘liñ 

mekānı šaşlar içinde olduġuna işāretdir anıñçin TDK 
6342

 göñlünden: göñlünde TDK 
6343

 işlerim: işlerimi T, TDK 
6344

 himmetiyle: himmeti ile A 
6345

 baña ģased edip: ģased edip baña TDK 
6346

 edip: deyip TDK, A 
6347

 olmaķ için bir köşk istedigimde: olmaķ için bir köşk istedikde T / olmaġiçin bir köşk istedigimde A 
6348

 yapdırıp beni içine ķodular: yapdırdılar andan ŝoñra beni de içine ķoyup T / yapdırdılar andan ŝoñra beni 

içine ķoyup TDK 
6349

 ŝabr u: ŝabr TDK 
6350

 başından geçen: başına gelen T, TDK 
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mācerāyı bir bir söyledikde Şāvur biraz te’essüf edip dedi kim ĥoş şimden
6351

 ŝoñra hep 

çekilen zaģmetlere ķat ķat
6352

 mükāfātlar olunsa gerekdir. Aŝlā elem üzere olmañ. Ģālā 

şehr-yārımız
6353

 ĥüsrev-i cihān sizi isterler buyuruñ gidelim deyip Şeb-díz sarāyda 

Ĥüsrev’iñ atları arasında ķalmaġın nigārı Gül-gūn’a bindirip kendi de
6354

 bir ġayrı ata binip 

muŝāģabet ederek yola girdiler.
6355

  

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ
6356

 BABASI HÜRMÜZ’ÜÑ GÖZLERİ GÖRMEZ 

OLDUĠUNDAN ĤÜSREV’E ĤABER GELDİKDE
6357

 ‘ACELE İLE VARIP BABASINIÑ 

YERİNE TAĤTA
6358

 OTURDUĠUDUR 

 

 Günlerde bir gün yine Ĥüsrev’iñ meclisi ārāste olup muŝāģibleri ile oturup 

bugün
6359

 yarın Şāvur Şírín’i getirip biri birimiz ile buluşup
6360

 ‘ālemler ederiz diyü ŝafāyla 

‘íş ü ‘işret
6361

 ederken nā-gāh Medāyin šarafından ‘acele ile bir ulaķ geldi. Gözlerinden 

yaşlar revān olaraķ şeh-zādeniñ ģużūruna girip babası Hürmüz’üñ gözlerine míl çekilip
6362

 

cihān başına tíre
6363

 olduġundan ĥaber verdi ve ģālā şehr-yār-ı cihān taĥtından inmekle yeri 

size ķalmaġın [TDK 3a] a‘yān-ı devlet size nāmeler gönderip
6364

 sizi da‘vet eylediler deyip 

nāmeleri Ĥüsrev’e verdi. Çünki Ĥüsrev bu ķara ĥaberi
6365

 işidip nāmelere baķıp gördü kim 

iş ġayrı yüzden olup cümle a‘yān ‘acele ile gelip yetişmek gereksiz [A 15b] diyü 

yazmışlar.
6366

 Meclis de
6367

 bozulup Ĥüsrev’e gitmek lāzım geldi.
6368

 Gerçi
6369

 Şírín’iñ 

                                                 
6351

 biraz te’essüf edip dedi kim ĥoş şimden: dedi kim bundan A 
6352

 ķat ķat: TDK’de yok 
6353

 şehr-yārımız: şehr-yārım T 
6354

 de: T ve TDK’de yok 
6355

 yola girdiler: çekilip gitdiler T, TDK 
6356

 Ĥüsrev’iñ: Ĥüsrev de T, TDK 
6357

 Ĥüsrev’e Ĥaber Geldikde: T ve TDK’de yok 
6358

 Yerine Taĥta: Taĥtına Geçip T, TDK 
6359

 ile oturup bugün: oturup bir gün TDK 
6360

 buluşup: görüşüp TDK 
6361

 ŝafāyla ‘íş ü ‘işret: ŝafā ile ‘íş ü ‘işret T / ŝafā ile ‘íş ‘işret TDK 
6362

 çekilip: çekip T, TDK 
6363

 tíre: dar A 
6364

 size nāmeler gönderip: nāmeler gönderip A / T’de yok 
6365

 ĥaberi: ĥaberleri TDK 
6366

 diyü yazmışlar: demişler TDK 
6367

 meclis de: meclisdir TDK, A 
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‘aşķıyla bí-ķarār olup
6370

 gelmesine ġāyet de muntažır idi lākin tāc u taĥt
6371

 elden gitmek 

[T 114a] lāzım gelmegin nā-çār yerinden ķalķıp ílġārla
6372

 Medāyin şehrine
6373

 geldi ve 

babası yerine taĥta geçip
6374

 [M 116a] pād-şāh oldu. Cümle a‘yān-ı devlet yer öpüp 

mübārek-bād eylediler.
6375

 Ķānūn üzere aģvāl-i memleket görülüp ešrāf ü
6376

 eknāfa 

nāmeler yazıldı. Her šarafdan cümle begler ve
6377

 belli başlılar píşkeşlerle gelip Ĥüsrev’iñ 

dergāhına yüz sürmege başladılar. Çünki bu maŝlaģat da tamām oldu. Yine Ĥüsrev gāh ‘íş 

ü ‘işret edip gāh da ŝayd u şikāra
6378

 meşġūl olup kendi ŝafāsıyla muķayyed oldu. Sarāyda 

olanlardan Şírín’i ŝorduķda geçenlerde
6379

 emriñiz üzere Şāvur gelip alıp
6380

 ģużūruñuza 

götürmüş idi ġayrı ĥaberimiz yoķdur dediler.
6381

 Ĥüsrev’dir bu ĥaberi
6382

 işitdikde rūzgārıñ 

dürlü dürlü renglerinden períşān olup her vaķtde bir başķa māni‘ yüz göstermekle [T 114b] 

bunca zamāndan beri ķulaķdan ‘āşıķ olduġu nigār-ı şírín-reftārla
6383

 buluşamadıġına 

ģayrān ķaldı. Ezín cānib çünki Şāvur nigār-ı nāzeníni
6384

 Gül-gūn’a bindirip yola girdiler. 

Birķaç güne dek Ermen’e gelip gördüler kim ġayrı iş peydā olmaġla Ĥüsrev Medāyin’e 

gitmiş. Çekdikleri zaģmet yanlarına ķalıp períşān oldular. Hele
6385

 ne ģāl ise nigār Gül-

gūn’dan inip içeri
6386

 girdi. Bunca zamāndan beri ģasretiyle
6387

 gece gündüz mātemde olan 

                                                                                                                                                    
6368

 lāzım geldi: göründü TDK, A 
6369

 gerçi: egerçi TDK, A 
6370

 ‘aşķıyla bí-ķarār olup: ‘aşķıyla bí-ķarār olmaġın nigārıñ T / ‘aşķı ile bí-ķarār olmaġın nigārın A 
6371

 ġāyet de muntažır idi lākin tāc u taĥt: ġāyetle muntažır ise de lākin tāc tāĥt TDK / ġāyet muntažır idi 

lākin tāc u taĥt A 
6372

 ílġārla: ílġār ile T, A 
6373

 Medāyin şehrine: Medāyin’e TDK, A 
6374

 6322. dipnottan buraya (6374. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6375

 eylediler: ķıldılar TDK 
6376

 ešrāf ü: ešrāf TDK 
6377

 cümle begler ve: begler ve cümle T, M / begler ve A 
6378

 Ĥüsrev gāh ‘íş ü ‘işret edip gāh da ŝayd u şikāra: gāh ‘íş ü ‘işret gāh da ŝayd u şikāra T / gāh ‘íş ‘işret gāh 

da ŝayd şikāra TDK / Ĥüsrev gāh ‘íş ü ‘işret gāh ŝayd u şikāra A 
6379

 ŝorduķda geçenlerde: ŝorduķlarında geçenlerde T / ŝorduķlarında geçenler TDK 
6380

 alıp: A’da yok 
6381

 dediler: T’de yok 
6382

 Ĥüsrev’dir bu ĥaberi: Ĥüsrev’dir bunu T, M / Ĥüsrev de bunu A 
6383

 şírín-reftārla: şírín-reftār ile T, M, A 
6384

 nāzeníni: nāzenín TDK 
6385

 hele: TDK’de yok 
6386

 içeri: içeriye T, TDK 
6387

 zamāndan beri ģasretiyle: zamāndan ģasret ile T / zamān ģasretle TDK 
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cāriyeler ve sā’ir ĥıŝımları
6388

 Şírín’i gördükleri gibi dünyā kendileriniñ olup şād u ĥandān 

oldular. Nigār da gelip Mehín Bānū’nuñ öñünde yer öpüp
6389

 du‘ālar eyledikde Bānū-yı 

‘ālem
6390

 Şírín’i ķoçup gözlerini öpdü ve ġā’ib olup gitmiş iken
6391

 tekrār geldiginden 

ötürü faķírlere in‘ām ü iģsānlar
6392

 edip niçe günler şenlikler ve şād-mānlıķlar eylediler.
6393

 

Çünki nigārı
6394

 Ĥüsrev’iñ derd-i ‘aşķıyla dem-beste vü ģayrān
6395

 olduġunu bilip [A 16a] 

añladılar. Geçen
6396

 mācerāyı unudup aġızlarına almadılar ve ķande idiñ diyü
6397

 aŝlā 

ŝormadılar ve Mehín Bānū yine evvelki gibi Şírín’iñ ĥidmetine yetmiş cāriye ta‘yín 

edip
6398

 ķızlarla gāh mesírelerde ‘íş ü
6399

 ‘işret edip gāh da šaġ ve ŝaģrālarda ŝayd u şikāra 

[TDK 3b] başlayıp gece gündüz ŝūretā źevķ u ŝafāda idi
6400

 lākin bir ān Ĥüsrev’iñ derd-i 

‘aşķından
6401

 ĥālí olmayıp işi gücü āh u vāh
6402

 idi.     

 

BU MAĢAL
6403

 ĤÜSREV’İÑ BEHRĀM-I ÇŪBÌN’DEN ĶAÇIP TEKRĀR ERMEN’E 

GİTDİKDE ŞİKĀR-GĀHDA ŞÌRÌN’E RĀST GELDİGİDİR
6404

 

 

Rivāyet olunur ki Hürmüz-i Tāc-dār’ıñ bir ser-‘askeri var idi ki [M 116b] adına 

Behrām-ı Çūbín derler idi. Yine şehr-yārlar
6405

 neslinden olup ġāyetle dil-āver ü şāh-bāz 

                                                 
6388

 ĥıŝımları: eģibbā TDK 
6389

 şād u ĥandān oldular. Nigār da gelip Mehín Bānū’nuñ öñünde yer öpüp: şād ĥandān oldular. Nigār da 

gelip Mehín Bānū’nuñ öñünde yer öpüp TDK / M’de yok 
6390

 Bānū-yı ‘ālem: Bānū’dur T, M, A 
6391

 gitmiş iken: gitmişiken T 
6392

 faķírlere in‘ām ü iģsānlar: fuķarāya in‘ām ü iģsānlar T / fuķarāya in‘ām iģsānlar TDK 
6393

 eylediler: edip sürūr sürdüler T / eyledi TDK 
6394

 nigārı: nigār T, TDK 
6395

 derd-i ‘aşķıyla dem-beste vü ģayrān: ‘aşķıyla ģayrān M, TDK, A 
6396

 geçen: T’de yok 
6397

 diyü: deyip T, TDK 
6398

 Mehín Bānū yine evvelki gibi Şírín’iñ ĥidmetine yetmiş cāriye ta‘yín edip: Mehín Bānū yine evvelki gibi 

Şírín’iñ ĥidmetinde yetmiş cāriye ta‘yín olunup T / Mehín Bānū yine evvelki gibi Şírín’e yetmiş cāriye ta‘yín 

edip M / Mehín Bānū da evvelki gibi Şírín’iñ yanında yetmiş cāriye ta‘yín edip TDK 
6399

 ‘íş ü: ‘íş TDK 
6400

 gece gündüz ŝūretā źevķ u ŝafāda idi: gece ve gündüz ŝūretā źevķ u ŝafāda idi M / gece gündüz tā źevķ 

ŝafā ederdi TDK / gece gündüz ŝūretā ŝafāda idi A 
6401

 derd-i ‘aşķından: derd-i ‘aşķıyla M 
6402

 āh u vāh: āh vāh T, M, TDK 
6403

 maģal: dāstān T, TDK, A 
6404

 Rāst Geldigidir: Buluşduġudur M, A 
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olmaġla ol zamānıñ
6406

 Rüstem ve Ķahramān’ı idi. Dā’imā bir šarafa ‘asker göndermeli 

olduķda
6407

 Hürmüz Behrām’ı ser-dār edip gönderir idi. Ol da vardıġı yerlerde yüz 

aķlıķları edip niçe yararlıķlar gösterir idi. Hürmüz’üñ başına bu vaķ‘a geldikde yine 

Behrām-ı Çūbín šaşrada bulunmuşdu.
6408

 Çünki bu ķıŝŝadan ĥaber-dār oldu.
6409

 Kendisi 

Hürmüz’üñ
6410

 yerine pād-şāh olmaķ sevdāsına düşüp
6411

 el altından a‘yān-ı devlete 

nāmeler gönderip ‘askere böyle ĥaber göndermişdi ki cümle bu
6412

 fitneye sebeb hep 

Ĥüsrev olmuşdur.
6413

 Ģālā münāsib olan
6414

 oldur ki anıñ şāhlıġını ķabūl eylemeyip yüz 

döndürmek gerekdir
6415

 deyip kendisi de yanında bulunan
6416

 mükemmel ‘askeri
6417

 ile 

Medāyin’e šoġru yürüyüp ortalıġa fitne vü fesādlar
6418

 bıraķdı. Ĥüsrev’dir bu ģālden āgāh 

olduķda
6419

 gördü kim baĥt kendisinden yüz döndürmekle cümle re‘āyā vü ‘asker ĥalķı da 

hep Behrām-ı Çūbín šarafına meyl eylemişler. Cān başına ŝıçrayıp ģālā ben bunda 

šurursam
6420

 bugün yarın Behrām geldikde ģālim ĥarāb olur deyip tāc u taĥtını bıraġıp ŝayd 

u şikār bahānesiyle Şeb-díz’e süvār olup [A 16b] bir miķdār ĥidmet-kār ile ŝaģrāya çıķıp 

tenhā yollardan ķandesin Ermen diyü cān atıp ķaçıp gitdi. [T 115a] Birķaç günden ŝoñra 

ŝayd u şikār ederek şehre yaķlaşdı. Meger ol gün Şírín de cāriyeleri
6421

 ile şikāra 

çıķmışdı.
6422

 Nā-gāh Ĥüsrev’e rāst gelip iki dāne tír-endāz dil-ber-i ra‘nā birbirini
6423

 

                                                                                                                                                    
6405

 şehr-yārlar: şehr-yār TDK, A 
6406

 dil-āver ü şāh-bāz olmaġla ol zamānıñ: dil-āver şeh-bāz olmaġla zamāneniñ T / dil-āver şehr-yār olmaġla 

zamāneniñ TDK 
6407

 olduķda: olduķlarında TDK 
6408

 bulunmuşdu: bulunmuş idi T / bulunmuşidi TDK 
6409

 oldu: A’da yok 
6410

 Hürmüz’üñ: TDK’de yok 
6411

 sevdāsına düşüp: sevdāsıyla T 
6412

 ‘askere böyle ĥaber göndermişdi ki cümle bu: ve ‘askere ĥaber göndermiş idi bu T / ‘askere böyle ĥaber 

göndermişidi ki bu cümle TDK 
6413

 hep Ĥüsrev olmuşdur: Ĥüsrev’dir TDK 
6414

 olan: TDK’de yok 
6415

 gerekdir: gereksiz M, A 
6416

 bulunan: olan TDK 
6417

 ‘askeri: ‘asker M, TDK, A 
6418

 ortalıġa fitne vü fesādlar: ortalıġa fitne vü fesād T / ortalıġına fitne vü fesād TDK 
6419

 olduķda: olup T 
6420

 ben bunda šurursam: bunda šurursam M, A / bunda ben šursam TDK 
6421

 gün Şírín de cāriyeleri: gün Şírín de cāriyeler T / gün de Şírín cāriyeleri A 
6422

 çıķmışdı: çıķmışidi TDK 
6423

 birbirini: biri birini M, A 
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nişānladılar. Daĥı yaķın gelip iki dāne tír-endāzlar birbirine ķavuşup
6424

 adlarını ŝoruşup 

bilişdiler
6425

 ve atlarından inip birbirleriyle
6426

 görüşüp ne Ĥüsrev Şírín’den ayrılabilirdi ve 

ne Şeb-díz Gül-gūn’u bıraġabilirdi.
6427

 El-ķıŝŝa çemen-zār [TDK 4a] üstünde oturup bir 

sā‘at ķadar muŝāģabet ederek
6428

 eglendiler. Andan ŝoñra yine atlara
6429

 süvār olup atbaşı 

berāber muŝāģabet ederek ešrāfı geşt ü güźār eylemege başladılar. Āĥir Şírín dedi
6430

 ki ey 

şehr-yār-ı kām-kārım!
6431

 Ne var lüšfuñuzdan birķaç gün bu cāriyelerine misāfir olmaġa
6432

 

tenezzül buyurup bizi ĥākden ref‘
6433

 buyursañız olmaz mı idi diyü niyāz eyledikde
6434

 

Ĥüsrev de cevāb verip eger bizi misāfirlige ķabūl buyurursañız birķaç gün degil aylarca 

ķalmaķ cānımıza
6435

 minnetdir dedikde hemān-dem Şírín
6436

 Mehín Bānū’ya ādem 

gönderip Ĥüsrev’iñ gelip misāfir olacaġından āgāh eyledikde Mehín Bānū da
6437

 pād-şāh 

için sarāyını ģāżır ü müheyyā edip kendisi bir
6438

 ġayrı yere göçüp ģesāba gelmez
6439

 

píşkeşler tedārik eyleyip Ĥüsrev’e ķarşı çıķıp istiķbāl eyledi ve öñünde yer öpüp ‘izzet ü 

ikrāmla
6440

 pād-şāhı getirip sarāyına ķondurdu. Çünki Mehín Bānū
6441

 muķaddemā Ĥüsrev 

ile Şírín’iñ birbirine ‘āşıķ-ı bí-ķarār olduķlarını
6442

 [TDK 4b] bilip añlamışdı.
6443

 Bu def‘a 

Ĥüsrev’dir geldikde olmaya ki Şírín şāh ile ŝoģbet ve ‘íş ü
6444

 ‘işret ederek āteş-i ‘aşķla 

                                                 
6424

 iki dāne tír-endāzlar birbirine ķavuşup: M, TDK ve A’da yok 
6425

 ŝoruşup bilişdiler: ŝorup bilişdiler T / ŝoruşup biri birine buluşdular TDK 
6426

 birbirleriyle: birbiriyle T / biri biriler ile M / biri biriyle A 
6427

 bıraġabilirdi: bıraġabilir idi M, A / bıraġabilirdi nite görünür TDK 
6428

 ederek: edip M, A 
6429

 atlara: M, TDK ve A’da yok 
6430

 Şírín dedi: dedi Şírín A 
6431

 şehr-yār-ı kām-kārım: şehr-yārım T / şehr-yār-ı kām-kār M 
6432

 misāfir olmaġa: misāfirlige T, TDK 
6433

 Bu kısımdan (6433. dipnot) 6473. dipnota ķadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6434

 buyursañız olmaz mı idi diyü niyāz eyledikde: buyurasız diyü niyāz T / buyurasız diyü niyāz eyledikde 

TDK 
6435

 cānımıza: cānıma A 
6436

 Şírín: Şírín’dir T, TDK 
6437

 Bānū da: Bānū’dur TDK 
6438

 bir: A’da yok 
6439

 ģesāba gelmez: ģesābsız A 
6440

 ikrāmla: ikrāmlar eyledi T 
6441

 Mehín Bānū: T’de yok 
6442

 birbirine ‘āşıķ-ı bí-ķarār olduķlarını: biri birine ‘āşıķ-ı bí-ķarār olduġunu A 
6443

 añlamışdı: añlamışidi TDK 
6444

 ‘íş ü: ‘íş T, TDK 
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birbirine
6445

 yaķın olalar da
6446

 ŝoñra cihān ĥalķı arasında kem nāmımız ķala diyü Şírín’i 

[A 17a] yanına çaġırıp
6447

 dedi ki ey gözüm nūru! Sen naĥl-i nevresi
6448

 bunca zamāndan 

beri hezār ‘izz ü nāzla terbiye edip
6449

 bu yaşa getirdim. Ģālā ĥazíneñe anaĥtar
6450

 

šoķunmayıp mührlü šururken gerekdir ki evvelkiden
6451

 ziyāde ŝaķınıp kendiñi kimseye 

vermeyesin
6452

 ve hevā-yı ‘aşķla kendiñi deryā-yı ülfete ŝalmayasın ki girdāb-ı
6453

 

nedāmete düşmekle ebedí cihān ĥalķı arasında rüsvāylıġla bed-nām olup ķalmayasın.
6454

 

Ģālā şehr-yārıñ saña ‘aşķ u muģabbeti olduġu
6455

 günden žāhir olup bir vechle inkāra 

mecāl yoķdur. Pes eger
6456

 saña muģabbeti gerçekden ise seni kendisine
6457

 bānū-yı hem-

dem ve mūnis ü maģrem edinip ĥātūnluġa alırsa
6458

 ‘ažím sa‘ādete erişip cihānda ‘izzet ü 

devlet
6459

 bulursun lākin şimdiki ģālde kendiñi muģkem ŝaķınıp perhíz eylemek gereksin. 

Olmaya ki ĥātūn olmazdan evvel
6460

 seniñ çeşme-i zülāliñden bir iki kerre
6461

 içmekle ġınā 

gelip āteş-i ‘aşķı sönüp senden ŝoġuyup dönüp bir ġayrı hevāya meyl eyleye.
6462

 Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretlerine
6463

 çoķ şükrler olsun bizim devletimiz de andan geri ķalmaz. Eger ol 

māh-tāb ise biz de āf-tābız
6464

 ve eger Keyĥüsrev ise biz de Fírūz’uz.
6465

 Pes
6466

 ĥātūnlara 

                                                 
6445

 birbirine: biri birine A 
6446

 da: T ve TDK’de yok 
6447

 Şírín’i yanına çaġırıp: Şírín’i yanına çıķarıp TDK / Şírín yanına çaġırıp A 
6448

 nevresi: nūru TDK 
6449

 nāzla terbiye edip: nāz ile terbiye edip seni T / niyāzla terbiye edip seni TDK 
6450

 anaĥtar: yād el A 
6451

 evvelkiden: evvelki TDK 
6452

 vermeyesin: vermeyesiz TDK 
6453

 girdāb-ı: TDK’de yok 
6454

 ķalmayasın: ķalmayasın ve T, TDK 
6455

 ‘aşķ u muģabbeti olduġu: ‘aşķ u muģabbeti T / ‘āşıķ ve muģabbeti olduġu TDK 
6456

 eger: T ve TDK’de yok 
6457

 seni kendisine: kendisine TDK / seni A 
6458

 alırsa: almaġla A 
6459

 ‘izzet ü devlet: devlet ü ‘izzet A 
6460

 evvel: muķaddem T, TDK 
6461

 kerre: T ve TDK’de yok 
6462

 ġınā gelip āteş-i ‘aşķı sönüp senden ŝoġuyup dönüp bir ġayrı hevāya meyl eyleye: ķanā‘at ede ve bu 

šaríķla āteş-i ‘aşķı ŝönüp senden ŝoġuyup dönüp ġayrı hevāya meyl eyleye TDK / ķanā‘at ede ve bu šaríķla 

āteş-i ‘aşķı sönmekle senden ŝovuyup dönüp gide A 
6463

 Ģażretlerine: Ģażretine T 
6464

 biz de āf-tābız: aña biz de üftādeyiz TDK 
6465

 biz de Fírūz’uz: Efresyāb’ız TDK / biz de Efresyāb’ız A 
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lāzımdır ki erleriñ hevāsına uyup ardlarına düşmeyeler
6467

 tā ki bed-nāmlıķ arıları başlarına 

üşmeye.
6468

 Zírā cihānda ādem niçe şeylere pāre pāre olup yoluna [T 115b] cānlar verirken 

eline girdikde bir iki günüñ içinde def‘-i ārzū eylemekle
6469

 evvelki şevķı gidip muģabbeti 

kesilir. Beyt
6470

 

 

 Baña ālām-ı hicri yeg gelir yāriñ viŝālinden 

 Viŝāl ümmídi yegdir vaŝl olup hicr iģtimālinden
6471

  

 

Nitekim gül-zāra vardıķda niçe ter  ü tāze gülleri yüz dürlü
6472

 raġbetle ķoparıp ele alırlar 

ve
6473

 [M 117a] bir miķdār ķoķladıķdan ŝoñra uŝanıp yere
6474

 atarlar ve şarāb-ı erġuvāníyi 

billūr cāmlara ķoyup sím-ten
6475

 meh-pāre sāķíler elinden cān pāresi ve yāreli
6476

 

yürekleriñ çāresidir diyü hezār şevķla alırlar. Bir miķdārını içdikden ŝoñra içinde ķalan 

cür‘asını šopraġa dökerler.
6477

 [A 17b] Sen ĥod bilirsin ki nikāģla er ve
6478

 ‘avrat bir yere 

gelmek ‘āşıķ u ma‘şūķluķdan biñ kerre yegdir deyip
6479

 bunuñ gibi niçe naŝíģatler eyledi. 

Şírín de Mehín Bānū’nuñ söyledigi sözlere gül gibi ķulaġ verip cümlesini
6480

 ķabūl edip 

her birini cevāhir gibi
6481

 küpelerine [TDK 5a] aŝķı edip cevāb verdi kim ey bānū-yı 

devrānım! Ol Allāhu Te‘ālā ģaķķı için
6482

 ki yedi ķat yerleri ve gökleri yaradıp sizi ve 

                                                                                                                                                    
6466

 pes: TDK ve A’da yok 
6467

 düşmeyeler: düşmeye A 
6468

 başlarına üşmeye: başlarına üşmeyeler TDK / başına üşmeye A 
6469

 eylemekle: eylemege TDK 
6470

 beyt: T, M ve A’da yok 
6471

 Bu beyit T, M ve A nüshalarında yoktur. 
6472

 ter  ü tāze gülleri yüz dürlü: ter tāze gülleri yüz ķat T, TDK 
6473

 6433. dipnottan buraya (6473. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6474

 ķoķladıķdan ŝoñra uŝanıp yere: ķoķuladıķda uŝanıp T / ķoķuladıķdan ŝoñra uŝanıp yere TDK 
6475

 billūr cāmlara ķoyup sím-ten: billūrí cāmlara ķoyup símín-ten T / billūrí cāmlara ķoyup sím-ten TDK 
6476

 yāreli: pāre vü pāre M / yāre TDK 
6477

 šopraġa dökerler: döker M 
6478

 ve: TDK’de yok 
6479

 yegdir deyip: yeg olup TDK 
6480

 Mehín Bānū’nuñ söyledigi sözlere gül gibi ķulaġ verip cümlesini: Mehín Bānū’nuñ söyledigi sözlerine 

gül gibi ķulaġ verip cümlesini T / Bānū’nuñ söyledigi söze gül gibi ķulaġ urup cümlesi M / Mehín Bānū’nuñ 

söyledigi sözü gūş edip gül gibi ķulaġ urup cümlesini A 
6481

 gibi: M ve A’da yok 
6482

 ģaķķı için: ģaķķı’çin M, TDK, A 
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Ĥüsrev’i yeryüzüne pād-şāh etmekle mu‘azzez ü mükerrem
6483

 eylemişdir. Eger derd-i 

‘aşķla cigerim pāre pāre olup gözlerimden yaş yerine ķan
6484

 revān olursa da Ĥüsrev’le
6485

 

bir yere gelmege rāżí olmam. Meger beni nikāģla alıp kendisine ĥātūn edinip ģelāllige 

ķabūl ederse diyü ‘ažím yemínler
6486

 eyledi. Mehín Bānū’dur Şírín’iñ bu andlarını 

gördükde göñlü emín olup
6487

 dā’imā Ĥüsrev’iñ meclisine varıp gelmege icāzet
6488

 verdi 

lākin ol şaršla ki aŝlā ikisi
6489

 bir yerde tenhā ķalmayıp dā’imā cāriyeler yanından 

ayrılmayalar. Pes ol gün
6490

 geçip ertesi olduķda Şírín Gül-gūn’a süvār olup yetmiş 

dāne
6491

 cāriyesiyle Ĥüsrev’iñ ģużūruna geldi. Bir miķdār ŝoģbet olunduķdan ŝoñra ķalķıp 

ŝaģrāya gitdiler. Ĥüsrev gördü kim nigār-ı ‘ālemiñ cümle cāriyeleri er
6492

 gibi dil-āver olup 

her biri meydānda çevgānla šop çalıp hünerler
6493

 göstermege
6494

 başladılar. Pes 

temāşālarına baķılıp
6495

 bir miķdār çevgānla [T 116a] šop oynandıķdan
6496

 ŝoñra ŝayd u
6497

 

şikāra başlayıp her cānibe at ŝaldılar. Ol gün aĥşama dek bu üslūb üzere seyr ü şikār
6498

 

edip aĥşam olduķda dönüp yerli yerlerine
6499

 gitdiler. Ŝabāģ olduķda yine
6500

 nigār-ı 

nāzenín Ĥüsrev’iñ ģużūruna gelip ol gün de şehr-yār-ı cihān
6501

 ile
6502

 bānū-yı devrān 

                                                 
6483

 etmekle mu‘azzez ü mükerrem: eylemekle mu‘azzez M, A 
6484

 ķan: ķan da A 
6485

 Ĥüsrev’le: Ĥüsrev ile T, M, TDK 
6486

 edinip ģelāllige ķabūl ederse diyü ‘ažím yemínler: eyleye diyü ‘ažím yemínler M, A / edinip deyip ‘ažím 

sitemler TDK 
6487

 olup: M’de yok 
6488

 icāzet: rıżā T, TDK 
6489

 ikisi: ikisi de T, TDK 
6490

 gün: M’de yok 
6491

 dāne: A’da yok 
6492

 cāriyeleri er: cāriyeleri kendi T, A / cāriyelerin kendi TDK 
6493

 çevgānla šop çalıp hünerler: çevgān ile šop çalıp hüner T, M, A 
6494

 göstermege: göstermekle TDK 
6495

 temāşālarına baķılıp: temāşālarla baķılıp T, TDK / temāşālarına baķıp A 
6496

 çevgānla šop oynandıķdan: çevgān ile šop oynadıķdan T / çevgān ile šop oynandıķdan M / çevgānla šop 

oynadıķdan TDK 
6497

 ŝayd u: ŝayd M 
6498

 şikār: temāşā T, TDK 
6499

 yerlerine: yerine M, TDK 
6500

 yine: A’da yok 
6501

 şehr-yār-ı cihān: şehr-yār M, TDK, A 
6502

 ile: T’de yok 
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aĥşama dek
6503

 ešrāfı geşt güźār eylediler. El-ķıŝŝa her gün Şírín Ĥüsrev ile aĥşamlara dek 

gāh ŝayd u şikār [A 18a] için binip ešrāfı seyr ü temāşā
6504

 ederlerdi ve gāh da sarāyda 

meclis ķurup sím-ten sāķíler elinden şarāb-ı la‘l-gūn
6505

 içip sāz u sözle
6506

 ‘íş ü ‘işret edip 

demler sürerlerdi
6507

 [M 117b] lākin Ĥüsrev dā’imā fırŝat araşdırıp ola ki yāri aġyārdan ĥālí 

edip gül-zārına bārí
6508

 girebileydim diyü ģasret çekmede idi. Yine günlerde bir gün 

Ĥüsrev ile Şírín Şeb-díz’le
6509

 Gül-gūn’a süvār olup seyr ü gül-zār
6510

 edip tamām bahār 

mevsiminiñ
6511

 güzelligi vaķti olmaġla ŝaģrālar başdan başa yeşil çemen olup içinde 

lāleler
6512

 ve sā’ir çiçekler açılmaġla ortalıķ zeyn olmuşdu.
6513

 Bir šarafdan ırmaķlar 

çaġlayıp aķar ve bir yañadan bülbülleriñ feryād ü fiġānı ādemiñ yüregini yaķar idi.
6514

 Pes 

Ĥüsrev ile Şírín ešrāfı seyr ü
6515

 temāşā ederek gelip bir
6516

 mesírede ķarār eylediler. 

Meclisdir ķurulup [TDK 5b] sím-ten sāķíler elinden
6517

 altın gümüş piyāleler devr 

etmege
6518

 başlayıp sāzende vü çengíler de bezm ehline
6519

 tāze tāze şevķlar vermege 

başladılar. Gitdikçe kelleler germ ve síneler nerm olup şarābıñ keyfi ‘āşıķla
6520

 ma‘şūķuñ 

āteş-i ‘aşķını
6521

 ‘alevlendirip biri birine nāz ü niyāz eylemekle
6522

 meydānda niçe 

                                                 
6503

 dek: TDK’de yok 
6504

 ŝayd u şikār için binip ešrāfı seyr ü temāşā: ŝayd u şikār için ešrāfı seyr ü temāşā T / ŝayd şikār için binip 

ešrāfı temāşā TDK 
6505

 sím-ten sāķíler elinden şarāb-ı la‘l-gūn: símín-ten elinden şarāb-ı la‘l-gūn T / sím-ten sāķíler elinden la‘l-

gūn TDK 
6506

 sözle: söz ile T, M, A 
6507

 sürerlerdi: sürerler idi T, M, A 
6508

 bārí: M, TDK ve A’da yok 
6509

 Şeb-díz’le: Şeb-díz ile T, M, A 
6510

 seyr ü gül-zār: seyr ü gül-zāra T / seyr-i gül-zāra M, TDK 
6511

 edip tamām bahār mevsiminiñ: tamām bahār mevsiminiñ T, TDK / tamām bahār mevsimiñ M 
6512

 lāleler: lāle T 
6513

 zeyn olmuşdu: bir zeyn olmuşdur TDK 
6514

 yaķar idi: yaķar T, TDK 
6515

 seyr ü: seyr M 
6516

 bir: A’da yok 
6517

 sím-ten sāķíler elinden: símín sāķíler elinden T / sím-ten sāķílerden TDK 
6518

 etmege: eylemege M, TDK, A 
6519

 bezm ehline: bezm-i ehle T, TDK 
6520

 kelleler germ ve síneler nerm olup şarābıñ keyfi ‘āşıķla: kelleleri germ ve síneleri nerm olup şarāb keyfi 

‘āşıķ ile T / kelleler germ ve síne nerm olup şarābıñ keyfi ‘āşıķ ile M / kelleler germ ve síneler nerm olup 

şarābıñ keyfi ‘āşıķ ile A 
6521

 ‘aşķını: ‘aşķı TDK 
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piyādeler sürdüler. El-ķıŝŝa bu üslūb üzere aĥşama dek ‘íş ü ‘işret edip çünki aĥşam oldu. 

Yerlerinden ķalķmayıp
6523

 ol geceyi gül-zārda ŝabāģa çıķarmaġa ķarār verdiler ve yeñi
6524

 

başdan meclisi tāzeleyip sāzlara düzen verip źevķ u şevķa ser-āġāz
6525

 eylediler. Meh-pāre 

nāzenín cāriyeler ŝaçlarını
6526

 períşān edip çāl-pārelerle meydāna girip raķŝa başladılar. 

Giderek artıķ Ĥüsrev’iñ ŝabr u ķarāra mecāli
6527

 ķalmayıp hemān Şírín’e ŝarılıp zülfü 

sünbülünü ķoķup gül ruĥlarından şeftālūlar almaġa başladı. Nigār da [A 18b] bu 

mertebelere
6528

 teslím olup açmaz ķodu. Gerçi Ĥüsrev bu miķdār ile
6529

 ķanā‘at eylemeyip 

daĥı ötesine šālib idi lākin nigārıñ cümle cāriyeleri meclisde olmaġın nā-çār öpüp
6530

 

ķoçmaġla ķanā‘at edip viŝāl ārzūsu
6531

 ĥāšırına geldikçe cānına cebr edip ŝabrederdi. Pes 

ŝabāģa dek bu üslūb üzere gāh ‘íş u nūş edip gāh da būs u kenār ile
6532

 ‘ālemler edip 

demler sürdüler. Ŝabāģ olduķda yine ŝayd u
6533

 şikār için süvār olup bir šarafa geşt ü güźār 

etmege ‘azm eylediler.
6534

  

 

BU MAĢAL BİR GECE ĤÜSREV SARĀYINDA MECLİS ĶURUP ŞÌRÌN İLE ‘İŞRET 

EDERKEN VUŜLAT SEVDĀSINDA OLDUĠUDUR 

 

Rivāyet olunur ki bir gece Ĥüsrev sarāyında meclis ķurup
6535

 ola ki ortalıķdan 

aġyār
6536

 ĥālí olup bir fırŝat düşmekle nigār-ı ‘ālemiñ mührlü ĥazínesine vāŝıl olup devlet-i 

                                                                                                                                                    
6522

 eylemekle: eylemege TDK 
6523

 ķalķmayıp: ķalķıp T 
6524

 ŝabāģa çıķarmaġa ķarār verdiler ve yeñi: çıķarmaġla ķarār verdiler T / ŝabāģa çıķarmaġa ķavl ķarār 

verdiler ve yeñi TDK 
6525

 źevķ u şevķa ser-āġāz: źevķ u şevķ ile ser-āġāz T / źevķ u şevķla āġāz TDK 
6526

 ŝaçlarını: ŝaçların M, A 
6527

 artıķ Ĥüsrev’iñ ŝabr u ķarāra mecāli: Ĥüsrev’iñ artıķ ŝabr u ķarāra mecāli M / Ĥüsrev’iñ artıķ ŝabr ķarārı 

mecāli TDK / Ĥüsrev’iñ artıķ ŝabr u ķarārı A 
6528

 gül ruĥlarından şeftālūlar almaġa başladı. Nigār da bu mertebelere: T ve TDK’de yok 
6529

 bu miķdār ile: bir miķdār ile T / bir miķdārla TDK 
6530

 öpüp: olup T, M, TDK 
6531

 viŝāl ārzūsu: ārzū-yı viŝāl T / viŝāl-i ārzū M 
6532

 būs u kenār ile: būs-ı kenārlar ile T / būse kenārlar ile TDK 
6533

 ŝayd u: ŝayd TDK 
6534

 geşt ü güźār etmege ‘azm eylediler: geşt güźār etmege ‘azm eylediler T / geşt ü güźāra gitdiler M, A 
6535

 Bu kısımdan (6535. dipnot) 6587. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6536

 ortalıķdan aġyār: aralıķ aġyārdan A 
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vaŝlı ile kām-rān olaydım diyü Şírín’i ol meclise da‘vet eylemişdi.
6537

 Pes nigār da yine 

cümle cāriyeleri [T 116b] ile gelip meclisde ķarār eyledikde kāfūrí-beden
6538

 nāzenín 

sāķíler elinden şarāb-ı la‘l-gūn yürüyüp
6539

 meclis ehliniñ ŝabrı ocaġına ŝular ŝalındıķda 

her biri cūş u ĥurūşa geldiler. Sāzendeler faŝla ser-āġāz edip çengíler de pervāne
6540

 gibi 

pervāza başladılar. Ĥüsrev ise bir yañadan keyfiyyet-i şarābla mest ü lā-ya‘ķıl
6541

 ve bir 

šarafdan ‘aşķ-ı nigārla
6542

 ķanzil olup artıķ ŝabr u ķarāra mecāli ķalmayıp gözüne Şírín’den 

ġayrı kimse görünmez olduķda hemān ķollarını nigārıñ beline gümüş kemer edip [TDK 6a] 

dedi ki
6543

 ey nigār-ı nāzenínim! Niçeye dek ben ķuluñu āteş-i ‘aşķıñla
6544

 biryān edip gece 

gündüz derd-i ģasretiñle
6545

 nālān edersin ve bizden
6546

 ķaçınıp çekilmekle göñlümüzde
6547

 

olan ġam dügümünü daĥı muģkem edersin. Ne var bu teşne-i muģabbetiñe zülāl-i 

viŝāliñden bir kerre içirseñ ve şarāb-ı viŝāliñle mest edip cihāndan geçirseñ
6548

 ne 

olurdu
6549

 ve bu faķíri [A 19a] ģüsnüñüz ŝadaķasıyla
6550

 [T 117a] kām-rān edip vuŝlatıñız 

gül-zārında şād u ĥandān eyleseñiz neñiz eksilir idi diyü niyāza başladıķda
6551

 Şírín de 

cevāb verip ey şehr-yār-ı kām-kārım!
6552

 Ben siziñ kendi
6553

 cāriyeñiz olmaġla cānımı diríġ 

eylemem lākin faŝl-ı bahār ve
6554

 mevsim-i gül ü gül-zār olmadıķça bāġıñ bülbülleri 

feryāda gelmedigi
6555

 gibi her şeyiñ bir mevsimi ve her işiñ bir vaķti vardır. Mādāmki 

zamānı gelmeye ol iş de ŝūret bulup ģuŝūle gelmez. Siziñle birķaç gün tāze tāze ‘aşķ-

                                                 
6537

 eylemişdi: eylemişidi T, TDK 
6538

 kāfūrí-beden: kāfūr-beden TDK 
6539

 şarāb-ı la‘l-gūn yürüyüp: şarāb-ı la‘l-i gül-gūn içip TDK 
6540

 pervāne: pervāneler A 
6541

 keyfiyyet-i şarābla mest ü lā-ya‘ķıl: keyfiyyet-i şarāb ile lā-ya‘ķıl T / keyfiyyet-i şarābla lā-ya‘ķıl TDK 
6542

 nigārla: nigār ile T, A 
6543

 ki: kim TDK, A 
6544

 ‘aşķıñla: ‘aşķla T, TDK 
6545

 ģasretiñle: ģasret ile T / ģasretle TDK 
6546

 bizden: bir T 
6547

 göñlümüzde: göñlümde T 
6548

 ve şarāb-ı viŝāliñle mest edip cihāndan geçirseñ: T ve TDK’de yok 
6549

 olurdu: olur TDK 
6550

 ŝadaķasıyla: ŝadaķası ile A 
6551

 eksilir idi diyü niyāza başladıķda: eksik olur idi diyü niyāza başladı T 
6552

 ey şehr-yār-ı kām-kārım: ey şehr-yār-ı kām-kār T / yār-ı kām-kār TDK 
6553

 kendi: TDK’de yok 
6554

 ve: A’da yok 
6555

 mevsim-i gül ü gül-zār olmadıķça bāġıñ bülbülleri feryāda gelmedigi: mevsim-i gül-i gül-zār olduķça 

bāġıñ bülbülleri feryāda geldigi T / mevsim-i gül ü gül-zār olmadıķça bāġıñ bülbülleri feryāda geldigi TDK 



590 

bāzlıķlar edip bāzār-ı muģabbeti germā-germ eylemişken
6556

 bir demde períşān 

eylemeyelim
6557

 ve kendimizi nefs ü hevāya
6558

 maġlūb eylemekle rüsvā-yı cihān 

olmayalım. Ģālā kiras dudaķlarımdan āb-dār şeftālūlara ķanā‘at edip
6559

 ķayısı sevdāsında 

olmañ ki daĥı zamānı degildir. Vaķti geldikde sükkerí ģelvā gibi andan da ŝafālanıp 

murādıñıza vāŝıl olursuz dedi. El-ķıŝŝa ol gece ŝabāģa dek Ĥüsrev viŝāle šālib olup 

Şírín’den
6560

 murād istedikçe nigār-ı nāzenín uġratmadıġından ģāŝıl olmadı ve her su’āline 

geregi
6561

 gibi cevāb verip birinden de ‘āciz ķalmadı. Āĥir-kār mestlikler nihāyete 

erişmegin Şírín ķalķıp yer öpüp sarāyına gitdi. 

 

BU MAĢAL ĤÜSREV ŞÌRÌN’E KÜSÜP VARIP
6562

 ĶAYŜER’İÑ ĶIZINI ALDIĠIDIR 

 

 Çünki Şírín Ĥüsrev’e rām olmayıp ķalķıp gitdi. Bundan şehr-yār ziyāde
6563

 bí-

ģużūr olup göñlünden dedi ki biz bunlara birķaç gün yüz vermekle gözlerine
6564

 görünmez 

olup yanlarında ķadrimiz ķalmadı ve ģālā benim taĥtıma Behrām-ı Çūbín gibi ģeríf mālik 

olup atıp šutarken ben bunlarıñ yanlarında ķalıp ikide bir yoķ yere
6565

 nāzlarını çekmek ne 

belādır? Münāsib olan oldur ki hemān çín-i ŝabāģdan
6566

 bu maģalden ķalķıp Ķayŝer’iñ 

yanına gideyim ve anıñ yardımıyla
6567

 gelip taĥtımı Behrām’ıñ elinden alıp kendi 

‘ālemimde olayım. Anlar da görsünler [A 19b] ādeme nāz eylemek nice olurmuş deyip 

yatıp rāģat eyledi. Çünki ŝabāģ oldu.
6568

 Gece
6569

 eyledigi ‘azímet üzere yerinden ķalķıp 

                                                 
6556

 eylemişken: eylemişiken T, TDK 
6557

 eylemeyelim: eylemeyeler T 
6558

 nefs ü hevāya: nefs-i hevāya TDK, A 
6559

 edip: buyurup TDK, A 
6560

 Şírín’den: Şírín’de A 
6561

 geregi: gerek T / güzeli TDK 
6562

 varıp: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
6563

 ziyāde: zamānda A 
6564

 gözlerine: göz T / göze TDK 
6565

 yanlarında ķalıp ikide bir yoķ yere: yanlarından ķalķıp ikide bir yoķ yere TDK / yanlarında ķalıp ikide bir 

A 
6566

 ŝabāģdan: ŝabāģ TDK, A 
6567

 yardımıyla: yardımı ile T, A 
6568

 oldu: eyledi T 
6569

 gece: gece ile T, TDK 
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Mehín Bānū’yla
6570

 Şírín’iñ ĥaberleri yoġiken Şeb-díz’e süvār olup kendi ĥidmet-

kārlarıyla
6571

 [TDK 6b] şikāra gider gibi şehrden çıķıp Ķayŝer cānibine Rūm’a doġru
6572

 

revāne oldu. Behrām-ı Çūbín cümle yollara ādemler
6573

 ķoyup Ĥüsrev’i ele getirmege 

iķdām üzere olduġundan āşikāre yoldan gidemeyip šaġlardan
6574

 ve ŝapa yollardan hezār 

zaģmetle
6575

 Rūm’a vardı. Çünki Ķayŝer Ĥüsrev’iñ geldiginden ĥaber-dār oldu.
6576

 Ziyāde 

şād olup ķarşı çıķdı ve ‘izzet ü ikrāmla
6577

 getirip kendi sarāyına
6578

 ķondurdu. Niçe 

píşkeşler çekip żiyāfetler eyleyip her vechle ikrām eyledikden ŝoñra bir nāzenín ķızı 

vardı
6579

 ki adına Meryem derlerdi.
6580

 Ĥüsrev’e verip niçe günler dügünler olduķdan ŝoñra 

Ĥüsrev’i içeri ķoyup kendisine dāmād eyledi. Ĥüsrev de bir zamān źevķ u ŝafāda olduķdan 

ŝoñra
6581

 Behrām-ı Çūbín üzerine varıp tāc u taĥtını ĥalāŝ eylemek için
6582

 ‘asker cem‘ 

eylemege başladıķda Ķayŝer dāmenin der-meyān
6583

 edip ĥazíneler [T 117b] açıp az 

zamānıñ içinde Ĥüsrev’iñ yanına yer götürmez ‘asker cem‘
6584

 olduķda bir mübārek vaķtde 

bunca ‘asker ile Rūm’dan çıķıp yola girdi. Medāyin’de
6585

 Behrām-ı Çūbín Ĥüsrev’iñ 

Rūm’a gidip ‘ažím ‘asker
6586

 cem‘ edip
6587

 [M 118a] üstüne geldiginden āgāh olduķda ol 

da
6588

 cümle ‘askerini yanına cem‘ edip şehrden šaşra çıķdı ve
6589

 Ĥüsrev’iñ öñünü alıp 

                                                 
6570

 Bānū’yla: Bānū ile T, TDK 
6571

 ĥidmet-kārlarıyla: ĥidmet-kārları ile T, TDK 
6572

 şehrden çıķıp Ķayŝer cānibine Rūm’a doġru: çıķıp Ķayŝer cānibine Rūm’a doġru T / şehrden çıķıp 

Ķayŝer’e A 
6573

 yollara ādemler: yollarda ādemler T / yollarda ādem TDK 
6574

 šaġlardan: šaġdan T, TDK 
6575

 zaģmetle: zaģmet ile T 
6576

 oldu: olup T, TDK 
6577

 ve ‘izzet ü ikrāmla: ‘izzet ü ikrām T / ‘izzet ü ikrāmla TDK 
6578

 sarāyına: TDK’de yok 
6579

 vardı: var idi T, TDK 
6580

 derlerdi: derler idi T 
6581

 Ĥüsrev’i içeri ķoyup kendisine dāmād eyledi. Ĥüsrev de bir zamān źevķ u ŝafāda olduķdan ŝoñra: 

Ĥüsrev’i içeriye ķoyup kendisine dāmād eyledi. Ĥüsrev de bir zamān źevķ u ŝafāda olduķdan ŝoñra T / 

TDK’de yok 
6582

 eylemek için: etmekiçin A 
6583

 dāmenin der-meyān: etek der-meyān TDK 
6584

 cem‘: TDK’de yok 
6585

 Medāyin’de: A’da yok 
6586

 gidip ‘ažím ‘asker: varıp ‘asker-i ‘ažím T, TDK 
6587

 6535. dipnottan buraya (6587. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
6588

 ol da: T ve TDK’de yok 
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sedd-i
6590

 İskender gibi šurdu. Günlerde bir gün Ĥüsrev’dir gelip Behrām’a
6591

 muķābil 

oldu. Ol gece geçip ŝabāģ olduķda iki ‘askerdir at arķasına gelip ‘azm-i meydān eylediler. 

Ĥüsrev’iñ taĥtını bir beyāż fíliñ üstüne ķodular.
6592

 Çıķıp taĥtında ķarār eyledi.
6593

 Yanında 

olan ģükemā
6594

 uŝšurlāba baķıp ķuvvetli šāli‘i
6595

 gözetmege başladılar. Pes iki šarafdan 

dil-āverler
6596

 meydāna girip [A 20a] birbirlerine ģamle edip ceng ü cidāle
6597

 mübāşeret 

eylediler. Gāh Ĥüsrev šarafında olan şeh-bāzlar
6598

 Behrām-ı Çūbín šarafından gelenlere 

ġālib olup gāh da Behrām-ı Çūbín cānibinden
6599

 çıķan dil-āverler Ĥüsrev’iñ 

pehlevānlarına ġalebe edip bu šaríķla bir
6600

 zamān ceng olduķdan
6601

 ŝoñra Ĥüsrev’iñ 

yanında olan ģükemā şehr-yārım bu sā‘atde šāli‘iñiz ġāyet
6602

 ķuvvetde olmaġın hemān 

cümle ‘askere buyuruñ ki
6603

 bir uġurdan düşmen üzerine hücūm eylesinler dediklerinde [T 

118a] Ĥüsrev de ŝaġ ve ŝolda šuran ‘askere ķol ŝaldıķda ol ‘asker-i bí-pāyān seyl gibi revān 

olup
6604

 bir uġurdan düşmen üzerine ģamle eylediler. Bu cānibden Behrām-ı Çūbín de 

cümle ‘askeri ile
6605

 ģamle edip iki ‘asker birbirlerine
6606

 girişdiler. Ortalıķda ķıyāmetler 

ķopup ‘ālem hāy u hūyla
6607

 šolup atlar ķan deryāsı içinde [TDK 7a] yüzmege başladı.
6608

 

Gāh Behrām-ı Çūbín šarafı ġālib olup gāh da Ĥüsrev’iñ ‘askeri ġālib geldi. Çünki 

                                                                                                                                                    
6589

 ve: TDK’de yok 
6590

 sedd-i: T ve TDK’de yok 
6591

 Behrām’a: Behrām M 
6592

 ķodular: ķurdular TDK, A 
6593

 eyledi: eyleyip T, TDK, A 
6594

 ģükemā: T ve TDK’de yok 
6595

 šāli‘i: šāli‘ M, A 
6596

 dil-āverler: dil-āver M / dil-āverlerinden TDK 
6597

 birbirlerine ģamle edip ceng ü cidāle: biri birlerine ģamle edip ceng ü cidāle M, A / birbirine ģamle edip 

ceng cidāle TDK 
6598

 šarafında olan şeh-bāzlar: šarafından olan şeh-bāzlar T, A / šarafından olan şāh-bāzlar M 
6599

 cānibinden: cānibden M 
6600

 edip bu šaríķla bir: edip bu šaríķ ile biraz T / eyleyip bu šaríķla bir M / eyleyip bu šaríķla biraz A 
6601

 olduķdan: olunduķdan M, A 
6602

 ġāyet: ġāyetde TDK 
6603

 cümle ‘askere buyuruñ ki: ‘asker cümle buyuruñ ki T / ‘askere emreyleñ M, A 
6604

 seyl gibi revān olup: seyl-i revān gibi M, A 
6605

 Behrām-ı Çūbín de cümle ‘askeri ile: Behrām-ı Çūbín cümle ‘askeri T, TDK 
6606

 birbirlerine: biri birlerine M, A / birbirine TDK 
6607

 hāy u hūyla: hāy hūy ile T 
6608

 başladı: başladılar T, M, A 
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Ĥüsrev’iñ šāli‘i ķuvvetde olup
6609

 Behrām-ı Çūbín’den devlet yüz döndürmüşdü.
6610

 

Gitdikçe Ĥüsrev’iñ ‘askeri ġālib olup Behrām šarafı zebūn olmaġa başladı.
6611

 Dil-

āverler
6612

 bu ģāli gördüklerinde
6613

 var ķuvveti bāzūya getirip iķdām eylediler. Āĥir-kār 

Behrām gördü ki
6614

 ‘askeri períşān olmaġa yüz šutmaġın
6615

 eger bir miķdār daĥı
6616

 

šurursa kendi de
6617

 yaķayı ele vermek lāzım gelir. Hemān
6618

 yanında olan ĥidmet-

kārlarıyla
6619

 ķandesin Çín diyü cān atıp ķaçdı. Çünki Behrām firār eyledi. Artıķ ‘askeriñ 

kimi ķılıçdan geçip ve kimi de ķaçıp períşān olmaġla ikisi bir yerde ķalmadılar. [M 118b] 

Ĥüsrev bu ģāli gördükde şād u ĥandān olup emreyledi kim Behrām’ıñ cümle mālını żabš 

edeler.  

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ TEKRĀR TAĤTINA
6620

 OTURDUĠUDUR 

 

Çünki Ĥüsrev Behrām-ı Çūbín’e ġālib olup cümle ‘askerini
6621

 [A 20b] períşān 

eyledi. Gelip
6622

 bār-gāhında ķarār eyleyip ertesi olduķda şehre girip tekrār babası taĥtına 

oturdu.
6623

 Cümle erkān-ı devlet ve a‘yān-ı salšanat
6624

 gelip yer öpüp mübārek-bād 

eylediler. Behrām-ı Çūbín tevābi‘inden ele girenleriñ ģaķlarından gelinip
6625

 yeñi başdan 

                                                 
6609

 Behrām-ı Çūbín šarafı ġālib olup gāh da Ĥüsrev’iñ ‘askeri ġālib geldi. Çünki Ĥüsrev’iñ šāli‘i ķuvvetde 

olup: T ve TDK’de yok 
6610

 döndürmüşdü: döndürmüşidi TDK 
6611

 šarafı zebūn olmaġa başladı: šarafı da gāhíce Ĥüsrev’iñ ‘askerine ġālib olup nihāyet Ĥüsrev’iñ šāli‘i 

ķuvvetde olup Behrām šarafı zebūn olmaġla ża‘íf oldular T / šarafı da gāhíce Ĥüsrev’e ġālib olurdu. Nihāyet 

Ĥüsrev’iñ šāli‘i ķuvvetde olup Behrām šarafı zebūn olmaġla ża‘íf oldular TDK 
6612

 dil-āverler: dil-āverdir M / dil-āverlerdir A 
6613

 bu ģāli gördüklerinde: gördüler žafer bizim šarafımızdandır T, TDK 
6614

 ki: kim T, M,  A 
6615

 ‘askeri períşān olmaġa yüz šutmaġın: ‘asker períşān olmaġla T / ‘asker períşān olup TDK 
6616

 daĥı: T ve TDK’de yok 
6617

 kendi de: TDK’de yok 
6618

 hemān: hemān-dem T, TDK, A 
6619

 ĥidmet-kārlarıyla: ĥidmet-kārları ile T, TDK 
6620

 taĥtına: taĥta T, TDK, A 
6621

 ‘askerini: ‘askeri TDK 
6622

 gelip: M’de yok 
6623

 oturdu: oturup M, A 
6624

 erkān-ı devlet ve a‘yān-ı salšanat: a‘yān-ı devlet ve erkān-ı salšanat T, A / a‘yān-ı devlet der-gāh-ı 

salšanata M 
6625

 girenleriñ ģaķlarından gelinip: girenleri ģaķlarından gelip T, TDK / girenler ģaķlarından gelinip M 
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umūr-ı devlet
6626

 görülmege başladı ve ešrāf ü eknāfda
6627

 olan şehr-yārlardan 

nāmelerle
6628

 píşkeşler gelip her biri ķulluķlar ‘arż eylediler. Bu üslūb üzere bir
6629

 zamāna 

dek ortalıķ tekrār żabš olunup iş güç ķalmadıķda yine źevķ u
6630

 ŝafāya başlanıp gāh ‘íş ü 

‘işret olunup gāh da ŝayd u şikār olunurdu.
6631

 Egerçi Ĥüsrev ŝūretā
6632

 ‘íş u nūş edip 

demler sürerdi
6633

 lākin göñlü yine Şírín’de ķalmaġın nigār ile Ermen şehrinde olan 

ŝoģbetler ĥāšırına geldikçe ķanı ol nigār-ı nāzenín ile tāze tāze meclisler ķurup 

birbirimize
6634

 nāz ü niyāz eyledigimiz demler ve bütün geceyi meśellerle ŝabāģa
6635

 

çıķarıp gözümüze uyķular girmedigi ‘ālemler?
6636

 Demler o demler idi zamān ol zamān idi 

diyü āh vāhlar edip
6637

 diríġ ol nigārıñ azacıķ cevrinden dil-gír olup çıķıp gitdim. ‘Aceb 

ölmeden bir daĥı ol nigār-ı nāzenínim ile görüşmek müyesser olur mu deyip dā’imā fikr 

ü
6638

 ĥayāli Şírín’de olup Ķayŝer’iñ ķızı aŝlā gözüne görünmez idi lākin n’eylesin babası 

buncılayın
6639

 ‘ažím ĥidmetde bulunmaġın nā-çār yüzüne gülüp meyl ü
6640

 muģabbet 

gösterirdi [TDK 7b] ve gāh da Şírín’den ayrılıp gelip
6641

 taĥtını düşmenden ĥalāŝ 

eyledigine şükredip şehr-yārlıġla ‘aşķ-bāzlıķ ikisi bir yerde cem‘ olmayıp bizim gibi
6642

 [T 

118b] şehr-yārlara düşer iş degildi.
6643

 Hele çoķ şükr ki Şírín’iñ ‘aşķından ĥalāŝ olup 

gelip
6644

 taĥtımı Behrām’ıñ elinden ķurtardım. Şimden ŝoñra gide gide
6645

 muģabbeti [A 

                                                 
6626

 devlet: devleti T, TDK 
6627

 başladı ve ešrāf ü eknāfda: başladı ešrāf ü eknāfda M, A / başladılar ešrāf eknāfda TDK 
6628

 nāmelerle: nāmeler ve A 
6629

 bir: biraz M, A 
6630

 źevķ u: źevķ TDK 
6631

 ŝayd u şikār olunurdu: ŝayd şikār olunur idi TDK 
6632

 Ĥüsrev ŝūretā: ŝūretā Ĥüsrev T, M, A 
6633

 ‘íş u nūş edip demler sürerdi: ‘íş ü ‘işret edip demler sürerler idi M / ‘íş nūş edip demler süredi TDK / ‘íş 

u nūş edip demler sürerlerdi A 
6634

 birbirimize: biri birimize M, A 
6635

 ŝabāģa: ŝabā M 
6636

 ‘ālemler: ‘ālemler edip T, TDK 
6637

 zamān ol zamān idi diyü āh vāhlar edip: zamān ol zamānlar idi diyü āh u vāhlar edip T / diyü āh vāhlar 

edip M / zamān ol zamān idi diyü bu āh vāhlarla edip hey A 
6638

 fikr ü: fikr T 
6639

 buncılayın: buncılayın bir T, TDK, A 
6640

 meyl ü: meyl TDK 
6641

 gelip: M’de yok 
6642

 gibi: M’de yok 
6643

 degildi: degildir T, TDK 
6644

 gelip: M ve TDK’de yok 
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21a] bi’l-külliyye ķalbimizden çıķıp gider der idi lākin nigārıñ ‘aşķı kendisine ġāyetle
6646

 

te’śír eylemegin bir sā‘atden ŝoñra yine eski ‘ālemleri añıp niçe buncılayın devlet
6647

 ol 

nigārla
6648

 eyledigimiz ‘işretiñ bir sā‘atine fedā olsun deyip
6649

 [M 119a] āh vāh eylemege 

başlardı.
6650

 

 

BU MAĢAL ŞÌRÌN’İÑ AĢVĀLİDİR 

 

Çünki Ĥüsrev Şírín’e küsüp Rūm’a gitdi. Bu ģālden Şírín ĥaber-dār olduķda 

kendisini yerden yere urup feryād ü
6651

 fiġānlar eylemege başladı ve yaķasını çāk edip 

gözlerinden ķanlı
6652

 yaşlar seyller gibi revān olup yārsız bir daĥı baña ŝoģbet ģarāmdır 

deyip ‘íş ü ‘işretden el çekip ŝayd u şikārdan etek silkdi
6653

 ve dā’imā āh vāh edip gāh 

baĥtına sögüp gāh kendisine levm ederdi ve ģayf ve
6654

 ŝad ģayf ki şehr-yār-ı kām-kārımıñ 

ķadrini bilmeyip mübārek ĥāšırını rencíde eyledim.
6655

 Müfred:
6656

 

 

Bilmedim
6657

 naķd-i vaŝlı çaldırdım.  

Gitdi cānānım elden aldırdım  

 

deyip beyt:
6658

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
6645

 gide gide: gide T / TDK’de yok 
6646

 ġāyetle: ġāyet ile T / TDK’de yok 
6647

 devlet: devlet ile T / devletle TDK 
6648

 nigārla: nigār ile T, M, A 
6649

 deyip: diyü A 
6650

 başlardı: başladı M, TDK 
6651

 feryād ü: feryād TDK 
6652

 ķanlı: T’de yok 
6653

 silkdi: silkitdi A 
6654

 ģayf ve: ģayf T, TDK 
6655

 eyledim: aldım TDK 
6656

 müfred: T, M ve TDK’de yok 
6657

 bilmedim: bildim A / M’de yok 
6658

 deyip beyt: deyip A / T ve TDK’de yok 
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Gitdiñ ammā ki ķoduñ ģasret ile
6659

 cānı bile 

İstemem sensiz olan ŝoģbet-i
6660

 yārānı bile 

 

deyip
6661

 ġam-ı cānānla yiyip içmekden kesildi ve nāzenínlerle ŝoģbetden
6662

 çekildi. Āĥir-

kār Mehín Bānū’nuñ ģużūruna varıp geçen mācerāyı bir bir taķrír edip Ĥüsrev’iñ kendisine 

incinip gitdiginden ģālā hicri ile biryān ve derdi ile giryān olduġunu
6663

 beyān eyledikde 

Bānū’dur naŝíģat edip ey gözüm nūru!
6664

 Öyle olur elem çekmeyip ŝabreyle ki her ġamıñ 

ŝoñu
6665

 sürūr ve her žulmetiñ āĥiri nūr olup
6666

 cihānda kimse dā’imā miģnetde 

ķalmayıp
6667

 elbetde bir gün murādı ģāŝıl ve cānānına
6668

 vāŝıl olur. Dünyānıñ ģāli budur. 

Ādem cihānda gāh mest olup gāh da
6669

 maĥmūr olur ve gāh maġmūm olup
6670

 gāh da 

mesrūr olur. Hiçbiri ber-ķarār olmaz ve cihānda kimse nā-murād ķalmaz.
6671

 Bugün 

olmazsa yarın olur ve sevdigini bir gün bulur. Sen de
6672

 cihānda niçe
6673

 miģnetler görüp 

ġamlar çekdiñ.
6674

 Elem çekme ki ŝoñu selāmet olup niçe źevķ u
6675

 ŝafālar edip demler [A 

21b] sürersiñ. Gerekdir ki hemān
6676

 ‘acele eylemeyip epsem šur.
6677

 Zírā vaķti gelmedikçe 

gül bitmez ve ŝabāģ [TDK 8a] olmadıķça ĥurūs ötmez deyip bunuñ gibi niçe naŝíģatler 

                                                 
6659

 ģasret ile: ģasretle M, TDK, A 
6660

 ŝoģbet-i: ŝoģbeti M, A 
6661

 deyip: diyü M / A’da yok 
6662

 içmekden kesildi ve nāzenínlerle ŝoģbetden: içmekden kesildi ve nāzenínlerle ŝoģbetlerinden T / içmedeñ 

kesildi ve nāzenínleriñ ŝoģbetlerinden TDK 
6663

 hicri ile biryān ve derdi ile giryān olduġunu: hicri ile giryān ve derdi ile biryān olduġundan T / hicrānla 

biryān ve derdi ile giryān olduġunu M / hicriyle biryān ve derd ile giryān olduġundan TDK 
6664

 nūru: A’da yok 
6665

 ŝabreyle ki her ġamıñ ŝoñu: ŝabreyle her ġamıñ gögü TDK 
6666

 olup: olur A 
6667

 miģnetde ķalmayıp: ķalmayıp miģnetle TDK 
6668

 cānānına: cānına T, TDK 
6669

 gāh da: gāh M, A 
6670

 gāh maġmūm olup: gāh da maġmūm olup T / gāh da maġmūm olur TDK 
6671

 Hiçbiri ber-ķarār olmaz ve cihānda kimse nā-murād ķalmaz: Her biri bir ķarārda ķalmaz T, TDK 
6672

 bir gün bulur sen de: bu görüşünde M 
6673

 niçe: T ve TDK’de yok 
6674

 çekdiñ: çekip M 
6675

 źevķ u: źevķ TDK 
6676

 gerekdir ki hemān: hemān T, TDK / gerekdir hele A 
6677

 šur: olursañ T, TDK 
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eyledi. Çünki Şírín Bānū’dan bu naŝíģatleri
6678

 işitdi. Nā-çār epsem olup oturdu ve
6679

 

ŝabra ķarār verdi. Şāvur-ı naķķāş da Ĥüsrev’le gitmeyip nigārıñ yanında ķalmaġla
6680

 ol da 

niçe tesellíler
6681

 verip ümmíd oldur ki bu hicrānıñ ŝoñu
6682

 viŝāl olup niçe rūzgār şehr-yār-

ı kām-kār ile
6683

 cihān bāġında şād u
6684

 ģürrem olup murād üzere demler [M 119b] sürüp 

‘íş ü ‘işretler edersiz der idi. Nigār da bunuñ gibi sözlerle eglenip cānına cebr ederdi. Bu 

ģāl üzere bir
6685

 zamān geçip günlerde bir gün Mehín Bānū’nuñ mizācı bozulup [T 119a] 

ĥaste oldu ve gitdikçe ża‘fı ziyāde olup olmadı ĥasteligine bir
6686

 çāre bulunmadı. Āĥir-kār 

kendisinden me’yūs olup āĥirete sefer edeceginden āgāh olduķda
6687

 Şírín’i yanına da‘vet 

edip niçe vaŝiyyetler eyledi ve cümle māl ü ĥazínesiniñ
6688

 anaĥtarını verip kendi 

ģayātından el yuyup cihān-ı fāníden etek silkip āĥirete revāne oldu.
6689

  

 

BU MAĢAL ŞÌRÌN’İÑ MEHÌN
6690

 BĀNŪ YERİNE PĀD-ŞĀH OLDUĠUDUR 

 

Çünki Mehín Bānū’nuñ devri tamām olup
6691

 cānını Ģaķķ’a teslím eyledi. Bir niçe 

gün Şírín Mehín
6692

 Bānū’nuñ mātemini edip andan ŝoñra yerine pād-şāh oldu. Memleketi 

görüp gözetmege başlayıp ‘adl ü
6693

 dād ile cümle ĥalķı kendisinden ĥoşnūd eyledi. 

Zindānda olan mücrimleri āzād edip re‘āyāsını ĥoş gördü.
6694

 Şöyle ki
6695

 eli altında olan 

                                                 
6678

 naŝíģatleri: naŝíģatler M 
6679

 oturdu ve: M, TDK ve A’da yok 
6680

 nigārıñ yanında ķalmaġla: nigār ile ķalmaġın T, TDK 
6681

 tesellíler: tesliyetler M, A 
6682

 ŝoñu: āĥiri T, M, A 
6683

 ile: A’da yok 
6684

 şād u: şād TDK 
6685

 bir: biraz M, A 
6686

 ĥasteligine bir: bir ĥasteligine T 
6687

 olduķda: olduķça TDK 
6688

 ĥazínesiniñ: ĥazínesin teslím edip A 
6689

 cihān-ı fāníden etek silkip āĥirete revāne oldu: cihāndan etek silkdi M, A 
6690

 Mehín: M’de yok 
6691

 olup: oldu T 
6692

 Şírín Mehín: Şírín M, A / Mehín Şírín TDK 
6693

 ‘adl ü: ‘adl M 
6694

 re‘āyāsını ĥoş gördü: re‘āyāsına ri‘āyet eyledi T / re‘āyāsını ri‘āyet eyledi TDK 
6695

 ki: T’de yok 
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memleketiñ
6696

 ĥalķı Mehín Bānū zamānından daĥı ziyāde rāģatda olup
6697

 bānū-yı 

devrānıñ [T 119b] eyyām-ı devletine du‘ālar eylediler. El-ķıŝŝa egerçi Şírín pād-şāh olup 

bu ķadar devlete mālik oldu lākin
6698

 yine Ĥüsrev’iñ ģasretiyle nālān olup gece gündüz 

gelip geçenden şehr-yārıñ aģvālini ŝormaķda idi. Āĥir-kār
6699

 āgāh oldu kim Rūm’dan 

‘ažím ‘askerle
6700

 gelip tekrār taĥtını [A 22a] düşmen elinden ĥalāŝ edip yerine oturmuş. 

Pes bu ģālden ĥaber-dār olduķda niçe píşkeşler gönderip dostluķ şaršını yerine getirdi lākin 

Ķayŝer
6701

 ķızı Meryem’i Ĥüsrev’e
6702

 verdikde ol şarš üzere vermiş idi ki andan ġayrı
6703

 

nāzeníne meyl eylemeyip üstüne kimseyi šutmaya. Çünki Şírín bu acı ĥaberi işitdi. Deli 

dívāne olup
6704

 daĥı ziyāde eleme düşüp mātemler eyledi. Çünki
6705

 bu ģāl üzere bir yıl 

geçdikde nigār-ı ‘ālem gördü kim artıķ hicrān āteşine taģammülü
6706

 ķalmayıp ģasret-i 

cānānla
6707

 kebāb olmaķdan šāķati šāķ oldu. Bunu münāsib gördü kim taĥtını [TDK 8b] 

birine sipāriş edip kendisi varıp Ĥüsrev’e yaķın bir yerde
6708

 ķarār ede. Pes bu tedbír 

üzere
6709

 cümle
6710

 memleketini bir i‘timād eyledigi kimseye ıŝmarlayıp bu ķadar cāriyeler 

ve ķullarla
6711

 ne ķadar māl ü ĥazínesi varsa
6712

 yanına alıp Gül-gūn’a süvār oldu ve
6713

 

Şāvur-ı naķķāşla
6714

 muŝāģabet ederek yola girdiler. Günlerde bir gün Ĥüsrev’iñ taĥt-

gāhına gelip şehrden šaşra bir güzel bāġ u bāġ-çeli yerde köşkler ve sarāylar peydā edip
6715

 

ķarār eyledi. Ĥüsrev’dir bu ģālden ĥaber-dār olduķda cānı yerine gelip nigār-ı nāzeníniñ 

                                                 
6696

 olan memleketiñ: olan memleket T / memleketiñ TDK 
6697

 olup: olmaġın M, A 
6698

 lākin: nihāyet T, TDK 
6699

 āĥir-kār: āĥir nā-gāh T  
6700

 ‘askerle: ‘asker ile T, M, A 
6701

 Ķayŝer: Ķayŝer’iñ M 
6702

 Ĥüsrev’e: T ve TDK’de yok 
6703

 vermiş idi ki andan ġayrı: vermiş ki andan ġayrı T, A / vermiş ki andan ġayr M 
6704

 olup: TDK’de yok 
6705

 çünki: T, M ve A’da yok 
6706

 taģammülü: taģammül M, A 
6707

 cānānla: cānān ile T 
6708

 yerde: yere TDK 
6709

 Bu kısımdan (6709. dipnot) 6733. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6710

 cümle: T ve TDK’de yok 
6711

 ķullarla: ķullar ile T 
6712

 māl ü ĥazínesi varsa: ĥazíne vü mālı var ise T, TDK 
6713

 oldu ve: oldu T / olup ve TDK  
6714

 naķķāşla: naķķāş ile T, TDK 
6715

 edip: eyleyip A 
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geldiginden ziyāde ģažž eyledi lākin Ķayŝer’iñ ķızı Ĥüsrev’i eli altına almaġın
6716

 ne 

nigārıñ sarāyına gelmege dermānı olup ve ne Şírín’iñ ziyāret-i cānāna
6717

 varmaġa cānı 

vardı.
6718

 Pes el altından gāh gāh Şāvur ile birbirine selām gönderip getirmekle
6719

 ķanā‘at 

eylediler. Zírā Ķayŝer Ĥüsrev’e bu ķadar iyilik eylediginden aŝlā Ĥüsrev de
6720

 Meryem’iñ 

ĥāšırını rencíde olacaķ
6721

 bir iş işlemeyip dā’imā rıżāsı üzere ģareket eylerdi. 

 

BU MAĢAL BEHRĀM-I ÇŪBÌN’İÑ ÖLDÜGÜ ĤABERİ GELDİGİDİR 

 

 Günlerde bir gün Ĥüsrev çín-i ŝabāģdan çıķıp taĥtında ķarār eylemişdi.
6722

 Zerrín 

kemerli
6723

 perí peyker ĥidmet-kārlar ŝaf-ber-ŝaf [A 22b] ķarşısında el baġlayıp cümle 

ekābir ü
6724

 a‘yān ve ehl-i dívān pād-şāhıñ ģużūruna
6725

 gelip umūr-ı devlet ve ķānūn-ı 

salšanat görülüp
6726

 ve ĥalķıñ da‘vāları diñlenip žālimlerden mažlūmlarıñ dādı alıverilip 

‘adl ü dād üzere ģükm ve
6727

 ģükūmet olunurdu.
6728

 [TDK 9a] Bu ģāl üzere iken nā-gāh 

Çín šarafından bir ulaķ gelip şehr-yārıñ ģużūruna girdi ve yer öpüp pād-şāhım baĥtıñız 

ķutlu olup devletiñiz gün-be-gün efzūn ve düşmenleriñiz dā’imā
6729

 ser-nigūn olsun. 

Behrām-ı Çūbín firār edip Çín’e vardıķda ‘ömrü tamām olmaġın başıñız ŝaġ olsun. 

Cihāndan göçdü ve cümle māl ü menālinden ayrılıp salšanat sevdāsından geçdi dedikde 

Ĥüsrev bu ģālden ‘ibret alıp elbetde yaramazlıġıñ āĥiri şūm olup efendisine ķarşı ķoyup 

ĥıyānet eden kimse
6730

 ber-ĥūrdār [T 120a] olmayıp cezāsını bulsa gerekdir. Ol da bizi tāc 

                                                 
6716

 altına almaġın: altında olmaġın T 
6717

 Şírín’iñ ziyāret-i cānāna: Şírín Ĥüsrev’iñ ziyāretine A 
6718

 vardı: vardır T, TDK 
6719

 ile birbirine selām gönderip getirmekle: biri birine selām getirip götürmekle TDK, A 
6720

 Ĥüsrev de: Ĥüsrev’e TDK / Ĥüsrev A 
6721

 rencíde olacaķ: hiç vech-i rencíde eylemege mürüvvetden šaşra T, TDK 
6722

 eylemişdi: eylemişidi TDK 
6723

 kemerli: kemerler TDK 
6724

 ekābir ü: ekābir TDK 
6725

 ģużūruna: ģużūr T 
6726

 görülüp: görülür idi T, TDK 
6727

 mažlūmlarıñ dādı alıverilip ‘adl ü dād üzere ģükm ve: mažlūmlar dādını alıverir idi ve ‘adl ü dād üzere T 

/ mažlūmlarıñ dādını alıverip ‘adl dād üzere TDK 
6728

 olunurdu: olunur idi A 
6729

 düşmenleriñiz dā’imā: düşmeniñiz T / düşmeniñiz dā’imā TDK 
6730

 kimse: kimseniñ ģāli āĥir T, TDK 
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u
6731

 taĥtımızdan dūr edip başımıza bu ķadar felāketler getirmişdi.
6732

 Āĥir-kār eyledigi 

yaramazlıġıñ cezāsını bulup murād üzere cihānda atıp šutmadan ‘ömrü tamām olup 

ġurbetde cān verdi dedi. Çünki Behrām’ıñ öldügü muķarrer oldu. Artıķ Ĥüsrev’iñ göñlü
6733

 

[M 120a] emín olup ŝafā-yı ĥāšırla gece gündüz źevķ u
6734

 ŝafāya başladı ve Bārbed 

dedikleri sāzendeyi meclisine
6735

 nedím eyledi. Ol da her gün bir yeñi
6736

 faŝl peydā 

eyleyip yılıñ üç yüz altmış gününüñ her birine bir dürlü ŝūret ü
6737

 naġme baġlamaķla bir 

gün çaldıġını çaķ bir yıl tamām olmadıķça
6738

 bir daĥı çalmazdı.
6739

 Pes Ĥüsrev’dir 

Bārbed’iñ sāzını diñledikçe daĥı ziyāde cūş u
6740

 ĥurūşa gelip Şírín’e olan ‘aşķ u şevķı 

günden güne ziyādelenmekde idi ve
6741

 ģareme girdikçe Ķayŝer’iñ ķızı Meryem’e bí-

iĥtiyār
6742

 Şírín ile olan mācerāları
6743

 söylemekle günden güne Meryem’iñ içine āteşler 

bıraġıp ĥāšırını períşān etmekde idi.
6744

 [A 23a] Yine bir gün Ĥüsrev’iñ meclisi ārāste olup 

sāz u sözle
6745

 ‘íş u nūş
6746

 edip demler sürerken Şírín ĥāšırına geldikde ‘aşķı deryāsı cūş u 

ĥurūşa gelmekle ķalķıp içeri
6747

 gitdi ve Meryem’iñ yanına varıp ey bānū-yı nāzenínim! 

Gerçi seniñ güzel ĥāšırıñ için bunca zamāndan beri Şírín’e ŝāģib çıķmayıp aŝlā yanımıza 

getirmedik ve yine de bir daĥı anı
6748

 ģużūrumuza getirmeziz lākin lāyıķ degildir ki bizim 

‘aşķımız sevdāsıyla tāc u taĥtını bıraġıp bu şehre gelmişken
6749

 aŝlā iltifāt olunmayıp 

                                                 
6731

 tāc u: tāc TDK 
6732

 getirmişdi: getirmişidi T, TDK 
6733

 6709. dipnottan buraya (6733. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
6734

 źevķ u: źevķ TDK 
6735

 meclisine: meclise TDK 
6736

 ol da her gün bir yeñi: oldu her gün bir iki M 
6737

 ŝūret ü: ŝūret TDK 
6738

 tamām olmadıķça: olmadıķça T / tamām olmayınca TDK 
6739

 çalmazdı: çalmaz idi T, A 
6740

 cūş u: cūş TDK 
6741

 ziyādelenmekde idi ve: ziyāde etmekde idi T / ziyāde etmekde idi ve TDK 
6742

 bí-iĥtiyār: T’de yok 
6743

 mācerāları: mācerāyı T, TDK 
6744

 etmekde idi: eylemekde idi M, A 
6745

 sözle: söz ile T, M, A 
6746

 ‘íş u nūş: ‘íş nūş TDK 
6747

 ‘aşķı deryāsı cūş u ĥurūşa gelmekle ķalķıp içeri: ‘aşķı deryāsı cūş u ĥurūşa gelmekle ķalķıp içeriye T / 

‘aşķ deryāsı cūş edip ķalķıp içeriye TDK 
6748

 yine de bir daĥı anı: yine bir daĥı T / yine bir daĥı anı TDK 
6749

 gelmişken: gelmişiken TDK 
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düşmenleri arasında ĥˇār u źelíl ola.
6750

 Sizden şunu ricā ederim ki iźniñizle sarāya getirip 

yanımıza alalım ve yine de
6751

 aŝlā bize görünmeyip ģużūrumuza gelmesin ve başķa oturup 

sizlerle
6752

 de görüşmeyip ķarışmasın. Ancaķ sarāyımızda [TDK 9b] olmaġla
6753

 dost 

düşmen arasında ‘izzet ü ģürmetine
6754

 noķŝān gelmesin dedi.
6755

 Çünki Meryem
6756

 

Ĥüsrev’den bu sözü işitdi. Āteş-i ġayretle
6757

 yüregi kebāb olup dedi kim ey şehr-yār-ı 

cihānım! Hemíşe devletle
6758

 cihān mülkünde kām-rān olup bütün ‘ālem
6759

 ģükmüñüz 

altında olmaġla düşmeniñiz períşān olsun. Lüšfuñuzdan mercūdur ki eger Şírín’iñ adı 

sükkerí
6760

 ģelvā ise de mübārek aġzıñıza almaġla bu cāriyeñizi
6761

 āteşlere yaķmaġı lāyıķ 

görmek ve cihānda benden ġayrı nāzeníne iltifāt buyurmaġla
6762

 ĥāšırımı períşān eylemek 

nice mümkindir ki Şírín dedikleri ģoķķa-bāz cādūyla
6763

 bir sarāyda olup dā’imā yüzünü 

görmekle
6764

 baġrım ĥūn ve gece gündüz ol seģģāreniñ efsūnundan [M 120b] ģālim diger-

gūn ola? Ben bilirim ki şimdi ol mekkāreyi
6765

 sarāya getirmege rāżí olsam geldikde 

niçe
6766

 mekr ü efsūnla gözüñüze girip siziñle yār olur ve beni mübārek cemāliñizden dūr 

edip kendisi yerime
6767

 bānū-yı kām-kār olur. Ben anıñ mekr ü ģílesini çoķdan işidip 

añladım ve
6768

 bir daĥı [A 23b] ģużūruñuza getirtmemege
6769

 himmetler edip muģkem bel 

                                                 
6750

 ĥˇār u źelíl ola: ĥor źelíl ola TDK 
6751

 alalım ve yine de: alayım ve yine de T / alayım ve yine TDK 
6752

 sizlerle: sizler A 
6753

 olmaġla: olmaķ ile TDK 
6754

 ģürmetine: ģürmetde T / ģürmet TDK 
6755

 dedi: diyüdür dedi T 
6756

 Meryem: Meryem’dir T 
6757

 ġayretle: ġurbetle T 
6758

 devletle: devlet ile T 
6759

 ‘ālem: ‘ālemi TDK 
6760

 sükkerí: sükker TDK 
6761

 cāriyeñizi: cāriyelerini T 
6762

 buyurmaġla: buyurmaġa T, TDK 
6763

 cādūyla: cādū ile TDK 
6764

 görmekle: T’de yok 
6765

 bilirim ki şimdi ol mekkāreyi: bilirim şimdi ol mekkāreniñ TDK 
6766

 getirmege rāżí olsam geldikde niçe: getirmekle rāżí olsam geldikde T / getirmekle rāżí olsam geldikçe 

TDK / getirmege rāżí olam geldikde niçe A 
6767

 yerime: biriyle T, TDK 
6768

 ve: T ve TDK’de yok 
6769

 getirtmemege: getirmemege T, TDK 
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baġladım.
6770

 Eger gözüm ķarşısında göge uçarsa da bile yine
6771

 aña [T 120b] i‘timād 

eylemem. Ģālā ben anıñ bu şehrde olduġuna rāżí degil iken
6772

 sarāya getirmege iźn 

vermek nice mümkindir?
6773

 Hemān anıñ gibi bayķuşuñ yeri yine şehrden šaşra olan
6774

 

vírāneler olmaġla kendi yerinde epsem šurup sarāya gelmesin tā ki nuģūseti size ve
6775

 bize 

te’śír eylemeyip şerrinden emín olalım ve cihān bāġında murād üzere siziñle demler sürüp 

ŝafāmızda olalım deyip Şírín’iñ gelmesine aŝlā rıżā vermedi.
6776

 Ĥüsrev’dir
6777

 bu ģāli 

gördükde nā-çār sözünü döndürüp ey bānū-yı nāzenínim!
6778

 Nice mümkindir ki bir daĥı 

Şírín’e meyl ü
6779

 muģabbet edem? Ancaķ murādım göreyim sizi ne buyururlar diyü 

imtiģān idi
6780

 yoĥsa anı sarāya kim getirir deyip açmaz ķodu.
6781

 Bu cānibden
6782

 Şírín ise 

Ĥüsrev’iñ bunca zamāndan beri bir kerre kendisini görmege
6783

 gelmediginden períşān 

olup şehr-yār-ı cihān benim bu ķadar ‘aşķım da‘vāsında iken
6784

 bunca zamāndan beri ne 

‘aceb bir kerre bu cāriyelerini yād eylemediler diyü elem üzere olup gāh gāh Şāvur-ı 

naķķāşla
6785

 el altından [TDK 10a] biri birine ĥaberleri varıp gelir idi.  

 

 

 

                                                 
6770

 baġladım: baġladım ve T, TDK 
6771

 yine: T ve TDK’de yok 
6772

 rāżí degil iken: daĥı rāżí degilim degil ki T, TDK 
6773

 nice mümkindir: neden ĥāšıra gelir T, TDK 
6774

 olan: olan yerde TDK 
6775

 ve: M’de yok 
6776

 vermedi: vermeyip T, TDK 
6777

 Ĥüsrev’dir: Ĥüsrev’dir hemān M 
6778

 bānū-yı nāzenínim: nāzenín T, TDK 
6779

 meyl ü: meyl TDK 
6780

 buyururlar diyü imtiģān idi: buyursuz diyü imtiģān idi M / buyururlar diyü imtiģān eyledi TDK / 

buyurursuz diyü imtiģān idi A 
6781

 deyip açmaz ķodu: diyü açmaz ķodu T / deyip açmaz ķodu ve TDK 
6782

 cānibden: cānibde M, A 
6783

 bir kerre kendisini görmege: bir kerre kendisini görme M / kendisini görmege TDK 
6784

 da‘vāsında iken: da‘vāsında T / da‘vāsınca TDK 
6785

 naķķāşla: naķķāş ile M, A 



603 

BU MAĢAL ĤÜSREV ŞĀVUR’U ŞÌRÌN’İ GETİRMEGE GÖNDERDİKDE NİGĀRIÑ
6786

 

NĀZ EDİP GELMEDİGİDİR 

 

Günlerde bir gün artıķ Şírín’iñ ģasreti Ĥüsrev’iñ cānına šāķ deyip
6787

 Şāvur’u 

tenhāsına da‘vet edip dedi ki niçeye dek nigār-ı nāzenínimiñ hicri ile bí-ķarār olayım. Var 

ol períyi kimse görmeden ģużūruma
6788

 getir. Bu gece gizlice
6789

 bir ‘ālem edip demler 

sürelim. Bunca zamāna dek da‘vet eylemedigime sebeb muķteżā-yı devlet üzere 

Meryem’iñ ĥāšırı için idi.
6790

 Eger āşikāre getirseñ ĥaber-dār olduķda kendisini helāk 

eylemekle Ķayŝer ile ortamıza ‘adāvet düşmekle
6791

 niçe fitneye sebeb olur [A 24a] ve
6792

 

şikāra gitdigimizde uġramaķ da olmaz. Āĥir bunu fikr eyledim ki bu gece [M 121a] ol 

períyi yanıma getir
6793

 tenhāca bir miķdār ŝoģbet edelim diyü fermān eyledikde Şāvur emr 

şehr-yārımıñ deyip çıķıp gitdi. Şírín’iñ yanına varıp şehr-yār ile olan mācerāyı nigāra 

ģikāyet edip
6794

 ģālā şehr-yārıñ āteş-i muģabbeti ‘alevlenip
6795

 bugün bendeñizi 

ģużūruñuza da‘vet için gönderdi. Ķayŝer ile ‘adāvete sebeb olur diyü Meryem’den
6796

 ĥavf 

üzere olmaġın kendisi buraya gelemeyip sizi tenhāca
6797

 bu gece sarāya da‘vet eyledi. 

Buyuruñ gidelim. Varıp tenhāca bir ŝoģbet edelim. Siz de şehr-yārı niçe zamāndır
6798

 

görmediñiz. Buluşup bir miķdār ģasretleriñize ŝular ŝaçılıp āteş-i iştiyāķıñız
6799

 sākin olsun 

dedi. Çünki Şírín Şāvur’dan bu sözü işitdi. Pür-āteş olup dedi ki yeter bunuñ gibi períşān 

sözlerle başımı aġrıtma ve her diliñe geleni söyleyip cebiñden
6800

 birine biñ ķatma. Ģaķ 

                                                 
6786

 Şāvur’u Şírín’i Getirmege Gönderdikde Nigārıñ: Şírín’e Şāvur’u Gönderip Getirmege Fermān Etdikde 

Nigār-ı Nāzenín T, TDK 
6787

 šāķ deyip: kār edip TDK 
6788

 ģużūruma: ģużūrumuza M 
6789

 gizlice: M’de yok 
6790

 ĥāšırı için idi: ĥāšırı’çin idi M 
6791

 ortamıza ‘adāvet düşmekle: ortamızda ‘adāvet düşüp M, TDK / mābeynimize ‘adāvet düşüp A 
6792

 ve: TDK’de yok 
6793

 getir: getirip T, M, A 
6794

 edip: eyledi A 
6795

 āteş-i muģabbeti ‘alevlenip: āteşi muģabbeti ‘alevinden TDK 
6796

 Meryem’den: emrimden TDK 
6797

 buraya gelemeyip sizi tenhāca: bu araya gelemeyip sizi tenhāca M / bunda gelemeyip tenhā TDK 
6798

 zamāndır: zamāndır ki T, M, TDK 
6799

 āteş-i iştiyāķıñız: āteş-i nem-i iştiyāķıñız TDK 
6800

 diliñe geleni söyleyip cebiñden: diñledigini söyleyip çeñeden T, TDK 
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Te‘ālā seni
6801

 inŝāfa getirip bolay ki bir daĥı benim gibi kimseniñ ĥānümānını períşān 

etmeyeydiñ ve bir daĥı olur olmaz sevdāyla böyle
6802

 egri yola gitmeyeydiñ. Behey [T 

121a] Allāh’dan ķorķmaz Tengri žālimi! Bunca zamāndan beri baña niçe dürlü efsūnlar 

eylemekle tāc u taĥtımdan dūr edip ġurbetlere düşürdügüñ yetmez mi ki şimdi gelip beni 

šatlı cānımdan da
6803

 ayırmaķ istersiñ? Eşek semerci dükkānını görüp ķaçmaķ istedikde 

arpa gösterip
6804

 aldatdıķları gibi sen de beni bunuñ gibi sözlerle bir daĥı dāma düşürmek 

istersiñ. [TDK 10b] Ben cihāna bir gelip degme yerde bulunmaz bir cevher iken lāyıķ mıdır 

ki kendimi
6805

 olur olmaz yere atmaġla ķadrimi yerlere çalam
6806

 ve da‘vetsiz yerlere 

gitmekle ayaķlar altında ķalam? Gör şu benim ķutsuz šāli‘imi ki gül ümmídi ile gül-zāra 

gelmişken
6807

 [A 24b] ĥārda ķaldım ve sāģil-i vuŝlat ārzūsuyla hicrān deryālarına
6808

 

šaldım. Baña ikide bir
6809

 Ĥüsrev’den selām getirmekle dāġ üzre dāġ urma. Bunuñ gibi baş 

aġrısı verir sözler söyleyip
6810

 ķarşımda durma. Beni kendi ģālime ķo ki baĥt-ı nā-şādıma 

aġlayayım ve ķanlı yaşlar dökmekle derdli yüregimi šāġlayayım.
6811

 Görüñ
6812

 Allāh’ı 

severseñ baña ikide bir de yār-ı vefā-dārıñ ve ‘āşıķ-ı dídārıñ
6813

 [M 121b] dedigi hercāyí ve 

bí-vefāyı ki derd-i ‘aşķla
6814

 yoluna cānlar verip bunca devletimi
6815

 bıraġıp ayaġına 

gelmişken
6816

 bir yeşil yapraġla ĥāšırımı ŝormaġa ķādir olmadı ve
6817

 bu ķadar zamāndan 

                                                 
6801

 seni: TDK’de yok 
6802

 sevdāyla böyle: sevdā ile M / sevdā ile böyle TDK, A 
6803

 beni šatlı cānımdan da: šatlı cānımdan da M / beni šatlı cānımdan TDK 
6804

 gösterip: göstermekle M, A 
6805

 kendimi: kendiñi T 
6806

 çalam: çaldım M 
6807

 gelmişken: gelmiş iken T, M, A 
6808

 hicrān deryālarına: deryālara T, TDK 
6809

 bir: bir de T, M, TDK 
6810

 sözler söyleyip: sözleri söylemeyip T, TDK / sözleri söyleyip A 
6811

 derdli yüregimi šāġlayayım: derdle yüregimi šāġlayayım T / derdle yüregimi TDK 
6812

 görüñ: gelip M 
6813

 yār-ı vefā-dārıñ ve ‘āşıķ-ı dídārıñ: yār-ı vefā-dārıñ ve ‘āşıķ-ı dídārıñ ĥaberi T, TDK / vefā-dārıñ ‘āşıķ-ı 

dídārıñ M 
6814

 hercāyí ve bí-vefāyı ki derd-i ‘aşķla: bí-vefāyı ki derd-i ‘aşķla T / hercāyí ve bí-vefāyı ki derd-i ‘aşķıña M 

/ hercāyí bí-vefāyı ki derd-i ‘aşķla TDK 
6815

 devletimi: dostumu TDK 
6816

 gelmişken: gelmişiken T / gelmiş iken TDK 
6817

 ve: M’de yok 
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beri bir kerre gelip görmege aralıķ bulmadı. Şimdiki da‘vetiñ de eger aŝlı varsa
6818

 Allāh 

bilir kimiñ ibrāmına uġramışdır. Yoĥsa kendisine ķalsa yıllarla görmese şād olur ve 

nāzenínler
6819

 ŝoģbeti ile ġamdan āzād olup ne Şírín’i ĥāšırına gelir ve ne görmek ģācetidir. 

Ben bunda anıñ hicri ile āh vāh eylemekdeyim ol ise nigār-ı nāzenín ile
6820

 źevķ u 

ŝafālarda. Buncılayın fā’idesiz ‘ömrden ne ģāŝıl olur? N’olaydı anam beni
6821

 šoġuracaġına 

šaş šoġuraydı? Hemān ģayflar benim
6822

 bunca zamāndan beri yār-ı vefā-dārım diyü yoluna 

pāre pāre olduġum cümle hep hevāya gitdi. Gel seniñle egri oturup šoġru söyleşelim. 

Bilmez misin ki bu yolda benim
6823

 başıma ne felāketler gelip ‘ār u
6824

 nāmūsumu bıraġıp 

bunca devletden ayrıldım ve seniñ yalan sözleriñi gerçek ŝanıp
6825

 niçe demlerdir ki dār 

u
6826

 diyārımdan dūr olup ġurbetlerde ķaldım. Pes bu zamāna gelinceye dek daĥı eśer-i
6827

 

muģabbetden bir şey görülmedikden ŝoñra ne zamān devlet-i vaŝlla şād-mān
6828

 olsam 

gerekdir?
6829

 Hemān beni kendi ģālime ķoyup söyletme ki derūnum
6830

 ol bí-vefānıñ derd-i 

hicriyle pāy-māl
6831

 olmaġın aġzımdan hep bunuñ gibi acı sözler
6832

 [A 25a] çıķar. 

Ĥüsrev’iñ sarāyına varmaķ degil ģālā oturduġum yerden ayaġımı
6833

 bir adım šaşra 

atmamaġa niyyet eyledim. Eger seniñ yeriñe Ķayŝer’iñ ķızı Meryem bile da‘vete gelirse 

ķaŝdım oldur ki başını on yerden
6834

 yarıp ķapıdan ters gönderirim.
6835

 Şimden ŝoñra [TDK 

                                                 
6818

 şimdiki da‘vetiñ de eger aŝlı varsa: şimdiki ģālde eger da‘vetiñ de aŝlı var ise T, TDK / şimdiki da‘vetiñ 

de eger aŝlı var ise M 
6819

 olur ve nāzenínler: ve nāzenín T, TDK / ve nāzenínler A 
6820

 ile: T’de yok 
6821

 n’olaydı anam beni: ne olaydı anam T 
6822

 benim: T ve TDK’de yok 
6823

 bilmez misin ki bu yolda benim: bilmez seniñ bu yolda M 
6824

 ‘ār u: ‘ār T 
6825

 yalan sözleriñi gerçek ŝanıp: gerçek olmayan yalan sözleriñe inanıp TDK 
6826

 dār u: dār TDK 
6827

 eśer-i: T ve TDK’de yok 
6828

 devlet-i vaŝlla şād-mān: devlet-i vaŝlıñ ile şād-kām T / devlet-i vaŝlla şād-kām TDK, A 
6829

 gerekdir: gerek TDK 
6830

 söyletme ki derūnum: söyletme kim derūnum M, A / söyletme kim derūnumu TDK 
6831

 hicriyle pāy-māl: hicri ile pāy-māl T / hicri ile māl-ā-māl M, A 
6832

 sözler: cevāblar T, M, A 
6833

 ayaġımı: TDK’de yok 
6834

 yerden: yerde M 
6835

 gönderirim: gönderem T, TDK, A 
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11a] dívāne göñlüm olur olmaz sözlerle
6836

 rām olmaz ve degme tedbírle
6837

 yerinden 

ayrılmaz. Bunca zamāndan [T 121b] beri siziñ insāniyyetiñizi bir bir
6838

 tecrübe edip 

añladıķ ve bir daĥı
6839

 siziñ hevāñıza uymamaġa bel baġladıķ. Bundan ŝoñra Ĥüsrev 

gelirse
6840

 biz ķaçarız. Eger Şeb-díz’e binerse biz de Gül-gūn’a binip
6841

 geçeriz. İbtidā 

ardıñıza düşdügümüz bir cünūn idi. Gördük geçirdik ve ĥašāyla
6842

 size ĥidmetler edip 

cāmlar içirdik. Bizcileyin derd-mendleriñ Ĥüsrev gibi şehr-yār ile ne münāsebeti 

vardır?
6843

 Anlara ya Ķayŝer ķızı gerek
6844

 [M 122a] ya Ĥāķān. İşte Meryem bānūyu ki 

nūr-ı díde-i Ķayŝer ve cihāna bir gelmiş bir perí peykerdir kendilerine yār-ı hem-dem ve 

mūnis-i maģrem
6845

 edinmişler. Pek
6846

 güzel hemān ŝafāda olsunlar. Biz de bunda 

oturalım görelim Ģaķ
6847

 ne gösterir. Egerçi mālımızdan dūr olup devletimizden
6848

 

ayrıldıķsa size ķul olmadıķ ki istedigiñiz gibi
6849

 bizim üstümüze ģükūmet edesiz. El-ķıŝŝa 

Şírín bunuñ gibi efsāne sözlerle atıp šutup
6850

 diline geleni söyledikden ŝoñra bir miķdār 

āteşi def‘ olup yavaşladı ve mülāyemetle Şāvur’a dedi kim ey yār-ı ķadímim!
6851

 Varıp 

şehr-yāra benim aġzımdan de ki ey eski ‘ahdini ferāmūş edici bí-vefā!
6852

 Ķanı seniñ ol 

eyledigiñ ‘ahd ü peymānlar
6853

 nice oldu? Cümlesi
6854

 hep hevā mıydı?
6855

 Üstüñe šurup 

                                                 
6836

 sözlerle: şeylerle TDK 
6837

 tedbírle: tedbír ile T, M, A 
6838

 bir bir: birer birer T, M, A 
6839

 ve bir daĥı: A nüshasında tekrarlanmıştır. 
6840

 gelirse: gelir TDK 
6841

 biz de Gül-gūn’a binip: biz Gül-gūn’la T / Gül-gūn’la M, A 
6842

 ĥašāyla: ĥašā ile TDK 
6843

 ne münāsebeti vardır: münāsebeti mi vardır M 
6844

 gerek: gerekdir A 
6845

 yār-ı hem-dem ve mūnis-i maģrem: yār u hem-dem ve mūnis ü maģrem T / yār-ı hem-dem ve mūnis ü 

maģrem M 
6846

 pek: ne TDK 
6847

 görelim Ģaķ: görelim rūzgār T, A / rūzgār TDK 
6848

 mālımızdan dūr olup devletimizden: yanımızdan dūr olup üstümüzden T 
6849

 istedigiñiz gibi: istedigiñizi TDK 
6850

 bunuñ gibi efsāne sözlerle atıp šutup: bānūnuñ efsānelerle atıp T / bunuñ efsānelerle atıp TDK / bunuñ 

gibi efsānelerle atıp šutup A 
6851

 ķadímim: ķadím T, TDK 
6852

 de ki ey eski ‘ahdini ferāmūş edici bí-vefā: söyle ki ey eski ferāmūş edici bí-vefā T / söyle ey eski 

ferāmūş edici TDK 
6853

 ‘ahd ü peymānlar: ‘ahd peymānlar T / ‘ahd ü peymāneler TDK 
6854

 cümlesi: cümlesini T 
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saña kim ‘ahd eyle dedi? Hele sende de bir miķdār inŝāf olsun
6856

 ve eyledigiñ yemínler 

yerine gelsin.
6857

 Ben ŝanırdım ki benden ġayrı kimseye yār olmayıp ancaķ baña hevā-dār 

olasın ve kimseniñ vaŝlı devleti ile kām-kār olmayıp yalñız baña yār-ı vefā-dār olasın.
6858

 

Cümle ŝandıġım ģālā
6859

 ĥašā çıķıp varıp [A 25b] düşmenlerimle yār olup aŝlā beni ĥāšırıña 

getirmediñ ve eski yārim nice oldu diyü bir kerre gelip görmediñ ve beni yerlere çalıp 

ķadrimi pāy-māl eylediñ. Sizden umulan bu mu idi? Bārekallāh a‘lā! Yārsız ķaldıġıñızda 

bizimle yār olursuz ve
6860

 birķaç gün içinde bizden uŝanıp bir ġayrısını bulursuz.
6861

 Bülbül 

gibi daldan dala ķonup
6862

 rūzgār esdigi šarafa dönersiz. Bundan siziñ ‘aşķ u 

muģabbetiñiz
6863

 ne mertebe olduġu añlanıp bilindi. Hemān lüšf edip ben
6864

 mažlūmu bir 

daĥı cefāñız ķılıcı ile mecrūģ eylemegi lāyıķ görmeñ ve Rūm gül-zārına ķonmuş iken bir 

daĥı Ermen bāġına girmeñ. Bir göñüle
6865

 iki muģabbet ŝıġmaz ve iki nāzeníniñ
6866

 ĥāšırını 

gözetmek olmaz. Hemān ģālā eliñizde olan nigārla
6867

 ŝafāda olup bizi kendi ģālimize 

ķoyuñ ve cānānıñız ne derse sözüne uyuñ. [TDK 11b] Biz de başımızıñ çāresini görelim ve 

derdimize bir
6868

 dermān bulalım deyip bunuñ gibi nāz ü niyāzlı
6869

 niçe sözlerle Şāvur’u 

Ĥüsrev’e
6870

 gönderip
6871

 kendisi varmadı. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
6855

 hevā mıydı: hevā mı idi ve M, A / hevā mı oldu TDK 
6856

 olsun: olsuna T, M, A 
6857

 yemínler yerine gelsin: yemínleriñ yerine gelsine T / yemínleriñ yerini bulsuna M, A 
6858

 ve kimseniñ vaŝlı devleti ile kām-kār olmayıp yalñız baña yār-ı vefā-dār olasın: T ve TDK’de yok 
6859

 ģālā: M’de yok 
6860

 ve: M’de yok 
6861

 bulursuz: bulursun TDK 
6862

 ķonup: ķonarsız ve M, TDK, A 
6863

 ‘aşķ u muģabbetiñiz: ‘aşķ-ı muģabbetiñizi T / ‘aşķ-ı muģabbetiñiz TDK 
6864

 ben: biz A 
6865

 göñüle: göñülde M 
6866

 nāzeníniñ: nāzenín T, TDK 
6867

 nigārla: nigār ile T, A / ile M 
6868

 bir: T ve TDK’de yok 
6869

 niyāzlı: niyāzlı Ĥüsrev’e M / niyāz ile TDK 
6870

 Ĥüsrev’e: T, M ve TDK’de yok 
6871

 gönderip: gönderdi A 
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BU DĀSTĀN FERHĀD’IÑ ŞÌRÌN’E ‘ĀŞIĶ OLDUĠUDUR 

 

Rāviyān-ı [M 122b] aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu yüzden
6872

 rivāyet ve bu gūne 

ģikāyet ederler ki Şírín’iñ ol zamānda
6873

 dā’imā yiyecegi süd olmaġın
6874

 öñüne yüz dürlü 

misk-i ‘anber
6875

 ķoķulu yemek de getirseler aŝlā birine de
6876

 raġbet eylemeyip dā’imā 

kendi ķoyunlarından ģāŝıl olan süd ile ġıdālanıp ġayrı yemek yemezdi lākin olduġu yerden 

ķoyun sürüleriniñ
6877

 otlayıp ķarār eyledikleri yer ĥayli uzaķ olup yolu dikenli ŝarp yer 

olmaġla [T 122a] ikide bir de süd lāzım olduķça varıp getirmek zaģmetli idi. Ĥidmet-kārlar 

gāhí südü geç getirmekle nigār-ı nāzenín ‘itāb eyledikde sürüler uzaķ olup
6878

 yol ise 

cümle diken geçilmek güç olmaġla gidenlere eglenmek
6879

 lāzım gelir diyü cevāb 

verdiklerinde
6880

 Şírín dā’imā südüñ tíz gelmesine bir çāre arayıp
6881

 ‘aceb ne tedbír [A 

26a] eylesem diyü fikrde idi. Günlerde bir gün Şāvur-ı naķķāş nigārıñ ģużūruna gelip her 

šarafdan muŝāģabete başladıķda Şírín bu ķıŝŝayı Şāvur’a söyleyip olmadı südüñ tíz 

gelmesine bir
6882

 çāre bulamadım dedikde
6883

 Şāvur du‘ālar edip ey nigār-ı kām-kārım! Bu 

ĥuŝūŝdan ötürü aŝlā elem üzere
6884

 olmañ ki çāresi ġāyetle āsāndır. Bunda bir üstād cüvān 

vardır ki
6885

 adına Ferhād derler. Hendese ‘ilminden ĥaber-dār olup külüng ile šaġlar
6886

 

devirip ŝular getirmekde ġāyet māhirdir.
6887

 Dünyāda bunuñ gibi ne ķadar güç işler 

varsa
6888

 anıñ elinden āsānlıġla gelir.
6889

 Benimle Çín vilāyetinde bir maģalle uşaġı olup 

                                                 
6872

 yüzden: yüz T 
6873

 zamānda: zamān M 
6874

 olmaġın: olduġundan TDK 
6875

 misk-i ‘anber: misk ü ‘anber M, A 
6876

 de: T ve TDK’de yok 
6877

 sürüleriniñ: sürüleri T / sürülerini TDK 
6878

 eyledikde sürüler uzaķ olup: eyledikçe sürüler uzaķ olup T, TDK / eyledikde sürüler uzaķ M 
6879

 güç olmaġla gidenlere eglenmek: mümkin olmayıp geçince zaģmetli olup geç gelmek T 
6880

 verdiklerinde: verdiklerinden M, TDK 
6881

 arayıp: olup T 
6882

 bir: TDK’de yok 
6883

 dedikde: diyü ĥišābda T, TDK 
6884

 elem üzere: tereddüd üzere T, TDK / āzürde M 
6885

 ki: M ve A’da yok 
6886

 ‘ilminden ĥaber-dār olup külüng ile šaġlar: ‘ilminde māhir olup külüng ile šaġları T / ‘ilminden ġāyetle 

ĥaber-dār olup külüng ile šaġları TDK / ‘ilminden ĥaber-dār olup külüng ile šaġları A 
6887

 ġāyet māhirdir: ġāyetle māhir idi T / ġāyetde māhirdir M, TDK 
6888

 varsa: var ise T, M, TDK 
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ikimiz de bir üstādıñ şākirdi idik. Benim elim ķalem šutmaġa münāsib olmaġla baña 

naķķāşlıķ ögredip aña šaş yonmaķ ögretmişdi.
6890

 Eger emriñiz olursa ol dil-āveri 

getirelim. Ķoyunlar šurduġu yerden sarāya gelince šaġ içinden bir yol yapıp iki başına iki 

ģavż
6891

 yapsın ki dā’imā çobanlar anda ķoyunları
6892

 ŝaġdıķça südü ol ģavża dökmekle 

zaģmetsiz šaġdan gelip bunda olan ģavża dökülür
6893

 dedi. Çünki Şírín Şāvur’dan bu 

ģikāyeyi
6894

 işitdi. Şād olup ol üstādı bulup bize getir ġāyet
6895

 lüšfdur işini tamām 

eyledikde istediginden ziyāde māllar verip ĥāšırını şād ederiz dedi. Şāvur da [TDK 12a] 

baş üstüne [M 123a] deyip Ferhād’ı araşdırmaġa gitdi. Āĥir bulup ŝabāģ olduķda nigārıñ 

ģużūruna gitmege ķavl ü
6896

 ķarār eylediler. Çünki ol gece geçip ŝabāģ oldu. Şāvur 

Ferhād’ı yanına alıp nigārıñ sarāyına getirdi. Cāriyeler gördüler
6897

 kim fíle beñzer bir 

tüvānā şeh-bāz dil-āver olup külüngünü beline ŝoķmuş. ‘İzzet ü ikrāmlar edip altına 

iskemle ķodular ve ortalıķ yere perde çekip bir zamāndan ŝoñra Şírín de gelip perdeniñ
6898

 

[A 26b] ardında ķarār eyledi. Rivāyet olunur ki Şírín söze geldikde
6899

 āvāzını işiden her 

kim olursa bí-iĥtiyār mā’il olup ŝafāsından yaķasını çāk edip degme ģāl ile kendisini żabš 

edemezdi. Pes nigār da
6900

 perdeniñ ardında
6901

 söze gelip şeker dudaķlarından la‘l ü 

cevāhir ŝaçmaġa başladıķda
6902

 nā-murād Ferhād’ıñ ķulaġına ol nāzik āvāz šoķunduġu gibi 

deli dívāne olup bí-iĥtiyār bir āh-ı sūz-nāk
6903

 çekdi kim tütünü feleklere çıķdı. Şírín’dir
6904

 

Ferhād’ıñ āhını işitdikde āvāzınıñ
6905

 ģerífe te’śír eyledigini bilip lākin şimdi gördügü baş 

                                                                                                                                                    
6889

 gelir: gelinir T 
6890

 ögretmişdi: ögretmiş idi T / ögretmişidi TDK 
6891

 ģavż: ģavż ta‘biye edip T, TDK 
6892

 anda ķoyunları: ķoyunu TDK / T’de yok 
6893

 dökülür: döküle T, TDK 
6894

 ģikāyeyi: ģikāyeti TDK 
6895

 ġāyet: ġāyetde M, A 
6896

 ķavl ü: ķavl TDK 
6897

 gördüler: gördü M 
6898

 perdeniñ: perde M 
6899

 geldikde: geldikçe T, TDK 
6900

 nigār da: nigārdır T, M / nigār TDK 
6901

 ardında: ardından M, TDK, A 
6902

 la‘l ü cevāhir ŝaçmaġa başladıķda: cevāhir ŝaçmaġa başladı T / la‘l cevāhir ŝaçmaġa başladıķda TDK 
6903

 āh-ı sūz-nāk: āh T 
6904

 Şírín’dir: Şírín de M 
6905

 āvāzınıñ: āvāzıñ T 
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aġrısı olmamaġla muķayyed olmayıp hemān tek maŝlaģat bitsin diyü
6906

 diller döküp 

çeñeler çalmaġa başlayıp ey üstād-ı nām-dār! Ķoyunlarımız sarāydan ġāyet uzaķ olup biz 

ise dā’imā süde muģtāc olmaġla her bār varıp getirmekde zaģmet çekiliyor.
6907

 Ģālā seniñ 

ġāyet üstādlıġını işitmekle ģużūrumuza da‘vet eyledik. Gerekdir ki bize
6908

 ķoyunlar 

olduġu yerden sarāya gelinceye dek bir yol [T 122b] yapasın ki çobanlar ķoyunları 

ŝaġdıķda südü öteden
6909

 dökmekle sarāya gelip ikide bir
6910

 ĥidmet-kārlarıñ varıp 

getirmesine muģtāc olmayalım. Göreyim
6911

 seni! Bu ĥuŝūŝda niçe dāmen-der-meyān edip 

hünerler gösteresin tā ki işiñi
6912

 başa çıķardıķda biz de saña me’mūlüñden ziyāde in‘ām 

ü
6913

 iģsānlar edelim dedi. Ferhād ise Şírín’iñ āvāzını işitdikde ‘aķlı başından gidip 

kendiden geçmiş idi.
6914

 Egerçi
6915

 ķulaġına ‘aķllar çāk edici bir āvāz gelirdi lākin ne 

dedigini añlamaķdan ķalmışdı.
6916

 Āĥir-kār meclisden ķalķıp šaşra çıķdı ve bānū-yı 

devrānıñ ĥidmet-kārlarından fermān olunan işi ŝorup cümle aŝlını ve faŝlını añlayıp 

etegini
6917

 beline çalıp [M 123b, A 27a] külüngünü
6918

 eline aldı ve ķoyunlar olduġu yerden 

šaġ ve šaşı kesmege başlayıp
6919

 kāmil bir ayda [TDK 12b] nigārıñ köşkü öñüne gelince 

yonma bir yol yapdı ve
6920

 šaşları şöyle yerleşdirmişdi ki
6921

 gūyā yek-pāre olup aralıķ 

yerine ķıl ŝıġmaz idi ve bir cins mücellā eylemişdi ki
6922

 üstüne süd dökülse yalanırdı ve 

                                                 
6906

 diyü: TDK’de yok 
6907

 çekiliyor: çekilir T, TDK 
6908

 bize: TDK’de yok 
6909

 öteden: öte T 
6910

 bir: bir de T, M, TDK 
6911

 göreyim: görelim T 
6912

 hünerler gösteresin tā ki işiñi: hüner gösterirsin tā ki işiñi T, A / hüner gösterirsin tā ki işiñi tamam M 
6913

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
6914

 kendiden geçmiş idi: kendinden geçdi T 
6915

 egerçi: eger TDK 
6916

 ķalmışdı: ķalmış idi TDK 
6917

 aŝlını ve faŝlını añlayıp etegini: aŝlını faŝlını añlayıp etegini M / aŝlını faŝlını añlayıp etegin A 
6918

 külüngünü: göñlünü T / külüngün A 
6919

 šaġ ve šaşı kesmege başlayıp: šaġ šaşı kesmege başladı T / šaġı šaşı kesmege başladı TDK 
6920

 gelince yonma bir yol yapdı ve: degin bir yol yapdı ve T / dek yonma bir yol yapdı TDK 
6921

 ki: kim M, A / T’de yok 
6922

 gūyā yek-pāre olup aralıķ yerine ķıl ŝıġmaz idi ve bir cins mücellā eylemişdi ki: gūyā yek-pāre olup 

aralıķ yerine ķıl ŝıġmaz idi ve bir cins mücellā eylemiş idi ki M / gūyā yek-pāre olup aralıķ yerine ķıl 

ŝıġmazdı ve bir cins mücellā eylemiş idi ki A / TDK’de yok 
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köşküñ öñüne reng-ā-reng
6923

 šaşlarla bir ģavż yapdı kim ‘aķllar ģayrān olurdu. Çünki 

yollar tamām oldu.
6924

 Çobanlar ķoyunları ŝaġdıķda [T 123a] içine
6925

 dökmege başladılar. 

Süddür gelip ģavża dolduķda cāriyeler Şírín’e gelip şehr-yārım
6926

 Ferhād emriñiz olan 

yolu
6927

 tamām eyleyip ģālā içinden
6928

 süd ırmaġı aķmaġa başladı dediklerinde nigār-ı 

‘ālem yerinden ķalķıp gelip
6929

 gördü kim istediginden daĥı a‘lā olup ģavż sütle māl-ā-māl 

olmuş.
6930

 Ferhād’ıñ ķuvvetine ta‘accüb edip isti‘dād ü üstādlıġına
6931

 ģayrān ķaldı ve 

bunuñ gibi
6932

 işiñ olacaġına aŝlā i‘timād eylemezdim.
6933

 Bārekallāh ol üstāda ki anıñ
6934

 

elinden buncılayın hüner gele deyip Ferhād’ı ģużūruna çaġırdı ve niçe la‘l ü
6935

 cevāhir 

getirip dedi kim ey üstād-ı zūr-āver!
6936

 Ķoluña ķuvvet ve hüneriñe āferínler
6937

 olsun kim 

emreyledigimiz yolları murādımızdan yüz ķat
6938

 a‘lā yapıp tamām eylemişsin.
6939

 Bunuñ 

muķābelesinde cihān mālları verilse ücreti
6940

 degildir. Hele şimdilik şunları alıp bahāsıyla 

bir zamān eglenešur. Bundan ŝoñra elimize fırŝat girdikde saña daĥı niçe iģsānlar edip 

çekdigiñ emegiñ
6941

 yerine yüz ķat lüšflar ederiz deyip Ferhād’ıñ ĥāšırını yapmaķ isterdi. 

Ol ise altını
6942

 alıp derd-i ‘aşķla šāķati šāķ olmuşdu.
6943

 Ne ģāl ise güçle olanca ‘aķlını
6944

 

                                                 
6923

 köşküñ öñüne reng-ā-reng: köşk öñüne reng-ā-reng T / köşküñ öñüne jengārí TDK 
6924

 Çünki yollar tamām oldu: Çünki yollar tamām T / Çünki yollar da tamām oldu M / Çünkim yollar tamām 

oldu TDK 
6925

 içine: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
6926

 şehr-yārım: şehr-yār TDK 
6927

 yolu: işi T, TDK 
6928

 içinden: içinde T, TDK 
6929

 gelip: A’da yok 
6930

 sütle māl-ā-māl olmuş: süd ile māl-ā-māl olup T, TDK 
6931

 isti‘dād ü üstādlıġına: üstādlıġına M, TDK / isti‘dād ü üstādlıġında A 
6932

 ve bunuñ gibi: ve bunuñ gibi ve bunuñ gibi T / bunuñ gibi M 
6933

 eylemezdim: eylemez idim TDK 
6934

 üstāda ki anıñ: üstādıñ T 
6935

 la‘l ü: la‘l TDK 
6936

 zūr-āver: zūr-dār TDK 
6937

 āferínler: āferín M, TDK 
6938

 yüz ķat: TDK’de yok 
6939

 eylemişsin: olmuşiken T 
6940

 ücreti: çoķ T 
6941

 emegiñ: emek A 
6942

 altını: altıyı M, A 
6943

 olmuşdu: olmuşidi T, TDK 
6944

 ‘aķlını: ‘aķlı TDK 
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başına cem‘ edip lüšfuñuz dā’im ola dedi ve cevherleri alıp šaşra çıķdıķda
6945

 ayaġı
6946

 

altına ŝaçıp [A 27b] šaġlara düşdü.  

 

BU MAĢAL FERHĀD ŞÌRÌN’İÑ ‘AŞĶI İLE ŠAĠLARA DÜŞÜP DİLLERDE DĀSTĀN 

OLDUĠUDUR 

 

Çünki Ferhād Şírín’iñ ģużūrundan ķalķıp verdigi cevāhirleri
6947

 yere ŝaçdı. Nigārıñ 

‘aşķı ķalbine muģkem te’śír edip bir ān bir yerde šurmaġa ŝabr u ķarārı ķalmamışdı.
6948

 

Nā-çār yaķasını çāk edip feryād ederek šaġlara düşüp çekilip gitdi. Ģāli
6949

 períşān olup ne 

elinden derdine [M 124a] bir çāre eylemek gelirdi ve ne hicr-i yāre ŝabredip taģammül 

edebilirdi. Zírā ‘aşķ deryāsı mevce gelip başından aşmışdı ve Şírín’iñ zülfü
6950

 sevdāsı 

boynuna ķat ķat šolaşmışdı.
6951

 Pes yiyip içmekden kesilip ve insānla
6952

 ŝoģbet 

eylemekden çekilip šaġlarda [TDK 13a] ģayvān gibi
6953

 ot otlayıp Mecnūn gibi vaģşílerle 

ülfet eylemege başladı. Bu ģāl üzere ģayrān u giryān šaġlarda āh der āh işidirdi
6954

 ve ādem 

gördükde vaģşí gibi bir šarafa ķaçıp
6955

 giderdi ve gözlerinden aķan ķanlı yaşlardan šaġları 

lāle-zāra
6956

 döndürüp āh eyledikçe tütünü göklere çıķıp bulutlara dönerdi. Āteş-i ‘aşķla 

yanmış
6957

 çenāra dönüp šaġlarda ķalmışdı
6958

 ve nílūfer gibi boġazına dek gözyaşı 

seyllerine šalmışdı.
6959

 Hicr-i cānānla ģāli diger-gūn ve derd-i ‘aşķla
6960

 lāle gibi baġrı ĥūn 

                                                 
6945

 çıķdıķda: çıķdı ve T, TDK 
6946

 ayaġı: ayaġ M, TDK, A 
6947

 cevāhirleri: cevāhiri T, TDK 
6948

 ķarārı ķalmamışdı: ķarār ķalmamışdı M / ķarārı ķalmamışidi TDK 
6949

 ģāli: ģāl TDK 
6950

 aşmışdı ve Şírín’iñ zülfü: aşmışidi Şírín’iñ zülfü T / aşmış idi ve Şírín’iñ zülfü M / aşmışidi Şírín’iñ zülf 

TDK 
6951

 šolaşmışdı: šolaşmışidi TDK 
6952

 insānla: insāna TDK 
6953

 gibi: T’de yok 
6954

 āh der āh işidirdi: āh vāh deyip işidirdi T / āh u vāh ederdi M / āh vāh deyip işidirdi TDK 
6955

 ķaçıp: geçip TDK 
6956

 yaşlardan šaġları lāle-zāra: yaşlarından šaġları lāle-zāra T / yaşlarından šaġları lāle vü zāra TDK 
6957

 ‘aşķla yanmış: ‘aşķ ile yanmış M, A / ‘aşķla TDK 
6958

 ķalmışdı: ķalmışidi TDK 
6959

 gözyaşı seyllerine šalmışdı: gözü yaşı seyllerine šalmışdı M / gözyaşı seyllerine šalmışidi TDK 
6960

 hicr-i cānānla ģāli diger-gūn ve derd-i ‘aşķla: hicr-i cānān ile ģāli diger-gūn ve derd-i ‘aşķ T / hicr-i 

cānānla ģāli diger-gūn derd-i ‘aşķla M / hicr-i cānānla cānı diger-gūn ve derd-i ‘aşķla TDK 
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olup tenhālarda ne gözü yaşından ġayrı bir hem-demi var ve ne gölgesinden özge
6961

 bir 

mūnis ü maģremi var idi.
6962

 Ne nā-murādıñ ģāl-i zārından kimseniñ ĥaberi var
6963

 ve ne 

Şírín derd-mendiñ šaġlara düşdügünden ĥaber-dār idi.
6964

 Pes gece gündüz Şírín’iñ köşkü 

šarafından esen yel rūģunuñ ġıdāsı olmaġla aġzını poyraza açmışdı
6965

 ve bir daĥı yiyip 

içmek ārzūsundan geçmişdi.
6966

 Āĥir-kār giderek [T 123b] Ferhād’ıñ feryādı cihāna yayılıp 

herkesiñ [A 28a] diline düşdü ve dört yanını šaġ cān-āverleri almaġın gece gündüz vaģşíler 

başına üşdü ve haftada bir kerre nigārıñ köşkü altına gelip bir miķdār uzaķdan seyr ile
6967

 

ķanā‘at edip yine šaġlara giderdi ve ġam u
6968

 miģneti tāzeleyip yeñi başdan feryād ü 

fiġānlar ederdi ve gāhí gelip köşk öñünde yapdıġı ģavżdan bir miķdār süd içip ŝafālanırdı. 

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ FERHĀD’IÑ
6969

 ŞÌRÌN’E ‘ĀŞIĶ OLDUĠUNDAN ĤABER-

DĀR OLDUĠUDUR
6970

 

 

Rivāyet olunur ki günlerde bir gün Ĥüsrev muŝāģibleri ile meclisde oturup her bir 

vādíden söz açılıp muŝāģabete başlandıķda
6971

 içlerinden biri şehr-yārım yaķınlarda bir 

ġaríb vāķı‘a olmuş. Ferhād derler bir kimse Şírín’iñ ‘aşķına giriftār olmaġla ‘uryān olup 

šaġlara düşmüş [M 124b] ve insānla ŝoģbetden kesilip başına vaģşíler üşmüş.
6972

 Nigārıñ 

‘aşķı sevdāsıyla dillerde
6973

 dāstān olup her nereye varsañ Ferhād’ıñ
6974

 ģikāyesinden 

                                                 
6961

 var ve ne gölgesinden özge: vardır ve ne gölgesinden özge T, TDK / var ve gölgesinden ġayrı özge M 
6962

 mūnis ü maģremi var idi: mūnis ü maģremi var idi ve T / mūnis maģremi var idi ve TDK 
6963

 ģāl-i zārından kimseniñ ĥaberi var: ģālinden kimseniñ ĥaberi var idi T/ģālinden kimseniñ ĥaberi var TDK 
6964

 ĥaber-dār idi: ĥaberi var idi T, TDK 
6965

 açmışdı: açmışidi T, TDK 
6966

 geçmişdi: geçmiş idi T / geçmişidi TDK 
6967

 seyr ile: seyrile TDK 
6968

 ġam u: ġam T, TDK 
6969

 Ĥüsrev’iñ Ferhād’ıñ: Ĥüsrev Ferhād’ı T / Ĥüsrev Ferhād’ıñ TDK, A 
6970

 Ĥaber-dār Olduġudur: Ĥaber Aldıġıdır M 
6971

 meclisde oturup her bir vādíden söz açılıp muŝāģabete başlandıķda: meclise oturup her vādíden sözler 

açıp muŝāģabete başlandıķda T / meclisde oturup her vādíden sözler açılıp muŝāģabete başladıķda TDK / 

meclisde oturup her vādíden söz açılıp muŝāģabete başlandıķda A 
6972

 ve insānla ŝoģbetden kesilip başına vaģşíler üşmüş: T ve TDK’de yok 
6973

 dillerde: dillere TDK 
6974

 nereye varsañ Ferhād’ıñ: ne yerde varsañ Ferhād’ıñ T / ne yere varsañ Ferhād TDK 
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geçilmez ve bir meclisde ol dāstān ortaya gelmeyince şarāb içilmez.
6975

 Egerçi cihānda çoķ 

‘āşıķ-ı nālān görülmüşdür lākin hiç bu mertebede sevdā-yı ‘aşķla ģāli diger-gūn bir kimse 

ne
6976

 görülmüş ve ne işidilmişdir. Gece gündüz ol períniñ hicrānı derdi ile gözü yaşından 

ŝaģrāları
6977

 Ceyĥūn edip feryādı cihānı šutmuşdur. Ancaķ haftada bir kerre nigārıñ köşkü 

altına varıp selāmlayıp šurur ve bir kerre āvāzını işitmekle ķanā‘at [TDK 13b] edip o
6978

 

ķadar iltifāta mažhar olduġundan
6979

 bir haftaya dek ŝafāsından baŝdıġı yeri bilmez
6980

 ve 

šaġ ve ŝaģrāları dolanıp hafta başı olmadıķça bir daĥı gelmez deyip Ferhād’ıñ aģvālini 

Ĥüsrev’e naķl eyledi. Ĥüsrev’dir bu dāstānı işitdikde
6981

 Şírín’e olan ‘aşķı daĥı ziyāde olup 

[A 28b] cūş u
6982

 ĥurūşa geldi ve meydān-ı muģabbetde kendisine ayaķdaş 

bulunduġuna
6983

 şād oldu. Zírā bir gül üstünde iki bülbül olsa ziyāde şevķa gelip daĥı 

güzel
6984

 naġmeler eylerler ve bir metā‘a iki kimse müşterí olsa bahāsını daĥı ziyādeye 

çıķarıp her biri ben alayım diyü
6985

 raġbet eylemege başlarlar. Pes Ĥüsrev de yeñi başdan 

āh vāha başlayıp eski derdi tāzelendi ve gide gide
6986

 anıñ da ‘aşķı dillere düşüp Ferhād’ıñ 

dāstānı gibi
6987

 āvāzelendi lākin giderek yine
6988

 Ĥüsrev Ferhād’ıñ kendisine engel 

olduġundan
6989

 ģažlanmayıp ġayrete düşdü ve yanında olanlara dedi kim biz pād-

şāhlıġımızla
6990

 bunca zamāndan beri bir nigārıñ ardına düşüp bolay ki bir šaríķla
6991

 ele 

getirip engelsiz ŝafāsını sürelim derken şimdi bunuñ gibi bir šaş dögen ırġad bizim 

                                                 
6975

 ve bir meclisde ol dāstān ortaya gelmeyince şarāb içilmez: ve bir meclisde ol dāstānı getirmeyince şarāb 

içilmez M / T ve TDK’de yok 
6976

 bir kimse ne: bir kimse T, TDK / ne A 
6977

 ŝaģrāları: ŝaģrālar A 
6978

 o: ol TDK 
6979

 olduġundan: olmaġla M, A 
6980

 baŝdıġı yeri bilmez: baŝdıġı yeri bilmez idi T / yatdıġı yeri bilmez A 
6981

 işitdikde: işidicek M 
6982

 cūş u: cūş M, TDK 
6983

 bulunduġuna: olduġuna T, TDK 
6984

 güzel: bir güzel TDK 
6985

 çıķarıp her biri ben alayım diyü: çıķarıp ve her biri ben alayım deyip T / çıķarıp ve her biri ben alayım 

diyü TDK 
6986

 gide gide: gide ve gide M 
6987

 gibi: T’de yok 
6988

 giderek yine: giderek giderek T / giderek giderek yine TDK 
6989

 olduġundan: olduġuna T, TDK 
6990

 pād-şāhlıġımızla: pād-şāhlıġımız ile T / pād-şāhlıġımıza TDK 
6991

 šaríķla: šaríķ ile T, A 
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cānānımızıñ vaŝlı sevdāsıyla gece gündüz çāk-i giríbān eylemesiniñ ‘ālemi yoķdur. Bunuñ 

çāresi görülüp bir šaríķla def‘ olunmaķ gerekdir. Eger šutup ģakímlere ‘ilāc etdirsek
6992

 

‘aşķ sevdāsınıñ ģakím şerbetiyle
6993

 gitmesi mümkin degildir ve eger ķatl edip helāk 

eylersek bir
6994

 ŝuçsuz derd-mendi öldürmek de
6995

 ‘ažím vebāl olmaġla ol da olmaz deyip 

çāresini yanında olan ‘āķillerden su’āl eyledikde
6996

 içlerinden biri söze gelip şehr-yārım 

[T 124a] demirden zencír urmaġla
6997

 buña tedbír olunmaķ mümkin degildir ammā altın 

zencíre ursañız
6998

 belki ‘ilāc-peźír olup sevdāsını def‘ eyleye.
6999

 Zírā altın müferriģ 

olmaġla sevdāyı giderir demişlerdir. Pes ibtidā ģerífi ģużūruñuza da‘vet edip i‘zāz ü 

ikrāmlar
7000

 buyuruñ ve ģesāba gelmez altın iģsān eyleñ. Eger māla meyl edip ķabūl ederse 

[A 29a] sevdāsı def‘ olup bir daĥı köşküñ dā’iresine uġramaz
7001

 ve eger altını almazsa bir 

‘ažím šaġa ŝalınmaķ gerekdir ki ‘ömrü olduķça ol işi tamām edemeyip altından ĥalāŝ 

olmaya dedi. Ĥüsrev bu sözü işitdikde begenip emreyledi kim Ferhād’ı bulup ģużūruna 

getireler. Pes fermān üzere varıp Ferhād’ı buldular ve alıp [TDK 14a] Ĥüsrev’iñ ģużūruna 

getirdiler. Gözleri šās-ı pür-ĥūna dönüp kükremiş arslan gibi içeri
7002

 girdi ve nigārıñ ‘aşķı 

ile gözüne cihān görünmediginden aŝlā edeblerini šaķınmayıp Ĥüsrev’e ta‘žímle muķayyed 

olmadı. Pes Ĥüsrev’dir yanına getirip iltifātlar
7003

 eyledi. Altına bir altın iskemle ķodular 

geçip üstünde
7004

 ķarār eyledi. Andan ŝoñra Ĥüsrev emreyledi
7005

 üstüne kíse kíse altınlar 

niśār eylemege başladılar. Pes ĥırmen gibi ešrāfı altınla
7006

 māl-ā-māl oldu lākin Ferhād 

aŝlā altına iltifāt eylemeyip gözüne
7007

 almadıķda Ĥüsrev gördü kim māl ile def‘ olur belā 

                                                 
6992

 etdirsek: etdirirsek M, A 
6993

 şerbetiyle: şerbeti ile T, M 
6994

 bir: bu T, TDK 
6995

 Bu kısımdan (6995. dipnot) 7015. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
6996

 eyledikde: eylediklerinde T / edip TDK 
6997

 urmaġla: olmaġla zencír urulmaġla T 
6998

 altın zencíre ursañız: altın zencír ursañız T / altından ursalar A 
6999

 eyleye: ede A 
7000

 ikrāmlar: ikrām ile T 
7001

 uġramaz: uġrayamaz TDK / uġramaya A 
7002

 içeri: içeriye T, TDK 
7003

 iltifātlar: iltifātları TDK 
7004

 üstünde: T ve TDK’de yok 
7005

 Ĥüsrev emreyledi: Ĥüsrev’e emreyledi kim T / Ĥüsrev emreyledi kim TDK 
7006

 altınla: altın ile T, A 
7007

 gözüne: ‘aynına A 
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degildir. Söze çekip su’āle başladı. Ferhād da her birine geregi
7008

 gibi cevāb verip aŝlā bir 

sözünüñ
7009

 altında ķalmadı. Evvelā Ĥüsrev ŝorup dedi ki ey merd-i şeh-bāz!
7010

 Ģālā ne 

işe meşġūl olup ne kārdasın dedikde cevāb verip cān verip ġam-ı cānān
7011

 almaķdayım 

dedi. Tekrār
7012

 Ĥüsrev cān ŝatmaķ çoķluķ edebe düşer iş degildir dedikde Ferhād ‘āşıķ 

olanlar edeb ķaydında olmayıp ‘ār u nāmūsdan geçmişlerdir dedi. Yine Ĥüsrev Şírín 

yanıñda ne mertebededir diyü ŝorduķda [TDK 14b] cevāb verip šatlı cānımdan ‘azízdir 

dedi. Tekrār Ĥüsrev ya ne zamān Şírín’iñ ‘aşķını
7013

 ķalbiñden çıķarırsıñ dedikde cevāb 

verip bu
7014

 cihāndan vücūdum gidip cümle šopraķ olduķda dedi.
7015

 [M 125a, A 29b] 

Tekrār su’āl edip hiç Şírín’iñ ‘aşķında kimseden ķorķar mısın
7016

 dedikde cevāb verip belí 

hicrānından ķorķarım dedi. Yine Ĥüsrev ŝorup ey Ferhād! Niçin cānıñı esirgemeyip bunuñ 

gibi zaģmetlerle pāy-māl eylersiñ?
7017

 Ne var Şírín’iñ ġamını göñlünden çıķarıp rāģat olsañ 

olmaz mı dedikde Ferhād da
7018

 cevāb verip ey şehr-yār-ı cihān-dār! Ķalbim ĥazínesi 

cānānımıñ ĥayāli ile šopšolu olmuşken
7019

 artıķ cānı n’eyleyeyim ve cānān yoluna fedā 

eylemeyeyim
7020

 de ne güne ŝaķlayayım dedi. Āĥir Ĥüsrev gördü kim her ne ŝorarsa 

altında ķalmayıp geregi
7021

 gibi cevābını vermekde ‘āciz degildir. Bundan ziyāde 

söyletmegi münāsib görmeyip göñlünden bu gūne
7022

 dedi kim biz buña māl vermekle başa 

çıķarız ŝanırdıķ olmadı. Bu ķadar altın nažarına çöp ķadar görünmeyip
7023

 aŝlā iltifāt [T 

124b] eylemedi. Andan ŝoñra belki sözle ilzām ederiz diyü su’āle çekdik aña da cevāb 

                                                 
7008

 geregi: gerek T 
7009

 sözünüñ: sözüñ T, TDK 
7010

 dedi ki ey merd-i şeh-bāz: ey merd-i şeh-bāz T / ey merd-i şāh-bāz A 
7011

 cān verip ġam-ı cānān: cānı verip ġam-ı cānān T / cānı verip ġam-ı cānānı TDK 
7012

 tekrār: A’da yok 
7013

 ya ne zamān Şírín’iñ ‘aşķını: tā ne zamāna dek Şírín’iñ ‘aşķı T 
7014

 bu: T ve A’da yok 
7015

 6995. dipnottan buraya (7015. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
7016

 ‘aşķında kimseden ķorķar mısın: ‘aşķından kimseden ķorķmaz mısıñ T  
7017

 eylersiñ: eylersin kendiñi M 
7018

 da: M’de yok 
7019

 olmuşken: olmuşiken TDK 
7020

 n’eyleyeyim ve cānān yoluna fedā eylemeyeyim: n’eyleyem ve cānı yoluna fedā eylemeyem T / 

n’eylerim ve cānān yoluna fedā eylemeyem TDK 
7021

 altında ķalmayıp geregi: altında ķalmayıp gerek T / altından ķalmayıp geregi A 
7022

 görmeyip göñlünden bu gūne: görmeyip göñlünden T, M / göremeyip göñlünden TDK 
7023

 çöp ķadar görünmeyip: çöpçe gelmeyip M, TDK, A 
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verip hiçbir
7024

 su’ālimizden ‘āciz ķalmadı. Hemān bunu söyletmeyip bir ‘ažím işe ŝalmaķ 

gerekdir. Ola ki bu yüzden śıķletini
7025

 üstümüzden def‘ edebileydik deyip dedi kim ey 

Ferhād! Seni ģużūrumuza da‘vet eylemekden maķŝūdumuz oldur ki yolumuz üstünde bir 

‘ažím šaġ vardır. Murād eyledik ki
7026

 ol šaġıñ ortasından bir yol açıp gelip gitmekde 

ķolaylıġla varıp geleyiz.
7027

 Niçe zamāndır ki bu derdiñ çāresi için
7028

 tedbír 

araşdıragördük olmadı.
7029

 Bir šaríķla ol šaġdan yol açmaġa kimse baş urup boynuna 

almadı.
7030

 Āĥir-kār ‘āciz ķaldıġımızda seniñ şeh-bāzlıġıñı ģużūrumuza ‘arż edip dediler 

kim eger
7031

 buña bir
7032

 çāre eylemek olursa meger Ferhād eyleye dediklerinde biz de seni 

çaġırdıķ.
7033

 Şírín’iñ güzel başı için ki bundan büyük
7034

 yemín olmaz bizim bu
7035

 

derdimize bir çāre eyle [A 30a] diyü
7036

 niyāz eyledikde Ferhād da
7037

 cevāb verip güzel bu 

ĥidmeti yerine getirmek benim boynuma olsun lākin ol şaršla ki
7038

 işimi tamām eyleyip 

murādıñızı ģāŝıl eyledikde
7039

 bu zaģmetiñ muķābelesinde sizden anı isterim ki Şírín’iñ 

sevdāsından el çekesiz yalñız benim olsun dedi. Ĥüsrev’dir bu sözü işitdikde ġāyet ġażaba 

gelip cihān başına teng oldu lākin [TDK 15a] ŝoñradan yine fikr eyleyip göñlünden dedi 

kim bu şaršdan bize aŝlā
7040

 żarar olmaz. Ģerífi [M 125b] biz šopraķ ķazmaġa göndermeziz 

ki birķaç güne dek işini tamām edip gelip nigārımızı ala. Belki bunuñ gibi
7041

 bir ‘ažím 

                                                 
7024

 hiçbir: hiç bizden T 
7025

 śıķletini: śıķleti T, TDK 
7026

 ki: kim A 
7027

 gitmekde ķolaylıġla varıp geleyiz: gitmede ķolaylıġıla varıp geleyiz T / giden ķolaylıġla gidip gele TDK  
7028

 çāresi için: çāresi’çin TDK 
7029

 olmadı: bulamadıķ olmadı T 
7030

 urup boynuna almadı: urmayıp boynuna urmadı TDK 
7031

 Āĥir-kār ‘āciz ķaldıġımızda seniñ şeh-bāzlıġıñı ģużūrumuza ‘arż edip dediler kim eger: Āĥir-kār ‘āciz 

ķaldıġımızdan seniñ şeh-bāzlıġıñı ģużūrumuza ‘arż edip dediler kim eger M / TDK’de yok 
7032

 bir: M’de yok 
7033

 çaġırdıķ: çaġırıp TDK, A 
7034

 başı için ki bundan büyük: başı’çin ki bundan yeg TDK 
7035

 bu: TDK’de yok 
7036

 diyü: dedikde ve T, TDK / M’de yok 
7037

 da: TDK’de yok 
7038

 ki: kim A 
7039

 murādıñızı ģāŝıl eyledikde: murādıñız ģāŝıl olduķda T, TDK / murādıñız ģāŝıl eyledikde M 
7040

 bize aŝlā: aŝlā bize T, TDK 
7041

 bunuñ gibi: TDK’de yok 
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šaşlı šaġı kesmege göndersek gerekdir ki
7042

 yalñız buncılayın bir ādemiñ yüz yıl ‘ömrü 

olsa ol işiñ altından çıķamaz deyip cevāb verdi kim öyle olsun sen
7043

 bu işi tamām 

eyledikde Şírín’den el çekip ferāġat edeyim.
7044

 Eger ŝoñra ‘ahdime vefā eylemezsem nā-

merd
7045

 olayım deyip bunuñ üstüne ķavl ü ķarār
7046

 eylediler. Pes Ferhād Ĥüsrev ile şarš 

eyledikden ŝoñra artıķ göñlü emín olup šaġıñ yerini ŝorduķda Bísütūn derler bir šaġ vardı 

kim ŝamŝāfí ķatı
7047

 šaş olup degme ģāl ile kesilmesi mümkin degildi.
7048

 Ferhād’a 

göstermek için
7049

 yanına ādem ķoşdular. Pes Ferhād Ĥüsrev’iñ meclisinden ķalķıp ģeríf 

ile yola girip çekilip gitdiler.
7050

  

 

BU MAĢAL FERHĀD’IÑ
7051

 BÌSÜTŪN DEDİKLERİ ŠAĠA VARIP KESMEGE 

BAŞLADIĠIDIR 

 

Rivāyet olunur ki Ferhād Bísütūn dedikleri šaġa
7052

 vardıķda etegini beline çalıp 

külüngünü eline aldı ve ibtidā šaşdan Ĥüsrev ile Şírín’iñ [T 125a] ŝūretlerini yonup
7053

 bir 

cins güzel yapdı kim Māní naķķāş ķalemle taŝvír eylese ancaķ olurdu. Andan ŝoñra šaġı 

kesmege başlayıp her külüngünü urduķda
7054

 ĥırmen ķadar bir
7055

 šaş [A 30b] ķoparıp 

ŝabāģdan aĥşama dek bir ān boş šurmayıp dā’imā šaġ ve šaşla ceng eylerdi.
7056

 Aĥşam 

olduķda Şírín’iñ ŝūreti
7057

 öñüne varıp yüzünü yere sürüp ayaġını öperdi ve derdi
7058

 ki ey 

                                                 
7042

 ki: T, TDK ve A’da yok 
7043

 sen: M’de yok 
7044

 çekip ferāġat edeyim: çekeyim T, TDK / çekelim M 
7045

 ‘ahdime vefā eylemezsem nā-merd: ‘ahde vefā eylemezsem nā-murād T, TDK 
7046

 üstüne ķavl ü ķarār: üzerine ķavl ķarār TDK 
7047

 vardı kim ŝamŝāfí ķatı: vardır kim ŝamŝāfí M / var idi kim ŝamŝāfí ķatı TDK / vardı kim ŝamŝāfí A 
7048

 kesilmesi mümkin degildi: kesmesi mümkin degildi T / kesilmesi mümkin degildir M / kesilmesi 

mümkin degil idi TDK 
7049

 göstermek için: göstermekiçin TDK 
7050

 gitdiler: gitdi TDK, A 
7051

 Ferhād’ıñ: Ferhād A 
7052

 Bísütūn dedikleri šaġa: Bísütūn’a M, A 
7053

 yonup: yuyup M 
7054

 külüngünü urduķda:  külüngü urduķda T / külüngünü urduķça M, A 
7055

 bir: T, M ve TDK’de yok 
7056

 šaġ ve šaşla ceng eylerdi: šaġ ve šaş ile ceng eyler idi T / šaġla šaşla ceng eyler idi M, A 
7057

 Şírín’iñ ŝūreti: ŝūret-i Şírín T, TDK 
7058

 derdi: der idi M 
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‘āşıķlarıñ cānı ve derd-mendleriñ
7059

 dermānı! Ey benim gümüş tenli šaş yürekli maģbūb-ı 

şíve-kārım! Seniñ derdiñle göñlümü
7060

 āvāre ķıldım ve ŝabāģdan aĥşama dek kendimi bir 

ān boş šutmayıp
7061

 bunuñ gibi güç işlere ŝaldım. Ne merģametsiz žālim olursun ki bunca 

demden beri derdime bir çāre ķılmadıñ ve
7062

 yoluñda cānlar verdigimi aŝlā bilmediñ 

deyip
7063

 gāh derdinden şikāyet ve gāh eyledigi şikāyetden ‘öźrler dileyip bir
7064

 zamān bu 

ģāl üzere nāleler eyledi.
7065

 Andan ŝoñra šaġıñ üstüne çıķıp Şírín’iñ köşkü cānibine ģasret 

gözüyle
7066

 baķıp der idi ki ey serv-i gül-endāmım! Ben ĥasteye [T 125b] bir çāre eyle ve 

derdli yüregime bir dermān gönder kim seniñ ‘aşķıñla gece gündüz āh u
7067

 nāle 

eylemekden baġrım kebāb ve hicriñ elinden ģālim ĥarāb olmuşdur. Sen ise benim 

derdimden
7068

 ġāfil olup
7069

 [TDK 15b] ĥaberiñ yoķ. Tāze güller gibi köşküñde
7070

 oturup 

dā’imā Ĥüsrev’i añmaķdasın. ‘Aceb bir kerre ben miskíni de
7071

 ĥāšırıña getirir misin? Ben 

nā-murād ise seniñ ‘aşķıñla bütün gün šaġla ceng etmekdeyim
7072

 ve derdli yüregim gibi 

her šarafını delmekdeyim. Ey nāzenínim! Ģālime merģamet edip ĥidmetiñde eyledigim 

taķŝírāta ķalma ve ģasretiñle başımı yılan gibi šaşlara çalma.
7073

 Senden ġayrı cihānda yār-ı 

ġam-ĥˇārım yoķdur. Pes beni buncılayın tenhā yerlerde unutmayıp bir selām göndermekle 

maģzūn ķalbimi şād eyle ve bir kerre bu ķuluña da iltifāt eylemekle vírān göñlümü ābād 

eyle.
7074

 Ol yüregiñ kebāb olmasını lāyıķ görme ki ġamıñla šolmuş
7075

 ola ve ol síneniñ çāk 

olmasını revā görme kim maģzūn gönlüm anda seniñ ĥayāliñi bulmuş ola. Ey derdli [A 

                                                 
7059

 ‘āşıķlarıñ cānı ve derd-mendleriñ: ‘āşıķlarınıñ cānı ve derd-mendleriniñ M, A 
7060

 göñlümü: göñlümüz M 
7061

 bir ān boş šutmayıp: bir ān boş šurmayıp TDK / M ve A’da yok 
7062

 ve: T’de yok 
7063

 deyip: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
7064

 bir: biraz A 
7065

 eyledi: eyler idi M / eylerdi A 
7066

 gözüyle: gözü ile M, A 
7067

 āh u: āh M, TDK 
7068

 Bu kısımdan (7068. dipnot) 7101. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7069

 ġāfil olup: A’da yok 
7070

 köşküñde: köşkde T, TDK 
7071

 bir kerre ben miskíni de: bir kerre ben miskíni T / ben bir kerre miskíni TDK 
7072

 etmekdeyim: eylemekdeyim A 
7073

 yılan gibi šaşlara çalma: šaşlara çalma ve T, TDK 
7074

 vírān göñlümü ābād eyle: vírān göñlümü şad eyle ve bir kerre bu ķuluña da merģamet ile yād eyle T / 

vírāne göñlümü ābād eyle TDK 
7075

 šolmuş: šurulmuş T 
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31a] yüregimiñ
7076

 çāresi! ‘Aceb bu šaġı ķaza ķaza bir gün sen la‘l pāreye vāŝıl olur 

muyum? Yoĥsa derdiñi ben çekip Ĥüsrev seni ģāżır ģelvā gibi yalñız bulmaġla alıp ŝafāñı 

sürmege mi gider
7077

 ve ey yanmış göñlümü tāze edici!
7078

 ‘Aceb žulmāt-ı hicrānıñ içinde 

gide gide çeşme-i āb-ı ģayātıña erip
7079

 ŝusuz yüregimi ķandırmaġa bir
7080

 çāre bulur 

muyum? Yoĥsa ben bu yollarda nā-bedíd olmaġla Ĥüsrev seni engelsiz bulup zaģmetsizce 

‘ālemiñi mi
7081

 eder? Ey rūģ-ı revānım! Eger bir daĥı seni görürsem
7082

 ayaġıña 

yüzümü
7083

 süreyim ve yoluña cānlar verip nem varsa
7084

 ĥāk-pāyiñe ŝaçayım. Eger 

görmek olmazsa bunda olan ŝūretiñe ķullar gibi
7085

 ķulluķlar edip derdimi aña ‘arż 

eyleyeyim
7086

 deyip ŝabāģa dek bunuñ gibi uzun niyāzlarla āh vāh edip feryād ü 

fiġānlar
7087

 eylerdi. Ŝabāģ olduķda yine külüñgünü eline alıp işe başlardı. Aĥşama dek ‘aşķ 

ķuvveti ile ‘aķla ŝıġmaz šaşları pāre pāre eylerdi. Pes Ferhād’dır niçe zamān bu işde olup 

šaġ devirmekle
7088

 ĥalķ arasında meşhūr olmuşdu.
7089

 

 

BU MAĢAL ŞÌRÌN’İÑ FERHĀD’I GÖRMEGE GİTDİGİDİR 

 

 Günlerde bir gün Şírín muŝāģibleri ile köşkünde oturmuşdu.
7090

 Her šarafdan söz 

açılıp kimi geçmiş günlerde olan źevķ u ŝafāyı añıp kimi de
7091

 gelecek günlerden dem 

urup muŝāģabet ederek ortalıġa Bísütūn’da Ferhād’ıñ aģvāli geldikde Şírín göñlümden 

öyle geçer kim bugün
7092

 Bísütūn’a varıp Ferhād’ıñ seyrini çalayım dedi.
7093

 Cümlesi pek 

                                                 
7076

 yüregimiñ: göñlümüñ A 
7077

 sürmege mi gider: sürmek midir T / sürmege midir TDK 
7078

 göñlümü tāze edici: göñlümüñ dermānı A 
7079

 çeşme-i āb-ı ģayātıña erip: çeşme-i āb u ģayātıñı sebeb olup T 
7080

 bir: T’de yok 
7081

 ‘ālemiñi mi: ‘ālemiñi A 
7082

 görürsem: görsem T, TDK 
7083

 yüzümü: yüzüm A 
7084

 varsa: var ise T 
7085

 ķullar gibi: ķullar T / A’da yok 
7086

 eyleyeyim: eyleyem T, TDK 
7087

 fiġānlar: fiġān A 
7088

 devirmekle: devirmek ile T 
7089

 olmuşdu: olmuşdur T / olmuşidi TDK 
7090

 köşkünde oturmuşdu: oturmuşdu T / oturmuşidi TDK 
7091

 źevķ u ŝafāyı añıp kimi de: źevķ ŝafāyı añıp kimi de TDK / źevķ u ŝafāyı añıp kimi A 
7092

 bugün: bir gün A 
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güzel deyip münāsib gördüklerinde emreyledi kim Gül-gūn’u egerlemeyip bir ġayrı at 

ģāżırlayalar tā ki yolda rāst gelenler bilmesinler deyip [TDK 16a] ķıyāfetini de
7094

 tebdíl 

edip birķaç cāriye ile atlara süvār olup ešrāfı seyr ü temāşā ederek Bísütūn’a geldiler. 

Çünki Ferhād Şírín’iñ kendisini
7095

 seyreylemege geldiginden [A 31b] ĥaber-dār oldu. Şād 

olup ŝanki šaġıñ içinde bir cevāhir ĥazínesi buldu. Pes bu şevķla iķdām edip
7096

 šaşları [T 

126a] pārelemege başladıķda
7097

 Şírín de gelip bir miķdār seyreyledikden ŝoñra yanına 

çaġırıp bir altın meşrebe ile elinde süt vardı.
7098

 Al şunu benim ‘aşķıma iç diyü Ferhād’a 

ŝundu.
7099

 Pes
7100

 Ferhād’dır nigārıñ elinden meşrebeyi alıp içdi ve bunca zamāndan 

beri
7101

 [M 126a] çekdigi derd ü miģnetleri
7102

 bir demde unudup ‘ömrünü yeñi başdan 

ŝaydı ve cānānı
7103

 kendisine sāķílik edip bu ķadar iltifāt eylediginden ziyāde şād olup 

dünyā kendiniñ olmuşdu
7104

 lākin vücūdunu maģvedip ŝafāsından mest olduġundan söze 

ķudreti olmayıp du‘āları hep ģāl dili ile eyledi.
7105

 Çünki nigār-ı nāzenín Bísütūn’u 

seyredip
7106

 Ferhād’ıñ [TDK 16b] ĥāšırını ele aldı. Artıķ dönüp köşküne gitmek
7107

 murād 

eyledikde ĥašāyla atı sürçüp
7108

 üstünden Şírín düşerken
7109

 Ferhād’dır yerinden atılıp 

nigār-ı nāzeníni ķapıp [T 126b] atıyla berāber omuzuna alıp köşke gelinceye degin 

                                                                                                                                                    
7093

 dedi: TDK’de yok 
7094

 de: T ve TDK’de yok 
7095

 kendisini: kendisi TDK 
7096

 ŝanki šaġıñ içinde bir cevāhir ĥazínesi buldu. Pes bu şevķla iķdām edip: TDK’de yok 
7097

 başladıķda: başladı T 
7098

 elinde süt vardı: elinde süd var idi T / süd var idi TDK 
7099

 Al şunu benim ‘aşķıma iç diyü Ferhād’a ŝundu: Şunu benden deyip Ferhād’ıñ eline verdi ve benim 

‘aşķıma iç deyip emreyledi T / Al şunu benden deyip Ferhād’ıñ eline verdi ve benim ‘aşķıma iç deyip 

emreyledi ve Ferhād da alıp içdi TDK 
7100

 pes: A’da yok 
7101

 7068. dipnottan buraya (7101. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7102

 derd ü miģnetleri: derd miģneti T, TDK / derd miģnetleri M 
7103

 cānānı: cānıñ T 
7104

 olmuşdu: olmuşidi TDK 
7105

 eyledi: M’de yok 
7106

 seyredip: seyredip ve T, M, TDK 
7107

 köşküne gitmek: gitmege A 
7108

 ĥašāyla atı sürçüp: ĥašā ile at ŝıçrayıp T, TDK 
7109

 üstünden Şírín düşerken: üstünden düşdükde M, A / atdan düşüp TDK 
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omuzunda getirdi.
7110

 Çünki Şírín köşküne gelip
7111

 atından indi. Ferhād da dönüp gelip 

‘ādeti üzere
7112

 işine başladı.  

 

BU MAĢAL FERHĀD ŞÌRÌN’İÑ ‘AŞĶI İLE KENDİSİNİ HELĀK EYLEDİGİDİR
7113

 

 

Rivāyet olunur ki Ĥüsrev Ferhād’ı Bísütūn’da yol kesmege gönderdikden ŝoñra 

ardınca niçe gözcüler ķoyup her gün ne
7114

 işlerse gelip Ĥüsrev’e ģikāye eylerlerdi.
7115

 Pes 

ol zamān ki Şírín seyre gelip Ferhād’a bir meşrebe süd ŝunmaġla ĥāšırını ele almışdı.
7116

 

Ferhād’ıñ bu iltifātdan ziyāde keyfi gelip nigārıñ vaŝlı sevdāsıyla kendine šaġ üstü bāġ 

olup her laģža Şírín’iñ eyledigi
7117

 iltifātı ĥāšırına getirdikçe tāze tāze şevķa düşerdi ve
7118

 

ol şevķla evvelkiden yüz ķat ziyāde iķdām edip
7119

 her külüngünü ŝaldıķda ķulle gibi [A 

32a] šaşlar
7120

 ķoparıp aŝlā yorulmaķ nedir
7121

 bilmezdi. Pes Ferhād’ı gözetmege me’mūr 

olanlar Ĥüsrev’iñ ģużūruna gelip bu ķıŝŝayı ģikāye eylediler ve
7122

 şehr-yārım geçen 

gün
7123

 Şírín seyre gelip Ferhād’a iltifāt etmekle
7124

 ķuvveti evvelkiden yüz ķat ziyāde olup 

bir
7125

 cins işe iķdām eyledi kim bu ģāl üzere giderse bir aya dek šaġıñ yolunu cümle 

tamām eyleyip ģużūruñuza gelmesi [T 127a] muķarrerdir dediler. Ĥüsrev’dir bu ģāli 

                                                 
7110

 atıyla berāber omuzuna alıp köşke gelinceye degin omuzunda getirdi: atına bindirdi ve köşke gelince 

öñünce şašırlıķ edip bile gitdi M, A/atına bindirdi ve köşke gelinceye dek öñünce şašırlıķ edip bile gitdi TDK 
7111

 köşküne gelip: köşküne geldi T / köşke gelip M 
7112

 ‘ādeti üzere: M ve A’da yok 
7113

 Bu başlık T ve TDK nüshalarında yoktur. 
7114

 ne: TDK’de yok 
7115

 ģikāye eylerlerdi: ģikāyet eylerler idi M / ģikāyet eylerlerdi TDK, A 
7116

 almışdı: almışidi TDK 
7117

 her laģža Şírín’iñ eyledigi: bir laģža Şírín’iñ eyledigi T / her laģža Şírín’iñ M 
7118

 tāze tāze şevķa düşerdi ve: tāze tāze şevķa düşer idi ve T / tāze tāze şevķa düşerdi TDK / tāze şevķa 

düşerdi ve A 
7119

 edip: eylemege başlayıp M, TDK, A 
7120

 ŝaldıķda ķulle gibi šaşlar: ŝaldıķça ķulle gibi šaşları T, TDK / ŝaldıķça ķulle gibi šaşlar A 
7121

 nedir: T’de yok 
7122

 ve: M’de yok 
7123

 gün: günlerde T, TDK 
7124

 etmekle: eylemekle M, A / eylemege TDK 
7125

 bir: bu TDK 
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işitdikde Ferhād eger işini tamām
7126

 eylerse şaršımız üzere Şírín’den el çekip bir daĥı 

añmamaķ
7127

 lāzım gelir. ‘Aceb ne çāre eylesek diyü
7128

 iĥtiyārlarla müşāvere eyledikde 

içlerinden biri
7129

 söze gelip şehr-yārım bunuñ çāresi oldur ki
7130

 bir seģģāre ķocaķarı 

bulup ögretmek gerekdir kim āh vāh ederek Bísütūn’a gide ve Şírín’iñ helāki ile Ferhād’ı 

[M 126b] ĥaber-dār ede. Bundan be-her-ģāl māteme düşüp bir
7131

 zamān işinden ķalır. 

Ŝoñra aŝlı olmadıġından ĥaber-dār olduķda
7132

 tekrār işe başlayınca vāfir zamān geçer ve 

evvelki şevķı gitmekle
7133

 degme ģāl ile şimdiki gibi iķdām üzere olamaz ve
7134

 bunuñ gibi 

iltifātı bir daĥı bulamaz dedikde Ĥüsrev bu tedbíri begenip emreyledi kim
7135

 Azraķ 

cādūyu küpünden indirmege ķādir bir ķocaķarı bulup Ĥüsrev’e getireler.
7136

 Bir zamāndan 

ŝoñra dedigi gibi bir ķarı bulup getirdiklerinde
7137

 şehr-yār maķŝūdunu
7138

 ķarıya söyleyip 

bir miķdār iģsān eyledikde pād-şāha du‘ālar
7139

 edip şehr-yārım anı işinden bir cins 

alıķoyayım
7140

 ki bir daĥı ķıyāmete dek ģużūruñuza [TDK 17a] gelip śıķlet vermege ķādir 

olamaya deyip Ĥüsrev’iñ ģużūrundan
7141

 çıķıp gitdi ve başdan başa gök libāslar giyip 

degnegini eline alıp efsūn
7142

 oķuyaraķ Bísütūn’a šoġru çekilip gitdi. Ferhād’a yaķlaşdıķda 

āh
7143

 nāzenínim ‘āşıķlarıñı nā-murād ķoyup [A 32b] ķara šopraķlara girdiñ diyü feryāda 

                                                 
7126

 eyleyip ģużūruñuza gelmesi muķarrerdir dediler. Ĥüsrev’dir bu ģāli işitdikde Ferhād eger işini tamām: 

eyleyip ģużūruñuza gelmesi muķarrerdir dediler. Ĥüsrev’dir bu ģāli işitdikde Ferhād eger işi tamām T / 

eyleyip ģużūruñuza gelmesi muķarrerdir dediler. Ĥüsrev’dir bu ģāl işitdikde Ferhād eger işini tamām M / 

TDK’de yok 
7127

 çekip bir daĥı añmamaķ: çekmek M, TDK, A 
7128

 diyü: TDK’de yok 
7129

 biri: T’de yok 
7130

 oldur ki: olursa T 
7131

 bir: biraz A 
7132

 olmadıġından ĥaber-dār olduķda: olmadıġını ĥaber-dār olduķda T / olmadıġından ĥaber alıp M, A 
7133

 gitmekle: gitmek ile M 
7134

 ve: T’de yok 
7135

 kim: M ve A’da yok 
7136

 Ĥüsrev’e getireler: Ĥüsrev’iñ ģużūruna getirdiler M, A 
7137

 bir zamāndan ŝoñra dedigi gibi bir ķarı bulup getirdiklerinde: pes M, A 
7138

 şehr-yār maķŝūdunu: şehr-yārım maķŝūduñuzu bu T, TDK 
7139

 eyledikde pād-şāha du‘ālar: eyledikde pād-şāha du‘ā T / eyleñ pād-şāha du‘ālar TDK 
7140

 alıķoyayım: alıķoyam T, TDK 
7141

 olamaya deyip Ĥüsrev’iñ ģużūrundan: olmayıp ta‘cíz eylemeye deyip T / olmayıp deyip TDK 
7142

 degnegini eline alıp efsūn: ve külüngünü eline alıp efsūn T / ve kükenegini eline alıp efsūnlar M / 

külüngünü eline alıp efsūn TDK 
7143

 āh: TDK’de yok 



624 

başlayıp yaķasını yırtdı. Çünki Ferhād ķarıdan bu feryādı işitdi. Yanına varıp ey ana! Kime 

aġlarsın ve šurmadan niçin
7144

 yüregini šāġlarsın? Eger ķızıñ öldüyse
7145

 lüšf edip bunda 

baña māni‘ olmayıp varıp mezārıñda aġla. Zírā bir baġrı yufķa ‘āşıķ-ı nā-murādım. Bunuñ 

gibi feryādı işitdikde taģammül edemem dedikde ķarıdır söze gelip ey nā-dān u
7146

 ġāfil! 

Sen bunda ġaflet ile
7147

 geceyi gündüze ķatıp bí-ma‘nā yere ne çalışırsın ki cānlar pāresi ve 

derdli yürekler yāresi Şírín-i gül-endāmıñ ‘ömrü āĥir olmaġla gül cemāli ŝararıp ŝoldu
7148

 

ve mestāne gözleri yumulup ķara yerde
7149

 šopraġla šoldu ve ol sünbül ve
7150

 reyģāna 

beñzer ŝaçları döküldü ve kāfūrí-bedeni yer yer söküldü.
7151

 Ĥayli zamāndır ki ol rūģ-ı 

muŝavveri ķara šopraķlara
7152

 ķodular. Ben bí-çāre ol nigārıñ ķoñşusu olmaġla gāh gāh 

sarāylarına vardıķça lüšflarını gördügümden öldügü günden beri ‘aķlımı aldırıp dívāne 

oldum. Āh! Niçin ol perí helāk oldu da
7153

 ben ķutsuz cihānda ķaldım diyerek yaķamı çāk 

edip
7154

 ŝaģrālara düşdüm. N’olaydı benim gibi niçeler ol nigārıñ uġruna fedā olaydı tek 

hemān anıñ bir ķılına żarar gelmeyeydi deyip tekrār kendisini yerden yere urup [M 127a] 

feryāda başladı. Çünki
7155

 nā-murād Ferhād bu ĥaberi işitdi. Bir āh eyledi kim felek āyínesi 

siyāh oldu
7156

 ve dedi kim ey diríġā! Ol nigār-ı nāzenínim cihāndan gitdikden ŝoñra ben 

artıķ ŝaġ ķalmaġı n’eyleyeyim deyip götürüp külüngünü šaġa atdı. Demiri
7157

 bir šaşa rāst 

geldikde ŝapı içinden çıķıp bir nem-nāk šopraġa ŝaplandı. Aŝlında nar aġacından olmaġla 

šutup niçe zamāndan ŝoñra bir büyük [A 33a] aġaç olup yemişler verdi derler. El-‘ahdetü 

‘ale’r-rāví. Pes Ferhād’dır külüngünü atdıķdan ŝoñra ben de varıp cānānıma buluşayım 

[TDK 17b] deyip bir āh edip cānını teslím eyledi ve bir rivāyet de Ferhād çünkim 

                                                 
7144

 šurmadan niçin: šurmayıp niçin TDK / šurmadan A 
7145

 öldüyse: öldü ise T, M, A 
7146

 nā-dān u: nā-dān T, M, TDK 
7147

 sen bunda ġaflet ile: sen de bunda ġafletle ile TDK 
7148

 olmaġla gül cemāli ŝararıp ŝoldu: olup gül cemāli ŝolup ŝararıp T, TDK 
7149

 yerde: M’de yok 
7150

 ve: T ve TDK’de yok 
7151

 kāfūrí-bedeni yer yer söküldü: kāfūr bedeni yer yer sökülüp M 
7152

 šopraķlara: šopraġa A 
7153

 oldu da: oldu M / TDK’de yok 
7154

 edip: ederek T / M’de yok 
7155

 çünki: çünkim T, TDK, A 
7156

 āyínesi siyāh oldu: āyínesini siyāh eyledi T, M, A 
7157

 demiri: teymürü TDK 
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ķocaķarıdan bu muŝíbet ĥaberini işitdi.
7158

 Hemān-dem elinde olan
7159

 külüngünü hevāya 

atıp aşaġı inerken başını šutdu. Külüngdür gelip
7160

 depesine ŝaplandı. Gūyā Şírín’iñ 

mātemi için başına bir deste gök sünbül šaķınıp [T 127b] bu ģālle
7161

 cānānına
7162

 gitdi. 

Rivāyet olunur ki bu šarafdan
7163

 Şírín çünki Ferhād’ıñ başına buncılayın ģāl 

geldiginden
7164

 ĥaber-dār oldu. Niçe günler gül-ruĥsārı üzere inci dānesi gibi yaşlar döküp 

yas ve
7165

 mātemler eyledi ve mezārınıñ üstünde bir ‘ālí ķubbe yapdırıp ziyāret-gāh eyledi 

ve gāh u gāh varıp ziyāret eylerdi.
7166

  

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ ŞÌRÌN’E BAŞIÑIZ SAĠ OLSUN DİYÜ İSTİHZĀ İLE NĀME 

GÖNDERDİGİDİR
7167

 

 

Rivāyet olunur ki
7168

 Ferhād’ıñ aģvālinden Ĥüsrev’i ĥaber-dār edip şehr-yārım 

başıñız ŝaġ olsun
7169

 Ferhād cihāndan gitmekle Şírín’iñ bāġı yolunda olan diken 

                                                 
7158

 Aŝlında nar aġacından olmaġla šutup niçe zamāndan ŝoñra bir büyük aġaç olup yemişler verdi derler. El-

‘ahdetü ‘ale’r-rāví. Pes Ferhād’dır külüngünü atdıķdan ŝoñra ben de varıp cānānıma buluşayım deyip bir āh 

edip cānını teslím eyledi ve bir rivāyet de Ferhād çünkim ķocaķarıdan bu muŝíbet ĥaberini işitdi: Gūyā 

Şírín’iñ mātemi için başına deste gök sünbül šaķınıp bu ģāl ile cānānına gitdi. El-‘ahdetü ‘ale’r-rāví. Pes 

Ferhād’dır külüngünü atdıķdan ŝoñra ŝapı ŝaplandıġı yerde bir büyük aġaç olup yemişler verdi derler ve bir 

rivāyet de Ferhād cānānla varıp buluşayım deyip bir āh edip cānını Ģaķķ’a teslím eyledi ve ba‘żılar ķatında 

Ferhād çünki ķocaķarıdan bu muŝíbet ĥaberini işitdi T / Aŝlında nar aġacından olmaġla šutup niçe zamāndan 

ŝoñra bir büyük aġaç olup yemişler verdi derler. El-‘ahdetü ‘ale’r-rāví. Pes Ferhād’dır külüngünü atdıķdan 

ŝoñra ben de varıp cānānıma buluşayım deyip bir āh cānını teslím eyledi ve bir rivāyet de Ferhād çünki 

ķocaķarıdan bu muŝíbet ĥaberini işitdi M / Gūyā Şírín’iñ mātemi’çin başına deste gök sünbül šaķınıp bu ģālle 

cānānına gitdi. El-‘ahdetü ‘ale’r-rāví. Pes Ferhād’dır külüngünü atdıķdan ŝoñra ve ol ŝaplandıġı yerde ŝapı bir 

büyük aġaç olup yemişler verdi derler ve bir rivāyet de Ferhād cānānla varıp buluşayım deyip bir āh edip 

cānını Ģaķķ’a teslím eyledi ve ba‘żılar ķatında Ferhād çünki ķocaķarıdan bu muŝíbet ĥaberini işitdi TDK 
7159

 elinde olan: elinden M 
7160

 gelip: M’de yok 
7161

 ģālle: ģāl ile T, M, A 
7162

 cānānına: cānāna T, TDK, A 
7163

 olunur ki bu šarafdan: olunur kim bu šarafda M / olunur kim bu šarafdan TDK / olunur ki bu šarafda A 
7164

 buncılayın ģāl geldiginden: gelen buncılayın aģvāli T 
7165

 ve: TDK’de yok 
7166

 üstünde bir ‘ālí ķubbe yapdırıp ziyāret-gāh eyledi ve gāh u gāh varıp ziyāret eylerdi: üstüne bir ‘ālí ķubbe 

yapdırıp ziyāret-gāh eyledi ve gāh gāh varıp ziyāret-gāh eylerdi T / üstüne bir ‘ālí ķubbe yapdı ziyāret-gāh 

eyledi M / üstüne bir ‘ālí ķubbe yapdırıp ziyāret-gāh eyledi A 
7167

 Bu başlık T ve TDK nüshalarında yoktur. 
7168

 rivāyet olunur ki: A’da yok 
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zaģmetinden ĥalāŝ olduñuz dediklerinde Ĥüsrev eyledigi tedbírden peşímān olup ģayf 

ki
7170

 bir ŝuçsuz nā-murādıñ ölmesine sebeb olduķ. ‘Aceb rūzgār ol derd-mendiñ dādını 

bizden ne šaríķla
7171

 alır diyü ķasāvete düşdü ve Şírín’iñ Ferhād için eyledigi mātemleri 

işitdikde kātibini yanına çaġırıp emreyledi kim bu üslūb üzere [T 128a] başlayıp bir nāme 

yaza.
7172

 Evvelinde Ģaķ Te‘ālā Ģażretlerine ģamd olunduķdan
7173

 ŝoñra nāzenínleriñ şāhı 

ve güzelleriñ
7174

 māhı Şírín ģużūrlarına ‘arż olunur kim öyle işitdik ki
7175

 Ferhād için 

mātemler edip sünbül zülflerini períşān edip gül yañaķlarına inci dānesi gibi yaşlar 

dökmüşler ve niçe günler
7176

 āh vāh eylemekle mübārek ĥāšırlarına
7177

 ġam toĥmunu 

ekmişler. Dostluķ [M 127b] şaršını [A 33b] yerine getirip derd-mendiñ rūģunu şād 

eylemişler. Ģaķ budur ki ġam-ı cānān derdi ile helāk olan nā-murādıñ
7178

 üstüne yıllarla 

mātem
7179

 olunmaķ lāyıķdır. Zírā siziñ uġruñuzda baş ve cānını
7180

 fedā edip cānān diyerek 

cān verdi.
7181

 Pes derdiñizle
7182

 helāk olanlarıñ ġamını çekmek üstüñüze lāzım olmaġla 

yerine getirmege himmet buyurmuşsuz. Faķíri ibtidā bu derde siz uġradıp başına bunuñ 

gibi belā gelmege
7183

 sebeb olduġuñuzdan şimdi lāyıķ olan budur ki üstüne türbeler yapıp 

başı ucuna
7184

 çerāġlar dikesiz ve
7185

 öldükden ŝoñra şefķat ü merģamet [TDK 18a] yoluna 

                                                                                                                                                    
7169

 Ĥüsrev’i ĥaber-dār edip şehr-yārım başıñız ŝaġ olsun: Ĥüsrev ĥaber-dār olduķda Şírín’e bir nāme 

gönderip şehr-yārım başıñız ŝaġ T / Ĥüsrev ĥaber-dār olduķda Şírín de bir nāme gönderip şehr-yārım başıñız 

ŝaġ olsun TDK 
7170

 ki: kim M, TDK, A 
7171

 ol derd-mendiñ dādını bizden ne šaríķla: bizden ol derd-mendiñ dādını ne yüzden M, A 
7172

 bu üslūb üzere başlayıp bir nāme yaza: bu üslūb üzere bir nāme yaza M / bir nāme bu üslūb üzere yaza A 
7173

 Ģażretlerine ģamd olunduķdan: Ģażretine ģamd olduķdan T, TDK 
7174

 nāzenínleriñ şāhı ve güzelleriñ: nāzenínleriñ şāhı güzelleriñ T / nāzenínleriñ şāhı ve güzeller M / 

nāzenínler şāhı ve güzelleriñ TDK 
7175

 ki: kim T, TDK, A 
7176

 dökmüşler ve niçe günler: dökmüşsüz ve niçe günler T / dökülmüş ve niçe TDK 
7177

 ĥāšırlarına: ĥāšırına T 
7178

 nā-murādıñ: nā-murād TDK 
7179

 mātem: mātemler T, TDK 
7180

 cānını: cānın M 
7181

 cān verdi: TDK’de yok 
7182

 derdiñizle: derdiñiz ile T, M, A 
7183

 belā gelmege: T’de yok 
7184

 lāyıķ olan budur ki üstüne türbeler yapıp başı ucuna: lāyıķdır kim üstüne türbe yapıp başı ucuna M / lāyıķ 

olan budur kim türbe yapıp üstüne TDK / lāyıķdır kim üstüne türbeler yapıp başı ucuna A 
7185

 çerāġlar dikesiz ve: çerāġlar dikesiz T / çerāġları başı ucuna dikesiz ve TDK 
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gidesiz. Çünki
7186

 evvelden bir işdir olmamaķ gerek idi oldu. Şimden ŝoñra üstüne
7187

 

yıllarla nālān olsañız fā’ide vermez ve ne ķadar feryād ederseñiz de bir daĥı geri
7188

 

dönmez. Pes bu ķadar mātemini eylediñiz.
7189

 Artıķ ferāġat edip kendi ‘ālemiñizde oluñ 

ve
7190

 Ferhād yerde yatdıķça siz cihānda ŝaġ oluñ. Ģüsnüñüz bāġında
7191

 anıñ gibi 

bülbüller eksik olmaz ve cemāliñiz şem‘iniñ pervāneleri yanmaġla dükenmez. Biri giderse 

yerine biñi
7192

 gelir ve her biri yoluñuzda cānlar verir.
7193

 Aŝlā elem üzere olmayıp 

ŝafāñızda oluñ ve
7194

 Ferhād gibi niçe üftādeler buluñ.
7195

 Pes kātibdir bu mażmūnda bir
7196

 

nāme yazıp tamām eyledikde şehr-yārım yazdım deyip Ĥüsrev’e
7197

 ŝundu. Ol da 

mührleyip bir ādemle
7198

 Şírín’e gönderdi. Nāmedir Şírín’e geldikde açıp
7199

 gördü kim her 

ģarfiniñ altında niçe gūşeli nükteler
7200

 ķaŝd olunmuş ve ŝūretā muģabbet-nāme olup içine 

ādemiñ cigerini
7201

 deler sözler yazılmış. Şírín’e derd üstüne derd olup lākin ŝabrdan 

ġayrıya çāresi
7202

 olmamaġla cümlesine taģammül edip açmaz ķodu ve
7203

 göñlünden 

rūzgār dā’imā böyle ķalmayıp
7204

 elbetde
7205

 bir gün de bizden šarafa eser. Ol vaķtde ben 

de saña cevāb yazıp ādemi masĥaraya almaķ nice olurmuş
7206

 göstereyim deyip epsem 

oldu.  

                                                 
7186

 çünki: çünkim TDK 
7187

 üstüne: A’da yok 
7188

 geri: geriye M, TDK, A 
7189

 eylediñiz: yeter T 
7190

 kendi ‘ālemiñizde oluñ ve: ve T / kendi ‘ālemiñizde oluñ M 
7191

 bāġında: bāġına M, TDK, A 
7192

 yerine biñi: yerine biñ T, TDK / biñi A 
7193

 yoluñuzda cānlar verir: yoluñuzda cānlar verip T / yoluñuza cānlar verir M / yoluñuza cān verir A 
7194

 olmayıp ŝafāñızda oluñ ve: olmaz ŝafāñızda oluñ T 
7195

 buluñ: yoluñuzda buluñ T, TDK 
7196

 mażmūnda bir: mażmūnla bir T, TDK / mażmūnda A 
7197

 şehr-yārım yazdım deyip Ĥüsrev’e: şehr-yāra M, A 
7198

 ādemle: ādem ile T, M, A 
7199

 nāmedir Şírín’e geldikde açıp: nāmedir Şírín’e geldikde T / nāme Şírín’e geldikde çözüp M 
7200

 altında niçe gūşeli nükteler: altında niçe nükteli gūşeler M, A / niçe gūşeli nükteler TDK 
7201

 içine ādemiñ cigerini: içine ādemiñ yüregini T, TDK / içinde ādemiñ cigerini M 
7202

 ġayrıya çāresi: ġayrıya çāre T / ġayrı çāre TDK 
7203

 ve: T’de yok 
7204

 dā’imā böyle ķalmayıp: böyle ķalmayıp dā’imā A 
7205

 elbetde: T, M ve TDK’de yok 
7206

masĥaraya almaķ nice olurmuş: masĥaralıġa almaķ nice olurmuş T/masĥaralıġa almaķ nice olur imiş TDK 



628 

BU MAĢAL MERYEM BĀNŪ CİHĀNDAN GİTDİKDE ŞÌRÌN’İÑ İSTİHZĀ İLE 

ĤÜSREV’E NĀME GÖNDERDİGİDİR
7207

 

 

Cihānıñ ģāli budur kim ādem [A 34a] eger iyilik eger kemlik her ne ederse elbetde 

bir gün yoluna gelip cezāsını görse
7208

 gerekdir. Nitekim Ĥüsrev ‘āşıķ-ı nā-şād ve
7209

 derd-

mend Ferhād’ı ol ķocaķarıyı gönderip yalan sözlerle helāk eylemekle
7210

 Şírín’i maģzūn 

eylemişdi ve bunuñla da
7211

 ķanā‘at eylemeyip istihzā ile bir
7212

 nāme göndermekle daĥı 

ziyāde miģnete ŝalmışdı.
7213

 Pes taķdír-i [M 128a] İlāhí böyle vāķi‘ oldu kim kendiniñ 

sarāyında olan bānū-yı nāzeníni Meryem de helāk olmaġla Şírín şād ola ve Ĥüsrev eyledigi 

cefānıñ
7214

 bu yüzden cezāsını bula. Rivāyet olunur ki
7215

 günlerde bir gün Meryem 

bānū
7216

 [T 128b] ĥastelenip her ne ķadar ‘ilāc eyledilerse aŝlā fā’ide vermeyip günden 

güne ża‘fı ziyāde oldu. Āĥir-kār ‘ömrü āĥir olmaġla cihāndan göçdü. Pes ģarírlere ŝarıp 

defneylediler. Gerçi Ĥüsrev Meryem’iñ öldügünden şād
7217

 olup üstüne ģükūmet 

eylemesinden ĥalāŝ olmuşdu
7218

 lākin babası Ķayŝer’iñ ĥāšırı için üstüne mātemler edip 

kāmil
7219

 ķırķ güne dek [TDK 18b] gök libāslar giyip aŝlā ‘íş ü ‘işret eylemedi. Çünki Şírín 

bu vāķı‘adan ĥaber-dār
7220

 oldu. Meryem’e ģased eylemek derdinden ĥalāŝ
7221

 olduġuna 

ziyāde şād oldu
7222

 lākin ‘āķile
7223

 olup aģvāl-i cihāndan āgāh olduġundan dedi kim ādem 

                                                 
7207

 Bu başlık T ve TDK nüshalarında yoktur. 
7208

 ādem eger iyilik eger kemlik her ne ederse elbetde bir gün yoluna gelip cezāsını görse: eger iyilik ederse 

elbette bir gün bulur ve eger kötülük ederse elbette bir gün yoluna gelse T / ādem eger iyilik ve eger kemlik 

her ne ederse elbetde bir gün yoluna gelip cezāsını görse M, A 
7209

 ve: T ve TDK’de yok 
7210

 sözlerle helāk eylemekle: yere ve ĥılāf sözlerle helāk eylemege sebeb olup T/sözle helāk eylemekle M, A 
7211

 eylemişdi ve bunuñla da: eylemişdi ve bunuñ ile T/eylemişdi ve bunuñla M/eylemişidi ve bunuñ ile TDK 
7212

 bir: T, TDK ve A’da yok 
7213

 ŝalmışdı: ŝalmışdır T, TDK 
7214

 ola ve Ĥüsrev eyledigi cefānıñ: ola ve Ĥüsrev’iñ eyledigi cefādan T, TDK / olup ve Ĥüsrev eyledigi 

cefānıñ A 
7215

 ki: kim T, TDK, A 
7216

 bānū: M, TDK ve A’da yok 
7217

 şād: nā-şād T 
7218

 olmuşdu: olmuşidi TDK 
7219

 kāmil: TDK’de yok 
7220

 bu vāķı‘adan ĥaber-dār: āgāh M / bu vāķı‘adan āgāh A 
7221

 Meryem’e ģased eylemek derdinden ĥalāŝ: TDK’de yok 
7222

 oldu: olup T, TDK 
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cihānda kimseniñ
7224

 öldügüne şād olmamaķ gerekdir. Bugün aña ise yarın da
7225

 bizedir 

deyip biraz ķasāvetlendi. Hele ne ģāl ise bir ay ŝabreyledikden ŝoñra bu üslūb üzere şehr-

yāra bir nāme yazılmaġa
7226

 emreyledi kim ibtidāsında ol pād-şāhlar pād-şāhı olan Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleriniñ nāmı ile başlanır kim
7227

 ķapısına varıp ‘öźr dileyen ķullarınıñ 

ŝuçlarını ‘afv eyler ve maĥlūķātı kendisine ĥidmet edip iģsāna müsteģaķ olmamışken lüšf 

u
7228

 kereminden hezār
7229

 dürlü ni‘metler verip ķarıncadan fíle varınca
7230

 cümle 

ģayvānāta ve gökde uçan
7231

 ķuşlara ve deñizde [A 34b] olan balıķlara rızķlarını verip 

ni‘metine ġarķ eyler
7232

 ve ķullarına ģesābsız ni‘met verip şükrünü eylemediklerinde
7233

 

ķulaķlarını burmaġla ġafletlerinden āgāh eyler ve ģayretde
7234

 olanlara meded edip derd-i 

ġamdan āzād etmekle
7235

 ķullarına gāh rāģat verip gāh da
7236

 zaģmet verir. Gāhí faķír edip 

gāhí
7237

 ni‘met verir. Dā’imā insānı şād eylemeyip gāh da maģzūn eyler ve maģzūnları 

da
7238

 dā’imā ġamda ķomayıp gāhí mesrūr eyler. Cihānıñ ģāli ikiden ĥālí olmayıp bir günü 

sürūr u rāģat olursa bir günü de derd ü miģnet
7239

 olur ve gāh olur kim bir kimseniñ 

mātemi ġayrıya
7240

 göre ni‘met olur. Nitekim atalar demişler kim eşek öldükde köpegiñ 

günü šoġar.
7241

 Pes [M 128b] bu ģāl üzere
7242

 muķarrer olup Ģaķ Te‘ālā’nıñ ķısmeti bunuñ 

                                                                                                                                                    
7223

 ‘āķile: ‘āķil T, M, A 
7224

 kimseniñ: kimse T 
7225

 da: TDK’de yok 
7226

 yazılmaġa: yazmaġa TDK 
7227

 Ģażretleriniñ nāmı ile başlanır kim: Ģażretiniñ nāmı ile başlayıp T/Ģażretiniñ nāmı ile başlanır kim TDK 
7228

 olmamışken lüšf u: olmamışiken lüšf u T / olmamışken lüšf M / olmamışiken lüšf TDK 
7229

 hezār: her ān dürlü T, M, A 
7230

 varınca: varıp TDK 
7231

 cümle ģayvānāta ve gökde uçan: ve gökde T / cümle ģayvānāta ve gökde olan TDK 
7232

 eyler: eylediler TDK 
7233

 eylemediklerinde: eylemediklerinden T, M, TDK 
7234

 ģayretde: ģasretde T 
7235

 derd-i ġamdan āzād etmekle: derd ü ġamdan āzād eylemekle M, TDK, A 
7236

 gāh da: gāhí de M 
7237

 gāhí: gāh da T, M, A 
7238

 da: TDK’de yok 
7239

 günü sürūr u rāģat olursa bir günü de derd ü miģnet: gün sürūr ile rāģat olursa bir gün de derd ü miģnet T 

/ gün sürūr rāģat olursa bir gün de derd miģnet TDK / günü sürūr rāģat olursa bir günü de derd ü miģnet A 
7240

 ġayrıya: ġayrı T 
7241

 atalar demişler kim eşek öldükde köpegiñ günü šoġar: atalar demişler kim eşek öldükde köpek kedi 

doġurur T / ata demişler eşek öldükçe köpegiñ günü šoġar M / atalar demişler eşek öldükde köpegiñ günü 

šoġar A 
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üstüne olunca ‘āķil olanlara lāyıķdır ki dā’imā şükr üzere olup
7243

 ne baĥt u sa‘ādet yüz 

gösterdikde ziyāde şād ola ve ne derd ü miģnete
7244

 uġradıķda períşān ola. İşitdik ki şehr-

yār-ı cihān ĥüsrev-i devrān ģażretleriniñ bānū-yı nāzenínleri
7245

 cihāndan gitmekle māteme 

düşmüşler. Ķoç başları ŝaġ olsun. Sarāy-ı ‘ālílerinde olan nāzenínleri var olsun. Biri 

giderse yerine niçesini bulurlar. Felek şehr-yārımıñ Meryem’e bu ķadar muģabbeti 

olduġunu bilmeyip uŝanmışlardır diyü miģnetle öldürmüş ve bu šaríķla üstlerinden 

śıķletini
7246

 ķaldırmış. Size ne ġam ki? Andan daĥı zíbā bir perí peyker nāzenín
7247

 bulup 

ŝafāsında olursuz. Hemān ol nigāra acınmaķ
7248

 gerekdir ki murād üzere cihānda atıp 

šutmadan ķara yerlere girdi. Yoĥsa dünyāda ŝaġ ķalanlar yārsız ķalmayıp birini peydā 

eylemekle źevķ [TDK 19a] u ŝafālarında olurlar.
7249

 Ol nigārıñ yer altında yatdıġından
7250

 

mübārek ĥāšırıñız períşān olmasın ki cihāna bir gelmiş [T 129a] bir defíne olmaġla rūzgār 

defíneniñ mekānı yer altıdır diyü maģalline ķomuş.
7251

 Şimden ŝoñra ġamıyla
7252

 períşān 

olmayasız ki nāzik vücūduñuz [A 35a] ġama düşmek
7253

 lāyıķ degildir ve Eflāšūn da
7254

 

olsañız bir daĥı Meryem’iñ yüzünü göremeyip
7255

 bu derde ‘ilāc bulamazsıñız. Hemān 

kendi ‘ālemiñizde olup ol períniñ ģasretiyle
7256

 gözüñüzden ķanlı yaşlar aķıdacaġıñıza 

meclisler ķurup sürāĥíleri aġladıp kendiñiz ĥandān oluñ.
7257

 Zírā gözyaşınıñ aŝlā fā’idesi 

olmayıp ancaķ ol
7258

 derd-mendi mezārında rāģat üzere
7259

 ķomayıp ‘aźābınıñ ziyāde 

                                                                                                                                                    
7242

 üzere: T, TDK ve A’da yok 
7243

 Ģaķ Te‘ālā’nıñ ķısmeti bunuñ üstüne olunca ‘āķil olanlara lāyıķdır ki dā’imā şükr üzere olup: Ģaķ 

Te‘ālā’nıñ ķısmeti bu tek olunca ‘āķil olanlara lāyıķdır ki dā’imā şükr üzere olup A / TDK’de yok 
7244

 ziyāde şād ola ve ne derd ü miģnete: şād ola ve ne derd-i miģnete T / şād ola ve ne derd ü miģnete TDK 
7245

 nāzenínleri: nāzenínler M 
7246

 šaríķla üstlerinden śıķletini: šaríķ ile üstlerinden śıķletini T / šaríķla üstlerinden śıķleti A 
7247

 zíbā bir perí peyker nāzenín: bir perí nāzenín zíbā T, TDK 
7248

 acınmaķ: acımaķ T 
7249

 źevķ u ŝafālarında olurlar: źevķ u ŝafālarında olalar T / źevķ ŝafālarında olalar TDK 
7250

 yatdıġından: olduġundan T, TDK 
7251

 ķomuş: T ve TDK’de yok 
7252

 ġamıyla: ġamla TDK / T’de yok 
7253

 düşmek: düşürmek T, TDK 
7254

 da: M’de yok 
7255

 yüzünü göremeyip: tozuna yetişmeyip T, TDK 
7256

 ģasretiyle: ģasreti ile M, A 
7257

 sürāĥíleri aġladıp kendiñiz ĥandān oluñ: sürāĥíler aġladıp kendiñizi ĥandān eylemek gerekdir T / 

sürāĥíleri aġladıp kendiñizi ĥandān eylemek gerekdir TDK 
7258

 ol: TDK’de yok 
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olmasına sebeb olursuz. Meryem yerde yatdıķça şehr-yārım cihān bāġında güller gibi 

ĥandān olup bülbüllerle źevķ u ŝafāda
7260

 olalar. Pes nāmedir yazılıp tamām olduķda nigār-

ı nāzenín mührleyip şehr-yāra gönderdi. Nāmedir Ĥüsrev’e vardıķda
7261

 açıp oķudu ve 

Şírín’iñ eyledigi gūşeleri görüp cevābında
7262

 ‘āciz ķaldı. Göñlünden dedi kim bu kaġıda 

sebeb biz olduķ ki
7263

 muķaddemā Ferhād öldükde nigārı istihzāya almış idik.
7264

 Şimdi ol 

da bizi istihzā eylemiş.
7265

 Anıñ aġladıġına gülmüş idik.
7266

 Rūzgār da anı bize güldürdü 

dedi.
7267

 Pes olan oldu [M 129a] giden gitdi. Hemān
7268

 şimden ŝoñra nigār-ı ‘ālemi ele
7269

 

getirip demler sürecek vaķt geldi deyip
7270

 Şírín’e niçe iltifātlar edip niyāza başladı lākin 

nigār-ı ‘ālem tamām Ĥüsrev’e nāz edecek zamāndır deyip sertlik
7271

 göstermege başlayıp 

Ĥüsrev šarafından gelen niyāzları reddedip ķarşısında acı cevāblar göndermekle aŝlā 

mülāyemet göstermedi. Ĥüsrev gördü kim Şírín kendisine
7272

 rām olmayıp nāz eylemege 

başladı. Nā-çār bir
7273

 zamān ŝabredelim görelim ŝoñu nice olur deyip kendi ‘āleminde 

oldu.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
7259

 rāģat üzere: rāģatla T, TDK 
7260

 bülbüllerle źevķ u ŝafāda: yıllarla źevķ u ŝafāda T, M / yıllarla źevķ ŝafāda TDK 
7261

 vardıķda: var vardıķda M 
7262

 gūşeleri görüp cevābında: gūşe görüp cevābında T, TDK / gūşeleri görüp cevābından A 
7263

 ki: T’de yok 
7264

 almış idik: almışidik TDK 
7265

 eylemiş: eylemiş idik TDK 
7266

 Anıñ aġladıġına gülmüş idik: aġladıġına gülmüş idik T / Şimdi aġladıġına gülmüş gülmüş idik TDK 
7267

 dedi: A’da yok 
7268

 hemān: M’de yok 
7269

 ele: ile TDK / T’de yok 
7270

 deyip: TDK’de yok 
7271

 Ĥüsrev’e nāz edecek zamāndır deyip sertlik: nāz edecek zamāndır deyip sertlenmek T / nāz edecek 

zamāndır deyip sertlik TDK / nāz edecek zamāndır Ĥüsrev’e deyip sertlik A 
7272

 kendisine: T ve TDK’de yok 
7273

 bir: biraz M, A 
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BU MAĢAL ĤÜSREV’E IŜFAHĀN’DA
7274

 ŞEKER NĀMINDA BİR ĶIZIÑ
7275

 

AĢVĀLİNİ ĢİKĀYE
7276

 EYLEDİKLERİNDE VARIP ALDIĠIDIR 

 

Rivāyet olunur ki günlerde bir gün Ĥüsrev muŝāģibleri ile meclisinde
7277

 oturup ‘íş 

ü ‘işret ederken dedi kim ‘acebā
7278

 ķanġı vilāyetiñ [A 35b] güzeli cümleden mümtāzdır 

ki
7279

 ol diyārdan bir ķız getirdelim dedikde [TDK 19b] kimi
7280

 Çín vilāyetiniñ 

nāzenínleri
7281

 ġāyetle güzel olmaġla meşhūr olup Çín güzeli diyü dillerde destān
7282

 

olmuşdur deyip kimi de Rūm güzelleri daĥı zíbādır dedi ve kimi
7283

 Ermen vilāyetiniñ 

nāzenínlerini
7284

 medģ edip kimi de ĥayır cihānda Keşmir güzeli ķadar olmaz. Nāzenín 

olunca
7285

 bārí Keşmir’iñ perí peykerlerinden olmaķ gerekdir deyip bu üslūb üzere her biri 

bir šarafıñ nāzenínlerini begendi ve
7286

 ol yeriñ nigārlarını vaŝf edip
7287

 aģvāllerini ģikāyet 

eylediler. Āĥir-kār içlerinden biri söze gelip şehr-yārım size lāyıķ nigār Iŝfahān şehrinde 

bir nāzenín vardır. Adına Şeker derler. Cihāna bir gelenlerden bir perí peykerdir
7288

 ki 

ģüsnü dillerde dāstān olup ‘āleme yayılmışdır. Ol pençe-i āf-tābı bir kerre görseñiz 

ŝanırdım ki artıķ ġayrı nāzenín sevdāsında olmayıp cümleden ferāġat buyururduñuz lākin 

şu ķadar ‘aybı vardır kim kendisini kimseden
7289

 ķaçırmayıp her kim olursa
7290

 olsun bí-

pervā meclis ķurup demler sürer [T 129b] ve ‘avām u
7291

 ĥavāŝŝdan kim olursa sarāyına 

                                                 
7274

 Ĥüsrev’e Iŝfahān’da: Ĥüsrev Ŝıfāhān’da T / Ĥüsrev Iŝfahān’da TDK 
7275

 ķızıñ: ķız T 
7276

 ģikāye: ģikāyet M, A 
7277

 meclisinde: meclisde TDK 
7278

 ‘acebā: ‘aceb M, A 
7279

 mümtāzdır ki: mümtāz ola tā ki T / mümtāz ola tā kim TDK / mümtāzdır tā ki A 
7280

 kimi: kimin T / TDK’de yok 
7281

 nāzenínleri: nāzeníni M, A 
7282

 destān: dāstān T, M, A 
7283

 ve kimi: ve kimi de M /  T’de yok 
7284

 vilāyetiniñ nāzenínlerini: vilāyeti nāzenínlerini M, A / vilāyetiniñ güzellerini TDK 
7285

 olunca: olursa A 
7286

 šarafıñ nāzenínlerini begendi ve: šarafıñ nāzenínlerini begenip M / šarafdan nāzenínlerini begenip TDK / 

šarafı medģ edip nāzenínlerini begenip A 
7287

 edip: eyledi T 
7288

 bir gelenlerden bir perí peykerdir: gelenlerden bir perídir T / bir gelenlerden bir perídir TDK, A 
7289

 vardır kim kendisini kimseden: var kim kendisini kimseden T, A / var kim kendisini M 
7290

 olursa: olur ise T 
7291

 ‘avām u: ‘avām M, TDK 
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varıp ol períyi síneye çeker. Bir ‘ayyār-ı cihāndır ki niçe
7292

 kimseniñ olanca mālını hevāya 

verip bir aķçesi
7293

 ķalmayıncaya deķ ‘íş ü ‘işretler
7294

 edip müflis ü faķír eylemişdir dedi. 

Ĥüsrev’dir bu ģikāyeyi işitdikde Şeker’i görmege mā’il olup lākin bu ģāli kimse duymasın 

diyü kāmil bir yıl ŝabreyledi. Pes
7295

 [M 129b] tamām bir sene olduķdan ŝoñra bir bahāne 

ile Medāyin’den ķalķıp Iŝfahān’a revāne oldu. Günlerde bir gün şehre yaķlaşdıķda Iŝfahān 

begi ķarşı çıķıp şehr-yārı
7296

 istiķbāl eyledi. Ĥüsrev de ešrāfı temāşā ederek gelip bir ‘ālí 

sarāya ķonup źevķ u
7297

 ŝafāsına meşġūl oldu ve
7298

 bir haftaya dek aŝlā bir yere gitmeyip 

žarāfetle el altından Şeker’iñ olduġu yeriñ ĥaberini
7299

 aldı. [A 36a] Andan ŝoñra bir gece 

tebdíl-i cāme edip
7300

 atına süvār oldu ve
7301

 yanına ancaķ bir ĥidmet-kār alıp nigārıñ 

olduġu sarāya
7302

 gelip gördü kim şāhāne bir
7303

 sarāydır. Yap yap ķapıyı çaldıķda içeriden 

bir oġlan çıķıp gördü kim bir atlı tāze cüvān gelip yanında bir ĥidmet-kārı var. Kimi 

istersiñiz dedikde bu
7304

 gece nigār-ı ‘āleme misāfir olmaġa geldik dedikde [TDK 20a] 

aģvāli añlayıp ķapıyı açdı ve şehr-yārı içeri aldıķdan ŝoñra yine ardından ķapıyı
7305

 

muģkem ķapadı. Pes Ĥüsrev’dir atından indikde bir miķdār şurada oturuñ içeri ĥaber 

edelim deyip içeri
7306

 gitdi. [T 130a] Bir zamāndan ŝoñra yine gelip buyuruñ icāzet oldu 

deyip Ĥüsrev’iñ öñüne düşdü ve bir ‘ālí köşke getirip perdesini ķaldırdıķda
7307

 Ĥüsrev 

gördü kim ser-ā-pā şāhāne
7308

 döşemelerle döşenmiş bir zíbā köşküñ
7309

 ŝadrında períye 

                                                 
7292

 ki niçe: kim niçe M, A / kim çoķ TDK 
7293

 aķçesi: aķçesini TDK 
7294

 ‘işretler: ‘işret T 
7295

 pes: TDK’de yok 
7296

 şehr-yārı: T ve TDK’de yok 
7297

 źevķ u: źevķ TDK 
7298

 ve: M’de yok 
7299

 Şeker’iñ olduġu yeriñ ĥaberini: Şeker olduġu yeri ĥaber T, TDK 
7300

 tebdíl-i cāme edip: tebdíl olup T, TDK, A 
7301

 ve: T’de yok 
7302

 olduġu sarāya: T, TDK ve A’da yok 
7303

 bir: M’de yok 
7304

 bu: bir T 
7305

 içeri aldıķdan ŝoñra yine ardından ķapıyı: içeriye aldıķdan ŝoñra yine ardından T / içeri aldıķda yine 

ardından TDK / içeri aldıķdan ŝoñra ardından yine A 
7306

 içeri ĥaber edelim deyip içeri: içeriye ĥaber edelim deyip içeriye T, TDK 
7307

 ķaldırdıķda: ķaldırdı TDK 
7308

 şāhāne: T ve TDK’de yok 
7309

 köşküñ: köşk T, TDK 
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beñzer bir nigār-ı
7310

 nāzenín ķarār edip ķarşısında biri birinden güzel nāzenín
7311

 cāriyeler 

maķām-ı ĥidmetde šurmuşlar ve ortalıķ yere
7312

 altın şem‘-dānlarla kāfūrí-mūmlar ķonup 

köşküñ içini rūza
7313

 döndürmüşler. Pes nigār-ı nāzenín Ĥüsrev’i gördükde yerinden
7314

 

ķalķıp ķarşı geldi ve ŝafā geldiñiz ķudūmüñüzle meclisimizi
7315

 müşerref edip bizi ĥākden 

ķaldırdıñız deyip Ĥüsrev’i ŝadra geçirip kendisi de yanına oturup
7316

 ķırķ yıllıķ āşinā gibi 

ģāl ü ĥāšır ŝoruşduķdan ŝoñra
7317

 cāriyelere işāret eyledikde ortalıġa meclis getirip
7318

 

muraŝŝa‘ ķadeģlerle şarāb-ı erġuvāní sürülmege başladı. Birķaç piyāle devr edip yap yap 

şarābıñ keyfi başlarına çıķmaġa başladıķda sāzende cāriyeler de gelip ortalıġı cūşa 

getirdiler. Bir zamāndan ŝoñra iki meh-pāre nāzenín ķızlar da
7319

 ŝaçlarını ‘āşıķ göñlü gibi 

tār ü mār edip biri birine ķarşı çāl-pārelerle
7320

 raķŝa girdiler ve her biri šāvus-ı ra‘nā gibi 

zíb ü zínet ile pā-giryān ve dest-zenān oldular.
7321

 [TDK 20b] El-ķıŝŝa bu üslūb üzere [A 

36b] bir zamān ‘íş ü ‘işretler
7322

 olunup mestlikler āĥire erdikde meclisi ortalıķdan 

ķaldırıp
7323

 puple
7324

 döşekler bıraķdılar. Nigār-ı nāzeníndir bir bahāne ile ķalķıp šaşra 

çıķdı ve tamām boyda bosda kendisine beñzer bir cāriyesi vardı.
7325

 Esbābını aña giydirip 

içeri
7326

 gönderdi. Ĥüsrev’dir gelen cāriyeyi nigār-ı nāzenín ŝanıp döşege girdiler. El-ķıŝŝa 

                                                 
7310

 nigār-ı: T’de yok 
7311

 nāzenín: M’de yok 
7312

 yere: TDK’de yok 
7313

 rūza: nev-rūza T, M, TDK 
7314

 yerinden: yerden M 
7315

 ķarşı geldi ve ŝafā geldiñiz ķudūmüñüzle meclisimizi: ķarşıya geldi ve ŝafā geldiñiz ve ķademiñizle T / 

ķarşı geldi ve ŝafā geldiñiz ķademiñizle meclisimizi M / ķarşıya geldi ve ŝafā geldiñiz ķademiñizle 

meclisimiz TDK 
7316

 oturup: varıp TDK 
7317

 ģāl ü ĥāšır ŝoruşduķdan ŝoñra: ģāl ĥāšır ŝoruşduķdan ŝoñra T / ģāl ü ĥāšır ŝoruşduķda TDK 
7318

 getirip: görüp TDK 
7319

 meh-pāre nāzenín ķızlar da: māh-pāre nāzenín ķızlar T / māh-pāre nāzenín ķızlar da M, A 
7320

 çāl-pārelerle: çāl-pāreler TDK 
7321

 ve her biri šāvus-ı ra‘nā gibi zíb ü zínet ile pā-giryān ve dest-zenān oldular: ve her biri šāvus-ı ra‘nā gibi 

zíb ü zínet ile pā-giryān dost-zenān oldular TDK / M ve A’da yok 
7322

 ‘işretler: ‘işret T, M, A 
7323

 Bu kısımdan (7323. dipnot) 7422. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7324

 puple: T ve TDK’de yok 
7325

 çıķdı ve tamām boyda bosda kendisine beñzer bir cāriyesi vardı: çıķdıķdan ŝoñra tamām boyda ve bosda 

kendiye beñzerdi bir cāriyesi var idi T / çıķdıķdan ŝoñra boyda ve bosda kendiye beñzerdi bir cāriyesi var idi 

TDK 
7326

 içeri: içeriye T, TDK 
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ŝabāģ olduķda cāriye
7327

 döşekden ķalķıp nigār-ı nāzeníniñ
7328

 yanına vardı ve gece Ĥüsrev 

ile olan mācerāyı cümle ģikāyet eyledi. Pes nigārdır yerinden ķalķıp mūmla içeri
7329

 girdi. 

Ĥüsrev aŝlā bu ģālden āgāh olmayıp ŝabāģa dek nigārıñ vaŝlı ile ŝafālandım ŝanıp ķalķıp 

oturdu ve nigāra dedi kim hiç bunca zamāndan beri bu sarāya bize beñzer misāfir gelip 

sizde ķaldı mı diyü
7330

 su’āl eyledikde nigār da cevāp verip ĥayır siziñ gibi devletli ile aŝlā 

müşerref olmamışdıķ.
7331

 Kendiñiz güzel
7332

 sözüñüz šatlı ve sā’ir evżā‘ıñız hep cümle
7333

 

yerinde. Her vechle cihanda miśliñiz bulunmaz bir bí-bedelsiz
7334

 lākin bir ‘aybıñız var. 

Eger ĥāšır-ı şerífiñize
7335

 güç gelmezse ģużūruñuza ‘arż edeyim
7336

 dedikde Ĥüsrev hemān 

buyuruñ görelim dedi. Pes nigār-ı nāzenín şeh-bāzım mübārek
7337

 aġzıñız bir pāre tuz 

ķoķar dedi.
7338

 Ĥüsrev ey nigār-ı nāzenín! Ya bunuñ çāresi nedir dedikde nigār bir sene süd 

içmek gerekdir kim ol ķoķu gide dedi. El-ķıŝŝa Ĥüsrev bir miķdār muŝāģabet edip
7339

 

eglendikden ŝoñra ķalķıp sarāyına geldi ve tamām bir sene süd içip aġzı ķoķusuna ‘ilāc 

eyledi. Çünki tamām bir yıl oldu. Yine bir gece evvelki üslūb üzere nigārıñ sarāyına varıp 

‘íş ü ‘işretler olunup [T 130b] demler sürüldükden ŝoñra döşek zamānı geldikde
7340

 yine 

nigār šaşra çıķıp cāriyeyi gönderdi. Ĥüsrev de ŝabāģa deķ nāzenín
7341

 ŝanıp cāriye ile 

‘ālemler eyledi. [A 37a] Ŝabāģ olduķda cāriye nigārıñ yanına varıp gece ile olan aģvāli 

ģikāyet eyledikde nāzenín de
7342

 yerinden ķalķıp Ĥüsrev’iñ yanına vardıķda şehr-yār ŝordu 

kim hiç bu sarāya bize beñzer kimse geldi mi dedikde nigār cevāb verip geçen sene 

‘aynıyla size beñzer bir cüvān gelip ķalmışdı
7343

 lākin anıñ aġzı ķoķar idi. Siziñ ise öyle 

                                                 
7327

 cāriye: cāriyedir TDK, A 
7328

 nigār-ı nāzeníniñ: nigārıñ T, A 
7329

 içeri: içeriye T, TDK 
7330

 diyü: TDK’de yok 
7331

 devleti ile aŝlā müşerref olmamışdıķ: devletle aŝlā müşerref olmadıķ T, TDK 
7332

 güzel: güzelsiñiz ve TDK 
7333

 cümle: T’de yok 
7334

 bir bí-bedelsiz: biriye bedelsiz TDK 
7335

 şerífiñize: şerífe T, A 
7336

 edeyim: eyleyeyim T 
7337

 mübārek: T’de yok 
7338

 tuz ķoķar dedi: ķoķardı TDK 
7339

 edip: ile T, TDK 
7340

 zamānı geldikde: vaķti olduķda T, TDK 
7341

 Ĥüsrev de ŝabāģa deķ nāzenín: Ĥüsrev’dir ŝabāģa deķ nāzenín T / Ĥüsrev de ŝabāģa deķ nāzeníni A 
7342

 nāzenín de: nāzeníndir T, TDK 
7343

 ķalmışdı: ķalmışidi TDK 
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‘aybıñız yoķ. Her vechle andan güzelsiz dedi. Pes Ĥüsrev nigāra dedi kim [TDK 21a] siz 

bu sarāya gelen misāfirleriñ cümle naķşını çıķarıp her biriniñ ‘aybı ne ise a‘lā güzel bilirsiz 

ammā ne
7344

 ‘aceb kendi ‘aybıñızı görmezsiñiz
7345

 dedikde nāzenín su’āl edip
7346

 bizim 

‘aybımız nedir lüšf edip beyān buyuruñ tā ki
7347

 bir çāresini görelim üstümüzde leke
7348

 

ķalmasın dedikde Ĥüsrev cevāb verip bundan açıķ ‘ayb olmaz ki her gece bir yabancı 

ģerífle
7349

 ŝabāģa dek bir döşekde yatıp vaŝlıñızla ‘ālemi kām-rān edersiñiz.
7350

 Yazıķ kim 

bu ģüsnüñle ‘ömrüñü bunuñ gibi
7351

 yaramazlıķda telef edersin
7352

 dedi. Nigār-ı nāzeníndir 

şehr-yārdan bu sözü işitdikde cevāb verip
7353

 lüšf edip bir daĥı bu fikrde olmañ ve
7354

 

benim vaŝlımla kimseyi
7355

 kām-rān olmuş ŝanmañ. Ma‘lūm-ı şerífiñiz olsun ki bu āna 

gelince beni kimse sínesine ŝarıp murād almamışdır.
7356

 Daĥı
7357

 dünyāya gelelden beri 

erkek ile bir yere gelmeyip henüz ĥazínemiñ mührü bozulmamışdır. Belí ibtidā meclisde 

her kim olursa olsun bir yere
7358

 oturup ‘íş ü ‘işretler ederiz
7359

 lākin šaşra çıķdıķdan ŝoñra 

yine içeri giren
7360

 ben degilim cāriyelerimdir. Ķaranlıķda biri içeri
7361

 girip misāfiriñ
7362

 

yanına vardıķda beni ŝanıp ŝabāģa dek ‘āleminde olur dedi. Çünki Ĥüsrev nigārdan bu 

                                                 
7344

 ne: TDK’de yok 
7345

 görmezsiñiz: görmezsiz T, TDK 
7346

 edip: T’de yok 
7347

 ki: kim TDK 
7348

 üstümüzde leke: üstümüze leke T / üstümüze añma TDK 
7349

 ģerífle: ģeríf ile T, A 
7350

 vaŝlıñızla ‘ālemi kām-rān edersiñiz: vaŝlıñız ile ‘ālemi kām-rān eylersiz T / vaŝlıñızla ‘ālemi kām-rān 

edersiz A 
7351

 ģüsnüñle ‘ömrüñü bunuñ gibi: ģüsnle bunuñ gibi ‘ömrüñü TDK / ģüsnle ‘ömrüñüzü bunuñ gibi A 
7352

 edersin: edesiñiz A 
7353

 cevāb verip: T’de yok 
7354

 ve: T’de yok 
7355

 kimseyi: kimse T, TDK 
7356

 sínesine ŝarıp murād almamışdır: sínesine ŝarıp merām almış degildir T / síneye ŝarıp murād almış 

degildir TDK 
7357

 daĥı: T’de yok 
7358

 meclisde her kim olursa olsun bir yere: her kim olursa bir yere gelip T / meclisde her kim olursa bir yerde 

TDK 
7359

 ederiz: edip T, TDK 
7360

 içeri giren: içeriye gelen T, TDK 
7361

 içeri: içeriye T, TDK 
7362

 misāfiriñ: misāfir A 



637 

sözü işitdi. Ķalbi şehādet eyledi kim bu nāzeníniñ daĥı etegine kimse el uzatmış degil.
7363

 

[A 37b] Pes bir miķdār eglendikden ŝoñra ķalķıp sarāyına
7364

 gitdi ve cümle şehr ĥalķını 

ģużūruna da‘vet edip
7365

 Şeker’iñ aģvālini ŝorduķda cümlesi
7366

 ittifāķ eylediler kim daĥı 

ķız olup kimse ile bir yere gelmemişdir. Ancaķ bir ‘ayyāre-i
7367

 cihān olup ĥalķa dā’imā 

reng edip ibtidā kendisini gösterip ŝoñra cāriyelerini ģavāle eyler diyü şehādet eylediler. 

Pes Ĥüsrev’iñ artıķ şübhesi ķalmayıp
7368

 Şeker’i almaġa ķarār verdi
7369

 ve kendi sarāyına 

getirip niçe günler dügünler egleyip āĥir bir yere geldiler ve südü şekere ķatıp demler 

sürdüler. Andan ŝoñra Ĥüsrev Iŝfahān’dan ķalķıp Şeker’i Medāyin’e getirdi ve gece 

gündüz ‘āleminde olup bu šaríķla
7370

 Şírín’iñ hicrānı derdinden ĥalāŝ oldu. Bir
7371

 zamān 

bu ģāl üzere geçip lākin gide gide yine Şeker’den uŝanıp Şírín’iñ vaŝlı sevdāsı ģareket 

eylemege başladı. Nihāyet yine ġayret edip
7372

 göñlünden dedi kim şimdi tekrār Şírín’iñ 

vaŝlı ārzūsuna düşersem [TDK 21b] ĥalķ bize ša‘n ederler. Hemān ŝabredip şükrle
7373

 

ķanā‘at eylemek gerekdir deyip cānına cebr ederdi. [T 131a] Bu cānibden
7374

 Şírín ise 

çünki Ĥüsrev’iñ
7375

 Iŝfahān’a varıp Şeker nāmında bir ķız aldıġını işitdikde derdi tāzelenip 

yeñi başdan āh vāh eylemege başladı ve artıķ Ĥüsrev’iñ hicri āteşine ŝabreylemege 

taģammülü ķalmayıp evvelden etdigi
7376

 nāzlara peşímān olup gece gündüz Cenāb-ı Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleriniñ dergāhına tażarru‘ u niyāzlar ederdi.
7377

 Ola ki ortalıķ yerden hicrānlar 

gidip vuŝlata erem diyü yüzünü yerlere sürmekde idi.
7378

 

 

                                                 
7363

 etegine kimse el uzatmış degil: kimse etegine el urmamış ola TDK / etegine kimse el urmamış ola A 
7364

 sarāyına: sarāya T, TDK 
7365

 ĥalķını ģużūruna da‘vet edip: ĥalķı ģużūruna da‘vet olunup T 
7366

 cümlesi: cümle T, TDK 
7367

 ‘ayyāre-i: ‘ayyār-ı T, TDK 
7368

 ķalmayıp: ķalķıp T, TDK 
7369

 verdi: eyledi T 
7370

 šaríķla: šaríķ ile T 
7371

 bir: biraz A 
7372

 nihāyet yine ġayret edip: lākin yine ġayrete gelip A 
7373

 şükrle: T ve TDK’de yok 
7374

 bu cānibden: bu bu cānibden T / bu cānibde A 
7375

 Ĥüsrev’iñ: Ĥüsrev TDK 
7376

 etdigi: eyledigi T, TDK 
7377

 tażarru‘ u niyāzlar ederdi: tażarru‘ niyāzlar eylerdi TDK 
7378

 sürmekde idi: sürmekde olup T 



638 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ
7379

 ŞİKĀRA GİTDİKDE ŞÌRÌN’İÑ KÖŞKÜNE VARIP 

EGLENDİGİDİR
7380

 

 

 Rivāyet olunur ki Ĥüsrev niçe zamān şehrden šaşra bir yere gitmeyip dā’imā 

sarāyında olmaġla göñlü ŝıķılıp murād eyledi kim [A 38a] birķaç gün seyr ü şikār ķaŝdı ile 

binip ešrāf ü eknāfı
7381

 temāşā eyleye. Pes cümle a‘yān u ekābirini
7382

 yanına alıp ālāylarla 

šaşra çıķdılar ve her gün bir yerde
7383

 ŝayd u şikār edip her gece bir mesírede ķarār eyleyip 

dürlü dürlü źevķ u
7384

 ŝafālar edip ‘íş ü ‘işretler
7385

 eylediler. Bir niçe gün bu üslūb üzere 

ŝayd u şikār olunduķdan ŝoñra günlerde bir gün kendiniñ maĥŝūŝ ĥidmet-kārlarından 

birķaç oġlanla Şírín’iñ köşkü cānibine revāne oldu. Bu šarafdan
7386

 nigār-ı nāzeníne 

Ĥüsrev’iñ geleceginden ĥaber eylediklerinde emreyledi kim atınıñ ayaġı altına díbālar
7387

 

döşeyip ŝaçı için šabaķ šabaķ cevāhir ve altın ģāżır ü müheyyā
7388

 edeler. Kendisi köşküñ 

penceresinden [T 131b] gözü yollarda ķaldı.
7389

 Bir zamāndan ŝoñra Ĥüsrev köşke yaķlaşıp 

gördü kim nigār pencerede kendisine muntažır olup ayaġı
7390

 altına díbālar döşemiş.
7391

 

[TDK 22a] Gelip atından indikde üstüne altın ve cevāhirler niśār eylediler. Nigār-ı ‘ālem 

de yüzüne niķāb šutup gelip şehr-yārıñ ķoltuġuna girdi ve
7392

 ‘izzet ü ikrāmlarla köşke 

çıķardı.
7393

 Kendisi cāriyeler gibi maķām-ı ĥidmetde šurup ibtidā şarāblar
7394

 şerbetler 

çekilip andan ŝoñra simāšlar
7395

 döşenip leźíź ša‘āmlar gelip tamām mertebe şehr-yārı 

                                                 
7379

 Ĥüsrev’iñ: Ĥüsrev A 
7380

 Varıp Eglendigidir: Vardıġıdır A 
7381

 binip ešrāf ü eknāfı: sürüp ešrāf ü eknāfı T / binip ešrāf eknāfı TDK 
7382

 a‘yān u ekābirini: a‘yān u erkānı T / ekābir ü a‘yān A 
7383

 yerde: yere A 
7384

 źevķ u: źevķ TDK 
7385

 ‘işretler: ‘işret T 
7386

 šarafdan: šarafda T, TDK 
7387

 díbālar: díbāları TDK 
7388

 cevāhir ve altın ģāżır ü müheyyā: cevāhir ve altın müheyyā T / altın ve cevāhirler ģāżır ü müheyyā A 
7389

 köşküñ penceresinden gözü yollarda ķaldı: penceresinden yollara gözcüler ķoyup baķaķaldı T / 

penceresinden yollara gözlerini ķoyup baķaķaldı TDK 
7390

 ayaġı: ayaġ A 
7391

 döşemiş: döşemişdir T, TDK 
7392

 girdi ve: girip TDK, A 
7393

 ikrāmlarla köşke çıķardı: ikrāmlarla köşke çıķarıp T / ikrāmla köşke çıķardı A 
7394

 şarāblar: A’da yok 
7395

 simāšlar: simāš A 
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żiyāfet eyledi. Yemek yendikden ŝoñra Ĥüsrev bānū-yı devrāna i‘tiźār eylemege başlayıp 

dedi ki ey nigār-ı şírín-reftārım!
7396

 Dā’imā cihān bāġında ter ü tāze olup ĥāšırıñ şād olsun 

ki bize bunca ikrāmlar edip göñlümüzü ele almaġla ĥāšırımızı şād eylediñ ve insāniyyetiñ 

ile bizi utandırıp tamām mertebe żiyāfeti yerine getirip aŝlā ķuŝūr ķomadıñ. Bārekallāh 

ancaķ olur lākin güzel yüzüñüzüñ niķāblı olduġunuñ çoķluķ vechini añlayamadım.
7397

 Biz 

siziñle ķadími āşinā olup sarāyıñıza şimdi gelmiş misāfir degil iken bizi yabancı yerine 

ķoyup [A 38b] yüzüñüzü göstermedigiñiziñ münāsebetini
7398

 bilemedik dedikde nigār-ı 

‘ālem cevāb verip hemíşe şehr-yārım cihān šurduķça devletle kām-rān olup yedi iķlím dört 

gūşe şāhları ķapılarıña
7399

 ķul olsun. Bu cāriyeñiz ķadími şehr-yārımıñ
7400

 boynu baġlı ve 

cigeri šāġlı ķullarıdır
7401

 lākin çünki şehr-yārım bu ķullarına
7402

 misāfir olmaķ üzere 

geldiler. Ķonuķluġuñ
7403

 şaršı oldur ki vardıġı yerde cümle ģükm
7404

 ev ŝāģibiniñ [TDK 

22b] olmaġla emrine rām olup išā‘at ede ve aŝlā şöyle olsun böyle olsun diyü ģükm 

eylemeye. Yüzüme niķāb šutduġumuñ aŝlı oldur ki ĥalķıñ töhmetinden sālim olup
7405

 

kimse üstüme bir söz söylemege ķādir olmaya. Şehr-yārım beni kendisiniñ ģaremine alıp 

ĥātūn etmedikçe
7406

 bir daĥı yüz gösterenlerden degilim. Herkes Şeker degildir ki
7407

 

sarāyına kim gelirse āşikāre meclis ķurup atıp šuta. Şehr-yārım a‘lā Iŝfahān’a varıp 

Şeker’iñ dadını aldılar.
7408

 Hemān anıñla ŝafāda olup źevķını eylesinler. İki nigārıñ ‘aşķını 

bir göñle ķomaķ güçdür. Biz bunda dā’imā siziñ derd-i ‘aşķıñızla nālān olalım siz ise bir 

zamān
7409

 Meryem’le
7410

 demler sürüp ‘ālemler eylediñiz. Şimdi anıñ yerine daĥı zíbā 

                                                 
7396

 şírín-reftārım: şírín-reftār T, TDK 
7397

 yüzüñüzüñ niķāblı olduġunuñ çoķluķ vechini añlayamadım: yüzüñüzüñ niķāblı olduġunuñ çoķluķ vechini 

añlayamadıķ T / yüzüñüz niķāblı olduġunu çoķluķ añlayamadıķ TDK 
7398

 yüzüñüzü göstermedigiñiziñ münāsebetini: yüzüñüzü göstermedigiñiz ma‘nāsın TDK / yüz 

göstermedigiñiziñ ma‘nāsı A 
7399

 ķapılarıña: ķapılarıyla T 
7400

 bu cāriyeñiz ķadími şehr-yārımıñ: bu cāriyeñiz ķadími şehr-yārımızıñ T / bu cāriyeñizi ķadími şehr-

yārımızıñ TDK 
7401

 ķullarıdır: cāriyeleridir T, TDK 
7402

 ķullarına: cāriyelerine T, TDK 
7403

 ķonuķluġuñ: ķonuķluķ TDK 
7404

 ģükm: ģükm ŝāģibi T 
7405

 sālim olup: ŝaķınıp sālim olam T 
7406

 etmedikçe: edinmedikçe T, A 
7407

 ki: TDK’de yok 
7408

 aldılar: aldıñız TDK 
7409

 siz ise bir zamān: sen ise bir zamān TDK / sizler ise biraz zamān A 
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bir
7411

 nāzenín bulduñuz. Ne çāre biz de cānımıza cebr edip ŝabredelim görelim ŝoñu nice 

olur deyip bunuñ gibi niçe nāzlar eyledikde
7412

 Ĥüsrev tekrār söze gelip dedi kim ey nigār-ı 

nāzenínim! Egerçi eyledigiñ cümle ‘itāblarıñ
7413

 her biri bir zehirli ĥançerdir lākin baña 

birer kāse şerbet olup sen cevr eyleseñ de biz lüšf ŝayarız. ‘İtāb olursa da olsun tek senden 

olsun ki seniñ bize ‘itābıñ cümle lüšf u keremdir lākin
7414

 ey benim sehí servim! Ben niyāz 

edip yalvardıķça sen
7415

 nāz edip bizden ķaçınma ve bize ibtidā lüšflar gösterip ŝoñra 

eyledigiñ iģsānlarıñı yine pāy-māl edip
7416

 bizi cefāña lāyıķ görme kim bunca [A 39a] 

zamāndan beri seniñ ‘aşķıñ [T 132a] derdi ile nālān ve
7417

 ģasretiñ elemi ile giryān 

olmuşumdur.
7418

 Ģālā bir dem rāģat ümmídi ile ayaġıña gelmişken
7419

 bizi cefāya šutmaġla 

eski derdimizi tāzeleme. Muķaddem olan işleriñ cümlesine peşímān oldum. Ģālā ol eski 

ŝuçlarımı
7420

 aġzıña almayıp keder verir
7421

 sözlerle
7422

 [M 130a] ķalbimi períşān eyleme 

ki
7423

 bir dem seniñle muģabbet üzere ‘ālem edelim ve eski küdūretleri ĥāšırdan çıķarıp 

yine evvelki gibi źevķ u ŝafā yollarına
7424

 gidelim. Cümle ŝuçlarımı senden a‘lā bilirken
7425

 

birer birer ŝayıp yüzüme urmaġıñ ne fā’idesi var? Lüšf edip bu cefā-kārlıķları bıraġıp nā-

şād göñlümüzü ġamdan āzād eyleñ diyü niyāz eyledikde tekrār Şírín cevāb verip ey şehr-

yār-ı cihān-dārım! Hemíşe cihān bāġında [TDK 23a] şād u ĥandān olup źevķ u ŝafāyla
7426

 

dünyālar šurduķça ber-devām olasız. Henüz daĥı eyledigiñiz cefālardan birini aġzıma 

almadan ne
7427

 tíz feryāda başladıñız ve
7428

 daĥı bizden aŝlā cevr görmeden ne ‘aceb 

                                                                                                                                                    
7410

 Meryem’le: Meryem ile T, A 
7411

 zíbā bir: bir zíbā T, TDK 
7412

 eyledikde: edip T, TDK 
7413

 eyledigiñ cümle ‘itāblarıñ: cümle eyledigiñ ‘itāblarıñ T / cümle eyledigiñ ‘itāblar TDK 
7414

 lākin: TDK’de yok 
7415

 sen: A’da yok 
7416

 edip: eyleyip T, A 
7417

 ve: TDK’de yok 
7418

 olmuşumdur: olmuşdur A 
7419

 ile ayaġıña gelmişken: iyābıña gelmişken T / ile ayaġıña gelmişiken TDK 
7420

 ŝuçlarımı: ŝuçları A 
7421

 verir: TDK’de yok 
7422

 7323. dipnottan buraya (7422. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7423

 ki: kim M, TDK, A 
7424

 źevķ u ŝafā yollarına: źevķ u ŝafā yoluna T / źevķ ŝafā yoluna TDK 
7425

 cümle ŝuçlarımı senden a‘lā bilirken: cümle senden a‘lā bilirken T / cümleden a‘lā bilirsin ki ‘ayb TDK 
7426

 źevķ u ŝafāyla: źevķ ŝafā ile T / źevķ u ŝafā ile TDK 
7427

 almadan ne: almadım TDK 
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ĥāšırıñız períşān olup šabí‘atiñiz ŝıķıldı. Siziñ bunca zamāndan beri bize eyledigiñiz cevr ü 

cefānıñ
7429

 biñde birini size eyler olsaķ
7430

 ģāliñiz nice olurdu? Lāyıķ mıdır ki beni bunca 

zamāndan beri dār u
7431

 diyārımdan cüdā eylediñiz ve
7432

 böyle tenhā yerlerde zār u ser-

gerdān edip bir kerre yād eylemediñiz? Daĥı ģüsnüm bāġı ter ü tāze olup cihān ĥalķı 

arasında güneş gibi meşhūr iken bizi ayaķlar altında pāy-māl buyurduñuz ve kendiñiz
7433

 

varıp gāh Rūm’dan ve gāh Iŝfahān’dan nigār-ı nāzenínler alıp her
7434

 biri ile niçe zamān 

źevķ u ŝafālar edip ben esíri
7435

 hicrānıñız āteşiyle
7436

 kebāb eylemişken
7437

 şimdi yine nāzı 

siz edip eski mācerāları aġzıña alma diyü ‘itāb da eylemek istersiñiz
7438

 dedikde Ĥüsrev 

gördü kim nigār-ı nāzenín tamām mertebe kendisinden intiķām almaġa fırŝat bulmaġın 

šurmadan nāz eylemekden [A 39b] ferāġat eylemez. Pes yalvarmaġa başlayıp dedi kim ey 

rūģ-ı revānım ve
7439

 ey maķŝūd-ı cānım! Ey iki
7440

 gözüm nūru ve ey maģzūn göñlümüñ 

sürūru! Niçe bir felek-i nā-bekār gibi derdiñle šopšolu olan ķalbimi ĥarāb edersin ve
7441

 

dürlü dürlü sitemlerle ĥāšırımı períşān edip hicrān yollarına gidersin. Ne var bu
7442

 ‘āşıķ-ı 

maģzūnuñu şād eyleseñ ve bu ölmüş ķuluñu āzād eyleseñ?
7443

 Ey nigār-ı nāzenínim! Lüšf 

edip
7444

 sínemde olan eski yāreleriñ üstüne tāze şerģalar açma ve bizi ģasretiñle helāk 

olmaġı
7445

 lāyıķ görüp yanımızdan ķaçma. Bu gecelik sarāyıñıza
7446

 gelmiş misāfiriñ 

                                                                                                                                                    
7428

 ve: T’de yok 
7429

 eyledigiñiz cevr ü cefānıñ: eylediñiz cevr-i cefānıñ T 
7430

 eyler olsaķ: etselerdi T, TDK / eyleselerdi M 
7431

 dār u: dār M 
7432

 ve: TDK’de yok 
7433

 ve kendiñiz: kendiñiz TDK / M’de yok 
7434

 nigār-ı nāzenínler alıp her: nāzenín nigārları alıp her T, TDK / nigār-ı nāzenínler alıp M 
7435

 źevķ u ŝafālar edip ben esíri: źevķ ŝafālar edip ben sarāy TDK 
7436

 āteşiyle: āteşi ile T, M, A 
7437

 eylemişken: eylemişiken T, TDK 
7438

 ‘itāb da eylemek istersiñiz: ‘itāb eylemek istersiz T / ‘itāb da eylemek istersiz TDK 
7439

 ve: TDK’de yok 
7440

 iki: A’da yok 
7441

 ve: TDK’de yok 
7442

 bu: M’de yok 
7443

 ve bu ölmüş ķuluñu āzād eyleseñ: ve bu ölmüş mübāregi āzād eyleseñ A / T ve TDK’de yok 
7444

 lüšf edip: TDK’de yok 
7445

 olmaġı: olmaġla T, TDK 
7446

 sarāyıñıza: sarāyıñızda TDK 
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ĥāšırını yıķıp reddeylemegi revā görmeñ ve ķapıñızda
7447

 ĥākle yek-sān [M 130b] olan 

kimseniñ nā-murād ķalmasına himmet buyurmañ. Eger viŝāle çāre olmazsa bārí mübārek 

cemāliñizde olan niķābı giderip meclisimizi münevver eyleñ ve dídārıñızla bir dem bu 

‘āşıķ-ı nā-şādıñızı
7448

 müşerref eyleñ. Zírā niçe demdir ki cemāliñiz ģasretiyle
7449

 zār u 

zebūn oldum. Ferhād gibi bizi de derdiñle helāk eyleme ve anıñ başına gelen ģālleri [T 

132b] bizim başımıza da getirme deyip bunuñ gibi niçe niyāzlar edip yalvaragördü lākin 

Şírín aŝlā uġratmayıp cevāb verdi kim ey şehr-yār-ı cihān-dārım! Dā’imā baĥtıñız açıķ 

olup devlet ü iķbāliñiz günden güne [TDK 23b] ziyāde olsun. Hiç cihānda iki nigāra ‘āşıķ 

olmaķ olur mu? Siziñ ģālā yanıñızda olan nigār-ı nāzeníniñ
7450

 etegini muģkem šutup 

źevķı
7451

 ile ŝafāda oluñ ve bizi de kendi ģālimize ķoyup cefā eylemeñ. Mādāmki bu 

cāriyelerini kendilerine ĥātūn eylemeyeler bir daĥı yüz göstermek muģāldir deyip niçe 

yemínler eyledi.  

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ KÖŞKDEN
7452

 ĶALĶIP BĀR-GĀHINA GELDİKDE 

ŞĀVUR’A ŞÌRÌN’DEN ŞİKĀYET
7453

 EYLEDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki çünki Ĥüsrev gördü ki
7454

 Şírín’e her ne ķadar yalvardı ise aŝlā 

söz geçmeyip ‘inādını elden bıraķmadı. Niçe kerre niyāz edegördü aŝlā sözünü
7455

 [A 40a] 

diñlemeyip her birine acı cevāblar verip bunuñ gibi sözlerle dün yarısı olup baş aġrısından 

ġayrı bir şey ģāŝıl olmadıķda hemān Ĥüsrev yerinden
7456

 ķalķıp atına süvār olup ordusuna 

gelip bār-gāhına girdi.
7457

 Şāvur’u yanına çaġırdı ve
7458

 ortalıġı tenhālayıp dedi kim bugün 

                                                 
7447

 görmeñ ve ķapıñızda: görme ķapıñızda ķapıñızda T / görme ķapıñızda TDK 
7448

 ‘āşıķ-ı nā-şādıñızı: ‘āşıķ-ı nā-şādı T, TDK 
7449

 ģasretiyle: ģasreti ile M, A 
7450

 nigār-ı nāzeníniñ: nāzeníniñ M 
7451

 źevķı: źevķ A 
7452

 köşkden: köşkünden TDK 
7453

 şikāyet: ģikāyet TDK 
7454

 ki: kim T, M, A 
7455

 edegördü aŝlā sözünü: edegördüm aŝlā sözümü T 
7456

 Ĥüsrev yerinden: yerinden Ĥüsrev T 
7457

 ordusuna gelip bār-gāhına girdi: orduya geldi ve bār-gāha girip M / oršuya geldi ve bār-gāhına girip 

TDK, A 
7458

 yanına çaġırdı ve: yanına çaġırıp T / çaġırdı ve M / yanına çaġırdı TDK 
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Şírín’iñ köşküne varıp gece anda ķalmaġa ķarār vermişdik lākin ol Tengri
7459

 žālimi bize 

aŝlā yüz vermeyip
7460

 ‘itābdan ġayrı aġzından bir šatlı söz işitmedik.
7461

 Her ne ķadar ki 

muķaddemā eyledigimize peşímānlıķ gösterip ‘öźrler edegördük
7462

 aŝlā šaş yüregine te’śír 

eylemeyip rām olmadı ve acı sözlerle göñlümüzü períşān edip niçe küstāĥlıķlar eyledi. 

Āĥir-kār gördük ki
7463

 bir vechle söz ķabūl eylemez. Pes ķalķıp bār-gāhımıza geldik deyip 

olan mācerāyı cümle Şāvur’a bir bir
7464

 taķrír eyledi. Şāvur Ĥüsrev’den bu ģikāyeyi 

işitdikde yer öpüp du‘ālar eyledi ve dedi kim şehr-yārım ‘āşıķ ile ma‘şūķ arasında [M 

131a] bunuñ gibi niçe nāz u niyāzlar olagelmişdir. Hemān Şírín degil cümle nāzenínler 

buncılayın acı sözlü olup ‘āşıķlarına nāz edegelmişdir. Bundan aŝlā mübārek ĥāšırıñıza 

ġam getirmeyip ŝafāñızda oluñ. Ümmíddir ki yaķınlarda cümle ortalıķda olan küdūretler 

gidip źevķ u ŝafāyla
7465

 nigārı alıp bir yere gelirsiz ve bunca zamāndan beri çekilen ġamları 

ferāmūş edip niçe ‘ālemler edersiz.
7466

 Nāzenínler
7467

 egerçi gāhí bunuñ gibi
7468

 serdlik 

gösterip ‘inād eylerler lākin gide gide yavaşlayıp rām olmaları
7469

 muķarrerdir. Şehr-yārım 

bu ĥuŝūŝdan ötürü aŝlā elem üzere
7470

 olmayıp birķaç gün daĥı ŝabreylesinler ŝoñu 

selāmetdir deyip bunuñ gibi sözlerle Ĥüsrev’e tesellíler
7471

 verdi. Ezín cānib çünki Ĥüsrev 

nigārıñ köşkünden ķalķıp [TDK 24a] bār-gāhına gitdi. Şírín eyledigi işe
7472

 ziyāde peşímān 

olup [A 40b] ģayf kim şehr-yār-ı cihānım gelip bu ķadar niyāz eylemişken
7473

 aŝlā sözünü 

ķulaġıma ķomayıp niçe cefālar eyledim diyü mātemler eylemege başladı ve
7474

 oturup 

šurmaġa ķudreti ķalmayıp deli dívāne oldu. Āĥir-kār [T 133a] gördü kim ŝabra 

                                                 
7459

 ķalmaġa ķarār vermişdik lākin ol Tengri: ķarār vermege nižām vermişidik lākin ol Tengri T / ķalmaġa 

ķarār vermişidik lākin ol Tañrı TDK 
7460

 bize aŝlā yüz vermeyip: aŝlā yüz göstermeyip T / aŝlā yüz vermeyip A 
7461

 aġzından bir šatlı söz işitmedik: aġzından bir šatlı söz işitmedik ve TDK / bir šatlı söz işitmedik ve A 
7462

 peşímānlıķ gösterip ‘öźrler edegördük: peşímān olduġumuzu ve ‘öźrler ederek gördük TDK 
7463

 ki: TDK’de yok 
7464

 cümle Şāvur’a bir bir: cümle Şāvur’a M / Şāvur’a bir bir TDK / cümle Şāvur’a birer birer A 
7465

 źevķ u ŝafāyla: źevķ u ŝafā ile T / źevķ ŝafā ile TDK 
7466

 niçe ‘ālemler edersiz: niçe ‘ālemler edersin TDK / ‘ālemler edersiz A 
7467

 nāzenínler: nāzeníniñ T, TDK 
7468

 gibi: M’de yok 
7469

 yavaşlayıp rām olmaları: yavaşlanıp rām olmaları daĥı T, TDK 
7470

 elem üzere: elem-zede TDK, A 
7471

 tesellíler: tesliyetler T, M, A 
7472

 Şírín eyledigi işe: eyledigi işe TDK / Şírín eyledigi A 
7473

 eylemişken: eylemişiken TDK 
7474

 ve: M ve A’da yok 
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taģammülü
7475

 ķalmayıp āteş-i ‘aşķ ‘alevlenip yüregini yaķmaġa
7476

 başladıķda nā-çār 

ķıyāfetini tebdíl edip erkek libāsları
7477

 giydi ve bir ata süvār olup yapyalñız ķandesiñ 

Ĥüsrev’iñ ordusu diyü ķaranlıķ gecede yola girdi. Hele ne ģāl ise biñ belāyla
7478

 gelip 

Ĥüsrev’iñ bār-gāhına yaķlaşdıķda gördü kim cümle bekçiler uyķuya varıp ortalıķda cān u 

cinden kimse yoķ.
7479

 Ola ki Şāvur’u bulaydım diyü bār-gāhıñ ešrāfını
7480

 šolanmaġa 

başladı. Meger Ĥüsrev de Şāvur ile bir
7481

 miķdār muŝāģabet eyledikden ŝoñra uyķuya 

varmaġla Şāvur šaşra çıķıp bār-gāh öñünde šururken gördü kim bir atlı dil-ber-i ra‘nā 

šurmadan āheste āheste ešrāfı šolanıp gezer.
7482

 Perí misin kimsin
7483

 böyle geç vaķtde ne 

gezip šurursun dedikde nigār-ı nāzenín Şāvur’u sesinden bilip yanına geldi ve atından inip 

yaķın geldikde Şāvur da gördü kim gelen nigār-ı nāzeníndir. Ŝafā geldiñiz deyip 

görüşdüler ve bir yere oturup ģāl [M 131b] ü ĥāšır
7484

 ŝoruşdular. Āĥir-kār nigār-ı 

nāzenín
7485

 Ĥüsrev’e eyledigi küstāĥlıġı beyān eyleyip ķıŝŝayı evvelinden āĥirine dek
7486

 

ģikāyet eyledikden ŝonra dedi kim ģālā cümle
7487

 eylediklerime peşímān olup saña geldim 

ki
7488

 ortamıza girip beni şehr-yārla
7489

 barışdırasın
7490

 lākin öyle isterim ki ŝabāģ olup 

şehr-yār meclis ķurup cümle muŝāģibleri ve sāzendeleri ģużūruna cem‘ olduķda
7491

 beni 

bir gūşeye ķo kim bir miķdār ıraķdan şehr-yārımı görüp meclisi temāşā edeyim
7492

 ve biri 

daĥı bu kim beni şehr-yār nikāģla alıp kendisine ĥātūn eylesinler kim böyle períşān 

                                                 
7475

 ŝabra taģammülü: ŝabr u taģammülü T / ŝabra taģammül M 
7476

 yüregini yaķmaġa: yüregi yanmaġa M 
7477

 libāsları: libāsı M, A / libāslarını TDK 
7478

 belāyla: belā ile TDK / belāyile A 
7479

 cān u cinden kimse yoķ: cān cinden kimse yoķdur T, TDK 
7480

 ešrāfını: ešrāfına T, TDK 
7481

 Şāvur ile bir: Şāvur’la TDK 
7482

 gezer: gezerken T, TDK 
7483

 perí misin kimsin: biri sen kimsiñ T / perí misin M / perí sen kimsin TDK 
7484

 ģāl ü ĥāšır: ĥāšır T / TDK’de yok 
7485

 āĥir-kār nigār-ı nāzenín: āĥir nigār-ı nāzenín M / āĥir-kār nāzenín A 
7486

 āĥirine dek: āĥir dek T / āĥirine varınca M 
7487

 cümle: M’de yok 
7488

 geldim ki: geldikde TDK 
7489

 şehr-yārla: şehr-yār ile T, M, A 
7490

 barışdırasın: görüşdüresin TDK 
7491

 olduķda: olunduķda TDK 
7492

 şehr-yārımı görüp meclisi temāşā edeyim: şehr-yārı görüp meclisi temāşā edeyim M, A / şehr-yārımı 

görüp temāşā edeyim meclisi TDK 
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gezmekden šāķatim šāķ oldu. Eger bu maŝlaģatı yerine
7493

 getirirseñ [A 41a] ne güzel ve 

eger olmazsa başımı alıp çıķıp giderim. Bir daĥı cihānda tozumu bile göremezsiñiz
7494

 

dedi. Şāvur nigār-ı nāzeníniñ murādını añladıķda baş üstüne deyip ĥidmetler eyledi ve 

nigārıñ atını ĥidmet-kārlara verip kendisini alıp çadırına
7495

 götürdü. Oturup ŝabāģa dek 

muŝāģabet edip eglendiler. Çünki ŝabāģ oldu. Şāvur’a Ĥüsrev šarafından ādem gelip [TDK 

24b] şehr-yār seni ister dedikde ķalķıp Ĥüsrev’iñ ģużūruna varıp
7496

 du‘ālar edip maķām-ı 

ĥidmetde šurdu. Pes Ĥüsrev dedi kim bu gece bir vāķı‘a gördüm. Seni ģużūruma anıñ 

için
7497

 çaġırdım ki göreyim nice ta‘bír edersin. Düşümde ġāyetle güzel bir bāġa girmişim 

ki aŝlā ‘ömrümde
7498

 anıñ gibi bāġ görmemişdim.
7499

 Pes içinde
7500

 gezerken elime bir 

kāfūrí yanmış
7501

 mūm vermişler. Alıp anıñla temāşā eyledim dedikde Şāvur du‘ālar edip 

şehr-yārım bu vāķı‘anıñ ta‘bíri günden rūşendir. Yaķında Şírín’i alıp anıñla niçe źevķ u 

ŝafālar
7502

 edip demler sürseñiz gerekdir.
7503

 Ol şem‘-i kāfūrí Şírín’e işāret olup ol bāġ u 

bāġ-çe źevķ u ŝafādan ‘ibāretdir. Hemān bu vāķı‘anıñ şenligine bugün
7504

 bir ‘ālí meclis 

ķurulup źevķ u ŝafālar olunmaķ gerekdir dedikde Ĥüsrev ma‘ķūl deyip emreyledi kim bir 

‘ālí
7505

 bār-gāh ķurup meclisi ģāżır ü müheyyā edip cümle [T 133b] sāzende vü 

muŝāģiblere ĥaber edeler.
7506

 Pes fermān üzere bir müferriģ yerde bir ‘ālí bār-gāh ķurup 

cümle meclis esbābını ģāżır ü
7507

 müheyyā eylediler. Muŝāģibler ve sāzendeler gelip yerli 

yerlerinde
7508

 ķarār eylediler. Bir zamāndan ŝoñra Ĥüsrev de gelip geçip taĥtında
7509

 oturup 

                                                 
7493

 yerine: T’de yok 
7494

 göremezsiñiz: göremezsiz TDK 
7495

 çadırına: çadıra M 
7496

 varıp: gidip TDK 
7497

 anıñ için: anıñiçin M, TDK / anıñ’çin A 
7498

 ‘ömrümde: ‘ömre T 
7499

 görmemişdim: görmemişimdir TDK 
7500

 içinde: içini M, A 
7501

 bir kāfūrí yanmış: bir kāfūrí T, TDK / kāfūrí yanmış M 
7502

 niçe źevķ u ŝafālar: niçe źevķ ŝafālar TDK / źevķ u ŝafālar A 
7503

 sürseñiz gerekdir: sürersiñiz ve TDK 
7504

 bugün: T ve TDK’de yok 
7505

 ‘ālí: ‘ālí meclis M 
7506

 ĥaber edeler: ĥaberler edeler TDK / ĥaber edeler. Pes fermān üzere bir müferriģ yerde bir ‘ālí bār-gāh 

ķurup meclisi ģāżır ü müheyyā edip cümle sāzende vü muŝāģiblere ĥaber edeler A 
7507

 ģāżır ü: T ve TDK’de yok 
7508

 yerlerinde: yerinde T, TDK, A 
7509

 geçip taĥtında: taĥtında TDK / geçip A 
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‘íş ü ‘işretlere
7510

 başlandı. [TDK 25a] Pes Şāvur Şírín’i tebdíl getirip ĥidmet-kārlarıñ 

ardında
7511

 bir tenhā yere ķoyup açmazdan [A 41b] sāzendelere tenbíh eyledi kim hep 

cümle ‘āşıķ ile ma‘şūķ arasında olan nāz ü niyāza müte‘alliķ türküler yırlayıp
7512

 şehr-yārı 

şevķa getireler. Pes sím-ten sāķíler elinden
7513

 altın piyāleler devr eylemege başlayıp 

kelleler germ ve
7514

 síneler nerm olduķda sāzendeler de
7515

 sāzlarını
7516

 çalmaġa başlayıp 

‘aşķ u şevķ verir türküler yırlamaġa
7517

 başlayıp gitdikçe meclis ehliniñ şevķı ziyāde olup 

yaķalar çāk olunmaġa başladıķda
7518

 Şírín oturduġu yerde artıķ ŝabredemeyip
7519

 kendisini 

żabš edemedi ve bí-iĥtiyār bir āh eyledi kim felek āyínesini siyāh eyledi.
7520

 Pes nigār-ı 

nāzeníniñ āvāzı
7521

 Ĥüsrev’iñ ķulaġına šoķunduķda ol da bir āh eyledikde Şāvur Ĥüsrev’iñ 

yanına varıp Şírín’iñ tebdíl olup
7522

 meclise geldiginden ĥaber verip vāķi‘ aģvāli
7523

 bir bir 

beyān eyledi. Pes Ĥüsrev emreyledi kim cümle meclisde olanlar šaşra gidip ortalıķ ĥalvet 

ola. Fermān üzere erbāb-ı meclis çil yavrusu gibi šaġılıp kimse ķalmadıķda Ĥüsrev 

yerinden ķalķıp Şírín ile buluşdular ve birbiriyle görüşüp öpüşdüler ve
7524

 meclise gelip 

biraz ŝoģbet olunduķdan ŝoñra emreyledi şehrden gümüş tekerlekli altın ‘arabalar 

getirdiler.
7525

 Nigār-ı nāzenín de
7526

 ‘arabaya binip Ĥüsrev’iñ sarāyına gitdi. Ĥüsrev de
7527

 

                                                 
7510

 ‘işretlere: ‘işrete M, A / Bu kısımdan (7510. dipnot) 7538. dipnota kadar olan kısım kopuk varak 

nedeniyle M nüshasında yoktur.  
7511

 ardında: T’de yok 
7512

 yırlayıp: ırlayıp T, A 
7513

 elinden: T’de yok 
7514

 başlayıp kelleler germ ve: başladı kelleler germ T, TDK 
7515

 sāzendeler de: sāzendelerle TDK / sāzendeler A 
7516

 sāzlarını: sāzını T, A 
7517

 yırlamaġa: ırlamaġa T 
7518

 gitdikçe meclis ehliniñ şevķı ziyāde olup yaķalar çāk olunmaġa başladıķda: ŝabra taģammüle yer 

ķalmayıp T / ŝabr u taģammüle yer ķalmayıp TDK 
7519

 ŝabredemeyip: ŝabr u taģammülü ķalmayıp A 
7520

 eyledi: edeyazdı T, TDK 
7521

 āvāzı: T’de yok 
7522

 olup: ile T / A’da yok 
7523

 aģvāli: ģāli A 
7524

 birbiriyle görüşüp öpüşdüler ve: biri biriyle görüşüp öpüşdüler T / biri biri ile görüşüp öpüşdüler ve TDK 
7525

 emreyledi şehrden gümüş tekerlekli altın ‘arabalar getirdiler: emreyledi kim şehr gümüş tekerlekli altın 

‘araba getireler T / emreyledi kim şehrden gümüş tekerli altın ‘araba getireler TDK 
7526

 de: TDK’de yok 
7527

 Ĥüsrev de: šaşradan T 
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artıķ şikārını aldıķdan ŝoñra eglenmeyip ķalķıp şehre gelip
7528

 ertesi bir ‘ālí dívān edip 

cümle a‘yān-ı devlet ve erkān-ı salšanat ģużūruna geldiklerinde ‘ulemāsı gelip kendi
7529

 

āyínleri üzere Şírín’i şehr-yāra nikāģ eylediler. Andan ŝoñra dügüne başlanıp
7530

 niçe 

günler şenlikler ve
7531

 temāşālar olunduķdan ŝoñra bir mübārek sā‘atde ‘āşıķ ile ma‘şūķ bir 

yere gelip [T 134a] biri birinden murād alıp murād verdiler ve bunca zamāndan beri 

çekdikleri ġam u ġuŝŝaları ferāmūş edip źevķ u ŝafāyla
7532

 murādlarına erdiler. 

 

[A 42a] BU MAĢAL ĤÜSREV
7533

 OĠLU ŞÌRŪYE’NİÑ EMRİ İLE ĶATL OLUNUP 

ŞÌRÌN DE KENDİSİNİ
7534

 HELĀK EYLEDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki
7535

 Ĥüsrev ile Şírín bir araya geldikden ŝoñra
7536

 niçe zamān źevķ 

u
7537

 ŝafāda olup bu köhne cihānda demler sürüp ‘ālemler eylediler. Āĥir-kār ‘ömrleri 

tamām olup her biri bir šaríķla cihāndan göçdüklerini bu yüzden rivāyet eylemişlerdir ki 

Ĥüsrev’iñ Meryem bānūdan bir oġlu
7538

 [M 132a] olmuş idi ki
7539

 adına Şírūye derlerdi.
7540

 

Ġāyetle yaramaz bir
7541

 oġlan olmaġla Şírín’e ‘āşıķ olup āh n’olaydı
7542

 nigār-ı nāzenín bir 

šaríķla
7543

 [TDK 25b] elime gireydi diyü dā’imā fikrde idi. Ĥüsrev de Şírūye’yi 

gördükçe
7544

 bu oġlandan ĥayr gelmez. Elbette bir gün bizim başımıza bunuñ yüzünden bir 

                                                 
7528

 şehre gelip: şehrde T, TDK 
7529

 geldiklerinde ‘ulemāsı gelip kendi: geldikde ‘ulemāsı gelip kendi TDK / geldiklerinde ‘ulemāsı gelip A 
7530

 başlanıp: başlayıp TDK 
7531

 ve: edip T, TDK 
7532

 źevķ u ŝafāyla: źevķ ŝafā ile TDK 
7533

 Ĥüsrev: Ĥüsrev’i T, TDK 
7534

 Oġlu Şírūye’niñ Emri ile Ķatl Olunup Şírín de Kendisini: Oġlu Şírūye Ķatl Edip Şírín de Kendiyi TDK / 

Şírūye’niñ Emri ile Ķatl Olunup Şírín de Kendisini A 
7535

 ki: kim A 
7536

 geldikden ŝoñra: geldikde T 
7537

 źevķ u: źevķ TDK 
7538

 7510. dipnottan buraya (7538. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7539

 olmuş idi ki: olmuş idi M, A / olmuşidi ki TDK 
7540

 derlerdi: derler idi T, M, A 
7541

 ġāyetle yaramaz bir: ġāyet ile yaramaz T / ġāyet ile yaramaz bir A 
7542

 n’olaydı: vāh M 
7543

 šaríķla: šaríķ ile T, A 
7544

 gördükçe: gördükde T, TDK 
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fesād gelmesi
7545

 muķarrerdir deyip ne tedbír edecegini bilmezdi. Günlerde bir gün ol 

zamānıñ
7546

 ‘āķillerinden cümleden ziyāde ‘ilm ü ģikmet
7547

 ŝāģibi bir kimse var idi ki
7548

 

adına Büzürg Ümmíd derler idi.
7549

 Ĥüsrev anı
7550

 ģużūruna çaġırıp oġlu Şírūye’den vāfir 

şikāyetler
7551

 eyleyip dedi kim bu bed-baĥt oġlanıñ šāli‘ini yoķlayıp öyle bulmuş idik ki 

bizim devletimiz bunuñ yüzünden
7552

 períşān ola. Pes ne çāre eylesek ki bunuñ şerrinden 

emín olsaķ dedikde Büzürg Ümmíd du‘ālar edip şehr-yārım tāzelik hevāsıyla şeh-zāde 

rıżā-yı hümāyūnuñuz üzere ģareket eylemediginden yaramaz olmaķ lāzım gelmez. Gide 

gide cümle eyledigi işlerden ferāġat edip uŝlu edebli olur. Lüšf edip bu sevdāyı mübārek 

ĥāšırıñıza getirmeñ deyip niçe naŝíģatler eyledi. Ĥüsrev de n’eylesin nā-çār açmaz ķoyup 

bu ģāl üzere bir
7553

 zamān geçdi. Āĥir-kār Şírūye el altından bir ālāy eşķıyāyla
7554

 ittifāķ 

edip ol zamān şehr-yārları cümle āteş-perest olmaġla Ĥüsrev de bir gün āyín-i bāšılı üzere 

āteş-ĥāneye gitmişdi.
7555

 Pes Şírūye fırŝatı ġanímet bilip babasına ‘iŝyān eyledi ve yerine 

taĥta oturup [A 42b] bir miķdār ādem gönderdi varıp Ĥüsrev’i šutup
7556

 Şírín ile bir yere 

ģabs eylediler. Ĥüsrev egerçi tāc u taĥtından ayrıldıġından ķasāvete düşdü lākin Şírín ile 

bir yerde
7557

 olduġundan ģažž eyleyip bir
7558

 zamān biri birine tesellíler
7559

 verip eglenirler 

idi ve gece gündüz
7560

 Şírín Ĥüsrev’e ģikāyeler söyleyip ĥāšırını ele almaķda idi. Bir gece 

ikisi bir yere gelip
7561

 bir döşege girip yatdıķlarında Şírūye šarafından bir ādem gelip 

                                                 
7545

 bir gün bizim başımıza bunuñ yüzünden bir fesād gelmesi: bizim başımızı bir yüzden fesāda uġratması T, 

TDK 
7546

 zamānıñ: zamāneniñ T, TDK 
7547

 cümleden ziyāde ‘ilm ü ģikmet: cümleden ziyāde ‘ilm ģikmet M / cümle ziyāde ‘ilm ü ģikmet TDK 
7548

 ki: kim M, A 
7549

 derler idi: derleridi TDK 
7550

 Ĥüsrev anı: Ĥüsrev T, TDK / Ĥüsrev’i M 
7551

 şikāyetler: şikāyet T, TDK 
7552

 yüzünden: yüzden M 
7553

 bir: biraz M, A 
7554

 eşķıyāyla: eşķıyā ile T, TDK, A 
7555

 gitmişdi: gitmiş idi T, M / gitmişidi TDK 
7556

 šutup: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
7557

 ģabs eylediler. Ĥüsrev egerçi tāc u taĥtından ayrıldıġından ķasāvete düşdü lākin Şírín ile bir yerde: ģabs 

edip Ĥüsrev egerçi tāc u taĥtından ayrıldıġından ķasāvete düşdü lākin Şírín ile bir yerde T / TDK’de yok 
7558

 bir: biraz M, TDK, A 
7559

 tesellíler: tesliyetler T, M, A 
7560

 gündüz: T ve TDK’de yok 
7561

 bir yere gelip: M ve TDK’de yok 
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kemend atıp
7562

 šamıñ üstüne çıķdı ve
7563

 aşaġı inip içeri
7564

 girdi. Ĥüsrev’iñ gögsüne bir 

ķılıç urup cigerine varınca bir ‘ažím yāre açdıķdan
7565

 ŝoñra yine ‘acele ile geldigi yerden 

ķaçıp nā-bedíd oldu. Ĥüsrev’dir bu acı ile uyķudan [M 132b] uyanıp gördü kim kendiniñ 

işi tamām olmuş. Ġāyet
7566

 ŝuŝadıġından ķaŝd eyledi kim Şírín’den bir içim ŝu isteye. 

Gördü kim nigār-ı nāzenín tamām uyķusunda olmaġla uyandırmaġa ķıyamayıp 

ŝusuzluġa
7567

 ŝabreyledi ve bu ģālle cānını teslím eyledi.
7568

 [T 134b] Pes Şírín bir
7569

 

zamāndan ŝoñra uyanıp gördü kim Ĥüsrev’iñ işi tamām olup cihāndan gitmiş. Feryād edip 

ŝaçını yolmaġa başladı. Bu ĥaberdir ortalıġa yayılıp ĥalķ mātemler eylediler. Ŝabāģ 

olduķda el altından Şírūye šarafından Şírín’e
7570

 ĥaber geldi ki nigār-ı nāzenín aŝlā elem 

[TDK 26a] üzere olmayıp ŝafāsında olsunlar. ‘Ādet üzere bir haftaya dek Ĥüsrev için 

mātem olunduķdan
7571

 ŝoñra yanıma alıp Ĥüsrev’den ziyāde ikrāmlar edip ne ķadar ĥazíne 

vü mālım var ise cümlesini aña teslím eyleyeyim deyip niçe va‘deler eyledi.
7572

 Pes Şírín 

bu ĥaberi işitdikde ne güzel cānıma minnetdir deyip rıżā ŝūretleri
7573

 gösterdi. Pes ekābir 

u
7574

 a‘yān gelip Ĥüsrev’iñ cenāzesini ģarírlere ŝarıp türbesine götürdüklerinde Şírín de 

bile gidip içeri
7575

 ķoduķlarında [A 43a] yanında olanlara siz bir pāre šaşra çıķıñ
7576

 benim 

işim vardır deyip ĥalķ da šaşra
7577

 çıķdıķlarında hemān Ĥüsrev’iñ üstünde olan ģaríri
7578

 

açıp belinden bir ĥançer çıķarıp gögsüne ŝaplayıp
7579

 Ĥüsrev’iñ üstüne düşüp ol da cān 

                                                 
7562

 atıp: alıp TDK 
7563

 ve: M’de yok 
7564

 içeri: içeriye T, TDK 
7565

 açdıķdan: açdı andan T, TDK 
7566

 ġāyet: ġāyetle TDK 
7567

 ŝusuzluġa: ŝusuzluġla TDK 
7568

 ve bu ģālle cānını teslím eyledi: bu ģāl ile cānını teslím eyledi M / TDK’de yok 
7569

 bir: biraz TDK 
7570

 Şírín’e: T ve TDK’de yok 
7571

 olunduķdan: olduķdan M 
7572

 eyledi: eylediler M 
7573

 ŝūretleri: ŝūretini T, TDK 
7574

 ekābir u: ekābir M 
7575

 içeri: içeriye T, TDK 
7576

 šaşra çıķıñ: çıķıp šaşraya gidiñ TDK 
7577

 vardır deyip ĥalķ da šaşra: var deyip ĥalķdır šaşra T / vardır deyip ĥalķdır šaşraya TDK 
7578

 ģaríri: ģarírini T, TDK 
7579

 ŝaplayıp: ŝapladıp T 
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verdi. Bir zamāndan ŝoñra ĥalķ içeri girdiklerinde gördüler kim Şírín’iñ de işi tamām 

olmuş.
7580

 Pes anı da Ĥüsrev’iñ yanına ķoyup ‘āşıķ ile ma‘şūķu bir yere getirdiler.
7581

 

 

BU MAĢAL ĤÜSREV’İÑ BAŞINA GELEN ĢĀL PEYĠAMBER ŜALLELLĀHU 

‘ALEYHİ VE SELLEM ĢAŻRETLERİNE
7582

 İŠĀ‘AT EYLEMEDİGİNDEN BÖYLE 

FELĀKETE UĠRADIĠI BEYĀN OLUNUR
7583

 

 

Rivāyet olunur ki bir gece server-i enbiyā resūl-i kibriyā Ģażret-i Muģammed 

Muŝšafā Ŝallellāhu Te‘ālā
7584

 ‘aleyhi ve sellem Ģażretlerini Ĥüsrev vāķı‘asında görür
7585

 

kim ser-ā-pā nūra ġarķ olmuş bir atlı
7586

 kimse žāhir olup Ĥüsrev’e ey dil-āver! Küfrü 

bıraġıp dín-i İslām’a gel ve
7587

 Ģaķ Te‘ālā Ģażretlerini bir bilip āteşe šapmaķdan
7588

 

ferāġat eyle dedikde Ĥüsrev de cevāb verip başım kesilmedikçe dínimden dönmem der. 

Hemān-dem peyġamber Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem Ģażretleri
7589

 Ĥüsrev’den bu ‘inādı 

gördükleri gibi
7590

 üstüne gelip mübārek ellerinde
7591

 bir ķamçı var imiş. Anıñla bir kerre 

ururlar.
7592

 Pes bu dehşet ile
7593

 Ĥüsrev’dir uyanıp başına āteşler düşer ve
7594

 tamām üç ay 

bu vāķı‘asınıñ ķorķusundan ĥaste olup gece gündüz źevķ-ı ŝafāsını terk eyler. Āĥir-kār bir 

                                                 
7580

 içeri girdiklerinde gördüler kim Şírín’iñ de işi tamām olmuş: içeriye girdiler kim Şírín’iñ de işi olmuş T / 

içeriye girdiklerinde gördüler kim Şírín’iñ de işi tamām olmuş TDK 
7581

 getirdiler: ķodular T, TDK 
7582

 Peyġamber Ŝallellāhu ‘Aleyhi ve Sellem Ģażretlerine: Peyġambere T, TDK 
7583

 Böyle Felākete Uġradıġı Beyān Olunur: Öldügünü Beyān Eder M / Ötürü Olduġu Beyānındadır 

Ŝallellāhu ‘Aleyhi ve Sellem TDK / Olduġunu Beyāndadır A 
7584

 Muģammed Muŝšafā Ŝallellāhu Te‘ālā: Muģammedü’l-Muŝšafā Ŝallellāhu T / Muģammed Muŝšafā 

Ŝallellāhu M 
7585

 Ĥüsrev vāķı‘asında görür: vāķı‘alarında gördü T / vāķı‘asında gördü TDK 
7586

 olmuş bir atlı: olunmuş bir iki T 
7587

 ve: TDK’de yok 
7588

 Ģażretlerini bir bilip āteşe šapmaķdan: Ģażretini birleyip āteşe šapmadan T / Ģażretini birleyip āteşe 

šapmaķdan TDK 
7589

 peyġamber Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem Ģażretleri: Resūlüllāh Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem T / resūl 

‘aleyhi’s-selām TDK 
7590

 gördükleri gibi: görüp TDK 
7591

 Bu kısımdan (7591. dipnot) 7617. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7592

 ururlar: urup T 
7593

 dehşet ile: dehşetden TDK 
7594

 ve: TDK’de yok 



651 

gün ķalķ seniñle ĥazíneleri gezip la‘l ü cevāhiri
7595

 seyredelim der. Ola ki göñlümüz açıla. 

Andan ŝoñra Şírín’le ķalķıp Keyĥüsrev zamānından beri tā Ĥüsrev’e gelince bunca ‘Acem 

şehr-yārlarınıñ ĥazínesi hep bir yerde idi. Ĥazíne-dārlar gelip ĥazíneleriñ defterlerini gelip 

anaĥtarlarıyla getirdiler lākin ĥazíneleriñ bir miķdārı āşikāre olup ķalanı yer altında idi. Pes 

āşikāre olanları açıp içine girip [A 43b] temāşā eylediler ve yer altında olanlarıñ 

defterlerine baķmaġla iktifā edip
7596

 bu šaríķla seyrederken Ĥüsrev gördü kim anaĥtarlarıñ 

arasında altından bir anaĥtar var.
7597

 Bu ķanġı ķapınıñ anaĥtarıdır diyü ŝorduķda [TDK 

26b] biri ileri gelip yer altında ķalan ĥazíneniñdir
7598

 dedi.
7599

 Deftere baķdılar gördüler 

kim bir şey yazılmamışdır.
7600

 ‘Acebā bunda ne var deyip
7601

 emreyledi kim ĥazíneyi [T 

135a] açalar. Pes
7602

 fermān üzere yeri ķazmaġa başladılar. Bir zamāndan ŝoñra bir kemer 

žāhir olup ķapısı açıldıķda içeri
7603

 girdiler. Gördüler kim ĥām gümüşden bir güzel šılsım 

yapıp üstüne bir levģ ķomuşlar. Pes ol levģda olan yazıyı
7604

 oķumaķ için bir ādem bulup 

getirdiler. Levģı eline alıp tamām
7605

 mertebe oķuyup mefhūmu ma‘lūm olduķda Ĥüsrev’e 

cevāb verip dedi kim şehr-yārım ecdādıñızdan
7606

 Erdeşír Bābek
7607

 derler bir şehr-yār 

gelip zamānında olan ģükemā ‘ilm-i nücūmla bulup öyle ĥaber vermişler ki āĥir zamānda 

fülān ķarnda ‘Arab ‘iķlíminde bu ŝūretde bir peyġamber-i ‘ālí-şān žuhūr eylese gerekdir 

ki
7608

 yüzü güzel sözü šatlı dil-āver olup Emín olmaġla ma‘rūf ‘ahdi dürüst ķavlinde ŝādıķ 

bir vücūd-ı muģterem olsa gerekdir. Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ emrini ĥalķa
7609

 beyān edip 

                                                 
7595

 ĥazíneleri gezip la‘l ü cevāhiri: ĥazínelere girip la‘l cevāhiri TDK 
7596

 defterlerine baķmaġla iktifā edip: defterine baķmaġla iktifā eyleyip TDK, A 
7597

 anaĥtarlarıñ arasında altından bir anaĥtar var: anaĥtarlarıñ arasında altın bir anaĥtar olup T / anaĥtarlar 

arasında altından bir anaĥtar olup TDK 
7598

 ĥazíneniñdir: ĥazínedir A 
7599

 dedi: dedikde T, TDK 
7600

 yazılmamışdır: yazılmamış A 
7601

 ne var deyip: ne vardır diyü T / ne var ki diyü A 
7602

 pes: TDK’de yok 
7603

 ķapısı açıldıķda içeri: ķapısını açdıķda içeriye T 
7604

 yazıyı: T’de yok 
7605

 tamām: TDK’de yok 
7606

 mertebe oķuyup mefhūmu ma‘lūm olduķda Ĥüsrev’e cevāb verip dedi kim şehr-yārım ecdādıñızdan: T 

ve TDK’de yok 
7607

 Bābek: Bābekān A 
7608

 āĥir zamānda fülān ķarnda ‘Arab ‘iķlíminde bu ŝūretde bir peyġamber-i ‘ālí-şān žuhūr eylese gerekdir ki: 

T ve TDK’de yok 
7609

 Te‘ālā Ģażretleriniñ emrini ĥalķa: Te‘ālā Ģażretleriniñ ĥalķa emrini T / Te‘ālā’nıñ emrini ĥalķa A 
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cümle milletlerden
7610

 pād-şāhlıġı ķaldırıp Ģaķķ’ıñ fermānıyla cihāna
7611

 yeñiden ģükm-i 

şer‘ ķosa gerekdir. Her kim ki ol vaķte
7612

 yetişirse hemān ‘acele ile
7613

 varıp ĥāk-pāyine 

yüzler sürüp fermān-ı hümāyūnunu biñ cānla ķabūl eylemek gerekdir kim
7614

 ‘izzet ü 

ģürmet bula ve illā eger išā‘at eylemeyip ceng ü cidāl eylerse żarar edip devlet ü salšanatı 

cümle pāy-māl olmaġla
7615

 ber-bād olur demişler.
7616

 Pes
7617

 [M 133a] Ĥüsrev bu ĥaberi 

işitdikde ŝūrete taķayyüd ile baķıp gördü kim ‘aynıyla düşünde gördügü ŝūret-i zíbādır. 

Ziyāde ķorķuya düşüp aģvāl-i cihāndan [A 44a] ĥaber-dār olanlardan ŝorup bu 

ķıyāfetde
7618

 hiç kimse bilir misiz dedikde dediler kim ģālā ‘Arabistān vilāyetinde 

Muģammed Muŝšafā Ŝallellāhu Te‘ālā ‘aleyhi ve sellem nāmında bir
7619

 peyġamber-i ‘ālí-

şān žuhūr eylemişdir kim vücūd-ı pākinden Ka‘be-i Mükerreme’niñ šopraġı misk ü ‘anber 

olup ķoķusu
7620

 cihān ĥalķınıñ dimāġını mu‘aššar eylemekdedir
7621

 diyü beyān 

eylediklerinde Ĥüsrev’e daĥı ziyāde períşānlıķ
7622

 el verip ĥazíneden šaşra çıķdı. Şírín 

çünki Ĥüsrev’iñ períşānlıġını gördü. Dedi kim niçin elem çekip períşān olursuñuz?
7623

 

Bunca
7624

 zamāndan beri bu ķadar ‘āķilleriñ ittifāķ eyledigi
7625

 söz yalan olmayıp gerçek 

olmasında aŝlā
7626

 şekk ü şübhe yoķdur ve Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri
7627

 šarafından ģüccetle
7628

 

                                                 
7610

 milletlerden: milletler TDK 
7611

 fermānıyla cihāna: fermānıyla cihān TDK / fermānı ile cihāna A 
7612

 kim ki ol vaķte: kim ol vaķte T / kim ol deftere TDK 
7613

 ile: edip T 
7614

 kim: TDK’de yok 
7615

 devlet ü salšanatı cümle pāy-māl olmaġla: devlet ü salšanatı pāy-māl olup T / devlet salšanatı cümle pāy-

māl olup TDK 
7616

 demişler: demiş A 
7617

 7591. dipnottan buraya (7617. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7618

 ŝūret-i zíbādır. Ziyāde ķorķuya düşüp aģvāl-i cihāndan ĥaber-dār olanlardan ŝorup bu ķıyāfetde: gibi T, 

TDK 
7619

 Muģammed Muŝšafā Ŝallellāhu Te‘ālā ‘aleyhi ve sellem nāmında bir: Muģammed Ŝallellāhu ‘aleyhi ve 

sellem nāmında T / Muģammed Muŝšafā Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem nāmında bir  M / Muģammed 

Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem nāmında bir A 
7620

 ķoķusu: ķoķusunu T 
7621

 eylemekdedir: ķılmaķdadır TDK 
7622

 daĥı ziyāde períşānlıķ: ziyāde períşānlıķ M / daĥı ziyāde períşānlıķla TDK 
7623

 olursuñuz: olursuz TDK, A 
7624

 bunca: TDK’de yok 
7625

 ittifāķ eyledigi: ittifāķ eyledikleri T / ittifāķ etdikleri TDK / ittifāķı eyledigi A 
7626

 aŝlā: T ve TDK’de yok 
7627

 ve Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri: Ģaķ Te‘ālā Ģażreti T, TDK 
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peyġamber olan vücūd-ı mükerremiñ dínini ķabūl eyleseñiz cümle bu
7629

 vilāyet ĥalķı da 

ķabūl edip ol díne girerler. A‘lā devlet ü ‘izzetle yine kendi vilāyetiñize
7630

 pād-şāh olup 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri
7631

 šarafından devletiñiz gün-be-gün daĥı ziyāde olur dedikde 

Ĥüsrev cevāb verip sözüñ güzel
7632

 yerindedir lākin bunca zamāndan beri gelen şehr-

yārlarıñ
7633

 dínlerini bıraķmaķdan [TDK 27a] ģicāb ederim dedi. 

 

BU MAĢAL PEYĠAMBER ŜALLELLĀHU TE‘ĀLĀ
7634

 ‘ALEYHİ VE SELLEM 

ĢAŻRETLERİNİÑ
7635

 ŠARAF-I HÜMĀYŪNLARINDAN ĤÜSREV’E NĀME 

GELDİGİDİR 

 

Çünki resūl-i ekrem Ŝallellāhu Te‘ālā
7636

 ‘aleyhi ve sellem Ģażretleri
7637

 kāffe-i 

enāma meb‘ūś olmuşlar idi.
7638

 Pes ešrāf ü
7639

 eknāfda olan pād-şāhları dín-i İslām’a da‘vet 

için nāmeler gönderilmege başlandıķda
7640

 Ģabeş pād-şāhı Necāşí’ye nāme gönderildikden 

ŝoñra Ĥüsrev’e daĥı bir nāme yazılmaġa emreylediler.
7641

 Evvelinde
7642

 Allāhu ‘ažímü’ş-

şān Ģażretleri
7643

 mekāndan ve cisimden münezzeh olup ne ibtidāsı vardır
7644

 ve ne intihāsı 

var. Cümle ķullarınıñ rızķını iģsān eyledikden ŝoñra
7645

 fermānına išā‘at edenlere cennet ile 

[A 44b] va‘d edip emrini šutmayanları āteşe ķoyup ‘aźāblar [T 135b] eylese gerekdir. Pes 

                                                                                                                                                    
7628

 ģüccetle: ģüccet ile T, M, A 
7629

 bu: TDK’de yok 
7630

 yine kendi vilāyetiñize: yine kendi vilāyetiñizde TDK / kendi vilāyetiñize yine A 
7631

 Te‘ālā Ģażretleri: Ģażreti T 
7632

 sözüñ güzel: siziñ sözüñüz A 
7633

 şehr-yārlarıñ: pād-şāhlarıñ A 
7634

 Te‘ālā: T, M ve A’da yok 
7635

 Ģażretleriniñ: Ģażretleri T 
7636

 Te‘ālā: T, M ve A’da yok 
7637

 Ģażretleri: Ģażreti T, TDK 
7638

 olmuşlar idi: olmuş idi TDK 
7639

 ešrāf ü: ešrāf TDK 
7640

 gönderilmege başlandıķda: gönderilmekle başlandıķda TDK / gönderilmege başladıķda A 
7641

 emreylediler: emreyledi TDK 
7642

 evvelinde: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
7643

 Ģażretleri: Ģażreti M, TDK, A 
7644

 ve cisimden münezzeh olup ne ibtidāsı vardır: cisimden münezzeh ne ibtidāsı var T / cisimden münezzeh 

olup ne ibtidāsı var TDK 
7645

 eyledikden ŝoñra: edip M, A 
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gerekdir ki sen de
7646

 ģālā eyledigiñ āyín-i bāšılı bıraġıp Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
7647

 

fermānına išā‘at edip emrini yerine getirmege sa‘ylar edesin
7648

 deyip bu üslūb [M 133b] 

üzere dín-i İslām’a da‘veti mutażammın bir nāme yazılıp bir peyk ile Ĥüsrev’e 

gönderdiler. Günlerde bir gün nāmedir
7649

 Ĥüsrev’e varıp oķunduķda igne yutmuş 

köpek
7650

 gibi ıżšırāba düşdü. Āĥir nāmeyi eline alıp ibtidāsında Muģammed Muŝšafā 

Ŝallellāhu Te‘ālā
7651

 ‘aleyhi ve sellem’den Pervíz’e diyü yazılıp kendi adınıñ aşaġı 

olduġunu gördükde
7652

 ġażaba gelip biz bir şehr-yār-ı ‘ālí-şān olup kimse bizim adımızıñ 

üstüne adını yazmaġa ķādir degil iken bizim şānımıza iģtirām eylemeyip
7653

 adını 

üstümüze yazmış diyü ĥabíś nāmeyi yırtıp gelen ādemi yanından šaşra sürdü. Pes bu ĥaber 

peyġamber Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem
7654

 Ģażretleriniñ ģużūr-ı hümāyūnlarına vāŝıl 

olduķda beddu‘ā edip bizim kaġıdımızı yırtdıġı gibi Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri
7655

 de anıñ 

devletini yırtıp períşān eylesin buyurdular.
7656

 Bu
7657

 du‘ānıñ te’śíri ile çoķ zamān 

geçmeyip muķaddemā źikr olunduġu üzere oġlu Şírūye’niñ emri ile ķatl olunup altı aydan 

ŝoñra Şírūye de cezāsını bulup az zamānıñ içinde devlet-i mülk-i ‘Acem períşān oldu. Bu 

maģalde Ģażret-i
7658

 Şeyĥ Nizāmí ĥamsesinden Ĥüsrev ü
7659

 Şírín tercümesi de
7660

 tamām 

olup āĥir oldu.
7661

 

  

 

 

                                                 
7646

 emrini šutmayanları āteşe ķoyup ‘aźāblar eylese gerekdir. Pes gerekdir ki sen de: emrini šutmayanları 

āteşe ķoyup ‘aźāblar ile mu‘aźźeb eylese gerekdir. Pes lāyıķ olan saña da T / TDK’de yok 
7647

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
7648

 getirmege sa‘ylar edesin: getirip sa‘ylar edersin T, TDK 
7649

 nāmedir: T’de yok 
7650

 köpek: kelb T 
7651

 Muŝšafā Ŝallellāhu Te‘ālā: Muŝšafā Ŝallellāhu T / Ŝallellāhu M, A 
7652

 olduġunu gördükde: olduġundan M, A 
7653

 eylemeyip: eyleyip TDK 
7654

 Ŝallellāhu ‘aleyhi ve sellem: ‘aleyhi’s-selām TDK 
7655

 gibi Ģaķ Te‘ālā Ģażretleri: gibi Ģaķ Te‘ālā Ģażreti T / gibi źikr Ģaķ Te‘ālā Ģażreti TDK 
7656

 buyurdular: buyurduķlarında TDK 
7657

 bu: TDK’de yok 
7658

 Ģażret-i: M ve A’da yok 
7659

 Ĥüsrev ü: Ĥüsrev M, TDK, A 
7660

 de: T ve TDK’de yok 
7661

 olup āĥir oldu: oldu M, A 
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4.5.4. Tercüme-i Leylâ vü Mecnûn 

 

[T 136b, M 134b, TDK 28b] TERCÜME-İ LEYLĀ VÜ MECNŪN
7662

 

İBTİDĀ-YI KİTĀB MECNŪN’UÑ DÜNYĀYA GELİP YEDİ YAŞINA GİRDİKDE
7663

 

BABASI MEKTEBE VERİP AĢVĀLİNİÑ BEYĀNINDADIR
7664

 

 

Rāviyān-ı aĥbār ve nāķılān-ı āśār bu gūne rivāyet ve bu yüzden ģikāyet ederler ki 

zamān-ı sābıķda ‘Arab vilāyeti ķabílelerinde
7665

 ‘Āmir demekle meşhūr
7666

 bir ķabíle var 

idi ki ĥalķı cümle dil-āver olup
7667

 māl ü rızķ ŝāģibleri olmaġla ġayrı ķabíleleriñ 

cümlesinden
7668

 mümtāz idi ve bu ķabíleniñ baş
7669

 buġu bir ulu kimse var idi ki cümle 

ķabíle
7670

 ĥalķı emrine rām ve ģükmüne muší‘ olup aŝlā sözünden šaşra bir iş 

işlemezlerdi.
7671

 Ġāyet
7672

 māl-dār bir devletli ādem olup gelip
7673

 geçen misāfirlere süfresi 

açıķ ve ni‘meti mebźūl idi ve her kim gelirse yemekler çekip
7674

 yiyip içdikden ŝoñra gider 

olduķda atlar ve develer baġışlayıp ‘izzet ü ikrāmlar ile gönderirdi ve cümle ķabíleniñ bay 

u gedāsı ni‘meti ile
7675

 ġarķ olup her kimiñ ki bir maŝlaģatı olsa
7676

 görüp ĥāšırını ele 

alırdı. Māl ü menāl yanında šopraġla berāber olup cihānda aŝlā bir şeye muģtāc degildi.
7677

 

Ancaķ bunca zamāndan beri hiç evlādı olmayıp oġul yüzü görmediginden dā’imā evlāda 

                                                 
7662

 Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi nüshasında Leylâ vü Mecnûn tercümesi bulunmadığı için 

edisyon kritikli metinde karşılaştırmaya dâhil edilmemiştir. 
7663

 Yedi Yaşına Girdikde: T ve TDK’de yok 
7664

 Verip Aģvāliniñ Beyānındadır: Verip Aģvāliniñ Źikri Beyānıdır T / Verdigidir M 
7665

 ķabílelerinde: ķabílelerinden T, TDK 
7666

 demekle meşhūr: derler M 
7667

 olup: olup ve M 
7668

 ġayrı ķabíleleriñ cümlesinden: cümle ķabā’ilden T, TDK 
7669

 bu ķabíleniñ baş: ķabíleniñ başı M / bu ķabíleniñ başı TDK 
7670

 var idi ki cümle ķabíle: var idi ki cümle ķabílesi T / var idi cümle ķabílesi TDK 
7671

 işlemezlerdi: işlemezler idi M / eylemezlerdi TDK 
7672

 ġāyet: ġāyet ile T / ġāyetle TDK 
7673

 gelip: gelen T / TDK’de yok 
7674

 çekip: çekilip T, TDK 
7675

 ikrāmlar ile gönderirdi ve cümle ķabíleniñ bay u gedāsı ni‘meti ile: ikrāmla gönder idi ve cümle ķabíle 

ĥalķı bay u gedā ni‘metine M / ikrāmla gönderirdi ve cümle ķabíleniñ bay u gedāsı ni‘metle TDK 
7676

 bir maŝlaģatı olsa: maŝlaģatı olur ise T / bir maŝlaģatı olursa TDK 
7677

 degildi: degil idi T, M 
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ģasret olup ol
7678

 ārzūyla
7679

 cigeri kebāb olmuşidi ve dā’imā fuķarāya in‘ām ü iģsānlar 

edip ola ki bir nefesi mübārek kimseniñ berekātıyla du‘āsı müstecāb olup
7680

 Ģaķ Te‘ālā 

Ģażretleri
7681

 baña bir evlād iģsān edip cihānda beni bir
7682

 oġul ile şād eyleye diyü mālını 

Ģaķ yoluna beźl eylerdi.
7683

 Günlerde bir gün Ģaķ Te‘ālā
7684

 Ģażreti lüšf u kereminden 

ĥātūnu ģāmile olup ayı günü tamām olduķda ay pāresi gibi bir altın başlı ŝırma ŝaçlı 

oġlu
7685

 dünyāya gelip babasıyla anasınıñ gözleri aydın olup şād oldular. Ģaķ Te‘ālā’ya 

çoķ şükrler edip ŝadaķalar verip niçe ķoyunlar ve develer ķurbān edip fuķarāya 

üleşdirdiler
7686

 ve niçe günler şenlikler edip dügün bayram eylediler ve adını Ķays
7687

 

ķoyup nāz ü ni‘metle [TDK 29a] terbiye eylemege başladılar. Esen yelden šoġan günden 

ŝaķınıp yaramaz göz degmesin diyü alnına çivídle
7688

 elifler çekerlerdi. [T 137a] 

Ma‘ŝūmdur günden güne büyüyüp ananıñ ve babanıñ bir dānesi olup altın šop gibi 

ellerinden düşmezdi. Bu ģāl üzere Ķays’dır üç yaşına girip niçe dürlü šatlı sözlerle 

anasını
7689

 ve babasını meftūn edip bütün gün bülbül gibi şaķırdı
7690

 ve gāh gāh šaşra çıķıp 

gelip geçenler altın šamlası gibi bir güzel ma‘ŝūm gördükçe oĥşayıp Ģaķ yaramaz 

gözlerden ŝaķlasın diyü du‘ālar edip muģabbetler ederlerdi. Bu ģāl üzere
7691

 bir niçe zamān 

geçip Ķays’dır yedi yaşına girip her nesneyi bilip añlamaġa başladı. Babası ‘ilm-i hüner 

ögrenip nā-dān ķalmasın diyü ol yerde bir pír ü
7692

 mübārek mekteb ĥˇācesi var idi ki ol 

vilāyet ekābirleriniñ evlādı
7693

 gerek ķız
7694

 gerek oġlan olsun aña verip ta‘lím ü
7695

 te’díb 

                                                 
7678

 ol: M’de yok 
7679

 ārzūyla: ārzū ile T, TDK 
7680

 berekātıyla du‘āsı müstecāb olup: bereketiyle du‘āsı müstecāb olup T / du‘āsı berekātıyla M 
7681

 Ģażretleri: Ģażreti T, TDK 
7682

 bir: T ve TDK’de yok 
7683

 eylerdi: eyler idi M 
7684

 Bu kısımdan (7684. dipnot) 7707. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7685

 oġlu: bir oġul TDK 
7686

 üleşdirdiler: verdiler TDK 
7687

 Ķays: T’de yok 
7688

 çivídle: çivíd ile TDK 
7689

 anasını: anası TDK 
7690

 şaķırdı: şaķır idi T 
7691

 üzere: üzere de T 
7692

 pír ü: T’de yok 
7693

 ekābirleriniñ evlādı: ekābiriniñ TDK 
7694

 ķız: ķız ve T 
7695

 ta‘lím ü: ta‘lím TDK 
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edip oķudurdu. Bir mübārek vaķtde żiyāfetler edip du‘ā vü śenā ile Ķays’ı ol ĥˇāceye 

verdiler. [T 137b] Pes ĥˇācedir Ķays’ı
7696

 elif’den bā’dan oķutmaġa başlayıp taķayyüdler 

eylerdi. Ķays da dersini bir kerre ĥˇācesinden aldıġı gibi
7697

 ögrenip bir daĥı oķutmaġa 

ģācet ķomayıp ‘aķlı
7698

 ķopdu. 

 

BU MAĢAL LEYLĀ’YI DA BABASI MEKTEBE VERİP MEKTEBDE İKEN 

BİRBİRİYLE ‘ĀŞIĶ U MA‘ŞŪĶ OLDULAR 

 

 Rivāyet olunur ki ol yere
7699

 yaķın bir ķabíle daĥı olur idi ki ol ķabíleniñ başı
7700

 

buġu olan kimseniñ bir meh-pāre ķızı olup adına Leylā derlerdi.
7701

 Ģikmet Allāh’ıñ anı da 

ol ĥˇāceye verip Ķays ile ikisi bir yerde oķurlardı ve
7702

 birbirine
7703

 derslerini ögredip bir 

yerde oturup gāh gāh aralıķ düşdükde ĥˇāceden gizli nāz ü niyāz edip birbirlerine
7704

 

envā‘-ı lašífeler eylerlerdi. [TDK 29b] Günlerde bir gün Ķays’dır Leylā’yı alır göz ile 

baķdıķda
7705

 gördü kim ruĥları gül ŝaçları sünbül ķaşı kemer beñi
7706

 ‘anber ġamzesi 

ĥançer gözleri
7707

 [M 135a] ĥūní símín-ten
7708

 kāfūrí-beden bir māh-tābdır ki günden güne 

ģüsnü ziyāde olup gitmede. Pes Ķays-ı nā-murād bir uġurdan göñül
7709

 ķuşunu zülfü
7710

 

dāmına düşürüp cān u göñülden meftūn oldu. Leylā da Ķays’ıñ ģüsnüne baķıp bir dil-ber-i 

zíbā gördükde ol da biñ cānla Ķays’a mā’il olup āşüfte oldu. El-ķıŝŝa iki šarafdan biri 

birine ‘āşıķ olup Ķays Leylā’ya mecnūn Leylā da Ķays’a meftūn olup
7711

 bir uġurdan 

                                                 
7696

 pes ĥˇācedir Ķays’ı: TDK’de yok 
7697

 gibi: T’de yok 
7698

 ‘aķlı: ‘aķıllı TDK 
7699

 yere: yerde T 
7700

 başı: başı ve T 
7701

 derlerdi: derler idi T 
7702

 oķurlardı ve: otururlar idi T 
7703

 birbirine: birbirini TDK 
7704

 birbirlerine: birbirine T 
7705

 göz ile baķdıķda: gözile baķıp TDK 
7706

 beñi: sím TDK 
7707

 7684. dipnottan buraya (7707. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
7708

 ĥūní símín-ten: ĥūnín sím-ten T, TDK 
7709

 göñül: göñlü T, M 
7710

 zülfü: zülf TDK 
7711

 mecnūn Leylā da Ķays’a meftūn olup: Leylā Mecnūn’a birbirine meftūn oldular T, TDK 
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bunlarıñ arasına ‘aşķ āteşi düşüp yapça yapça bunları yaķmaġa başlayıp gizlice 

birbirine
7712

 ‘arż-ı ģāller edip nāz ü niyāza başladılar ve ders oķurken kitāblarını ķapayıp 

açmazdan şíve bābını ezber eylemekden ġayrı bir işleri olmayıp
7713

 hafta başı olduķda 

aralıķ yere bir gün
7714

 hicrān girmekle cihān başlarına siyāh olup sebaķlarını
7715

 

unudurlardı. Bu ģāl üzere niçe zamān geçip gitdikçe bunlarıñ āteş-i ‘aşķı ziyāde olup derd-i 

‘aşķla
7716

 ne gündüzleri gündüz
7717

 ne geceleri gece olup āh ü
7718

 efġānlar eylemege 

başladılar. Ĥıŝımlarından ba‘żı kimseler bu ģāli šuyduķda bunlara naŝíģat edip bu ne olmaz 

işdir ki eylersiz? ‘Ayb degil midir? Utanmaz mısız? Babalarıñız duyduķda size
7719

 

Bārekallāh mı der deyip muģkem āzārlar edip olmaya ki bir daĥı buncılayın bí-ma‘nā iş 

edesiz ve böyle edebsizlik yoluna baş
7720

 ķoşup gidesiz. Ŝaķınıp kimseye duyurmayıp 

hemān erkenden bundan geçip
7721

 ferāġat eyleñ ŝoñra kem olur diyü muģkem tenbíhler 

eylediler lākin bu sözler aŝlā birine de
7722

 fā’ide vermeyip bir ķulaġına girdigi gibi öbür 

ķulaġından çıķıp gitdi.
7723

 Ancaķ bu beytiñ ma‘nāsıyla cevāb verip beyt:
7724

 

 

Gel ey nāŝiģ ķo pendi ģāl-i
7725

 dilden bí-ĥabersin sen 

Beni dívāne ķıldı
7726

 ol perí bilmem ne dersiñ sen 

 

deyip yine
7727

 kendi
7728

 bildiklerinden ķalmadılar ve
7729

 evvelkiden ziyāde āh vāh
7730

 

eylemege başladılar. Āĥir-kār bunlarıñ ‘aşķı fāş olup herkesiñ diline düşüp ķabíle ĥalķı 

                                                 
7712

 birbirine: biri birine M 
7713

 eylemekden ġayrı bir işleri olmayıp: eylemege başlayıp T, M 
7714

 gün: gün ķoyup T 
7715

 sebaķlarını: ŝabāģlarını T / ŝabāģların M 
7716

 ‘aşķla: ‘aşķ ile M 
7717

 gündüz: gündüz ve T, M 
7718

 āh ü: āh TDK 
7719

 duyduķda size: šuyarsa size T / šuyarsa sizi TDK 
7720

 baş: başı T 
7721

 geçip: M’de yok 
7722

 de: M’de yok 
7723

 gitdi: M’de yok 
7724

 beyt: M’de yok 
7725

 ģāl-i: ģāl ü TDK 
7726

 ķıldı: etdi T, M 
7727

 yine: M ve TDK’de yok 
7728

 kendi: T’de yok 
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birbiriyle
7731

 söyleşmege başlayıp ortalıķda dāstān oldu. [T 138a] Pes
7732

 Leylā’nıñ 

babasına bundan ‘ār gelip ķızını bir daĥı mektebe göndermedi. Rūzgār-ı
7733

 ġaddār ol iki 

‘āşıķ-ı ŝādıķ-ı gül-‘iźārı
7734

 ġonca ile gül gibi
7735

 biri birinden ayırıp cihānı başlarına siyāh 

eyledi.
7736

 Ķays-ı bí-çāreniñ [M 135b, TDK 30a] ģāli diger-gūn olup āteş-i hicrānla
7737

 

yanıp yaķılmaġa başladı ve ģasb-i
7738

 ģāline münāsib beyitler söyleyip āvāzla yırlayıp
7739

 

gözlerinden ķanlı yaşlar dökerdi. Ĥalķ Ķays’ıñ bu ģālini
7740

 gördüklerinde kimi acıyıp bí-

çāre āteş-i ‘aşķla ne yavuz derde uġramış. Ģaķ Te‘ālā mu‘íni ola diyü du‘ālar edip
7741

 kimi 

de baķ şu deliyi bir ķızıñ
7742

 ‘aşķıyla bütün gün gezip feryād eyler. Uŝlana der
7743

 yoķ. 

Yoĥsa buña bir
7744

 iyi kötek çalsalar ‘aķlı tíz başına gelirdi deyip adını Mecnūn ķodular. 

‘Arab šā’ifesi ġayretli ķavm olduġundan Leylā’nıñ babası ķızını obadan šaşra çıķarmayıp 

Mecnūn’dan dā’imā ŝaķlardı.
7745

 Mecnūn ise obaya yaķlaşdıķda
7746

 Leylā’nıñ tevābi‘i ŝopa 

ile derd-mendi uġradıp uzaķdan dā’ireniñ ešrāfını šoķuz kerre dolanıp
7747

 ola ki bir kerre 

cemāl-i yāri görebileydim diyü nāle vü efġānlar eylerdi.
7748

 Leylā da Mecnūn’uñ āvāzını 

işitdikde ol da göñlünden āhlar edip bulsaydı
7749

 ķuş gibi uçardı ammā n’eylesin anasından 

                                                                                                                                                    
7729

 ve: T’de yok 
7730

 vāh: vāhlar T, M 
7731

 birbiriyle: biri biriyle T, M 
7732

 pes: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
7733

 rūzgār-ı: rūz-ı T 
7734

 ‘āşıķ-ı ŝādıķ-ı gül-‘iźārı: ‘āşıķ-ı ŝādıķı M, TDK 
7735

 ġonca ile gül gibi: ġonca gül gibi M / T’de yok 
7736

 biri birinden ayırıp cihānı başlarına siyāh eyledi: birbiri ile hicrāna düşürüp cihān başlarına siyāh oldu T / 

birbiri hicrāndan ayırıp cihān başlarına siyāh oldu TDK 
7737

 hicrānla: hicrān ile T 
7738

 ģasb-i: ģasb ü T 
7739

 āvāzla yırlayıp: āvāz ile ırlayıp T / āvāzla ırlayıp M 
7740

 bu ģālini: ģālini T / āhını M 
7741

 edip: edip ve M 
7742

 ķızıñ: ķız M 
7743

 uŝlana der: uŝludur T / uŝlu der TDK 
7744

 bir: T ve TDK’de yok 
7745

 ŝaķlardı: ŝaķlardı ve T / ŝaķlarlardı M 
7746

 yaķlaşdıķda: yaķlaşdıķça M 
7747

 šoķuz kerre dolanıp: dolanıp šoķuz kerre T, TDK 
7748

 eylerdi: eyler idi T, TDK 
7749

 āhlar edip bulsaydı: bulsaydı T / āhlar edip bulsa M 
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babasından ķorķduġundan epsem olurdu.
7750

 Mecnūn’uñ iki üç dāne
7751

 tāze cüvān 

yārānları var idi ki küçükden
7752

 bir yerde olup dā’imā birbirleriyle ķonuşup 

görüşürlerdi.
7753

 Mecnūn’a vefā-dārlıķ edip tesellíler verirlerdi
7754

 ve dā’imā görüp gözedip 

her ne šarafa gitse bile giderlerdi.
7755

 Mecnūn da ķalbinde olan gizli rāzlarını
7756

 bunlardan 

ŝaķlamayıp kendiye maģrem edinip dā’imā bunlarla
7757

 Leylā’yı söyleşip eger bir ġayrı söz 

söyleseler cevāb vermeyip ĥāšırı ķalırdı. Rivāyet olunur ki Leylā’nıñ ķabílesi Necid derler 

bir šaġıñ dibinde olup Mecnūn her ŝabāģ evvel
7758

 ol kendiye hem-dem ü yār u maģrem 

olan yigitlerle
7759

 ol šaġıñ etegine varıp uzaķdan Leylā’nıñ obasına šoġru ģasret gözüyle
7760

 

baķıp āh vāh eylerdi ve
7761

 gözlerinden ķanlı yaşlar
7762

 döküp yeryüzünü erġuvān çiçegi 

dökülmüşe döndürüp Leylā šarafından esen yele beyt: 

 

Ey nesím-i seģerí cānda yeriñ var seniñ 

Bülbül-i bí-dile
7763

 gülden ĥaberiñ var seniñ 

 

deyip esen yel
7764

 kendisine cānān zülfünüñ ķoķusunu getirdiginden ŝanki Leylā šarafından 

Mecnūn’a selām ü [M 136a] du‘ālar getirir bir peyk idi ki her esdikçe Mecnūn’a tāze ģayāt 

verdiginden Mecnūn da kendisine maģrem edip dā’imā seģer yeline söz söyleyip anıñla 

deli göñlüne tesellíler verirdi ve
7765

 kendi šarafından da yel ile Leylā’ya
7766

 selāmlar ve
7767

 

                                                 
7750

 olurdu: olurdu ve T, TDK 
7751

 dāne: M’de yok 
7752

 küçükden: gerçekden T 
7753

 birbirleriyle ķonuşup görüşürlerdi: birbiriyle ķonuşup görüşürlerdi T / biri birleriyle ķonuşup görüşürler 

idi M 
7754

 tesellíler verirlerdi: tesliyetler verirler idi T / tesliyetler derlerdi M 
7755

 giderlerdi: giderlerdi ve T 
7756

 rāzlarını: rāzını T 
7757

 bunlarla: bunlar ile M, TDK 
7758

 evvel: T ve TDK’de yok 
7759

 yigitlerle: yigitler ile T 
7760

 gözüyle: gözü ile T, TDK 
7761

 vāh eylerdi ve: vāh eylerdi T / eyler idi M 
7762

 yaşlar: yaşları T, TDK 
7763

 bülbül-i bí-dile: bülbülü dile TDK 
7764

 esen yel: T ve TDK’de yok 
7765

 tesellíler verirdi ve: tesliyetler verirdi T / tesliyetler verirdi ve M 
7766

 šarafından da yel ile Leylā’ya: šarafından yel ile T / šarafından yel ile Leylā’ya TDK 
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du‘ālar gönderip muģabbetler ‘arż ederdi ve šaġdan [TDK 30b] gügercinler uçup Leylā’nıñ 

obası öñüne
7768

 uġrayıp geçdikçe Mecnūn’uñ göñlüne āteşler bıraġıp gügercinlere de 

beyt:
7769

  

 

Ey kebūter saña reşk etmemege çāre mi var 

Kūy-ı yāre varacaķ bāl ü periñ var seniñ 

 

deyip āh n’olaydı ben de seniñ gibi bir ķanatlı ķuş olup varıp cānānımı görebileydim diyü 

efġānlar edip biraz eglenip gine
7770

 yārānları
7771

 ile dönüp kendi ķabílesine gelirdi. 

Günlerde bir gün Mecnūn’dur yārānıyla eski ‘ādeti üzere ol šaġıñ
7772

 etegine varıp uzaķdan 

Leylā’nıñ obasına šoġru baķdıķda [T 139a] gördü kim obanıñ inekleri açılıp Leylā ayıñ on 

dördü gibi
7773

 obanıñ içinde olan ŝuffeniñ üzerinde ķarār edip ģasret gözüyle
7774

 

Mecnūn’uñ gelip geçdigi yola baķar ve hicrānla
7775

 gözlerinden inci dānesi gibi
7776

 yaşlar 

aķar. Mecnūn’dur ķarşıdan gelip ŝaġa ŝola baķıp obanıñ ešrāfını tenhā
7777

 gördükde hemān-

dem
7778

 daĥı
7779

 ileri gelip āh ü
7780

 efġānlar edip Leylā da ģasret āhları çekip
7781

 ortalıķ 

yerde vāfir ‘arż-ı iştiyāķlar olundu lākin bí-çāre Mecnūn kendisini żabš edemeyip gitdikçe 

efġānı perdeyi
7782

 geçip kendisini yerden yere urmaġa başlayıp ortalıġa velvele bıraķdıķda 

yārānları vāh
7783

 bugün ne ‘aceb olmaz yerde yaķamızı
7784

 ele verdik. Şimdi Leylā’nıñ 

                                                                                                                                                    
7767

 selāmlar ve: selām ü M, TDK 
7768

 obası öñüne: obasına T, TDK 
7769

 beyt: M’de yok 
7770

 gine: kendi T 
7771

 yārānları: yārānlar M, TDK 
7772

 taġıñ: daġ M 
7773

 Leylā ayıñ on dördü gibi: Leylā ayıñ on dördüne beñzer T / Leylā’dır ayıñ on dördü gibi M 
7774

 ģasret gözüyle: ģasret gözü ile T / ve ģasret gözüyle TDK 
7775

 hicrānla: hicrānıñ T / hicrān TDK 
7776

 gibi: T’de yok 
7777

 tenhā: T ve M’de yok 
7778

 hemān-dem: M’de yok 
7779

 daĥı: T ve TDK’de yok 
7780

 āh ü: āh TDK 
7781

 çekip: çekip ve T 
7782

 perdeyi: perdeden T, TDK 
7783

 yārānları vāh: yārānları āh vāh T / āh vāh TDK 
7784

 yaķamızı: yaķayı T / yaķa M 
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babası tevābi‘iyle
7785

 gelip bizim ķırmadıķ yerimizi ķomazlar
7786

 deyip cān başlarına 

ŝıçrayıp Mecnūn-ı derd-mendiñ eline yapışıp çekip daġa doġru götürdüler. Biraz tesliyetler 

verip dönüp ķabílelerine çekilip gitdiler.
7787

 

 

BU MAĢAL MECNŪN’UÑ BABASI OĠLUNUÑ DERDİNDEN ĀGĀH OLUP 

LEYLĀ’YI BABASINDAN İSTEDİKLERİNDE VERMEDİGİDİR 

 

Çünki
7788

 Mecnūn’uñ babası her ne zamān ki obasına geliverdi oġlunu yerinde 

göremediginden Ķays nerede gezer diyü ŝorduķda Leylā’nıñ ‘aşķıyla
7789

 mecnūn olup 

dā’imā ŝaģrālarda gezip ģasb-i
7790

 ģāle münāsib beyitler söyleyip gāh gāh Leylā’nıñ [M 

136b] ķabílesi šarafına varıp uzaķdan efġānlar eder.
7791

 Derd-mendiñ ģāli períşān olmuşdur 

diyü tamām-ı aģvālini bir bir beyān eylediklerinde babası oġlunuñ böyle
7792

 ‘aşķ sevdāsına 

düşdügünü
7793

 işitdikde gözlerinden yaşlar revān olup aġlamaġa başladı. Bir zamāndan 

ŝoñra buña aġlamaġla çāre olmaz hemān erkenden bir ‘ilāc görmek [TDK 31a] gerekdir 

deyip ķabílesi ulularını yanına da‘vet edip cümlesi bir yere gelip bu derdiñ çāresi için
7794

 

müşāvere eylediler. Āĥir sözü bir yere getirip bunu münāsib gördüler kim varıp Ķays 

için
7795

 Leylā’yı babasından isteyeler. Dediler ki bizim ķabílemiz anlardan alçaķ degildir 

ki
7796

 bize ķızlarını vermeyeler. Ancaķ her ne ķadar aġırlıķ isterlerse yoķ demeyip māllar 

verip araya girelim
7797

 deyip
7798

 bu söz üzere cümlesi ittifāķ edip ķalķıp Leylā’nıñ 

                                                 
7785

 tevābi‘iyle: tevābi‘i ile T / tevābi‘i M 
7786

 ķomazlar: ķomaz T, TDK 
7787

 çekip daġa doġru götürdüler. Biraz tesliyetler verip dönüp ķabílelerine çekilip gitdiler: gelip šaġa gitdiler 

ve Necid’e varıp biraz tesliyetler verip dönüp yine ķabílelerine götürdüler ve rāģat oldular T / çekip šaġa 

gitdiler ve Necid’e varıp biraz tesellíler verip dönüp yine ķabílelerine götürdüler ve rāģat oldular TDK 
7788

 çünki: M’de yok 
7789

 ‘aşķıyla: ‘aşķı ile TDK 
7790

 ģasb-i: ģasb ü T, TDK 
7791

 uzaķdan efġānlar eder: efġānlar eyler T / uzaķdan efġānlar eylerdi M 
7792

 oġlunuñ böyle: böyle oġlunuñ T, TDK 
7793

 sevdāsına düşdügünü: sevdāsını TDK 
7794

 çāresi için: çāresi’çin TDK 
7795

 müşāvere eylediler. Āĥir sözü bir yere getirip bunu münāsib gördüler kim varıp Ķays için: T ve TDK’de 

yok 
7796

 ki: TDK’de yok 
7797

 girelim: gireler T, TDK 
7798

 deyip: M’de yok 
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ķabílesine gitdiler.
7799

 Yaķın vardıķlarında Leylā’nıñ babasına ĥaber olup ‘Āmir 

ķabílesiniñ begi ile cümle belli başlıları geliyorlar dediklerinde
7800

 Leylā’nıñ babası 

daĥı
7801

 ķarşı çıķıp görüşdüler ve ĥoş geldiñiz ķademler getirdiñiz deyip i‘zāz ü ikrāmla
7802

 

obalarına getirip żiyāfetler eylediler. Yemekler yendikden ŝoñra muŝāģabete başlayıp
7803

 

Ķays’ıñ babasına ĥišāb edip ne için geldiñiz diyü su’āl eylediklerinde ol da mā hüve’l-

vāķi‘ cevāb verip aŝlını bir bir
7804

 beyān edip dedi ki murād u maķŝūdumuz
7805

 oldur ki 

muķaddemā
7806

 ortamızda olan dostluġu daĥı ziyāde eylemek niyyetine gelip
7807

 Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretleriniñ
7808

 emri üzere ķızıñız Leylā’yı oġlum Ķays için isteriz. Nikāģ edip 

ikisini bir yere getirelim dedikde sā’ir ķabíle a‘yānı
7809

 biz de bu ĥuŝūŝu
7810

 ricā için 

geldik.
7811

 Birbirlerine
7812

 pek münāsibdir.
7813

 Siziñ ķızıñız nice ananıñ babanıñ bir dānesi 

ise
7814

 ma‘lūm-ı ‘izzetiñizdir ki [T 139b] seyyidimiziñ oġlu Ķays da ananıñ babanıñ
7815

 bir 

dānesidir. Pes iki ķabíleniñ begi birbiri ile
7816

 ĥıŝım olmaġın arķa
7817

 yardım olup bir 

šarafdan bir düşmen žuhūr eyledikde
7818

 biri biriñize yardım edip
7819

 ‘Arab içinde günden 

                                                 
7799

 gitdiler: T ve TDK’de yok 
7800

 geliyorlar dediklerinde: geliyor diyü ĥaber verdiklerinde T, TDK 
7801

 Leylā’nıñ babası daĥı: M ve TDK’de yok 
7802

 i‘zāz ü ikrāmla: i‘zāz ü ikrām ile T / i‘zāz ikrāmla TDK 
7803

 başlayıp: başlanıp TDK 
7804

 babasına ĥišāb edip ne için geldiñiz diyü su’āl eylediklerinde ol da mā hüve’l-vāķi‘ cevāb verip aŝlını bir 

bir: babasına ĥišāb edip ne için geldiñiz deyip su’āl eylediklerinde ol da mā hüve’l-vāķi‘ cevāb verip aŝlını 

bir bir T / babası ne için geldiklerini M 
7805

 dedi ki murād u maķŝūdumuz: dedi kim murād u maķŝūdumuz T / dedi kim murād maķŝūdumuz TDK 
7806

 muķaddemā: M’de yok 
7807

 ziyāde eylemek niyyetine gelip: muģkem eylemek niyyetine gelip T / muģkem edip TDK 
7808

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
7809

 a‘yānı: a‘yānı da M 
7810

 ĥuŝūŝu: ĥuŝūŝa T, TDK 
7811

 geldik: gelip M 
7812

 birbirlerine: biri birlerine T, M 
7813

 pek münāsibdir: pek münāsib M / ĥoş münāsibdir TDK 
7814

 dānesi ise: dānesidir TDK 
7815

 babanıñ: ve babanıñ bir dānesi ve T / ve babanıñ TDK 
7816

 birbiri ile: biri biri ile T / biri biriyle M 
7817

 arķa: arķa ve T, TDK 
7818

 žuhūr eyledikde: žuhūr olduķda T / žuhūrunda TDK 
7819

 edip: olup T 
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güne şān u
7820

 şevketiñiz ziyāde olur dediler. Pes Leylā’nıñ babası bunlara cevāb verip
7821

 

sözüñüz hep cümle ma‘ķūl pek güzel lākin ķızımız daĥı küçücük
7822

 olmaġın ere varacaķ 

vaķti degildir ve hem cihāzını daĥı ģāżırlamadıķ. Şimdilik ferāġat buyurup vaķti geldikde 

sizden a‘lā kimseye verecek degilize başım üstüne dedikde bunlar dediler kim [M 137a] 

lüšf edip ‘öźr ü
7823

 bahāne eylemeñ. Bize cehíz lāzım degildir.
7824

 Hemān şöyle şuraya 

gelmişken
7825

 şimdi nikāģ edelim de ŝoñra her ne zamān verirseñiz ol vaķtde
7826

 gelip 

alalım ve her ne ķadar aġırlıķ isterseñiz verelim. Sizden aŝlā māl diríġ eylemeziz diyü 

ibrām eylediklerinde Leylā’nıñ babası nā-çār olup sözüñ šoġrusu budur ki oġluñuz bir 

dívāne yollu ādem olup gāh gāh ķabílemiz ešrāfını dolaşıp dürlü dürlü beyitler yırlayıp
7827

 

[TDK 31b] nāleler eyler. Ma‘lūm-ı şerífiñizdir ki ‘Arab šā’ifesi ne mertebe ādemiñ eksigini 

arayıp dürlü dürlü adlar šaķıp ‘āleme rüsvāy ederler.
7828

 Eger
7829

 siz muķaddem oġluñuza 

‘ilāc edip ‘aķlını başına getirmege bir çāre edip bir ĥoşça uŝlu edebli olursa ol vaķtde 

sizden ķız degil cānımız bile diríġ eylemeziz
7830

 ve illā bu ģāl üzere iken adıyla Mecnūn’a 

ķız vermek ‘āķil işi degildir. Bu ĥuŝūŝda beni ma‘źūr šutup ĥāšırıñız ķalmasın. Ĥalķdan 

ģicāb eylerim. Baķ ķızını şöyle bir dívāneye verdi diyü beni dillerde dāstān eylerler dedi. 

Pes Ķays’ıñ babası ve sā’irleri Leylā’dan ümmídi kesip ķalķıp ķabílelerine geldiler ve 

Mecnūn’a naŝíģatler edip Leylā’dan ģüsnü on ķat ziyāde ince belli püskürme beñli servi 

boylu gül yañaķlı yāķūt šudaķlı nāzenín meh-pāre ķızlar alıverelim. Bí-ma‘nā yere
7831

 

yabandan niçin ķız ararız. Ķabílemiz içinde işte fülānıñ ķızı vardır. Dedigimizden yüz ķat 

ileridir.
7832

 Eger anı begenmezseñ
7833

 fülānıñ ķızını alıverelim deyip niçe güzel ķızları
7834

 

                                                 
7820

 şān u: şān TDK 
7821

 verip: M’de yok 
7822

 küçücük: küçük T, M 
7823

 ‘öźr ü: ‘öźr M 
7824

 degildir: degil TDK 
7825

 hemān şöyle şuraya gelmişken: şuraya gelmişken M / hemān şöyle şura gelmişiken TDK 
7826

 verirseñiz ol vaķtde: derseñiz ol vaķt M / derseñiz ol vaķtde TDK 
7827

 yırlayıp: ırlayıp T 
7828

 ederler: eylerler T, M 
7829

 eger: T’de yok 
7830

 degil cānımız bile diríġ eylemeziz: degil cānımız bile diríġ T / degile cānımı bile diríġ eylemem M 
7831

 yere: bize TDK 
7832

 ileridir: ileridir alıverelim T / ileridir alıverelim deyip TDK 
7833

 anı begenmezseñ: anı da begenmezseñiz T, TDK 
7834

 deyip niçe güzel ķızları: niçe güzel ķızlar T / niçe güzel ķızları TDK 
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Mecnūn’a ŝayıp dökdüler. Pes bí-çāre Mecnūn çünki ĥıŝımlarından bu acı
7835

 cevābı işitdi. 

Períşān olup yaķasını yırtıp kendisini yerden yere urmaġa başladı ve gögsünü šaşlarla 

dögüp
7836

 feryād ü fiġānlar eyledi ve gitdikçe dívāneligi evvelkiden ziyāde olup geceler 

ŝabāģlara dek meh-tāba
7837

 ķarşı beyitler söyleyip gāh yırlayıp gāh da
7838

 aġlayıp 

gözlerinden ķanlı yaşlar revān olup yiyip içmekden kesilmişdi
7839

 ve nāleler edip der idi
7840

 

ki şimden ŝoñra artıķ
7841

 baña vuŝlat ķapısı ķapanıp hicrān yolları göründü ve nigār-ı 

nāzenínim yüzünü
7842

 göstermeyip başına firāķ şāllarını büründü.
7843

 Rāģat günlerim
7844

 

ġam u miģnete dönüp
7845

 [M 137b] maģzūn göñlüm ĥarāb olup cānān ġamıyla šopšolu oldu 

ve hicrān ķuşları başıma ķonup tamām yerini buldu. Günden güne yüregim derd ü
7846

 

miģnetden [T 140a] ezildi ve nāmım mecnūnlar defteriniñ başına yazıldı. Pes artıķ ben de 

dostlar ġamından düşmenler sürūrundan geçip tamām cünūna ķarār verdim. Ĥalķ ne 

derlerse desinler
7847

 deyip gāh da
7848

 ‘aceb şimdi ol nigār-ı nāzenínim kimlerle oturup 

šurmadadır
7849

 ve ne şekil muŝāģiblerle nāz ü niyāz edip
7850

 ŝalınmaķdadır? ‘Aceb bu 

‘āşıķ-ı
7851

 bí-çāre derd-mend-i āvāresiniñ [TDK 32a] ģālinden ĥaberi var
7852

 mı ve benim 

böyle āteş-i miģnetle yanıp yaķıldıġımı bilir mi ola? Ne vardı
7853

 bir kerre bir selām ile bu 

ĥaste-i bí-çāreniñ bir miķdār maģzūn göñlünü şād eylese ve bir nefes ġamdan āzād eylese 

olmaz mı idi? Āh ‘aceb başımda ol sa‘ādet var mıdır ki bir daĥı ölüp dirilip cennet köyüne 

                                                 
7835

 ĥıŝımlarından bu acı: ĥıŝımlardan bu TDK 
7836

 dögüp: dögmege ve T, TDK 
7837

 ŝabāģlara dek meh-tāba: ŝabāģa dek māh-tāba T / ŝabāģlara deķ māh-tāba TDK 
7838

 yırlayıp gāh da: ırlayıp gāh da T / ırlayıp gāh M 
7839

 kesilmişdi: kesilmişidi TDK 
7840

 der idi: derler idi T / derleridi TDK 
7841

 artıķ: aŝlā TDK 
7842

 yüzünü: yüzün M 
7843

 şāllarını büründü: şālların bürüdü M 
7844

 günlerim: günleri T 
7845

 dönüp: dönüp ve M 
7846

 derd ü: derd TDK 
7847

 ne derlerse desinler: derlerse desin T / ne derlerse desin TDK 
7848

 gāh da: gāhí de M 
7849

 šurmadadır: durmada M 
7850

 niyāz edip: niyāzla M 
7851

 ‘āşıķ-ı: ‘aşķ-ı TDK 
7852

 ĥaberi var: ĥaber-dār T 
7853

 vardı: var idi T / TDK’de yok 
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varıp ayaġına yüzümü sürüp dünyā gözüyle bir kerre daĥı görmek müyesser olur mu deyip 

hāy hāy edip aġladıķça insān
7854

 feryādına taģammül edemeyip her kim işidirse kendisini 

żabš edemeyip nā-çār bile aġlardı ve böyle períşān olduķça babasınıñ ve anasınıñ 

yüreklerini
7855

 šāġlardı. Bir çāre bulup tesliyet veremediler. Gitdikçe günden güne 

Leylā’nıñ ‘aşķı sevdāsı derd-mend Ķays’ı cūş u
7856

 ĥurūşa getirip deli dívāne eyledi.  

 

BU MAĢAL BABASI
7857

 MECNŪN’U KA‘BE-İ MÜKERREME’YE GÖTÜRDÜGÜDÜR 

 

Rivāyet olunur ki
7858

 çünki Mecnūn’uñ derdi günden güne ziyāde olup aŝlā bir ‘ilāc 

bulunmadı. Ba‘żı kimseler babasına dediler ki Ķays için hiç eylemedigiñiz ‘ilāc 

ķalmadı.
7859

 Hemān bunu bir kerre de
7860

 Ka‘be-i Mükerreme’ye götürseñiz. Anda bir du‘ā 

olunsa ümmíddir ki bu derdden ĥalāŝ ola yoĥsa
7861

 buña ġayrı yüzden ‘ilāc eylemek ķatı 

müşkildir dediklerinde Mecnūn’uñ babası bu sözü işitdikde begenip ma‘ķūl ü
7862

 münāsib 

gördü ve dedi ki ģaķíķat Ka‘be-i Mükerreme ehl-i ģācet
7863

 ķıblesi olup her ne ķadar 

müşkil iş var ise Ģaķķ’ıñ lüšfu ile hep anda fetģ
7864

 olur deyip ol sene de ģacca
7865

 gitmege 

niyyet edip cümle mühimmātını ģāżırladı ve Ķays’ı da bir miģaffeye ķoyup Beytullāh’a 

revāne oldular.
7866

 Günlerde bir gün Ka‘be-i Mükerreme’ye vāŝıl olduķlarında 

Mecnūn’uñ
7867

 babası oġlunuñ eline yapışıp Ģarem-i Şeríf’e götürüp benim oġlum [M 

138a] bu maģalde her ne du‘ā olunursa Ģaķ Te‘ālā kendi lüšf u
7868

 kereminden ķabūl edip 

murād olunan ģāceti revā eyler. İmdi saña da lāzım olan budur ki hemān varıp Ka‘be-i 

                                                 
7854

 edip aġladıķça insān: edip aġladıķça T / aġladıķça insān M 
7855

 babasınıñ ve anasınıñ yüreklerini: anasınıñ babasınıñ yüreklerini T / babasınıñ yüregini M 
7856

 cūş u: cūş TDK 
7857

 babası: Mecnūn’uñ babası T, TDK 
7858

 rivāyet olunur ki: M’de yok 
7859

 ‘ilāc ķalmadı: T’de yok 
7860

 bunu bir kerre de: bir kerre de T / bir kere TDK 
7861

 ola yoĥsa: olurdu ve illā M 
7862

 ma‘ķūl ü: M’de yok 
7863

 Ka‘be-i Mükerreme ehl-i ģācet: Mekke-i Mükerreme ehl M 
7864

 fetģ: M’de yok 
7865

 sene de ģacca: sene de ģacca ģacca T / sene ģacca M 
7866

 oldular: oldu T 
7867

 Mecnūn’uñ: TDK’de yok 
7868

 lüšf u: lüšf M, TDK 
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Mükerreme’niñ ĥalķasına yapışıp cān u göñülden Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden dermān isteyip 

yā Rabbí
7869

 başımda olan ‘aşķ sevdāsını giderip beni evvelki ģālime ķoyup yine
7870

 

‘aķlıma kemāl ver diyü du‘ālar
7871

 eylemekdir. Ola
7872

 ki Ģaķ Te‘ālā seni bu belādan
7873

 

ĥalāŝ eyleye ve sevdāñı def‘ edip yine
7874

 evvelki gibi sükūnlar iģsān eyleye dedikde 

hemān-dem Mecnūn ‘aşķ adını işitdigi gibi cūş u
7875

 ĥurūşa gelip varıp Ka‘be-i 

Mükerreme’niñ ĥalķasına yapışıp [TDK 32b] yüzünü yerlere sürüp yā Rabbí derde uġrayıp 

ķapıña yüz süregeldim. Lüšf u
7876

 keremiñden benim du‘āmı ķabūl edip
7877

 ķapıñdan 

maģrūm gönderme deyip andan ŝoñra yā Rabbí
7878

 baña [T 140b] sevdā-yı ‘aşķdan ferāġat 

eyle diyü beni ‘aşķdan ŝoġudup cānānımdan ayırmaķ isterler. İlāhí! Benim derd-i ‘aşķımı 

günden güne ziyāde edip źerre ķadar eksik eyleme ve benim ‘ömrümü bu
7879

 ‘aşķ derdi ile 

āĥir eyle diyü
7880

 du‘ālar edip gözlerinden ķanlı yaşlar döküp tażarru‘ u
7881

 niyāzlar 

eyledi.
7882

 Pes babası bu ģāli gördükde me’yūs olup şimden ŝoñra buña çāre eylemek ķatı 

güç oldu deyip
7883

 gözlerinden yaşlar revān oldu. Oġlunu yanına alıp nā-murād dönüp 

ķabílesine geldi. 

 

 

 

 

                                                 
7869

 yā Rabbí: yā Rabb TDK / T’de yok 
7870

 yine: TDK’de yok 
7871

 du‘ālar: du‘ā T / ricā TDK 
7872

 ola: bolay T 
7873

 belādan: belālardan T 
7874

 yine: T ve TDK’de yok 
7875

 cūş u: cūş TDK 
7876

 lüšf u: lüšf TDK 
7877

 edip: eyle T, TDK 
7878

 Rabbí: Rabb TDK 
7879

 bu: M’de yok 
7880

 diyü: deyip T, M 
7881

 tażarru‘ u: tażarru‘ M 
7882

 eyledi: eylerdi T, TDK 
7883

 güç oldu deyip: güç oldu T / oldu deyip M 
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BU MAĢAL LEYLĀ’NIÑ ĶABÌLESİ MECNŪN’U ÖLDÜRMEGE ĶAŜD EDİP 

MECNŪN’UÑ
7884

 BABASI ĀGĀH OLUP OĠLUNU ARAŞDIRDIĠIDIR 

 

Çünki Mecnūn babasıyla ģacdan dönüp ķabílesine geldi. Yine eski ‘ādeti üzere 

Necid šaġı ešrāfında
7885

 gezip Leylā’nıñ obası ešrāfına varıp beyitler oķuyup āh ü efġān
7886

 

eylemege başladı. Leylā ķabílesinden birķaç münāfıķlar varıp Leylā’nıñ babasına 

ķabílemiziñ ‘ırż u
7887

 nāmūsu ķalmayıp her gün şu dívāne gelip dünyāda olmadıķ sözler 

söyler. Siz buña bir
7888

 çāre etmeyip açmaz ķorsañız ‘ālem ĥalķı arasında
7889

 rüsvāy oluruz. 

Buña miķdārını bildirmek gerekdir tā ki bu sevdādan vazgele dediler. Leylā’nıñ babası 

çünki bunlardan bu sözü işitdi. Ģicāba düşüp anı helāk edip vücūdunu yoķ edelim deyip 

ġayrete geldi ve Mecnūn bir daĥı geldikde hemān ķavmine ķoma [M 138b] deyip
7890

 

öldürmege ‘azímet eyledi. Birķaç kimsedir varıp bu ĥaberi Mecnūn’uñ babasına 

dediklerinde cān başına ŝıçrayıp Mecnūn’u araşdırdı. Bulamayıp ķabílesi ĥalķını šaraf šaraf 

gönderip
7891

 šaġ ve šaşı aradılar. Olmadı bir çāre olup nām u nişānından
7892

 eśer 

bulamadılar. Nā-ümmíd olup dönüp geldiler
7893

 ve bulamadıķ diyü [TDK 33a] babasına 

ĥaber verdiler. Babası ve anası
7894

 Mecnūn’dan ümmídlerini
7895

 kesip mātemler eylediler. 

Rivāyet olunur ki Bení Sa‘d ķabílesinden bir kimse
7896

 bir maŝlaģat için yola girip çekilip 

giderken yolu Mecnūn’uñ olduġu yere uġrayıp gördü kim bir tāze yigit bir tenhā yerde 

oturup šurmadan gāh aġlayıp gāh ģāline münāsib ‘āşıķāne beyitler oķur. ‘Aceb böyle yerde 

ne şekil
7897

 ādem ola ve ne arar bunda diyü yanına
7898

 varıp selām verip aģvālini ŝorduķda 

                                                 
7884

 Mecnūn’uñ: M’de yok 
7885

 ešrāfında: ešrāfına TDK 
7886

 efġān: efġānlar T, M 
7887

 ‘ırż u: ‘ırż M, TDK 
7888

 bir: M’de yok 
7889

 ĥalķı arasında: arasında ĥalķıñ yanında T, TDK 
7890

 deyip: edip T, M 
7891

 ĥalķını šaraf šaraf gönderip: ĥalķı šaraf šaraf gidip T, TDK 
7892

 nām u nişānından: nām u nişānından bir T / nām nişāndan bir TDK 
7893

 dönüp geldiler: gelip döndüler T, TDK 
7894

 ve anası: M’de yok 
7895

 ümmídlerini: ümmídini T / ümmídi TDK 
7896

 kimse: kimesne T 
7897

 şekil: müşkil T 
7898

 arar bunda diyü yanına: arar ki M 
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Mecnūn’dan aŝlā bir
7899

 cevāb alamayıp bir šaríķla
7900

 söyledemedi. Pes dönüp yoluna 

revāne oldu. Ģikmet Allāh’ıñ yolu Mecnūn’uñ ķabílesine uġrayıp gördü kim ķabíle içinde 

bir ādem żāyi‘ olup durmadan ĥalķ derd-mend Mecnūn tāzeliginde ne yavuz belāya 

uġramış ki nā-bedíd olup ne maģalde olduġu ma‘lūm degil
7901

 diyü söyleşirler. Pes ol 

kimse bu ķıŝŝayı işitdikde
7902

 ĥalķdan
7903

 żāyi‘ olan kimseniñ ‘alāmet ü nişānlarını
7904

 

ŝorduķda bildi kim kendiniñ rāst gelip cevāb alamadıġı kimsedir. Dönüp dedi kim size 

müjde olsun ki dedigiñiz
7905

 kimseyi ben fülān yerde dívāne gibi períşān oturup šurmadan 

aġlarken [T 141a] rāst
7906

 geldim. Aġzından aŝlā bir
7907

 cevāb alamadım deyince ķabíle 

ĥalķı bu ĥaberden şād olup ģerífi Mecnūn’uñ
7908

 babasına götürüp nerede
7909

 rāst geldigini 

dedikde hemān-dem babası atlanıp birķaç ādemle ol ādemiñ ĥaber
7910

 verdigi yere varıp 

ešrāfa baķarken gördü kim Mecnūn bir šaşıñ dibinde oturup šopraġa yuvalanmış. Babasıdır 

oġlunu bu ģālde görünce gözlerinden yaşlar revān olup yanına gelip ey benim gözüm nūru 

ve göñlüm sürūru! Bu seniñ sevdāñ ne dükenmez sevdādır dedikde Mecnūn da
7911

 

babasınıñ ayaġına düşüp ‘öźrler dileyip ey benim ģayātıma
7912

 sebeb olan peder-i ‘azízim! 

Niçe zamāndır ki ĥidmet-i şerífiñizden dūr olup taķŝírler eyledim ammā bu işde
7913

 benim 

źerre ķadar günāhım yoķdur. ‘Aşķ derler bir pād-şāh vardır ki
7914

 beni kendisine
7915

 ķul 

edip ‘aķlımı almışdır ve yüregimi āteşle
7916

 yaķıp beni
7917

 dívāne edip ŝaģrālara ŝalmışdır. 

                                                 
7899

 bir: T’de yok 
7900

 šaríķla: taríķ ile T 
7901

 uġramış ki nā-bedíd olup ne maģalde olduġu ma‘lūm degil: uġrayıp nā-bedíd oldu M, TDK 
7902

 bu ķıŝŝayı işitdikde: M’de yok 
7903

 ĥalķdan: T ve TDK’de yok 
7904

 nişānlarını: nişānını T 
7905

 ki dedigiñiz: kim dedigiz T 
7906

 rāst: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
7907

 bir: T’de yok 
7908

 Mecnūn’uñ: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
7909

 nerede: ne yerde M 
7910

 ādemle ol ādemiñ ĥaber: ādemle ol ŝaġlıķ M / ādem ile ol ŝalıķ TDK 
7911

 da: TDK’de yok 
7912

 ģayātıma: cānıma T 
7913

 işde: işlere T 
7914

 pād-şāh vardır ki: pād-şāhdır ki T / pād-şāh M 
7915

 Bu kısımdan (7915. dipnot) 7984. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
7916

 ‘aķlımı almışdır ve yüregimi āteşle: ‘aķlım almışdır yüregimi āteşlere TDK 
7917

 beni: T’de yok 
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Mādāmki ben anıñ eli altındayım emr ü fermānına rām ve her ne buyurursa ģükmüne 

boyun verip cānla išā‘at eylemekden ġayrıya ķādir degilim. Şimdiki ģālde anıñ emri böyle 

serseri gezmekdir. Lüšf u iģsān edip bu ĥuŝūŝda benim ķuŝūruma [TDK 33b] baķmayıp 

ĥāšır-ı şerífiñiz ķalmasın diyü sözünü
7918

 tamām eyledi. Babasıdır Mecnūn’dan bu cevābı 

işitdikde āh edip behey oġul! Ben seniñ bu ģāliñe nice taģammül edeyim ve seni böyle 

yaban yerde terk edip nereye
7919

 gideyim ve ķabíleye vardıķda bí-çāre vālideñe ne cevāb 

vereyim? Gece gündüz seniñ firāķıñla aġlamada ve
7920

 dā’imā ģasretiñ āteşiyle yüregini 

šāġlamadadır. Āh oġul diyü feryād eyledikçe işidenlerde ŝabr u šāķat ķalmayıp sen ise bu 

sevdādan ferāġat etmeyip gitdikçe períşān olmaķdasın. Lüšf edip sözümü šutup bu ĥām 

sevdādan vazgeç. Niçeye dek bir ķızıñ derdiyle baġrıñı ĥūn edersin. ‘Ālemde bulunmayan 

hemān ķız olsun tek hemān ķoç başıñ
7921

 cihānda ŝaġ olsun. Sen bunda böyle períşān iken 

anañla bizim nice ģużūr u rāģatımız olsun? Ķalķ hemān seni anañ yanına götüreyim. 

Ümmíd oldur ki derdiñe bir çāre bulayız.
7922

 Sözümü šutup āĥir vaķtimde
7923

 beni aġladıp 

maģzūn eyleme dedikde Mecnūn babasından bu naŝíģat sözlerini işitdikde gözlerinden 

ķanlı yaşlar aķıdıp dedi ki ey benim sermāye-i fütūģum ve
7924

 ‘ömrüm olan babacıġım! 

Ģaķ Te‘ālā ‘ömrüñü ziyāde edip devletiñi dā’im eylesin. Benim derdime dermān için 

dünyā māllarını
7925

 ŝarf edip ģesāba gelmez ĥazíneler telef eylediñ lākin bu ‘aşķ marażı 

ģakímler ‘ilācıyla
7926

 def‘ olur ĥastelik degildir. Bu marażda
7927

 Loķmān’lar ‘āciz ķalıp
7928

 

Eflāšūn’lar ģayrān ķalmışlar ve ben bu derde kendi iĥtiyārımla düşmedim. Belki ezelde 

Ģaķķ’ıñ taķdíri böyle olup başımıñ yazısı bu imiş ve Leylā’nıñ zülfü
7929

 zencíri boynuma  

ķat ķat dolaşıp bir daĥı çıķmaķ muģāl olmuşdur
7930

 ve benim şefķatli babam! Cihānda 

                                                 
7918

 sözünü: sözü T 
7919

 nereye: nere TDK 
7920

 ve: TDK’de yok 
7921

 tek hemān ķoç başıñ: ķoç başıñ hemān TDK 
7922

 bulayız: olayız TDK 
7923

 āĥir vaķtimde: āĥirimde TDK 
7924

 fütūģum ve: T’de yok 
7925

 māllarını: mālları T 
7926

 ‘ilācıyla: ‘ilācı ile T 
7927

 marażda: marażdan T 
7928

 ķalıp: olup T 
7929

 zülfü: zülf TDK 
7930

 muģāl olmuşdur: muģāldir TDK 
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‘aşķa ibtidā ben yalñız uġramadım ve derd-i cānānla hemān ben yüregimi šāġlamadım.
7931

 

Cihān mülkünde niçe şāh u
7932

 gedālar [T 141b] görülmüşdür ve niçe kimseler bu ĥarca 

sürülmüşdür ve benim feryādıma ķulaķ šutup ĥāšırıñ períşān eyleme ki ‘āşıķlarıñ ģāli 

dā’imā aġlamaķdır ve āteş-i ‘aşķla yüregini šāġlamaķdır. Anlarıñ gülmesi gözyaşıdır
7933

 

ve
7934

 aġlamaları āteşleri biraz eksilip
7935

 epsem olduķlarıdır ve bu gözyaşları
7936

 ādemi 

yabanda ķomayıp elbette
7937

 bir yere erişdirir. Egerçi ibtidā bir bí-ma‘nā şey
7938

 görünür 

ammā ŝoñu kemāl-i ģāldir ve ‘āşıķlar melāmet šaşından ķaçmazlar ve ‘ār nāmūs nedir 

bilmezler. Ģāŝılı başlarını
7939

 ve cānlarını terk edip andan [TDK 34a] ŝoñra meydān-ı 

muģabbete girerler. Pes lüšf u
7940

 iģsān edip beni kendi ģālime ķoyuñuz ve siz kendi 

‘ālemiñizde olup šutuñ ki ölüp gitmişimdir
7941

 ve cihān bāġında bitip yitmişimdir
7942

 deyip 

sözünü tamām eyledikde bí-çāre babası
7943

 Mecnūn’dan bu ye’s cevābı işitdikde tekrār hāy 

hāy edip aġlamaġa başladı ve gücü ķuvveti kesilip çöküp oturdu. Mecnūn da bu ģāli 

gördükde fiġāna başlayıp babalı oġullu bir
7944

 zamān nāleler edip efġānlar eylediler. Āĥir-

kār babası ne eylediyse eyledi
7945

 Mecnūn’u kendiye rām edip alıp ķabíleye geldi.
7946

 

Vālidesi ve sā’ir aķrabāsı yanına cem‘ olup Mecnūn’a keennehū tesellí
7947

 verip ĥāšırını ele 

aldılar. Mecnūn da ne çāre ĥāšırları’çin
7948

 iki üç gün ŝabredip oturdu. Ba‘dehū yine sevdā-

yı ‘aşķ cūş u ĥurūşa gelip ŝabr u ķarārı tār ü mār
7949

 eyledikde yā Hū sizi deyip ŝaģrālara 

                                                 
7931

 hemān ben yüregimi šāġlamadım: yüregimi ben šoġramadım T 
7932

 şāh u: şāh TDK 
7933

 gözyaşıdır: gözü yaşıdır TDK 
7934

 ve: T’de yok 
7935

 āteşleri biraz eksilip: TDK’de yok 
7936

 gözyaşları: gözyaşı T 
7937

 yabanda ķomayıp elbette: yabana ķomaz elbet TDK 
7938

 şey: TDK’de yok 
7939

 başlarını: başlar T 
7940

 lüšf u: lüšf TDK 
7941

 gitmişimdir: gitmişdir T 
7942

 yitmişimdir: yitmişdir T 
7943

 babası: baba T 
7944

 bir: biraz T 
7945

 eyledi: TDK’de yok 
7946

 geldi: geldi ve T 
7947

 keennehū tesellí: tesliyet T 
7948

 ĥāšırları’çin: ĥāšırı için T 
7949

 tār ü mār: tār mār T 
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çekildi ve
7950

 dívāne göñlünü egletmek için bir yerde ķarār etdiremeyip
7951

 šaġ ve ŝaģrāları 

šoķuz dolaşıp pervāne-vār ol şem‘-i ĥayāliniñ
7952

 şevķından yanıp yaķılırdı. 

 

BU MAĢAL LEYLĀ’NIÑ DA MECNŪN’A OLAN MUĢABBETİ İBTİDĀ GİZLİ İKEN 

ŜOÑRA ŠUYULUP FĀŞ OLDUĠUDUR 

 

Bí-çāre Mecnūn bu ģāl üzere ŝaģrālarda feryād ü
7953

 fiġān edip gezmekde bu 

šarafda Leylā’nıñ ise günden güne güzelligi
7954

 ziyāde olup ķaşları siyāh šozlu
7955

 yaya ve 

çehresi bedr olmuş aya dönüp ġamzesi āfet-i cān šušaķları ŝanki mercān idi. Yañaġı gül 

ŝaçı sünbül gülse güller açılır söylese şekerler ŝaçılır bir āfet-i devrān ve fitne-i cihān 

olmuş idi ki dünyāya ne miśli
7956

 gelmiş ve ne cihānda nažíri görülmüş idi.
7957

 Bu ģüsnle ol 

da Mecnūn’uñ dívānesi ve biñ cānla ol ‘āşıķ-ı ŝādıķıñ āşüftesi olup gizlice āh eyledikçe 

felek āyínesini siyāh eylerdi ammā n’eylesin šaşra çıķmaġa ķudreti olmayıp anası ve
7958

 

babası ķorķusundan ‘aşķını gizleyip ŝaķınırdı ve ortalıġı tenhā bulduķça āh ‘aceb ol ‘āşıķ-ı 

maģzūnum ve bí-çāre Mecnūn’um ķanġı yerde benim āteş-i hicrānımla ĥaste vü biryān ve 

derd-i ‘aşķımla giryān olup ŝaģrāları lāle-zār etmekdedir deyip gözlerinden mercān dānesi 

gibi ķanlı yaşlar döküp gāh gāh Necid šaġı šarafında
7959

 Mecnūn’uñ gelip geçdigi yollara 

ģasret gözüyle baķıp yel esdikçe Mecnūn’uñ ķoķusunu alıp ŝafālar eylerdi ve yoldan gelip 

geçen kimseleriñ [TDK 34b] aġzından bí-çāre Mecnūn’uñ kendi ģaķķında söyledigi 

beyitleri
7960

 işitdikçe [T 142a] ķarşısında kendi de beyitler söyleyip gizlice yola bıraġıp 

giderdi ve
7961

 kimseye ķalbinde olan gizli rāzını açmayıp dā‘imā melūl ü maģzūn gezerdi. 

                                                 
7950

 ve: TDK’de yok 
7951

 etdiremeyip: etmeyip T 
7952

 pervāne-vār ol şem‘-i ĥayāliniñ: pervāz-vār ol şem‘í ĥayāliñ TDK 
7953

 feryād ü: feryād T 
7954

 güzelligi: ģüsnü TDK 
7955

 šozlu: ķurulu T 
7956

 olmuş idi ki dünyāya ne miśli: olmuşidi ki dünyāya miśli ne TDK 
7957

 görülmüş idi: görülmüşidi TDK 
7958

 ve: TDK’de yok 
7959

 šarafında: šarafından T 
7960

 söyledigi beyitleri: beyitlerini TDK 
7961

 bıraġıp giderdi ve: bıraġır idi T 



673 

Ķabílesi ķızları bir yere gelip gülüp oynadıķça kendiyi bir gūşeye çekip ŝoģbetlerine
7962

 

ķarışmazdı lākin žarífler ķażiyyeye vāķıf olup ‘āşıķ olduġunu añladılar ve ša‘n edip başına 

ķaķmaġa başladılar. Bu ģāl üzere bir yıl geçip çünki bahār vaķti gelip cihān yine 

yeñilendi.
7963

 Sünbülleriñ zülfü
7964

 períşān olup nergisler uyķudan uyanıp yāsemenler 

sādelenip lāleniñ ķadeģi meclis-i bāġa konup ġoncalar ŝurāģíye dönüp bulutlar aġladıķça 

bāġlar gülüp açılıp bülbülleriñ Mecnūn gibi feryād ü
7965

 fiġānı ‘āşıķlarıñ yüregini dāġlayıp 

ırmaķlar cūş u
7966

 ĥurūşa gelip zencírin sürür dívāne şeklin baġlayıp gül-şende yārānla 

hem-ŝoģbet ve
7967

 ‘íş ü ‘işret eyleyecek demler olduķda Leylā’dır ķabílesiniñ meh-pāre 

ķızlarıyla maģzūn
7968

 göñlünü şād bir pāre ġamdan āzād etmek için gül-şene
7969

 ŝular gibi 

aķıp vardıķda ķızlarıñ kimi sazende vü şírín-kār ve kimi raķķāŝ ve güzel āvāzlı olup bir 

yere gelip çengíler de çālpārelerle raķŝa girip [T 142b] ortalıķda cilveler edip atıp šutmaġa 

ve gülüp oynamaġa başladılar lākin Leylā’nıñ aŝlā yüzü gülmeyip göñlü açılmadı ve 

göñlünden dedi ki baña bu gül-şen yārsız külĥan ve her
7970

 gül-i ra‘nāsı gözüme bir 

dikendir. Šutalım ki bu bāġ cennet olmuş lākin n’eyleyeyim ki ol Mecnūn
7971

 yanımda 

olmadıķdan ŝoñra baña cehennem gibi gelir deyip aŝlā sāz u sözü ķulaġına ķomayıp 

diñlemedi. Ķızlardır yanına gelip āh sulšānım nedendir ki hiç bāġa geldigiñiziñ
7972

 bir eśeri 

görülmeyip
7973

 yine yüzüñüz āyínesinde ġamdan ġayrı bir şey görünmez. Bizim bu 

şūĥluķlarımız hep bu
7974

 sizi gülsün diyü eyleriz dediklerinde Leylā bugün benim
7975

 bir 

miķdār başım aġrır mizācım nā-ĥoşdur deyip ķalķıp bāġ-çeniñ içinde gezinmege başladı ve 

gözlerinden ġā’ib olup bir tenhā gūşeye varıp bir aġacıñ dibinde oturup aġladı.
7976

 ‘Aceb 

                                                 
7962

 ŝoģbetlerine: ŝoģbetlere TDK 
7963

 yine yeñilendi: ginelendi TDK 
7964

 zülfü: zülf TDK 
7965

 feryād ü: feryād TDK 
7966

 cūş u: cūş TDK 
7967

 hem-ŝoģbet ve: ŝoģbet TDK 
7968

 maģzūn: maģzūn gibi TDK 
7969

 gül-şene: bir gül-şene TDK 
7970

 her: T’de yok 
7971

 n’eyleyeyim ki ol Mecnūn: n’eyleyem ki ol Mecnūn-ı maģzūn TDK 
7972

 geldigiñiziñ: geldiñiziñ T 
7973

 görülmeyip: olmayıp TDK 
7974

 şūĥluķlarımız hep bu: şūĥluķlar eyledigimiz TDK 
7975

 bugün benim: benim bugün T 
7976

 aġladı: TDK’de yok 



674 

şimdi ol bí-çāre Mecnūn’um
7977

 ķanġı šaġda benim derdimle aġlamaķda ve ne şekil 

ŝaģrāda gezip yüregini šāġlamaķdadır [TDK 35a] deyip šurmadan
7978

 gözlerinden yaş 

dökerken bāġıñ šaşrasında
7979

 bir ‘Arab Mecnūn’uñ Leylā ģaķķında söyledigi firāķlı 

beyitleri yırlayıp
7980

 geçerken Leylā’dır türküyü işitdigi gibi
7981

 yüregine āteşler düşüp 

feryādla aġlamaġa başladı. Meger bāġda olan ķızlarıñ biri bāġıñ içinde gezerken ol yere 

gelip Leylā’yı maģzūn oturup aġladıġını gördükde ola
7982

 ki kime ‘āşıķdır bir ĥaber 

alaydım diyü bir aġacıñ ardına ŝaķlanıp durmuşdu.
7983

 Pes cümle aģvāli duyup Mecnūn’a 

‘āşıķ olduġunu bilip añlayıp aĥşam olup
7984

 [M 139a] dönüp anası yanına geldiklerinde ol 

münāfıķ ķız Leylā’nıñ anasını bir tenhā yere
7985

 çekip bāġda görüp işitdigi aģvāli bir bir
7986

 

beyān edip bu ķıza olmuş olacaķ! Mecnūn’a ‘āşıķ olup deli dívāne olmuş. Hemān
7987

 bunu 

erkenden n’eylerseñiz
7988

 eyleyip ŝarıp ŝarmalayıp bir ere veregörüñ
7989

 ŝoñra ‘ilāc 

eylemek güç olur dedikde
7990

 anası bí-çāre ģayrān olup n’eylesin elinden ne gelir? Ķıza 

yalvarıp lüšf eyle ķızım bu sözü benden ġayr kimseye
7991

 söyleme
7992

 ki sırrımız dillere 

[TDK 35b] düşüp ĥalķ içinde rüsvāy oluruz deyip açmaz ķodu. 

 

 

 

                                                 
7977

 Mecnūn’um: Mecnūn T 
7978

 šurmadan: šurmayıp TDK 
7979

 šaşrasında: šaşrasından T 
7980

 yırlayıp: ırlayıp T 
7981

 işitdigi gibi: T’de yok 
7982

 ola: bolay T 
7983

 durmuşdu: šurmuşidi TDK 
7984

 olup: TDK’de yok / 7915. dipnottan buraya (7984. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M 

nüshasında yoktur. 
7985

 yere: yerde M 
7986

 bir bir: TDK’de yok 
7987

 hemān: TDK’de yok 
7988

 n’eylerseñiz: n’eylerseñ M 
7989

 veregörüñ: veregör T, M 
7990

 dedikde: dedikde ve M 
7991

 ġayr kimseye: ġayrıya T, TDK 
7992

 söyleme: söylemediñiz M 
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BU MAĢAL BENÌ ESED ĶABÌLESİ MĀL-DĀRLARINDAN İBN-İ SELĀM DERLER 

BİR DİL-ĀVER CÜVĀN LEYLĀ’YI BABASINDAN İSTEDİGİDİR
7993

 

 

Rivāyet olunur ki Bení Esed ķabílesi ekābirlerinden İbn-i Selām nāmında
7994

 bir 

tāze cüvān var idi. Ġāyet māl-dār olup niçe ķabíleye ģükmü
7995

 revān bir güzel yüzlü šatlı 

sözlü bir
7996

 dil-āver yigit idi. Günlerde bir gün şikār için atlanıp
7997

 ešrāfı šolanırken 

Leylā’nıñ ķabílesine yaķın gelmişdi.
7998

 Ģikmet Allāh’ıñ ol gün Leylā da sünbül 

zülfünü
7999

 períşān edip cādū gözlerine sürmeler
8000

 çekip ģüsnü bir iken on ķat
8001

 

ziyāde
8002

 olup bu lešāfetle ķabílesi ķızlarından birķaç meh-pāreleri
8003

 yanına alıp serv-i 

ĥırāmān gibi ŝalını ŝalını bir gül-şene revāne olmuşlar idi.
8004

 İttifāķā İbn-i Selām’dır 

yolda
8005

 bu nāzenínler ālāyına rāst gelip içlerinden
8006

 Leylā’nıñ cemālini gördükde 

ġamzesi oķları baġrına ŝaplanıp biñ cānla ‘āşıķ oldu ve kimiñ ķızı olduġunu ĥaber alıp āh 

vāhlar ederek
8007

 dönüp ķabílesine geldikde aķrānlarından niçe ulu kimseler İbn-i Selām’ıñ 

yanına gelip [T 143a] gördüler kim ġam u ġuŝŝa deryāsına dalmış ve maģzūn u períşān
8008

 

olup kendisini aldırmış. Sebebini sorduķlarında ol da yolda rāst geldigi
8009

 períniñ ģüsnünü 

vaŝf edip cān u
8010

 dilden ‘āşıķ olduġunu beyān eyledikde anlar da tesellíler
8011

 verip elem 

                                                 
7993

 Bu Maģal Bení Esed Ķabílesi Māl-dārlarından İbn-i Selām Derler Bir Dil-āver Cüvān Leylā’yı 

Babasından İstedigidir: Bu Maģal İbn-i Selām Derler Bir Dil-āver Bení Esed Ķabílesi Māl-dārlarından Bir 

Yigit Olup Leylā’yı Babasından İstedigidir ki Źikr Olunur T / Bu Maģal İbn-i Selām Derler Bir Dil-āver Bení 

Esed Ķabílesi Māl-dārlarından Bir Yigit Olup Leylā’yı Babasından İstedigidir TDK 
7994

 nāmında: derler M 
7995

 ģükmü: ģükm M 
7996

 bir: M’de yok 
7997

 atlanıp: T ve TDK’de yok 
7998

 gelmişdi: gelmişidi M, TDK 
7999

 zülfünü: zülfün T 
8000

 sürmeler: sürme T 
8001

 ķat: M’de yok 
8002

 ziyāde: T ve TDK’de yok 
8003

 meh-pāreleri: meh-pāre ķızları M, TDK 
8004

 olmuşlar idi: olmuşidi T, TDK 
8005

 yolda: bu yolda TDK 
8006

 içlerinden: içlerinde M 
8007

 ederek: edip T 
8008

 ve maģzūn u períşān: maģzūn períşān TDK 
8009

 yolda rāst geldigi: rāst geldigi M / yolda rāst geldigini TDK 
8010

 cān u: cān TDK 
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çekmeñ bunda maģzūn olacaķ bir şey yoġa. Eger emrederseñiz hemān
8012

 yarın varıp 

babasından isteyip ne miķdār māl isterse verelim. Siziñ
8013

 gibi devletliye vermez de kime 

verir dediklerinde İbn-i Selām şād olup bu söz üzerine ķavl ü
8014

 ķarār eylediler. Çünki 

ŝabāģ olup āf-tāb-ı ‘ālem-tābla
8015

 cihān [M 139b] rūşen oldu. İbn-i Selām bir
8016

 niçe 

tuģfeler düzüp píşkeşlerle ķabílesi iĥtiyārlarından birķaç ulu kimseleri ķız istemek için 

Leylā’nıñ babasına gönderdi.
8017

 Bunlar da
8018

 yola girip ķabíleye yaķın olduķlarında 

Leylā’nıñ babasına ĥaber olup Bení Esed ķabílesi uluları geldiler dediklerinde ķarşı çıķıp 

bunlarla görüşdü.
8019

 Ĥoş geldiñiz ķademler getirdiñiz deyip ‘izzet ü ikrāmla
8020

 obasına 

getirip żiyāfetler eyledi. Yemekdir yendikden ŝoñra bunlar da niye geldiklerini beyān edip 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
8021

 buyruġu üzere ķızıñız Leylā’yı ķabílemiziñ ser-çeşmesi olan 

İbn-i Selām için
8022

 istemege geldik deyip [T 143b] píşkeşlerini ‘arż eylediklerinde
8023

 

Leylā’nıñ babası da [TDK 36a] ŝafā geldiñiz pek güzel! Biz öyle aŝil-zāde devletliden ķız 

degile cānımızı bile
8024

 diríġ eylemeziz. Baş üstüne! Ķızımızı Ģaķ Te‘ālā’nıñ emri üzere 

anlara verip biri birimize arķa
8025

 yardım olalım lākin birķaç gündür ki ķızıñ bir miķdār
8026

 

mizācı nā-ĥoşdur. Ģaķ Te‘ālā Ģażreti ŝıģģat iģsān
8027

 eyledikde tedārikini görüp ol vaķtde 

sizlere ĥaber eyleriz gelip nikāģ edip alıp götürürsüz dedi. Bunuñ üzerine du‘ā vü 

                                                                                                                                                    
8011

 tesellíler: tesliyetler T, M 
8012

 emrederseñiz hemān: murād ederseñiz T, TDK 
8013

 siziñ: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
8014

 ķavl ü: ķavl TDK 
8015

 ‘ālem-tābla: ‘ālem-tāb ile M 
8016

 İbn-i Selām bir: İbn-i Selām’dır M 
8017

 kimseleri ķız istemek için Leylā’nıñ babasına gönderdi: kimselerle ķızı istemek için Leylā’nıñ babasına 

ĥaber olup Bení Esed ķabílesi uluları geliyor diyü tenbíh eyledikde T, TDK 
8018

 bunlar da: bunlardır T, TDK 
8019

 Bení Esed ķabílesi uluları geldiler dediklerinde ķarşı çıķıp bunlarla görüşdü: T ve TDK’de yok 
8020

 ķademler getirdiñiz deyip ‘izzet ü ikrāmla: diyü istiķbāl edip ‘izzet ü ikrām ile T / diyü istiķbāl edip ‘izzet 

ü ikrāmla TDK 
8021

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ T, TDK 
8022

 İbn-i Selām için: İbn-i Selām’için TDK 
8023

 eylediklerinde: eyledikde TDK 
8024

 bile: TDK’de yok 
8025

 arķa: arķa ve TDK 
8026

 birķaç gündür ki ķızıñ bir miķdār: ķız birķaç gündür ki T / bir ķızdır ki ķaç gündür ki TDK 
8027

 Ģażreti ŝıģģat iģsān: ŝıģģat iģsān iģsān T 
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śenālar
8028

 olunup ķavl ü
8029

 ķarār eylediklerinde ķabíle
8030

 iĥtiyārlarıdır ķalķıp bu müjde 

ĥaberi
8031

 ile vardıķlarında İbn-i Selām’dır şād olup źevķ u
8032

 ŝafāsına meşġūl oldu. Çünki 

uzun ķulaķdan Leylā bu ĥaberi işidip
8033

 kendisini İbn-i Selām’a vereceklerini
8034

 šuydu. 

Yüregine dāġ üzere dāġ olup ġam u ġuŝŝası daĥı ziyāde olup tenhāsında āh ü
8035

 efġānlar 

edip gül cemāli günden güne ŝolmaġa başladı.  

 

BU MAĢAL ‘ARAB BEGLERİNDEN NEVFEL DERLER BİR BEG MECNŪN’LA
8036

 

ĀŞİNĀ OLUP LEYLĀ’SINI
8037

 ALIVERMEK ÜZERE ‘AHD EYLEDİGİDİR 

 

Nā-murād Mecnūn eski ‘ādeti üzere
8038

 dā’imā ŝaģrālarda ‘aşķ āteşiyle sūzān u
8039

 

biryān olup gece gündüz āh ü efġān
8040

 eylemekde idi. Ol zamānda ‘Arab beglerinden 

Nevfel demekle meşhūr
8041

 bir beg var idi. Ġāyet dil-āver olup mālı çok ve ĥadem ü 

ģaşemine nihāyet yoķ
8042

 bir devletli olup niçe ķabíleye ģükm edip cümlesi emrine muší‘ 

idiler. Ol šaraflarda begler begi gibi murādı üzere atıp šutardı.
8043

 Pes Nevfel’dir
8044

 

günlerde bir gün bir niçe dil-āverle binip şikār için
8045

 šaġ ve ŝaģrāları dolanırken ķulaġına 

bir šarafdan [M 140a] bir ģazín āvāz geldi. Atını sürüp yanına vardıķda gördü kim bir tāze 

                                                 
8028

 śenālar: śenā T, M 
8029

 ķavl ü: ķavl TDK 
8030

 ķabíle: TDK’de yok 
8031

 ĥaberi: ĥaber M 
8032

 źevķ u: źevķ TDK 
8033

 Leylā bu ĥaberi işidip: Leylā’dır bu ĥaberi işitdi T, TDK 
8034

 vereceklerini: verecek olduķlarını M 
8035

 āh ü: āh TDK 
8036

 Nevfel Derler Bir Beg Mecnūn’la: Nevfel Derler Bir Beg Mecnūn ile T / Bir Begiñ M 
8037

 Leylā’sını: Leylā’yı T, TDK 
8038

 nā-murād Mecnūn eski ‘ādeti üzere: eski ‘ādeti üzere nā-murād Mecnūn T, TDK 
8039

 sūzān u: M’de yok 
8040

 āh ü efġān: āh T, TDK 
8041

 demekle meşhūr: derler M 
8042

 mālı çok ve ĥadem ü ģaşemine nihāyet yoķ: mālı çok ve ĥadem ü ģaşem ŝāģibi T / māl çok ve ĥadem 

ģaşemine nihāyet yoķ TDK 
8043

 murādı üzere atıp šutardı: murād üzere atıp šutmada idi T, TDK 
8044

 Nevfel’dir: Nevfel de TDK 
8045

 dil-āverle binip şikār için: dil-āverle binip şikār edip T / dil-āverlerle binip şikār için M 
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yigit oturup durmadan firāķlı beyitler yırlayıp aġlar lākin
8046

 bu ādemiñ ŝaçları fetíl fetíl 

olup ve gövdesi ‘uryān olmaġın güneş yaķıp yandırıp bir ķorķunç ķıyāfete girmiş. 

Nevfel’dir
8047

 Mecnūn’u bu ģālde gördükde ‘acebā bu ne şekil ādem ola deyip aģvālini
8048

 

ŝorduķda bir nā-murād bí-çāre ‘āşıķdır ki bir ķızıñ ‘aşķı derdiyle
8049

 bu ģāle girip dā’imā 

böyle ŝaģrālarda
8050

 gezip beyitler yırlar
8051

 ve feryād ü fiġānla deli göñlünü egler 

dediklerinde Nevfel ta‘accüb edip biz bugün şikār için çıķmış idik.
8052

 Bundan iyi şikār 

olmaz deyip atından inip Mecnūn’uñ yanına vardı. Muģabbetler gösterip oĥşadı ve 

ādemlerine yemek getiriñ diyü emreyledikde anlar da getirip müheyyā edip öñüne 

ķodular.
8053

 Ģāŝılı ol ķadar ġaríb-nüvāzlıķ gösterdi kim Mecnūn’uñ göñlünü yumuşadıp 

kendiye meyl etdirdi lākin [TDK 36b] yine getirdigi yemekden yemeyip Leylā’dan ġayrı 

bir söz söylemedi. Vāfir ibrām eylediklerinde ģāline münāsib birķaç beyit oķuyup ģazín 

āvāzla bir cins ırladı
8054

 ki işidenleriñ ŝabr u ķarārı ķalmayıp cümlesiniñ yüregi šaşıp 

aġlamaġa başladılar.
8055

 Pes Mecnūn’uñ ‘āşıķāne beyitleri Nevfel’e te’śír edip yüregini 

yaķdıķda
8056

 Mecnūn’a tesliyet verip ‘ahdim olsun ki māl ile mi olur yoĥsa ceng ü cidāl ile 

mi olur ol ķızı sen nā-murādla
8057

 bir yere getirip seniñ murādıñı ģāŝıl edip göñlüñü şād 

eylemedikçe rāģat eylemeyip źevķ u ŝafāmı terk edeyim dedikde Mecnūn’dur söze [T 

144a] gelip Nevfel’e du‘ālar edip Ģaķ Te‘ālā seniñ ‘ömr ü
8058

 devletiñi günden güne 

ziyāde eylesin ki benim gibi ġaríb için böyle himmetler buyurduñuz lākin ricā ederim ki bu 

ĥuŝūŝda vücūd-ı şerífiñize zaģmet vermeyip kendi ‘ālemiñizde olasız. Şimdi ben
8059

 bir 

                                                 
8046

 yırlayıp aġlar lākin: ırlayıp aġlar lākin T / yırlayıp aġlarken TDK 
8047

 ve gövdesi ‘uryān olmaġın güneş yaķıp yandırıp bir ķorķunç ķıyāfete girmiş. Nevfel’dir: gövdesi ‘uryān 

olmaġın güneşde yaķıp yandırıp bir ķorķunç ķıyāfete girmiş ķorķulur T / TDK’de yok 
8048

 deyip aģvālini: diyü M 
8049

 derdiyle: derdi ile T 
8050

 bu ģāle girip dā’imā böyle ŝaģrālarda: TDK’de yok 
8051

 yırlar: ırlar T / M’de yok 
8052

 çıķmış idik: çıķmışidik TDK 
8053

 getiriñ diyü emreyledikde anlar da getirip müheyyā edip öñüne ķodular: getiriñ emreyledikde anlar da 

getirip müheyyā edip öñüne ķodular T / getirdip öñüne ķodu M 
8054

 oķuyup ģazín āvāzla bir cins ırladı: oķuyup ģazín āvāz ile bir cins ırlardı T / söyleyip ģazín āvāzla bir 

cins ırlardı M 
8055

 başladılar: başladı T 
8056

 yaķdıķda: yaķdı M 
8057

 nā-murādla: nā-murād ile T, M 
8058

 ‘ömr ü: TDK’de yok 
8059

 ben: T ve TDK’de yok 
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yaban ādemísi şekline girip insān ķıyāfetinden çıķdım.
8060

 Leylā ise bir nāzenín perídir. Ne 

iģtimāldir ki bencileyin dívāneye vereler? Eger ceng edip zūr ile alıveririm derseñiz ġālib 

olduġuñuzda ara yere ādemler girip size gāh yalvarıp gāh cihān mālları
8061

 ‘arż edip 

n’eylerse
8062

 eylerler sizi kendilerine rām edip gine ben dívāneyi maģzūn ķorlar. Öyle 

olunca beyt:
8063

 

 

Geri maģzūn olacaķ
8064

 ĥāšırımı şād etme  

Yine
8065

 vírān olacaķ göñlümü [M 140b] ābād etme 

 

Hemān lüšf edip beni kendi ģālime ķoyup ġam-ı cānānla źevķ u ŝafāya mu‘tād 

olmuşken
8066

 ģużūrumu uçurmañız ki yoķ yere zaģmet çekip birķaç gün kendi źevķ u
8067

 

ŝafāñızdan ķalırsız dedikde
8068

 Nevfel gördü kim bu işiñ olacaġına Mecnūn’uñ
8069

 aŝlā 

i‘timādı yoķ. Ģaķ Te‘ālā Ģażretine yemín edip Allāhu ‘ažímü’ş-şān ģaķķı için
8070

 seni 

murādıña erişdirmek üzerime
8071

 farż olsun. Mālımla ve
8072

 cānımla çalışıp seniñ murādıñı 

ģāŝıl eylemedikçe kendi işim baña ģarām olsun lākin senden de
8073

 bunu ricā ederim ki
8074

 

böyle šaġlarda gezmekden ferāġat edip birķaç gün bizimle bile
8075

 olup ādem ķıyāfetine 

giresin dedikde nā-murād Mecnūn bunuñ gibi mizācına münāsib işleri ve
8076

 sözleri 

işitdikde ümmíde düşüp beyt: 

 

                                                 
8060

 çıķdım: çıķdım ve T 
8061

 gāh cihān mālları: gāh cihān māllarını M / gāhí cihān māllarını TDK 
8062

 n’eylerse: n’eylerlerse T, M 
8063

 beyt: M’de yok 
8064

 olacaķ: edecek M 
8065

 yine: gine T 
8066

 olmuşken: olmuşiken T, TDK 
8067

 źevķ u: źevķ TDK 
8068

 dedikde: dedi T 
8069

 olacaġına Mecnūn’uñ: Mecnūn olacaġına M 
8070

 ģaķķı için: ģaķķı’çin M, TDK 
8071

 erişdirmek üzerime: erişdirmek T / yetişdirmek üzerime M 
8072

 ve: M’de yok 
8073

 de: TDK’de yok 
8074

 ki: T’de yok 
8075

 bile: TDK’de yok 
8076

 işleri ve: M ve TDK’de yok 
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Egler faķíri va‘de-i vaŝlıñ ne ģāl ise 

Cāndır umar efendi ne deñli muģāl
8077

 ise 

 

[TDK 37a] deyip bu ķavl üzere Nevfel ile şehre geldiler. Pes Nevfel
8078

 buyurdu
8079

 

Mecnūn’u ģammāma götürüp yudular
8080

 ve başını tirāş edip pāk ü pākíze libāslarla bir 

ādem ķıyāfetine ķodular. Birķaç gün bunlarla oturup nefís yemekler yiyip lašíf şerbetler 

içdikden ŝoñra
8081

 beti beñzi yerine gelip günden güne güzellenmege başladı ve her gün 

Nevfel ile bir bāġ-çeye gidip
8082

 ŝoģbetler edip gāh gāh Leylā’nıñ ‘aşķıyla
8083

 tāze ġazeller 

söyleyip deli göñlünü egletmek
8084

 için ırladıķça Nevfel de
8085

 cān ķulaġıyla diñleyip 

taģsínler eylerdi.
8086

 Bir
8087

 zamān bu ģāl üzere geçip
8088

 Nevfel’dir kendi ‘āleminde
8089

 

olup her gün bir bāġ-çeye gidip aĥşamlara dek
8090

 ‘íş ü ‘işretler edip Mecnūn’uñ aģvālini 

unudup aŝlā taķayyüd eylemedi. Mecnūn da gördü kim va‘deleri üzere ortalıķda kendi 

aģvāline müte‘alliķ bir tedbír ü tedārik yoķ. Hemān ‘arż-ı ģāl olsun diyü birķaç beyit 

söyleyip ma‘nāsı bu idi ki ben
8091

 bí-çāreyi bu ķadar
8092

 va‘delerle kendi mekānımdan 

ayırıp buraya getirdiñiz ve
8093

 işimi unudup aģvālime taķayyüd buyurmadıñız. Ģālā ŝabr u 

ķarārım ķalmayıp šāķatim šāķ oldu. Lüšfuñuzdan ricā ederim ki bu faķíre iźn veresiz ki 

gine varıp eski ‘ālemimde ve kendi feryād ü fiġānımda olup
8094

 derdli göñlüme tesellí
8095

 

                                                 
8077

 deñli muģāl: ģal T 
8078

 Nevfel: Nevfel’dir T, M 
8079

 buyurdu: buyurdu ki T, TDK 
8080

 yudular: buyurdular T 
8081

 içdikden ŝoñra: içdikçe M 
8082

 gidip: girip TDK 
8083

 ‘aşķıyla: ‘aşķı ile T, TDK 
8084

 egletmek: eylemek T / eglemek TDK 
8085

 Nevfel de: Nevfel’den TDK 
8086

 eylerdi: eyledi T 
8087

 bir: biraz TDK 
8088

 geçip: geçirip T 
8089

 ‘āleminde: ģālinde T 
8090

 dek: degin T, TDK 
8091

 ben: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
8092

 bu ķadar: T ve TDK’de yok 
8093

 ve: T’de yok 
8094

 ve kendi feryād ü fiġānımda olup: olam ve kendi feryād fiġānımda T / olam ve kendi feryād ü fiġānımda 

TDK 
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vereyim.
8096

 Pes bir
8097

 maģalli ile bu beyitleri Nevfel’iñ ģużūrunda oķuyup ģazín āvāzı ile 

yırladı.
8098

 Nevfel’dir
8099

 Mecnūn’uñ bu žarāfetine ģayrān olup ġāyet [M 141a] ĥoşuna 

geldi. Āferínler edip
8100

 hemān ol
8101

 sā‘at fermān eyledi ki
8102

 ģükm eyledigi ķabílelerden 

yanına vāfir ādem cem‘ ola. Pes niçe dil-āver yigitler gelip yanına cem‘ olduķlarında
8103

 

bir mübārek vaķtde yerinden ķalķıp Leylā’nıñ ķabílesine doġru ‘azm eyledi. Yaķın 

vardıķlarında
8104

 ibtidā
8105

 bir iki ādem elçi edip muķaddem gönderip bu maģalle ‘askerle 

gelmekden
8106

 maķŝūdum ķabíle
8107

 ser-çeşmesi olan fülānıñ ķızı Leylā’yı Mecnūn 

dedikleri nā-murāda alıverip [T 144b] iki ģasreti birbirine
8108

 ķavuşdurmaķdır. Eger 

sözümü šutup ķızı vermege rāżí olursañız ne güzel! Size ikrāmlar edip ne miķdār māl
8109

 

isterseñiz verip ŝafā-yı ĥāšırla dönüp gideriz.
8110

 Eger ‘inād u muĥālefet ederseñiz
8111

 

vaķtiñize ģāżır olasız ki [TDK 37b] ceng ü cidāl olunmaķ muķarrerdir. Ŝoñra ‘öźr ü bahāne 

eylemeyesiz diyü ĥaber
8112

 gönderdi. Pes gönderilen kimselerdir varıp bu ĥaberi ķabíle 

ulularına i‘lām eylediklerinde dil-āverler
8113

 ġażaba gelip ma‘lūmuñuz olsun ki iyilikle biz 

öyle dívāneye ķız vermeziz.
8114

 Eger ceng ederlerse ŝafā geldiler. Anlarda olan silāģ u 

‘asker bizde de bulunur ola dediler. Gelip bu ĥaberi begleri olan Nevfel’e vuķū‘u üzere 

                                                                                                                                                    
8095

 tesellí: tesliyetler T, M 
8096

 vereyim: verem TDK 
8097

 bir: T’de yok 
8098

 oķuyup ģazín āvāzı ile yırladı: oķuyup ģazín āvāz ile ırladı T / ģazín āvāzile ırladı M 
8099

 Nevfel’dir: Nevfel de T 
8100

 ġāyet ĥoşuna geldi āferínler edip: TDK’de yok 
8101

 ol: M’de yok 
8102

 ki: kim T, TDK 
8103

 dil-āver yigitler gelip yanına cem‘ olduķlarında: dil-āverler yanına gelip bahādır yigitler cem‘ oldu. 

Andan T, TDK 
8104

 vardıķlarında: vardıķda T, TDK 
8105

 ibtidā: M’de yok 
8106

 gelmekden: gelmeden T, TDK 
8107

 ķabíle: ķabílesi M 
8108

 birbirine: biri birine T, M 
8109

 māl: aķçe M 
8110

 dönüp gideriz: dönüp gideriz ve T / verip dönüp gideriz ve TDK 
8111

 ederseñiz: eylerseñiz M 
8112

 ĥaber: ĥaberi T 
8113

 eylediklerinde dil-āverler: eylediklerinde dil-āverlerdir M / eyledikde dil-āverlerdir TDK 
8114

 biz öyle dívāneye ķız vermeziz: böyle dívāneye biz ķız mı veririz T, TDK 
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beyān eylediklerinde hemān-dem Nevfel ‘askeriyle
8115

 yürüyüp Leylā’nıñ ķabílesi
8116

 dil-

āverleri de ģāżır ü müheyyā olup ķarşı geldiler.
8117

 İki ‘askerdir birbirine
8118

 ķatılıp 

ortalıķ
8119

 yerde oķlar ve tüfenkler
8120

 atılıp gāh ķılıç ve gāh mızrāġla
8121

 iki šarafdan vāfir 

ādem helāk oldu. Mecnūn ise uzaķda
8122

 šurup [T 145a] iki šarafıñ cengine baķıp 

yüzünü
8123

 yerlere sürüp Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā Ģażretine
8124

 tażarru‘ u niyāzlar
8125

 edip yā 

Rabbí!
8126

 Benim cānānım olan Leylā’nıñ ‘askerini zebūn edip ayaķlar altında pāy-māl 

eyleme ve nuŝreti
8127

 anlara verip ķavm ü ķabílesini manŝūr u
8128

 mužaffer eyle deyip
8129

 

aġlardı. İşidenler baķ şu Mecnūn’u kendisine yardım eyleyen ‘askeriñ bozulduġunu ister! 

Dívānedir ne söyledigini bilmez derlerdi.
8130

 Andan ĥaberleri yoġdu
8131

 ki ‘aşķıñ ģāli oldur 

ki ‘āşıķ olan kimse ma‘şūķunuñ ķavm ü ķabílesine ve ne ķadar müte‘alliķātı var ise 

ģayvānlarına varınca cümlesine
8132

 muģabbet edip içlerinden hiçbiriniñ ĥāšırı períşān 

olduġunu istemeye. Bu ĥuŝūŝda Mecnūn nā-çār olup muķteżā-yı ‘aşķ üzere kendisine 

żararı var iken bile yine
8133

 [M 141b] Leylā’nıñ
8134

 ķabílesiniñ ġālib olmasına du‘ālar edip 

kendiye yardım eyleyen Nevfel’iñ bozulup períşān olmasını cān u dilden
8135

 isteyip Ģaķ 

                                                 
8115

 ‘askeriyle: ‘asker ile T, TDK 
8116

 ķabílesi: ķabíle M 
8117

 ķarşı geldiler: ķarşıladılar T, TDK 
8118

 birbirine: biri birine T, M 
8119

 ortalıķ: orta T, TDK 
8120

 ve tüfenkler: M’de yok 
8121

 ve gāh mızrāġla: ve gāh mızrāķ ile T / gāh mızrāķ ile M 
8122

 uzaķda: uzaķdan T, M 
8123

 yüzünü: yüzün  M 
8124

 Ģażretine: dergāhına T, M 
8125

 tażarru‘ u niyāzlar: tażarru‘lar M, TDK 
8126

 Rabbí: Rabb T, TDK 
8127

 nuŝreti: nuŝret T 
8128

 manŝūr u: manŝūr TDK 
8129

 deyip: diyü T, TDK 
8130

 derlerdi: derler idi T, TDK 
8131

 yoġdu: yoġidi T, TDK 
8132

 ne ķadar müte‘alliķātı var ise ģayvānlarına varınca cümlesine: cümle tevābi‘ine TDK 
8133

 yine: gine M 
8134

 Leylā’nıñ: Leylā TDK 
8135

 olmasına du‘ālar edip kendiye yardım eyleyen Nevfel’iñ bozulup períşān olmasını cān u dilden: olmasın 

cān-ı dilden T / olmasını cān u dilden TDK 
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Te‘ālā dergāhına yüz sürüp niyāzlar eylerdi
8136

 ve Nevfel ‘askerinden biri Leylā 

‘askerinden bir ādemi ursa
8137

 İlāhí! Ķoluñ ķopsun derd-mendi helāk eylediñ. Vāh vāh! 

Ne
8138

 yavuz ģayflar oldu deyip
8139

 maģzūn olurdu. Ammā Leylā ‘askerinden biri Nevfel 

ādemlerinden birini helāk eylese
8140

 Bārekallāh! Eliñ var olsun. Ķoluña ķuvvet şeh-bāzım 

diyü du‘ālar edip şād olurdu. El-ķıŝŝa ortalıķ yerde
8141

 vāfir ceng olup āĥir-kār Mecnūn’uñ 

du‘āsı ķabūl olup gitdikçe Leylā’nıñ ‘askeri ġālib olup Nevfel’iñ ‘askeri zebūn olmaġa 

başladı. Nevfel’dir bu ģāli gördükde cān başına ŝıçrayıp şimdi şöyle bir ķabíleniñ elinde 

bozulursam artıķ ‘Arab içinde ne yüzle [TDK 38a] ģākim olurum deyip šarafından birķaç 

ādem gönderip ŝulģa šālib oldu. Leylā ‘askeriniñ
8142

 ĥod ŝulģ cānlarına minnet idi. Pes 

ortalıķ yerde ŝulģ u
8143

 ŝalāģ olup Nevfel’dir ‘askeriyle
8144

 dönüp yerine gitdi ve zebūn 

olup ŝulģa šālib olduġu ġāyet gücüne gelip ķasāvetlendi. Yanında olanlar tesliyetler
8145

 

verip öyle olur sulšānım elem çekmeñ. Ġālib ü maġlūb olmaķ Ģaķ Sübģānehū ve
8146

 Te‘ālā 

Ģażretiniñ ķudretindedir.
8147

 Ķullarını gāh ġālib edip gāh maġlūb eyler.
8148

 Cenābıñız
8149

 

ķabíle ĥalķını göze aldırmayıp ne olsa gerekdir deyip az ‘askerle gelmişdiñiz.
8150

 Anlara 

ise ġayrı ķabíleleriñ
8151

 dil-āverleri imdāda gelip ĥayli ‘asker olmuşlar. Yine bir 

maģallinde
8152

 ķulaķlarını burup ģadlerini bildirmek devletiñizde
8153

 āsāndır dediler. 

Mecnūn çünki Nevfel’iñ ŝulģ eyledigini işitdi. Maģzūn olup ardlarına düşdü. Varıp 

                                                 
8136

 eylerdi: eyledi M 
8137

 biri Leylā ‘askerinden bir ādemi ursa: bir ādemi urursa T / biri Leylā ‘askerinden bir ādem öldürseler M 
8138

 ne: M’de yok 
8139

 oldu deyip: olup diyü T / oldu diyü TDK 
8140

 birini helāk eylese: birine ursa T, TDK 
8141

 ortalıķ yerde: ortalıķda T, TDK 
8142

 ‘askeriniñ: ķabílesiniñ T, TDK 
8143

 ŝulģ u: ŝulģ TDK 
8144

 ‘askeriyle: ‘asker ile T / ‘askerle TDK 
8145

 tesliyetler: tesliyet T, TDK 
8146

 Sübģānehū ve: M’de yok 
8147

 ķudretindedir: ķudretindendir T 
8148

 Ķullarını gāh ġālib edip gāh maġlūb eyler: ķullarınıñ kimi gāh ġālib ve gāh maġlūb olup T / ķullarınıñ 

kimini gāh ġālib ve kimini gāh ma‘lūb eyler TDK 
8149

 cenābıñız: cenābıñıza T 
8150

 gerekdir deyip az ‘askerle gelmişdiñiz: gerek diyü az ‘asker ile gelmiş idiñiz M / gerekdir deyip az 

‘askerle gelmişidiñiz TDK 
8151

 anlara ise ġayrı ķabíleleriñ: anlar ise ġayrı ķabíle M 
8152

 yine bir maģallinde: yine bir maģalde T / gine bir maģallinde M 
8153

 devletiñizde: yanıñızda T, TDK 



684 

Nevfel’e du‘ālar edip dedi ki Ģaķ Te‘ālā seniñ
8154

 dünyāñı ve āĥiretiñi ma‘mūr edip 

cihānda olduķça vücūduñu ģıfž u emānetde eyleyip
8155

 ‘ömr ü devletiñi
8156

 günden güne 

ziyāde eylesin ki bu faķír için bu ķadar taķayyüdler
8157

 eylediñiz lākin işi tamām 

eylemeyip belki
8158

 evvelkiden daĥı ziyāde güç edip döndüñüz.
8159

 Cenābıñız muķaddemā 

bu bí-çāreye ibtidā
8160

 buluşup niçe va‘adler
8161

 ve lüšflar eyledikde ben sulšānıma bu bir 

olmaz işdir hemān birķaç gün kendi ‘ālemiñizden ķalırsız. Ceng ü cidāl
8162

 olunduķda orta 

yere [T 145b] niçe ādemler girip sizi kendilerine rām eylerler dedigimde
8163

 yemínler edip 

‘ahd eylemiş idiñiz.
8164

 Ben de sizi sözlerine ŝādıķ bir devletli ŝanıp
8165

 benim işime 

taķayyüd edip beni
8166

 murādıma erişdirir diyü kendi gūşe-i vaģdetimi ve šaġlarda olan 

źevķ u
8167

 ŝafāmı bıraġıp yanıñıza geldim ve Leylā’nıñ devesi yularını elimde bildim. 

Şimdi aralıķ yerde ceng ü cidāl olup iki šarafdan bu ķadar ādem telef oldu ve yine bir 

maŝlaģat görülmeyip ģālā ŝulģ eylediñiz. Şimden ŝoñra Leylā’nıñ ķabílesi cümle baña 

düşmen olup bulsalar benim bir ķaşıķ ķanımı içerler. Evvel gāh gāh ķabíleleri ešrāfını 

šolanıp āh ü efġānlar
8168

 edip deli göñlüme tesellíler
8169

 verdikçe żararsız bir dívānedir diyü 

muķayyed olmazlardı. Bundan ŝoñra ol yerler baña ģarām olup hemān yazıķlar baña ki 

bilmezlikle size
8170

 i‘timād edip kendi źevķ u ŝafāmı uçurdum deyip Nevfel’e küsüp yine 

‘uryān olup dönüp gitdi. [TDK 38b] Be dur diyegördüler
8171

 çāre olup diñlemedi. Pes 

                                                 
8154

 seniñ: T ve TDK’de yok 
8155

 dünyāñı ve āĥiretiñi ma‘mūr edip cihānda olduķça vücūduñu ģıfž u emānetde eyleyip: dünyā vü āĥiretiñi 

ma‘mūr edip cihānda olduķça vücūduñu ģıfž emānetde eyleyip T / M’de yok 
8156

 ‘ömr ü devletiñi: ‘ömr devletiñizi TDK 
8157

 taķayyüdler: taķayyüd T, TDK 
8158

 belki: TDK’de yok 
8159

 güç edip döndüñüz: eylediñiz T 
8160

 ibtidā: T ve TDK’de yok 
8161

 va‘adler: va‘deler T, M 
8162

 Bu kısımdan (8162. dipnot) 8179. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
8163

 dedigimde: dedikde T 
8164

 eylemiş idiñiz: eylemişidiñiz TDK 
8165

 devletli ŝanıp: devletlidir T 
8166

 beni: TDK’de yok 
8167

 źevķ u: źevķ TDK 
8168

 efġānlar: fiġānlar TDK 
8169

 tesellíler: tesliyetler T 
8170

 size: sen TDK 
8171

 Be dur diyegördüler: Bu ifade T ve TDK nüshalarında “Bu derde gördüler” şeklinde yazılmıştır. 
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Nevfel Mecnūn’uñ bu sözünden ġāyet períşān olup ġayrete geldi. El-ķıŝŝa eli altında ne 

ķadar ķabā’ili var ise cümlesine ādemler gönderip yanına ģesāba gelmez ‘asker cem‘ 

olduķda Nevfel’dir şād olup şimdi varıp hem miķdārlarını
8172

 bildirip hem Leylā ile 

Mecnūn’u ber-murād edeyim deyip tekrār Leylā’nıñ ķabílesi üstüne ‘azm eyledi. Çekilip 

giderken yolda Mecnūn’a rāst gelip behey ādem! Biz seniñ ĥāšırıñ için işte bu ķadar ‘asker 

cem‘ edip Leylā’yı saña alıvermege gideriz deyip biñ niyāzla
8173

 yanlarına
8174

 uydurup bile 

götürdüler. Bu šarafda Leylā’nıñ ķabílesi de Nevfel’iñ böyle ‘ažím ‘askerle tekrār 

üzerlerine geldiklerinden ĥaber-dār olduķlarında yanlarına yaķın olan ķabā’ilden imdād 

isteyip vāfir ‘asker cem‘ edip ķarşı çıķdılar. Çünki iki ‘asker bir yere gelip birbirine 

ķatıldılar. Hāy u hūy edip ceng ü cidāle başladılar. Mecnūn ise ‘askeriñ ortalıķ yerinde 

šurup eski ‘ādeti üzere ola
8175

 ki Leylā’nıñ ‘askeri ġālib olaydı diyü du‘ālar edip eline 

šaşlar alıp Nevfel’iñ ‘askerini cengden men‘ edip benim Leylā’nıñ ķabílesiyle ceng etmeñ 

deyip šaşa šutmaġa başladı. [TDK 39a] Nevfel’iñ ‘askeri bu ģāli gördükde behey deli! Biz 

saña yardım ederiz ve
8176

 seniñ ĥāšırıñ için gelip Leylā’yı saña alıvermek isteriz.
8177

 

Bizi
8178

 niçin urursun
8179

 [M 142a] dediklerinde siz benim cānānımıñ
8180

 ‘askerini niçin 

öldürürsüz? Anlarıñ
8181

 her biri benim cānānım berāberidir.
8182

 Ben bu muŝíbete nice 

taģammül edeyim bre žālimler deyip dögüp
8183

 sögmege başladı. ‘Asker ĥalķı bunuñ ģāline 

ģayrān olup bu dívāne ile ne olmaz
8184

 derde ŝataşdıķ. Ceng eylesek vay eylemesek vay! 

Ŝuç seniñ degil seniñ için bu ķadar ‘askerle
8185

 gelen kimseniñdir
8186

 deyip [T 146a] 

                                                 
8172

 miķdārlarını: miķdārını TDK 
8173

 niyāzla: niyāz ile T 
8174

 yanlarına: yanlarından TDK 
8175

 ola: bolay T 
8176

 ve: TDK’de yok 
8177

 alıvermek isteriz: alıversek gerek T 
8178

 bizi: TDK’de yok 
8179

 8162. dipnottan buraya (8179. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
8180

 cānānımıñ: cānānım M 
8181

 anlarıñ: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
8182

 cānānım berāberidir: cānım berāberidir M / cānānıma berāberdir TDK 
8183

 dögüp: dönüp M 
8184

 bu dívāne ile ne olmaz: dívāne ile ne T, TDK 
8185

 seniñ için bu ķadar ‘askerle: seniñ için bu ķadar ‘asker ile M / seniñiçin bu ķadar ‘askerle TDK 
8186

 gelen kimseniñdir: geleniñdir T / gelendir TDK 
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begleri olan Nevfel’e ša‘n ederlerdi. El-ķıŝŝa iki ‘asker ortasında ĥayli ceng olup
8187

 helāk 

olan ādemleriñ ķanları ırmaķlar gibi aķdı. Āĥir-kār Nevfel’iñ ‘askeri ġālib olup Leylā’nıñ 

ķabílesi ĥalķı gitdikçe zebūn olmaġa başladılar.
8188

 Cihān
8189

 başlarına teng olup períşān 

olmaġa yüz šutdular. Pes bu ģāli
8190

 gördüklerinde cān başlarına ŝıçrayıp cengden ferāġat 

edip bir uġurdan feryād ü fiġānlar edip
8191

 emān istediler. Nevfel
8192

 bunlara emān verip iki 

‘askerdir ayrılıp döndüklerinde Leylā’nıñ babası ķabílesiniñ iĥtiyārlarıyla Nevfel’iñ 

ģużūruna gelip du‘ālar edip
8193

 dedi ki sa‘ādetli sulšānım! Devletle iki kerredir ki 

ķabílemiziñ üzerine gelip ara yerde bu ķadar ādemler helāk olmaķdan nāşí
8194

 maķŝūd-ı 

şerífiñiz eger ķız ise emr siziñ. Ģużūruñuza getirip teslím edelim tek hemān bir
8195

 ķız için 

ortalıķ yerde bu ķadar ādem telef olup beddu‘āya sebeb olmayalım lākin siz bir ‘āķil ü 

‘ādil devletlisiz. Bunca zamāndan beri biz siziñ iyi adıñızı işidegelmişizdir.
8196

 Sizden ģāşā 

kimse žulm görüp baġrı yanmamışdır. Biz de sizden lüšf umarız. Fikr ediñ ki şunuñ gibi bir 

dívāneye ādem
8197

 nice ķız versin? Deli ile uŝlunuñ
8198

 beyninde ne münāsebet vardır ki 

anı kendimize güyegü edinip ‘ālem ĥalķı arasında rüsvāy olayız? Eger elbetde ver derseñiz 

emr siziñ verelim. Aŝlā muĥālefetimiz yoķdur lākin sulšānıma ‘Arab ĥalķı bunca zamāndır 

ki ĥalķa ‘adl ü dād ederken vardı
8199

 bir nām-dār kimseniñ ķızını bir dívāneye alıvermek 

için
8200

 bir ķabíle ĥalķını ķılıçdan geçirdi derler. Siz a‘lemsiz deyip sözünü tamām 

eylediklerinde
8201

 iki šaraf ekābirleri de
8202

 söz iĥtiyārıñdır sulšānım dediler. Nevfel de 

                                                 
8187

 olan Nevfel’e ša‘n ederlerdi. El-ķıŝŝa iki ‘asker ortasında ĥayli ceng olup: olan Nevfel’e ša‘n ederler idi. 

El-ķıŝŝa iki ‘asker ortasında ĥayli ceng olup M / olanlar TDK 
8188

 zebūn olmaġa başladılar: gerileyip M 
8189

 cihān: dünyā M 
8190

 ģāli: ģāl üzere T, TDK 
8191

 feryād ü fiġānlar edip: feryād ü fiġān eylediler TDK 
8192

 Nevfel: Nevfel’dir T, TDK 
8193

 edip: eyleyip T, M 
8194

 nāşí: M ve TDK’de yok 
8195

 hemān bir: bir M / TDK’de yok 
8196

 işidegelmişizdir: işidegelmişiz TDK 
8197

 fikr ediñ ki şunuñ gibi bir dívāneye ādem: şunuñ gibi fikr ediñ ki bir dívāneye ādem T / şunuñ gibi fikr 

etdiñ ki bir dívāneye TDK 
8198

 uŝlunuñ: uŝlu TDK 
8199

 vardı: bu vardı TDK 
8200

 alıvermek için: aldı anıñ için TDK 
8201

 eylediklerinde: eyledikde M 
8202

 de: TDK’de yok 
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düşünüp vāķı‘ā kim demez
8203

 şimdi ibrām [TDK 39b] edip [M 142b] ķızı
8204

 Mecnūn’a 

alıverirsek
8205

 ĥalķ bizi ‘ayblar ve hem Mecnūn da bir dívāne-meşreb ādemdir.
8206

 Belki 

birķaç günden ŝoñra ķızdan
8207

 uŝanıp bir ġayrı sevdāya düşer. Pes münāsib olan bunları 

yine
8208

 kendi ģāline ķomaķdır deyip dedi ki ĥoş olan oldu giden gitdi. Şimden ŝoñra 

ŝuçuñuzdan geçip sizi
8209

 ‘afv eyledim. Siziñ baña du‘ā-yı ĥayrıñız lāzımdır. İĥtiyārıñız 

eliñizdedir. Nice bilirseñiz öyle eyleñ deyip
8210

 bunlara lüšf eyledikde Leylā’nıñ babası ve 

sā’irleri
8211

 Nevfel’e du‘ālar edip Ģaķ Te‘ālā ‘ömr ü
8212

 devletiñizi günden güne ziyāde 

eyleye. Lüšflar eylediñiz deyip dönüp gitdiler. Çünki Mecnūn Nevfel’iñ yine
8213

 ŝulģ 

eylediginden ĥaber-dār oldu. Yanına varıp ģayflar ki siziñ
8214

 sözüñüze inanıp iki kerredir 

ki yanıñıza uyup
8215

 gelirim ve her geldikçe bir iş görülmeyip eski derdim üzere ġam u 

ġuŝŝalarım
8216

 ziyāde edip yüregime šāġ üzere šāġ olur. Böyle ķolaylanmış işi ne vardı
8217

 

ferāġat edip beni maģzūn u
8218

 nā-murād edecek? Siziñ ‘ahd ü peymānıñız bu muydu
8219

 

deyip feryād ü
8220

 fiġānlar eyledi. Nevfel ne ķadar ki
8221

 lüšflar edip ri‘āyetler [T 146b] 

edegördü çāre olmayıp daĥı ziyāde fiġānlar edip kendiyi yerden yere urdu ve saña 

Leylā’dan güzel ķızlar alıvereyim diyü ‘ahdler edip
8222

 va‘deler eyledi. Aŝlā diñlemeyip 

ģużūrundan ķalķıp ŝaģrāya šoġru çekilip
8223

 gitdi. Ardı ŝıra ādemler gönderip ešrāfı
8224

 

                                                 
8203

 demez: demez siz T 
8204

 edip ķızı: edip ķızını T / edip edip ķızını TDK 
8205

 alıverirsek: alıversek T, TDK 
8206

 ādemdir: ādemdir ki T 
8207

 ķızdan: TDK’de yok 
8208

 yine: M’de yok 
8209

 sizi: TDK’de yok 
8210

 deyip: diyü T, TDK 
8211

 sā’irleri: sā’ir T, TDK 
8212

 ‘ömr ü: ‘ömr TDK 
8213

 yine: gine M 
8214

 ģayflar ki siziñ: ģayflar ki M / ģayflar siziñ TDK 
8215

 uyup: varıp T 
8216

 ġuŝŝalarım: ġuŝŝalar T, TDK 
8217

 vardı: var idi M / varidi TDK 
8218

 maģzūn u: mecnūn u M / maģzūn TDK 
8219

 bu muydu: bu mu idi T, TDK 
8220

 feryād ü: feryād TDK 
8221

 ne ķadar ki: bu ķadar ki M / ne ķadar TDK 
8222

 güzel ķızlar alıvereyim diyü ‘ahdler edip: daĥı ziyāde ķızlar alıvereyim M/güzel ķız alıvereyim diyü TDK 
8223

 çekilip: çekildi T, TDK 
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aradılar. Aŝlā nām u
8225

 nişānın bulamadılar. Rivāyet olunur ki ibtidā Nevfel Mecnūn için 

Leylā’nıñ ķabílesi üzerine ‘asker çekip geldigini Leylā
8226

 işitdikde öyle mesrūr olup 

ŝafālar eyledi ki gūyā
8227

 dünyāları kendisine verdiler.
8228

 Ģaķķ’a çoķ şükrler
8229

 edip 

ümmíd oldur ki
8230

 babam Nevfel ile başa çıķamayıp ben nā-murādı ‘āşıķım olan bí-

çāre
8231

 Mecnūn’a verip iki ‘āşıķ
8232

 bir yere gelip bunca zamāndan beri çekdigimiz 

ģasretleri bir demde hevāya verip murādımıza vāŝıl oluruz deyip ŝafāsından šurup 

oturamazdı. Çünki Nevfel ‘askeriyle
8233

 gelip Leylā’nıñ
8234

 ķabíle ĥalķı da ceng için ķarşı 

çıķdılar. Leylā’dır Cenāb-ı Ģaķķ’a tażarru‘ u niyāzlar edip yā Rabbí!
8235

 Nevfel’iñ 

‘askerini manŝūr u mužaffer edip ġālib eyle ve
8236

 bizim ķabílemiziñ
8237

 ĥalķını 

ellerinde
8238

 zār u [M 143a] zebūn eyle diyü yüzünü yerlere sürüp niyāzlar eylerdi
8239

 lākin 

evvelki def‘ada Leylā’nıñ du‘āsı ķabūl olmayıp [TDK 40a] nuŝret yeli ķabílesiniñ
8240

 ĥalķı 

šarafından esmek sebebiyle
8241

 Nevfel’iñ ‘askeri zebūn olup nā-çār ŝulģ edip dönüp 

gitdikde Leylā ziyāde períşān olup niçe günler yas ve mātemler eyleyip
8242

 der idi ki ģayf 

ki cihān bāġında nā-murād Mecnūn’uñ bir kerre murādı ġoncası açılmaġa başlayıp
8243

 

buncılayın bir devletli beg
8244

 kendisine yardım edip ‘asker çekmiş iken
8245

 felek anı da 

                                                                                                                                                    
8224

 ešrāfı: T’de yok 
8225

 nām u: nām T 
8226

 Leylā: T ve TDK’de yok 
8227

 eyledi ki gūyā: edip gūyā ki T / edip der ki gūya TDK 
8228

 dünyāları kendisine verdiler: dünyā anıñ oldu M 
8229

 çoķ şükrler: çoķ şükr T / şükrler TDK 
8230

 ki: M’de yok 
8231

 bí-çāre: M’de yok 
8232

 ‘āşıķ: ‘āşıķ u ma‘şūķ T, TDK 
8233

 Nevfel ‘askeriyle: Nevfel’dir ‘askeri ile T / Nevfel’dir ‘askeriyle TDK 
8234

 Leylā’nıñ: M’de yok 
8235

 edip yā Rabbí: ‘arż edip yā Rabb TDK 
8236

 edip ġālib eyle ve: eyle ve ġālib edip T / eyle eyle ve ġālib edip TDK 
8237

 ķabílemiziñ: ķabílemiz M, TDK 
8238

 ellerinde: aralarında T 
8239

 yüzünü yerlere sürüp niyāzlar eylerdi: yüzün yerlere sürerdi M / yüzünü yerlere sürüp du‘ā etdi TDK 
8240

 ķabílesiniñ: ķabíle M 
8241

 esmek sebebiyle: esmek ile M 
8242

 eyleyip: eyledi M 
8243

 der idi ki ģayf ki cihān bāġında nā-murād Mecnūn’uñ bir kerre murādı ġoncası açılmaġa başlayıp: ģayflar 

ki cihān bāġında nā-murād Mecnūn’uñ bir kerre murādı ġoncası açılmaġa başlayıp M / TDK’de yok 
8244

 beg: TDK’de yok 
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çoķ görüp yine
8246

 ŝoldurdu ve biz ‘āşıķları aġladıp düşmenlerimizi
8247

 güldürdü. Bir daĥı 

kim ŝāģib çıķıp yardım eyleye? Ol da bir ķuyruķlu yıldız idi ki tamām šoġmadan yine 

šulundu deyip āh vāhlar edip ümmídini kesmişdi.
8248

 Bir
8249

 zamāndan ŝoñra Nevfel’iñ 

tekrār ‘ažím ‘asker cem‘ edip geldigini işitdikde yine cānı yerine gelip ola
8250

 ki bu def‘ada 

bir iş edebileydi
8251

 deyip Ģaķķ’a tekrār tażarru‘ u niyāzlar eylemege başladı.
8252

 Çünki 

ceng olup Ģaķ Te‘ālā Ģażretleriniñ
8253

 taķdíriyle
8254

 bu kerre nuŝret Nevfel’e müyesser 

olmaġın ķabílesi
8255

 ĥalķı Nevfel ‘askeriniñ elinde
8256

 zār u zebūn olup emān istediklerinde 

babası maģzūn olup
8257

 bir niçe ādemlerle Nevfel’iñ ģużūruna gitdikde Leylā şād olup 

sürūrundan raķŝ edip Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā’ya yüz biñ şükrler olsun ki bu def‘a murādım 

mūmunu yaķıp gözümüzü
8258

 aydın eyledi ve ķabílemizi Nevfel’iñ elinde zebūn edip şimdi 

babam beni nā-çār olup bir gözü aġlar ve bir gözü güler
8259

 Mecnūn’a verse gerekdir. 

Yine
8260

 mi ŝafā deyip cādū gözlerine sürmeler
8261

 çekip güzel libāslarını giyinip
8262

 

kendisini çekip çevirmiş idi.
8263

 Bir
8264

 zamāndan ŝoñra babasıdır sürūrla
8265

 gelip 

oturduķda Leylā babasınıñ sürūrundan bozulup yine
8266

 ĥayrlı ‘alāmet degil ancaķ hele 

                                                                                                                                                    
8245

 çekmiş iken: çekmişiken TDK 
8246

 yine: gine M 
8247

 düşmenlerimizi: düşmenleri T 
8248

 kesmişdi: kesmiş idi T / kesmişidi TDK 
8249

 bir: biraz M 
8250

 ola: bolay T, M 
8251

 edebileydi: edebilelerdi M / edebileydiler TDK 
8252

 tekrār tażarru‘ u niyāzlar eylemege başladı: tażarru‘ u niyāzlar eyledi M / tekrār tażarru‘ niyāzlar 

eylemege başladı TDK 
8253

 Ģażretleriniñ: Ģażretiniñ M 
8254

 taķdíriyle: taķdíri ile T, TDK 
8255

 ķabílesi: ķabíle T, M 
8256

 elinde: elinden M 
8257

 olup: T ve TDK’de yok 
8258

 gözümüzü: gözümü M / yüzümü TDK 
8259

 güler: gülerken M 
8260

 yine: gine M 
8261

 sürmeler: sürme T 
8262

 giyinip: giyip TDK 
8263

 çevirmiş idi: çevirmişidi TDK 
8264

 bir: biraz M 
8265

 sürūrla: sürūr ile T 
8266

 yine: M’de yok 
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göreyim
8267

 ne söyler [T 147a] diyü perde ardından ķulaķ urduķda
8268

 Nevfel ile tekrār ŝulģ 

eyledigini işitdigi gibi ‘aķl dā’iresinden çıķıp yas ve mātemler eyledi ve şimden ŝoñra artıķ 

Mecnūn’la
8269

 vuŝlat muģāl olup ģasret ķıyāmete ķaldı deyip gözlerinden ķanlı yaşlar
8270

 

döküp feryād ü fiġānlar eyledi. 

 

BU MAĢAL MECNŪN’UÑ ŜAĢRĀLARDA GEZERKEN AVCILARA
8271

 RĀST GELİP 

ELLERİNDEN ĀHŪLARINI
8272

 ALDIĠIDIR 

 

[M 143b] Nā-murād Mecnūn’a felek müsā‘ade etmediginden Nevfel’e ĥāšırı ķalıp 

ŝaģrālara gitmişdi.
8273

 Šaġ ve ŝaģrāları šolanıp gözleriniñ yaşıyla
8274

 ortalıġı lāle-zāra 

döndürüp gece
8275

 gündüz feryād ü fiġānlar edip gezerken nā-gāh bir avcınıñ üstüne 

uġrayıp gördü kim üç dāne geyik yavrucaķlarını
8276

 šutup muģkem baġlamış ve anaları 

ģasretiyle yüreklerini šāġlamış. Šurmadan aġlaşıp sürmeli [TDK 40b] gözlerinden insān 

gibi yaşlar aķar. Bir cins ki gören ādemiñ cigerini
8277

 yaķar. Avcıdır bunları šutup ĥayli 

zamāndır ki elime böyle şikār girmeyip bu ŝaģrāları boş gezerdim. Çünki elime böyle şikār 

girdi. Diri götürmek olmaz. Münāsib olan budur ki bunları boġazlayıp yükleneyim ve
8278

 

ikisini ŝatıp birini ehl ü ‘ıyālime verip anlara nafaķa edeyim derken
8279

 Mecnūn’dur ol 

maģalle çıķagelip
8280

 yavrucaķlarıñ
8281

 böyle belā šuzaġına šutulup analarınıñ ģasretiyle 

gözlerinden yaşlar revān olduġunu gördükde Leylā ĥāšırına gelip şimdi benim cānānım
8282

 

                                                 
8267

 göreyim: görelim TDK 
8268

 ķulaķ urduķda: ķulaġ urduķda M / ķulaķ urduķda yine TDK 
8269

 Mecnūn’la: Mecnūn T 
8270

 yaşlar: yaşları TDK 
8271

 avcılara: avcılar T 
8272

 āhūlarını: āhūlar M / avlarını TDK 
8273

 gitmişdi: gitmişidi T, TDK 
8274

 yaşıyla: yaşı ile M 
8275

 gece: gece ve M 
8276

 yavrucaķlarını: yavrucaķların M 
8277

 cigerini: baġrını TDK 
8278

 ve: M’de yok 
8279

 verip anlara nafaķa edeyim derken: götürüp gideyim derken M/verip anlara nafaķa edeyim dedikde TDK 
8280

 çıķagelip: çıķıp gelip T / çıķıp TDK 
8281

 yavrucaķlarıñ: yavrularıñ M 
8282

 cānānım: cānım T 
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da böyle anası babası elinde giriftār olup ģasretle
8283

 āhū gözlerinden inci dānesi gibi 

yaşlar dökmekdedir deyip hāy hāy edip aġlamaġa
8284

 başladı. Avcıdır Mecnūn’uñ bu ģāline 

ģayrān olup ‘acebā
8285

 bu ģeríf niçin aġlar ki derken bir zamāndan ŝoñra avcıya yalvarıp 

lüšf edip kerem eyle şu ģayvāncıķları incitmeyip yine ŝalıver dedikde avcı ĥoş güzel sen 

bir merģametli ādem olup baġrıñ yufķa
8286

 olduġundan bu ģayvānları esirgeyip
8287

 ŝalıver 

dersin lākin ben
8288

 bunları avlayınca ĥayli zaģmetler çekdim. Şimdi boġazlayıp kimini ehl 

ü
8289

 ‘ıyālimle yiyip ve kimini de
8290

 ŝatıp aķçesini kendime nafaķa eylesem gerekdir. 

Benim kār ü kesbim budur dedikde Mecnūn behey kişi! Böyle güzel güzeli şírín ģayvānları 

ādem ne yürekle boġazlar? Gözleri ŝanki cānānımıñ gözleridir. Lüšf eyle bu olmaz 

sevdādan vazgeç
8291

 dedikde avcı behey ādem! Sen dívāne misin nesin?
8292

 Gözleri seniñ 

cānānıñ gözlerine
8293

 beñzediginden baña ne fā’ide? Benim cānānım yoķdur. Hemān 

ben
8294

 bunları ŝatıp aķçesini almaġa ģayrānım. Şimdi seniñ ĥāšırıñ için bunları ŝalıversem 

birķaç gün daĥı [M 144a] bu ŝaģrāları boş gezmek lāzımdır tā ki yine elime bir şikār gire. 

Ötede ehl ü ‘ıyālim
8295

 ise ne zamān ekmek getirir diyü baña baķarlar dedikde Mecnūn’dur 

üstünde ķalmış esbābdan
8296

 ne var ise cümlesini çıķarıp avcıya verip kerem eyle bu benim 

esbābımı alıp bahāsını ehl ü ‘ıyāliñe nafaķa eyle tek hemān
8297

 bunları ŝalıver dedikde avcı 

da
8298

 gördü kim Mecnūn’uñ [T 147b] esbābı āhūlardan ziyāde aķçe eyler. Bu şikār daĥı 

a‘lā deyip āhūlarıñ
8299

 [TDK 41a] baġlarını çözüp ŝalıverdikde segirdip ŝaģrāya šoġru 

ķaçdılar. Mecnūn da ardlarına düşüp çekilip gitdi. Pes Mecnūn’dur bu ģāl üzere iken niçe 

                                                 
8283

 ģasretle: ģasret ile T 
8284

 aġlamaġa: aġlama T 
8285

 ‘acebā: ‘aceb M 
8286

 yufķa: TDK’de yok 
8287

 esirgeyip: esirgemeyip TDK 
8288

 ben: T’de yok 
8289

 ehl ü: ehl T, M 
8290

 de: M’de yok 
8291

 vazgeç: geç T, TDK 
8292

 nesin: TDK’de yok 
8293

 gözlerine: gözüne M 
8294

 ben: M’de yok 
8295

 ötede ehl ü ‘ıyālim: öteden ehl-i ‘ıyālim T 
8296

 esbābdan: esbāblarıñ T 
8297

 hemān: M’de yok 
8298

 da: TDK’de yok 
8299

 āhūlarıñ: avların M 
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günler
8300

 gezip günlerde
8301

 bir gün yine bir
8302

 avcıya rāst gelip gördü kim bir güzel ŝıġın 

şikār eylemiş. Yanına varıp gāh arķasını oĥşayıp gāh gözlerini öpüp ey bí-çāre! Ne šaríķla 

šutulup böyle belā dāmına giriftār olduñ? Yoĥsa Leylā gibi seni
8303

 de anañ babañ mı ģabs 

eyledi? Āh cānānım şimdi
8304

 seniñ gibi ol da ģabsdedir
8305

 deyip vāfir aġlayıp feryād 

eyledi. Andan ŝoñra avcıya yalvarıp kerem edip şu ģayvānı ŝalıver ġāyet lüšfdur. Bí-çāre 

eşinden ayrılıp yüregi ģasret āteşiyle yanmışdır dedikde avcı ben bir
8306

 faķír ādemim ki
8307

 

dā’imā böyle av avlayıp anıñla
8308

 geçinirim. İki aydır
8309

 ki elime böyle
8310

 bir şikār 

girmeyip biñ belāyla
8311

 şimdi elime buncılayın bir
8312

 şikār girdikde anı
8313

 bí-ma‘nā yere 

nice
8314

 ŝalıvereyim dedi. Pes Mecnūn ben saña bu gece misāfir olsam ‘Arablar ‘ādeti 

üzere sen bu şikārı benim için boġazlayıp baña yedirmez mi idiñ?
8315

 Ŝanki bu gece
8316

 

saña ķonuķ olup bunu baña żiyāfet için fedā eylediñ lüšf edip bu sözümü ķabūl eyle
8317

 şu 

bí-çāreyi āzād eyle diyü niyāz eyledikde avcıdır ĥoş sözüñ güzel ammā şimdi ġāyetle 

żarūretim vardır. Gel bu teklífi eyleme dedikde Mecnūn ne çāre edeyim ki seniñ ĥāšırıñı
8318

 

ĥoş edem?
8319

 Geçen gün nem varsa
8320

 sencileyin bir avcıya verip elinden üç dāne āhū 

                                                 
8300

 üzere iken niçe günler: üzere niçe gün T, M 
8301

 günlerde: TDK’de yok 
8302

 bir: M’de yok 
8303

 seni: sen TDK 
8304

 cānānım şimdi: cānım T / cānım şimdi TDK 
8305

 ģabsdedir: ģabsdir T, TDK 
8306

 bir: M’de yok 
8307

 ki: zírā T / TDK’de yok 
8308

 av avlayıp anıñla: avlayıp bunuñla TDK 
8309

 aydır: ay miķdārı geçipdir T, TDK 
8310

 böyle: M’de yok 
8311

 belāyla: belā ile TDK 
8312

 bir: TDK’de yok 
8313

 anı: anı da T, TDK 
8314

 nice: T ve TDK’de yok 
8315

 bu şikārı benim için boġazlayıp baña yedirmez mi idiñ: baña bu şikārı boġazlayıp yedirmege 

ģāżırlayamaz mıydıñ T / baña bu şikārı boġazlayıp yedirmege ģāżırlamaz mı idiñ TDK 
8316

 bu gece: M’de yok 
8317

 eyle: edip T, M 
8318

 ĥāšırıñı: ĥāšırıñ TDK 
8319

 edem: edip T, TDK 
8320

 nem varsa: her nem ki var ise T / nem var ise TDK 
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yavrucaķların alıp āzād etdirdim.
8321

 Şimdi böyle ‘uryān olup yanımda bir ģabbe ķalmadı 

ki saña verem. Eger rāżí olursañ cānımı saña
8322

 vereyim. Beni boġazlayıp tek bu 

ģayvāncıġı
8323

 ŝalıver dedikde avcı nā-çār olup emr Allāh’ıñ ādem deyip [M 144b] avıñ
8324

 

baġını çözüp ŝalıverdi. Ŝıġın
8325

 ŝaģrāya šoġru segirdip ķaçdıķda Mecnūn ardından 

segirdip
8326

 çekilip gitdi. 

 

BU MAĢAL MECNŪN BİR AĠAÇ ALTINDA
8327

 BİR ĶARĠAYA SÖZ SÖYLEYİP 

GÖÑLÜNÜ EGLERKEN BİR ZENCÌRE URULMUŞ ĀDEMLE BİR ĶOCAĶARINIÑ
8328

 

GELDİGİDİR 

 

Yine bir gün Mecnūn Leylā’nıñ ‘aşķı sevdāsıyla beyābāna
8329

 düşüp šaġlar aşıp 

ŝaģrālar
8330

 geçerdi ve beyitler oķuyup feryād ü fiġānla gözyaşını
8331

 yerlere ŝaçardı. Bu 

ģāl üzere çekilip giderken güneşiñ [TDK 41b] ŝıcaġından
8332

 šāķati šāķ olup ġāyet 

ŝuŝamışdı.
8333

 Nā-gāh yolu bir çemenli güzel yere uġrayıp gördü ki
8334

 bir ulu aġacıñ 

gölgesinde bir lašíf ģavż yapmışlar.
8335

 İçi šurna gözü āb-ı ģayāt gibi ŝovuķ
8336

 ŝuyla 

šopšolu. Bir miķdār ol ŝudan içip aġacıñ gölgesinde
8337

 oturduķda gördü kim aġacıñ 

üstünde dil-ber perçemi gibi siyāh bir güzel ķarġa šurmadan daldan dala ķonar. 

Mecnūn’dur [T 148a] bunu gördükde dedi ki ey benim cānānımıñ ŝaçı renginde siyāh 

                                                 
8321

 āhū yavrucaķların alıp āzād etdirdim: şikārını alıp M 
8322

 saña: M’de yok 
8323

 ģayvāncıġı: ģayvāncıķları TDK 
8324

 avıñ: anıñ TDK 
8325

 ŝıġın: ŝıġındır T, M 
8326

 ķaçdıķda Mecnūn ardından segirdip: ķaçdıķda ardınca segirdip M / T’de yok 
8327

 Mecnūn Bir Aġaç Altında: Bir Aġaç Altında Mecnūn T, TDK 
8328

 Ādemle Bir Ķocaķarınıñ: Ādem ile Bir Ķocaķarınıñ T / Ādem ile Bir Ķocaķarı M 
8329

 ‘aşķı sevdāsıyla beyābāna: sevdāsıyla yabana TDK 
8330

 ŝaģrālar: ŝaģrāları T, TDK 
8331

 gözyaşını: gözü yaşını M 
8332

 ŝıcaġından: ıŝıcaġından M 
8333

 ŝuŝamışdı: ŝuŝamışidi TDK 
8334

 ki: kim M 
8335

 yapmışlar: yapmışlardır T, TDK 
8336

 āb-ı ģayāt gibi ŝovuķ: gibi āb-ı ģayāt TDK 
8337

 gölgesinde: gölgesine T, M 
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mātem libāslarına giren
8338

 ķuşcaġız! ‘Aceb felek seni ne şekil şāha
8339

 ķul edip 

hicrānlara
8340

 ŝalmışdır? Yoĥsa benim gibi bir meh-pāre
8341

 ģasretiyle mātemlere girip 

vuŝlatıñ ķıyāmete mi
8342

 ķalmışdır? ‘Aceb ķanġı āfet-i devrān seniñ ŝabāģıñı
8343

 aĥşam 

edip saña böyle zülfü gibi siyāh esbāblar
8344

 giydirip yaķıp yandırmışdır ve dudaġı şerbeti 

ile ne şekil nā-dānı ķandırmışdır?
8345

 Eger ‘aşķ ehli degil iseñ niçin böyle siyāhlara 

girersin
8346

 ve dā’imā benim gibi
8347

 bir yerde ķarār etmeyip daldan dala ķonup bir šarafa 

çekilip gitmege iversin? Seniñ bu ķıyāfetiñ
8348

 ve cünbüşüñ boşa
8349

 degil. Sende bir sırr 

var ammā Bārekallāh ĥayli aġzıñ pek! Hiç baña rāzıñı açmadıñ deyip ķuşla dívāne göñlünü 

eglerken nā-gāh uzaķdan bir ķocaķarı yanınca zencíre urulmuş bir ādemi yedip gelir. 

Yaķın geldikde Mecnūn
8350

 ķarıya ŝorup bu ādemiñ cürm ü
8351

 ķabāģati nedir ki ķan 

eylemiş ādem gibi zencíre urulmuş? Yoĥsa ĥırsız yāĥūd ķul mudur ki efendisinden ķaçıp 

ayrılmış? Aŝlı nedir
8352

 beyān eyle dedikde ķarıdır cevāb verip sözüñ šoġrusu budur ki ben 

faķír bir bí-çāreyim ki aŝlā bir yerden bir aķçe gelirim yoķdur ve işe güce de ķādir degil
8353

 

bir
8354

 iĥtiyārım. Bu derd-mend de
8355

 benden beter on ķat. Başında
8356

 dermānı yoķ bir 

miskíndir. Böyle zencíre
8357

 šaķıp esírdir diyü ķabíle ķabíle gezdirip merģamet ŝāģibi 

devletlilerden aķçeciķ peydā edip her ne olursa iki pay edip birini buña verip birini de ben 

                                                 
8338

 libāslarına giren: libāslar giyen TDK 
8339

 felek seni ne şekil şāha: seni felek ne şekil şāha T / felek seni ne şekil şāhına TDK 
8340

 hicrānlara: hicrānıñ TDK 
8341

 meh-pāre: māh-pāre T, M 
8342

 mi: T’de yok 
8343

 ŝabāģıñı: ŝaçıñı TDK 
8344

 esbāblar: esbābları M 
8345

 ve dudaġı şerbeti ile ne şekil nā-dānı ķandırmışdır: T ve TDK’de yok 
8346

 böyle siyāhlara girersin: siyāhlar giydiñ T, TDK 
8347

 benim gibi: M’de yok 
8348

 seniñ bu ķıyāfetiñ: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
8349

 boşa: sevmege T, M 
8350

 Mecnūn: Mecnūn’a TDK 
8351

 cürm ü: cürm M / TDK’de yok 
8352

 zencíre urulmuş? Yoĥsa ĥırsız yāĥūd ķul mudur ki efendisinden ķaçıp ayrılmış? Aŝlı nedir: zencíre 

urulmuş? Yoĥsa ĥırsız yāĥūd ķul mudur efendisinden ķaçıp ayrılmış? Ādem gibi aŝlı nedir T / aŝlını TDK 
8353

 degil: degilim T, TDK 
8354

 bir: M’de yok 
8355

 Bu kısımdan (8355. dipnot) 8371. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
8356

 başında: başına TDK 
8357

 böyle zencíre: böylece zencír TDK 
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alıp bu ģāl üzere geçiniriz dedikde Mecnūn ķarıya niyāz edip lüšf eyle
8358

 beni bunuñ 

yerine baġla ki zencíre urulmaġa müsteģaķķ aŝıl benim ve esírdir dedigiñde sözüñ gerçek 

olup yalan söylemeden ĥalāŝ olursuñ ki bir meh-pāreniñ
8359

 niçe
8360

 yıllardır ki derd-i ‘aşķı 

zencírine esír olup [TDK 42a] ķul ķurbānı iken felek beni ķapısından ayırıp āvāre 

eylemişdir. Beni bu ģāl üzere boynu baġlı ve cigeri šāġlı ģużūruna
8361

 götür. Dilerse 

öldürsün ve dilerse ŝuçumu baġışlasın.
8362

 Gezdigiñ yerlerde Ģaķ Te‘ālā ķullar başına 

vermesin daĥı ķundaķda ma‘ŝūm iken esír olup bunca yıllardır ki hicrān adlı
8363

 bir kāfiriñ 

zindānında esír idi şimdiki ģālde bahāya kesilip çıķmışdır deyip ne ķadar aķçe alırsañ hep 

seniñ olsun. Baña bir pūluñ gerekmez. Ben
8364

 hemān bu zencíre ģayrānım dedikde ķarı 

gördü kim bāzār kendiden yaña. Hem aķçe istemez ve hem ġāyet zebūn olmaġla maģall-i 

merģamet olup bir daĥı darlıķ yüzü görmem deyip zencíri Mecnūn’a šaķdı. Bu ģāl üzere 

gezip
8365

 ķabíle içinde bir gün Leylā’nıñ obasına geldi. Oralarda gezerken
8366

 [T 148b] 

Leylā Mecnūn’u āvāzından bilip ģasret gözüyle yüzüne baķdıķda Mecnūn da ‘arż-ı ģāle 

başlayıp dedi ki ey benim nāzenín ‘işve-kārım!
8367

 Ģālime merģamet edip bir nažar eyle ki 

şimdi seniñ zülfüñ sevdāsı beni böyle zencírlere urdu ve ģasretiñ beni bí-ķarār edip böyle 

eli baġlı [TDK 42b] yüregi šāġlı
8368

 ķapıña getirdi. Eger ĥašālar edip üstüñüze Nevfel 

‘askeriyle getirdigimden ĥāšıra aġır gelmeyip bu ķuluñuza ġażab eylediñiz ise şimdi kendi 

ayaġımla ģużūr-ı şerífiñize geldim. Boynumu urup helāk eylerseñiz ne sa‘ādetdir ki 

ķapıñızda ķurbān olup efendimiñ devletinden devletine yetişirim. Siziñ ķılıcıñız baña bir 

kāse āb-ı ģayātdır ki içip ķıyāmete dek ŝafāsından mest olup ķalırım ve eger reddeylerseñiz 

emr ü
8369

 fermān siziñdir.
8370

 Ķullarıñ efendisine ķarşı söylemege ne cānı vardır? Ricām 

                                                 
8358

 eyle: edip T 
8359

 meh-pāreniñ: māh-pāreniñ T 
8360

 niçe: TDK’de yok 
8361

 ve cigeri šāġlı ģużūruna: cigeri šāġlı ģużūra TDK 
8362

 baġışlasın: baġışlasın ve T 
8363

 adlı: T’de yok 
8364

 ben: T’de yok 
8365

 bu ģāl üzere gezip: çekip ve bu ģāl ile gezip ķabíle T 
8366

 oralarda gezerken: TDK’de yok 
8367

 ‘işve-kārım: şíve-kārım TDK 
8368

 yüregi šāġlı: T’de yok 
8369

 emr ü: emr TDK 
8370

 siziñdir: seniñdir T 
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oldur ki bu ķullarına merģamet edip ŝuçunu ‘afv buyuralar diyü
8371

 [M 145a] varıp yine 

feryād ü fiġānlar edip belki bir maģallinde
8372

 merģamet edip ŝuçumu ‘afv ede diyü 

ümmídde olurum.
8373

 Hemān ne
8374

 buyurursañız
8375

 fermān eyle sulšānım diyü ol ķadar 

niyāzlar edip aġladı ki işidenleriñ yüregi pāre pāre oldu.
8376

 Āĥir cūş u
8377

 ĥurūşa gelip 

yallāh deyip elinde ve ayaġında olan zencírleri kütür kütür
8378

 ķırıp tímār-ĥāneden 

boşanmış dívāne [T 149a] gibi zencír pārelerini
8379

 sürüyerek ķandesin daġlar deyip çekilip 

gitdi. Ķocaķarıdır bu ģāli gördükde bre Allāh’dan bulası! Ben o zencíri demirciye ne 

miģnet ile yapdırdım.
8380

 Aķçesini daĥı
8381

 vermemişdim ve seniñle henüz
8382

 bir zencír 

bahāsı
8383

 ķadar aķçe ķazanmamışdım.
8384

 Ne
8385

 yavuz žulmler eylediñ. Āĥir 

‘ömrümde
8386

 sermāyemi fenāya verip beni böyle borçlu edip iki ellerimi šaşlar altında 

ķoyup yıķılıp gitdiñ diyü ardınca feryād edince
8387

 Leylā’dır aġlayaraķ elem çekme ana 

ķadın
8388

 öyle olur. Bir nā-murād ‘āşıķdır. Coşup
8389

 kendisini żabš edemeyip çekilip gitdi 

deyip ķarıya zencíriñ bahāsını verip göñlünü şād eyledi. Ol da Leylā’ya du‘ālar edip gitdi. 

 

 

                                                 
8371

 8355. dipnottan buraya (8371. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
8372

 varıp yine feryād ü fiġānlar edip belki bir maģallinde: varıp gine feryād ü fiġānlar edip belki bir 

maģallinde M / yine varıp feryād fiġānlar edip belki bir maģalde TDK 
8373

 merģamet edip ŝuçumu ‘afv ede diyü ümmídde olurum: ‘afv buyuralar ve ben daĥı ümmídim oldur ki T / 

‘afv buyuralar ve benim daĥı ümmídim oldur ki TDK 
8374

 ne: T ve TDK’de yok 
8375

 buyurursañız: buyurursañ M 
8376

 ol ķadar niyāzlar edip aġladı ki işidenleriñ yüregi pāre pāre oldu: T ve TDK’de yok 
8377

 cūş u: cūş TDK 
8378

 kütür: TDK’de yok 
8379

 pārelerini: pārelerin M 
8380

 demirciye ne miģnet ile yapdırdım: demirciye daĥı yaķında yapdırıp M / teymürcüye ne baģs ile yapdırıp 

TDK 
8381

 daĥı: M’de yok 
8382

 henüz: daĥı M 
8383

 bahāsı: aķçesi TDK 
8384

 ķazanmamışdım: ķazanmamışken T / ķazanmamış iken TDK 
8385

 ne: TDK’de yok 
8386

 ‘ömrümde: ‘ömrde T, TDK 
8387

 feryād edince: feryād feryād edince M / feryād edicek TDK 
8388

 ķadın: M ve TDK’de yok 
8389

 coşup: cūş TDK 
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BU MAĢAL LEYLĀ
8390

 İBN-İ SELĀM’A NİKĀĢ OLUNUP VERİLİP
8391

 MECNŪN’UÑ 

BU ĶIŜŜADAN ĤABER-DĀR OLDUĶDA FERYĀD Ü FİĠĀNLAR
8392

 EYLEDİGİDİR 

 

Çünki Leylā’nıñ ģüsnü şöhret bulup vilāyet vilāyet
8393

 yayıldı. Her šarafdan niçe 

nām-dār kimseler ķulaķdan ‘āşıķ olmaġın
8394

 ol meh-pāreniñ
8395

 biñ cānla müşterísi olup 

vuŝlatı
8396

 gül-zārına girip yañaġı güllerine ve zülfü sünbüllerine erip bülbülünü
8397

 ol bāġa 

ķondurmaķ sevdāsına düşüp babasına ĥaberler gönderip māllar ‘arż edip istediler. Bu 

ķıŝŝadan İbn-i Selām ĥaber-dār olduķda cān başına ŝıçrayıp bizim nişānlı dil-

berimizdir.
8398

 İhmāl eylememek gerekdir.
8399

 Belki bir yerden bir ibrāma rāst gelip ķızı 

verirlerse ŝoñra bize güç olup
8400

 hemān nā-murād Mecnūn’la
8401

 ayaķdaş olmaķdan 

ġayrıya çāremiz ķalmaz deyip
8402

 [TDK 43a] niçe tuģfeler ģāżırlayıp šarafından birķaç 

söz
8403

 bilir iş bitirir kimselere
8404

 teslím edip Leylā’nıñ babasına gönderdi. Pes bunlar da 

yola girip günlerde bir gün menzile erişip Leylā’nıñ babasına
8405

 gelip İbn-i Selām’ıñ 

selām du‘āsıyla
8406

 gönderdigi píşkeşleri ‘arż eylediler. Ķabūl [M 145b] olunup
8407

 

yemekler çekilip żiyāfetler olundu. Andan ŝoñra söze gelip muķaddemā va‘d-i
8408

 şerífiñiz 

olmuşidi. Şimdi Ģaķ Te‘ālā Ģażretiniñ emri üzere ķızıñızı nikāģ eylemege geldik. 

                                                 
8390

 Leylā: Leylā’yı T, M 
8391

 Olunup Verilip: Edip Verilip T / Olunup Verildigi ve M 
8392

 Mecnūn’uñ Bu Ķıŝŝadan Ĥaber-dār Olduķda Feryād ü Fiġānlar: Mecnūn İşitdikde Feryād T, TDK 
8393

 vilāyet vilāyet: vilāyetlere TDK 
8394

 olmaġın: olup T, TDK 
8395

 meh-pāreniñ: māh-pāreniñ T, M 
8396

 olup vuŝlatı: oldular ve dediler ki vuŝlat T, TDK 
8397

 güllerine ve zülfü sünbüllerine erip bülbülünü: güllerine ve zülfü sünbüllerine erip bülbüllerini T / 

güllerini ve zülf sünbüllerini erip bülbüllerini TDK 
8398

 nişānlı dil-berimizdir: nişānlımızdır diyü M 
8399

 gerekdir: gerek M 
8400

 olup: olur T 
8401

 Mecnūn’la: Mecnūn ile T 
8402

 ķalmaz deyip: ķalmayıp TDK 
8403

 söz: umūr T 
8404

 kimselere: ādemlere T, M 
8405

 gönderdi. Pes bunlar da yola girip günlerde bir gün menzile erişip Leylā’nıñ babasına: gönderdi. Pes 

bunlar da yola girip günlerde bir gün Leylā’nıñ babasına M / TDK’de yok 
8406

 İbn-i Selām’ıñ selām du‘āsıyla: İbn-i Selām’dan du‘ā vü śenāyla T/İbn-i Selām’dan du‘ā vü selāmla TDK 
8407

 olunup: olup T 
8408

 va‘d-i: va‘de-i M 
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Ma‘lūm-ı devletiñizdir ki ĥayrlı
8409

 maŝlaģatı eglemekde ĥayr
8410

 yoķdur. Zírā dünyāda 

māni‘ eksik olmaz. Bir
8411

 šarafdan bir şey peydā olur da hem
8412

 cenābıñıza zaģmet olur 

ve hem İbn-i Selām’a güç olup
8413

 aralıķ yerde birbiriñize bir
8414

 ‘adāvet peydā olur. 

Görmez misiz ki geçenlerde Nevfel iki kerre ‘asker çekip üstüñüze gelip bu ķadar ĥašālar 

ŝavdıñız.
8415

 Hemān münāsib olan bir gün evvel İbn-i Selām’a verip siz de ġavġādan emín 

olursuz dediklerinde Leylā’nıñ babası da
8416

 ma‘ķūl deyip hemān ol
8417

 sā‘at Leylā’yı biñ 

altın nikāģla
8418

 İbn-i Selām’a nikāģ edip du‘ā vü
8419

 śenālar olunup Ģaķ Te‘ālā 

birbirine
8420

 mübārek eyleye [T 149b] dediler.
8421

 Çünki Leylā
8422

 kendisini İbn-i Selām’a 

nikāģ edip verdiklerini işitdi.
8423

 Períşān olup vāh
8424

 babam baña ne yavuz ģayflar edip 

nā-gāh beni yabancı bir
8425

 ģerífe verip ‘āşıķ-ı ŝādıķım olan nā-murād Mecnūn’umdan
8426

 

ayırdı diyü yas ve mātemler eyledi. Pes dügün olup ķabíleniñ ĥātūnları ve ķızları gelip 

ķutlu olsun ķadınım darısı dostlar başına dediklerinde Leylā göñlünden bunlara darılıp 

aġzıñız ķurusun der idi ve çengíler gelip ortalıķ yerde şenlikler olduķda
8427

 Leylā
8428

 aŝlā 

gülmeyip ve
8429

 açılmayıp ġam u ġuŝŝasını daĥı ziyāde edip ġam-nāk
8430

 olurdu. Pes bu ģāl 

                                                 
8409

 ki ĥayrlı: ĥayr T / ĥayrlı TDK 
8410

 eglemekde ĥayr: eglendirmekde ‘ālem M / eglemedikde ĥayr TDK 
8411

 bir: her M 
8412

 olur da hem: olur hem M / olur da TDK 
8413

 olup: olur T, TDK 
8414

 birbiriñize bir: biri biriñize M / biri biriñize bir TDK 
8415

 Görmez misiz ki geçenlerde Nevfel iki kerre ‘asker çekip üstüñüze gelip bu ķadar ĥašālar ŝavdıñız: 

TDK’de yok 
8416

 babası da: babasıdır T 
8417

 ol: M’de yok 
8418

 nikāģla: nikāģ ile T, M 
8419

 du‘ā vü: du‘ālar ve TDK 
8420

 Ģaķ Te‘ālā birbirine: Ģaķ Te‘ālā biri birlerine T / biri birine Allāh M 
8421

 eyleye dediler: dediklerinde T / eyleye dediklerinde TDK 
8422

 çünki Leylā: Leylā’dır çünki T, TDK 
8423

 edip verdiklerini işitdi: edip vereceklerini işitdi T / eylediklerinden ĥaber-dār oldu M 
8424

 vāh: T ve TDK’de yok 
8425

 bir: T ve TDK’de yok 
8426

 Mecnūn’umdan: Mecnūn’dan T, TDK 
8427

 olduķda: olduķça M, TDK 
8428

 Leylā: T ve TDK’de yok 
8429

 ve: T ve M’de yok 
8430

 ġuŝŝasını daĥı ziyāde edip ġam-nāk: ġuŝŝası daĥı ziyāde M, TDK 
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üzere birķaç gün dügün olup Leylā’yı cevāhirlere ġarķ edip bir gümüş miģaffeye bindirip 

niçe cāriyelerle İbn-i Selām’ıñ ādemlerine verip gönderdiler. Günlerde bir gün İbn-i 

Selām’ıñ
8431

 olduġu yere yaķlaşdıķlarında
8432

 İbn-i Selām’a
8433

 müjdeciler gidip Leylā’nıñ 

yaķlaşdıġı ĥaberini
8434

 verdiklerinde İbn-i Selām şād olup aġızlarını cevāhirle
8435

 doldurup 

niçe in‘ām ü
8436

 iģsānlar eyledi. Bir zamāndan ŝoñra Leylā’dır geldikde İbn-i Selām
8437

 

niçe šabaķ cevāhir ve altın ŝaçıp ĥalķ yaġma eylediler. Andan ŝoñra ‘ažím żiyāfetler 

olup
8438

 bir mübārek vaķtde du‘ā vü śenā ile
8439

 İbn-i Selām’ı içeri
8440

 ķodular. Pes
8441

 İbn-

i Selām içeri
8442

 girip Leylā’nıñ cemālini gördükde ‘aķlı başından gidip yıķıldı. Cāriyeler 

yüzüne gülāblar [M 146a] ŝaçıp elini ayaġını ovup güçle ‘aķlı başına gelip ķalķıp Leylā’nıñ 

yanına varıp gül yüzünden [TDK 43b] sifteh edip bir
8443

 şeftālū alayım dedigi gibi 

Leylā’dır hemān
8444

 çehresi budur deyip ġażabla öyle bir sille urdu ki
8445

 gözlerinden 

āteşler çıķıp tekrār ‘aķlı başından gitdi. Bir zamāndan ŝoñra kendisini devşirip ey benim 

nāzenín ü
8446

 şíve-kārım ‘ömrümüñ sermāyesi efendim sulšānım!
8447

 Eliñe ķuvvetler. 

Pehlevānlıķ göstermek ise
8448

 ancaķ olur. Bārekallāh
8449

 ĥayli lüšflar eylediñiz
8450

 lākin bu 

ķuluñuzdan ‘acebā ne cürm ü
8451

 günāh ŝādır oldu ki ŝuçumu beyān eylemeden böyle 

ġażaba müsteģaķķ olduķ dedikde Leylā’dır cevāb verip saña bu ŝuç yeter ki benim vaŝlım 

                                                 
8431

 İbn-i Selām’ıñ: İbn-i Selām T, M 
8432

 yaķlaşdıķlarında: yaķlaşdıķda T, TDK 
8433

 İbn-i Selām’a: ileriye T, M 
8434

 ĥaberini: ĥaberin TDK 
8435

 cevāhirle: cevāhir ile M 
8436

 in‘ām ü: in‘ām TDK 
8437

 İbn-i Selām: M’de yok 
8438

 olup: olunup T, TDK 
8439

 du‘ā vü śenā ile: TDK’de yok 
8440

 içeri: içeriye T, TDK 
8441

 pes: T ve TDK’de yok 
8442

 içeri: içeriye T 
8443

 bir: T’de yok 
8444

 hemān: M’de yok 
8445

 ki: kim TDK 
8446

 nāzenín ü: nāzenín T, TDK 
8447

 ‘ömrümüñ sermāyesi efendim sulšānım: efendim sulšānım ‘ömrümüñ sermāyesi M 
8448

 göstermek ise: gösterirsin TDK 
8449

 Bārekallāh: T ve TDK’de yok 
8450

 eylediñiz: edip TDK 
8451

 cürm ü: cürm TDK 
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sevdāsına düşüp küstāĥlıķ edip el uzatdıñ. Ma‘lūmuñ olsun ki benim vaŝlım ārzūsunda 

olma ki saña bir vechle rām olmam. Hiçbir şeye ķādir olmadıġım taķdírce kendimi 

zehirleyip helāk olurum diyü ‘ažím andlar içdikde pes İbn-i Selām Leylā’nıñ ġażab u
8452

 

āteşini görüp yemínlerini işitdikde nā-çār olup ancaķ yüzüne baķıp cemālini seyreylemekle 

ķanā‘at edip kendi aġzınıñ ķaşıġı olmadıġını bilip ġayrı kimseye göñül vermişdir buña 

ibrām eylemek olmaz. Hemān çāresi oldur ki ŝabredip elim altında olduġu devlet yeter 

deyip geri çekildi. Leylā’dır günden güne āh u efġānlarını
8453

 ziyāde edip gitdikçe [T 150a] 

‘aşķı
8454

 āteşi parlayıp ‘alevlendi
8455

 ve Mecnūn’uñ dívānesi olduġu bilinip āşikāre oldu. 

Artıķ ‘ār u
8456

 nāmūsu bıraġıp anası ve babası ve
8457

 ķocası ķorķusundan geçip meydān-ı 

muģabbete girdi ve her gün Mecnūn šarafından esen yele ey müştāķlarıñ peyki
8458

 bād-ı 

ŝabā!
8459

 Benim cānānım olan maģzūn Mecnūn’um ŝaġ ve
8460

 esen midir? ‘Aceb ol derd-

mende şimdi
8461

 benim ģālimden ve bu tāze dāġımdan kim ĥaber verir
8462

 deyip göñlüne 

tesellíler
8463

 verirdi.
8464

 Bí-çāre İbn-i Selām bu ģālleri
8465

 görüp n’eylesin nā-çār olup 

ŝabrederdi
8466

 zírā Leylā’nıñ ibtidāda
8467

 yüzünü gördügü gibi göñlü ķuşunu zülfü
8468

 

dāmına düşürüp biñ cānla mübtelāsı olmuşidi. Pes ķarşı ķomaġa cānı olmayıp kendi ģāline 

ķomuşdu.
8469

 Dostları ‘ayblayıp
8470

 bunca demdir ki bir ķızı
8471

 bu ķadar zaģmetle
8472

 ele 

                                                 
8452

 ġażab u: ġażabı T, TDK 
8453

 āh u efġānlarını: āh efġānlarını T / āh fiġānlarını TDK 
8454

 ‘aşķı: ‘aşķ T, TDK 
8455

 ‘alevlendi: ‘alevlenip T 
8456

 ‘ār u: ‘ār T 
8457

 ve: M’de yok 
8458

 müştāķlarıñ peyki: müştāķlar peyki M / TDK’de yok 
8459

 bād-ı ŝabā: T ve M’de yok 
8460

 maģzūn Mecnūn’um ŝaġ ve: maģzūn Mecnūn’um ŝaġ M / Mecnūn maģzūnum ŝaġ ve TDK 
8461

 ol derd-mende şimdi: şimdi ol derd-mend M 
8462

 kim ĥaber verir: ĥaberi var mıdır M 
8463

 tesellíler: tesliyetler T, M 
8464

 verirdi: verdi M, TDK 
8465

 bu ģālleri: M’de yok 
8466

 ŝabrederdi: ŝabrederdi ve T 
8467

 ibtidāda: ibtidā M 
8468

 zülfü: zülf TDK 
8469

 ķomuşdu: ķomuşidi TDK 
8470

 ‘ayblayıp: ‘acebleyip T 
8471

 bir ķızı: T ve TDK’de yok 
8472

 zaģmetle: zaģmet ile T, M 
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getirdikden ŝoñra [M 146b] niçin vaŝlı sevdāsında olmayıp šurup baķarsın? Seniñ yüzüñe 

ķarşı bir yabancı ģeríf
8473

 için āh vāhlar eyler. Buna nice taģammül olunur?
8474

 Ādem 

böyle ķızı melek bile olsa boşayıp babası evine gönderir derlerdi
8475

 lākin beyt:
8476

  

 

‘Āşıķa ša‘n etmek olmaz
8477

 mübtelādır n’eylesin  

Ādeme mihr ü
8478

 muģabbet bir belādır [TDK 44a] n’eylesin  

 

ma‘nāsından ĥaberleri yoġdu.
8479

 Pes bunlar
8480

 bu ģāl üzere
8481

 ikisi bir yere gelmeyip biri 

birine uzaķdan merģabā ederlerdi. Mecnūn ise bu ģālden ĥaberi yoķ ŝaģrālarda gezip 

beyitler söyleyip aġlamaķda idi. Günlerde bir gün İbn-i Selām ķabílesi ĥalķından bir ‘Arab 

bir maŝlaģat için durmadan çekilip giderken nā-gāh ķulaġına Mecnūn’uñ āvāzı šoķunup 

yanına varıp göreyim ne işler şu dívāne deyip
8482

 devesini sürüp yanına geldikde gördü 

kim šurmadan
8483

 Leylā ģaķķında ġazeller söyleyip aġlamada. Ģerífdir Mecnūn’a dedi kim 

ey bí-çāre Mecnūn! Bunca yıllardan beri yoluna cānlar
8484

 verip ‘aşķıyla ŝaģrālara düşüp 

yār-ı vefā-dārım ve nāzenín
8485

 cānānım dedigiñ fitne-i cihān ki ādemiñ öyle cānānı 

olmaķdan ise olmaması çoķ yegdir bunca zamāndan beri seniñle ‘ahd ü
8486

 peymānlar edip 

senden
8487

 ġayrı kimseye yār olmam ve
8488

 muģabbetim ancaķ
8489

 sañadır diyü söyledigi 

sözler cümle hep
8490

 yalan olup aŝlı faŝlı yoķ imiş.
8491

 Murādı ancaķ seni ŝaģrālara ŝalıp 

                                                 
8473

 yabancı ģeríf: yaban ģerífi T, TDK 
8474

 olunur: eder M 
8475

 derlerdi: derler idi M / dediler TDK 
8476

 beyt: T ve TDK’de yok 
8477

 ša‘n etmek olmaz: kār etmek ša‘nıla mümkin olmadıġından T, TDK 
8478

 mihr ü: mihr T 
8479

 yoġdu: yoġidi T, TDK 
8480

 bunlar: bunlardır T, M 
8481

 üzere: üzere iken TDK 
8482

 ne işler şu dívāne deyip: ne işler deyip şu dívāne T / işler deyip TDK 
8483

 šurmadan: šurmayıp TDK 
8484

 cānlar: cān M 
8485

 yār-ı vefā-dārım ve nāzenín: yār-ı vefā-dār nāzenínim TDK 
8486

 ‘ahd ü: ‘ahd T 
8487

 senden: M’de yok 
8488

 ve: T ve TDK’de yok 
8489

 ancaķ: M’de yok 
8490

 cümle hep: hep cümle T, TDK 
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seyriñi çalmaķ imiş. A‘lā şimdi babası kendisiniñ rıżāsıyla İbn-i Selām’a verip niçe günler 

dügünler olup ikisi bir yere gelip gece gündüz
8492

 ikisi birbirinden
8493

 murād alıp murād 

vermededirler
8494

 ve kendi ‘ālemlerinde olup dā’imā źevķ u
8495

 ŝafā sürmededirler.
8496

 Sen 

ise bu ģālden ĥaberiñ yoķ bí-ma‘nā yere ŝaģrāları gezip tażyí‘-i evķāt edip feryād ü fiġān 

eylemekdesin.
8497

 Hiç saña olan žulm cihānda
8498

 kimseye olmuş degildir ki güzel ‘ömrüñü 

böyle yaban yerlerde hevāya verip āh vāhla geçirdiñ dedi. Çünki Mecnūn ol nefesi 

šutulacaķ ģerífden bu zehirli sözü işitdi.
8499

 Hemān-dem ģayķırıp kendisini yerden yere 

urmaġa
8500

 başladı. Başı šaşa rāst geldikçe yarılıp çeşme gibi ķanlar
8501

 [M 147a] revān 

olurdu. [T 150b] Bir cins feryād ü fiġān eyledi ki ŝadāsı göklere
8502

 çıķdı. Ģerífdir 

söyledigi söze peşímān olup edeblerle tesellíler
8503

 verip ben saña yalan söyledim. Lüšf 

edip ŝuçumu ‘afv edip baña ĥāšırcıġıñ ķalmasın. Murādım seni imtiģān idi.
8504

 Göreyim ne 

söyler diyü yalan yere
8505

 söylemişdim.
8506

 Gerçi İbn-i Selām’a kendi rıżāsı yoġiken 

verdiler ammā aŝlā yanına yaķlaşdırmamışdır
8507

 ve biñ yıl da
8508

 ‘ömrü olsa seniñ 

muģabbetiñ üzere ber-ķarār olup ġayrı
8509

 kimseye rām olmayıp eglenir
8510

 ve dā’imā seniñ 

                                                                                                                                                    
8491

 aŝlı faŝlı yoķ imiş: aŝlı faŝlı yoġimiş T / aŝlı ve faŝlı yoġimiş TDK 
8492

 gece gündüz: T ve TDK’de yok 
8493

 ikisi birbirinden: biri birinden M 
8494

 vermededirler: vermededir M 
8495

 źevķ u: źevķ T, TDK 
8496

 sürmededirler: sürmededir M 
8497

 ŝaģrāları gezip tażyí‘-i evķāt edip feryād ü fiġān eylemekdesin: ŝaģrālarda gezip tażyí‘-i evķāt edip feryād 

ü fiġān eylemekdesin ve bu feryād ü fiġānlar edip T / ŝaģrāları gezip feryād eylemekdesin M 
8498

 cihānda: M’de yok 
8499

 işitdi: T’de yok 
8500

 urmaġa: çalmaġa T, TDK 
8501

 ķanlar: T’de yok 
8502

 göklere: gökler T 
8503

 tesellíler: tesliyetler T / tesliyet M 
8504

 imtiģān idi: imtiģān T 
8505

 yere: T ve TDK’de yok 
8506

 söylemişdim: söylemiş idim M / söylemişidim TDK 
8507

 ammā aŝlā yanına yaķlaşdırmamışdır: nihāyet yanına yaķlaşılmamışdır T / nihāyet aŝlā yanına 

yaķlaşmamışdır TDK 
8508

 da: M’de yok 
8509

 ġayrı: TDK’de yok 
8510

 olmayıp eglenir: olmamaķ añlanır M 
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derdiñle gözü yaşını Ceyģūn edip yas ve
8511

 mātem [TDK 44b] eylemekdedir diyü 

söyleyegördü
8512

 çāre olup feryādını kesmedi ve ģerífiñ böyle iki dürlü söz
8513

 

söylediginden bir yalancı ķaltabān ādem olduġunu añlamışdı
8514

 lākin ibtidā söyledigi söz 

göñlüne ziyāde te’śír eylemegin niçe zamān bu ģāl üzere feryād ü fiġānlar
8515

 eyledi. Pes 

Mecnūn’dur bu ĥaberi işitdikden ŝoñra dívāneligi daĥı
8516

 ziyāde olup Leylā’yı ĥāšırına 

getirip ĥayāline der idi ki neydi ol
8517

 seniñle aralıķda fırŝat düşüp bir yerde görüşdükde 

ben niyāz etdikçe sen nāz edip ben nā-ümmíd olup seniñ zülfüñ ne iģtimāldir ki ben 

períşānıñ eline gire dedikçe
8518

 baña
8519

 niçe va‘deler verip dürlü dürlü ‘ahd ü peymānlar 

edip Ģaķ Te‘ālā baña ol günü göstermesin
8520

 ki senden ġayrı kimse benim ģüsnüm bāġına 

gire. Eger ibrāma uġrarsam kendimi helāk eylerim diyü eyledigiñ ķavl ü
8521

 ķarārı unudup 

şimdi kendi iĥtiyārıñla varıp bir nā-dānı
8522

 vaŝlıñ bāġında kām-rān eylediñ. Šutalım ki ben 

āvāreden muģabbetiñ ķalķıp uŝanmışsın.
8523

 Ya
8524

 ol eyledigiñ ‘ahd ü peymānlar hep
8525

 

cümle yalan yerlere mi idi? Ķanı seniñ ol serv-i ĥırāmānlar gibi ŝalındıķça yoluñda pāy-

māl olduķlarım? Hep hevāya mı gitdi? Beyt:
8526

 

 

Ķanı ĥāk-i rehiñ āhımla
8527

 ber-bād etdigim demler
8528

 

Añılmaz mı ser-i kūyuñda feryād etdigim demler
8529

 

                                                 
8511

 ve: TDK’de yok 
8512

 söyleyegördü: söyleyegördü ve T 
8513

 söz: M’de yok 
8514

 ādem olduġunu añlamışdı: ādem olduġun añladı T / olduġunu añlamışidi TDK 
8515

 fiġānlar: fiġān T, TDK 
8516

 işitdikden ŝoñra dívāneligi daĥı: işitdikde dívāneligi T / işitdikden ŝoñra dívāneligi TDK 
8517

 ĥayāline der idi ki neydi ol: der idi ki neydi T 
8518

 gire dedikçe: girdikçe T, TDK 
8519

 baña: M’de yok 
8520

 baña ol günü göstermesin: baña ol günü göstersin T / ol günü göstermesin M 
8521

 ķavl ü: ķavl TDK 
8522

 kendi iĥtiyārıñla varıp bir nā-dānı: varıp bir nā-dānı kendi iĥtiyārıñla M 
8523

 uŝanmışsın: uŝanmış olasın M 
8524

 ya: nihāyet T, TDK 
8525

 ‘ahd ü peymānlar hep: da‘vālar hep M / ‘ahd ü peymānlar TDK 
8526

 beyt: T’de yok 
8527

 āhımla: āhıla T 
8528

 demler: günler TDK 
8529

 demler: günler TDK 
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Şimdi benim maģzūn göñlüme bu cins ġam u ġuŝŝa toĥmunu ne yürekle ekdiñ ve elimde 

olan etegiñ ucunu
8530

 ķanġı el ile çekdiñ ve benim başıma ŝaģrāları dar edip kendiñ varıp 

aġyārla yār
8531

 olduñ? [M 147b] Ĥoş hemān sen ŝaġ olup cihān bāġında dā’imā
8532

 güller 

gibi ter ü tāze ol. Ben de bunda bahār bulutları
8533

 gibi iñleyip
8534

 aġlayayım
8535

 ve daġlar 

gibi cevriñ yüküne bel baġlayayım.
8536

 Sen bí-vefā olup muģabbetiñ bahār çiçekleri gibi 

birķaç gün içinde períşān olduysa da
8537

 ben yine
8538

 saña vefā-dār olup serv gibi dā’imā 

ber-ķarārım deyip kendi kendiyle
8539

 buña beñzer niçe söz söyleyip feryādlar eylerdi.
8540

  

 

BU MAĢAL MECNŪN’UÑ BABASI OĠLUNU ARAYIP BULUP NAŜÌĢAT 

EYLEDİGİDİR
8541

 

 

Mecnūn’uñ
8542

 babası oġlunuñ günden güne dívāneligi ziyāde olup dā’imā 

beyābānlarda
8543

 gezmege başlayıp aylar geçip ķabíleye uġramadıġını gördükde ‘ilāc
8544

 

için cihān māllarını ĥarc edip her ne ķadar tedbír eylediyse hiçbirinden de bir fā’ide 

görmediginden
8545

 Mecnūn’dan
8546

 ümmídini kesip ġam u ġuŝŝa ile bir gūşeye oturup 

[TDK 45a] ģayf ki cihānda oġula ģasret iken [T 151a] bir evlādım olup lākin bunuñ gibi bir 

devāsız derde uġrayıp ādem ķıyāfetinden çıķıp gitdi diyü dā’imā aġlardı. Bu derdle günden 

                                                 
8530

 etegiñ ucunu: etegiñ ucun T / etek ucunu TDK 
8531

 aġyārla yār: aġyār ile yār T / aġyārla TDK 
8532

 dā’imā: T ve TDK’de yok 
8533

 bahār bulutları: bahārlar buludu T, TDK 
8534

 iñleyip: eglenip M 
8535

 aġlayayım: aġlayam T, TDK 
8536

 yüküne bel baġlayayım: yüregine bel baġlayam T / yüküne bel baġlayam TDK 
8537

 olduysa da: oldu ise de T, TDK 
8538

 yine: gine M, TDK 
8539

 kendiyle: kendi ile T, TDK 
8540

 feryādlar eylerdi: feryād eyledi T, TDK 
8541

 Babası Oġlunu Arayıp Bulup Naŝíģat Eyledigidir: Vaģşí Cān-āverlerle Ülfet Edip Dā’imā Yanınca Bile 

Gezdikleridir M  
8542

 Mecnūn’uñ: çünki gördü ki Mecnūn’uñ T / çünki gördü Mecnūn’uñ TDK 
8543

 beyābānlarda: yabanda M / yabanlarda TDK 
8544

 gördükde ‘ilāc: müşāhede etdikde ‘ilāc T / müşāhede etdikde ‘ilācı TDK 
8545

 görmediginden: görmeyip T / görmediginden ŝoñra TDK 
8546

 Mecnūn’dan: T ve M’de yok 
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güne ĥaste olup iĥtiyār olmaġın iki ķat bükülüp ġāyet zebūn olmuşdu.
8547

 Günlerde bir gün 

fikr edip şimden ŝoñra
8548

 ‘ömrüm āĥir olup pír oldum. Bir gün Ģaķ Te‘ālā’nıñ emrine 

gitdikde olanca mālımı yabancılar żabš edip yerim boş ķalır. Pes ne
8549

 ģāl ise bir kerre 

daĥı şu Mecnūn’a varıp bir naŝíģat eyleyeyim. Ola ki te’śír edip gelip yerine oturaydı 

deyip ‘aŝāsını eline alıp yap yap ŝaģrāya šoġru
8550

 çekilip gitdi. Vāfir yer gidip olmadı
8551

 

Mecnūn’dan bir nām u
8552

 nişān bulamayıp ĥaste olmaġın yorulup nā-çār yol üstüne oturup 

gelip geçene şu ķıyāfetde bir ādem gördüñüz mü diyü
8553

 ŝormaġa başladı. Her geçenden 

su’āl edegördü. Olmadı bir görmüş ādeme rāst gelmeyip ‘āciz ķaldı. Āĥir hele bir ādem 

gelip geçen gün
8554

 fülān yerde bir maġārada sen dedigiñ ķıyāfetde bir ādeme rāst 

geldim.
8555

 Ġālibā aradıġıñ ol
8556

 kimsedir dedikde pírdir maġāranıñ nişānını ĥaber
8557

 alıp 

niçe zaģmetle yola girdi.
8558

 Ŝabāģdan aĥşama dek gidip güçle ol ĥaber verdigi maġāraya 

gelip girdikde Mecnūn’u gördü kim [M 148a] hemān kemikleriyle
8559

 derisi ķalıp 

aġlamaķdan gözleri içine batmış ve yılan gibi toza šopraġa yuvalanıp dört ķat olup
8560

 

yatmış. Babası bu ģāli gördükde yüregi pāre pāre olup gözlerinden ķanlı yaşlar aķaraķ 

başını dizine alıp
8561

 şefķatle oĥşamaġa başladı. Mecnūn’dur gözünü açıp gördü kim bir 

ādem šurmadan
8562

 kendisine merģamet edip oĥşar. Babası olduġunu seçemeyip kimsin ki 

baña bu lüšfu eylersin ve nereden
8563

 gelip nereye gidersin? Lüšf edip beni kendi ģālime 

ķoyup uyķumu uçurma ve cānānımıñ ĥayālini ürküdüp ķaçırma dedikde babası ey 

                                                 
8547

 olmuşdu: olmuşidi T, TDK 
8548

 ŝoñra: ŝoñra fikr oldur ki T, TDK 
8549

 ne: TDK’de yok 
8550

 ŝaģrāya šoġru: ŝaģrāların šarafa M 
8551

 yer gidip olmadı: yer gidip olmadı ki T / gidip olmadı ki TDK 
8552

 nām u: nām TDK 
8553

 diyü: deyip T, TDK 
8554

 geçen gün: günde T / geçen günde M 
8555

 rāst geldim: bir ādeme rāst gelip gördüm T / rāst gelip gördüm TDK 
8556

 ġālibā aradıġıñ ol: ġālibā ki ol aradıġıñ T, TDK 
8557

 nişānını ĥaber: nişānın M 
8558

 girdi: girip T, M 
8559

 kemikleriyle: kemikleri ile T, TDK 
8560

 dört ķat olup: dört olup TDK / T’de yok 
8561

 gözlerinden ķanlı yaşlar aķaraķ başını dizine alıp: T’de yok 
8562

 šurmadan: šurmayıp TDK 
8563

 nereden: neden T 
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benim
8564

 bí-çāre Ķays’ım! Ķorķma yabancı degil babañ derd-mendim dedikde 

Mecnūn’dur gözünü ovaraķ baķıp babası olduġunu bildikde ‘öźrler dileyip ayaġına düşdü. 

Ol da ciger-gūşesini ģasretle
8565

 ķoçup iki gözünü
8566

 öpüp aġlaşmaġa başladılar. Bir 

zamāndan ŝoñra babası gözyaşını
8567

 silip tekrār Mecnūn’a baķıp maģşer ĥalķı gibi başdan 

başa ‘uryān ve gövdesi yārelerle
8568

 biryān olduġunu [TDK 45b] gördükde yanınca
8569

 bir 

ķat esbāb getirmişdi.
8570

 Giydirip ķuşatdı ve naŝíģat edip dedi ki ey benim ciger-gūşem 

oġlum! İnsānla
8571

 ģayvānlarıñ ne münāsebeti vardır
8572

 ki dā’imā anlarla olup vaģşíler gibi 

ādemden ķaçarsın ve bunuñ gibi vírāne maġāralarda
8573

 niçe bir yatıp ķalırsın ve güzel 

‘ömrüñü bí-ma‘nā yerlerde żāyi‘ edip yerine ne alırsın? Nāzenín ‘ömr aķarŝu gibi 

šurmadan
8574

 aķıp gitmededir
8575

 sen ise andan ĥaberiñ yoķ olmaz sevdālarla telef edip yoķ 

yere çürütmedesin. Šut ki niçe yıllar böyle beyābān yerlerde
8576

 gezip feryād eylemişsin. 

Ne ģāŝıl olur ve feryād ü fiġānla [T 151b] maķŝūduna
8577

 kim vāŝıl olur? Çünki bu zamāna 

dek böyle beyābānda gezmekden bir iş edemediñ. Şimden ŝoñra münāsib olan budur ki 

‘aķlıñı başıña devşirip gelip yanımda oturasın. Belki maķŝūd u murādıñı
8578

 oturduġuñ 

yerde ayaġıña getiresin.
8579

 İşte benim de
8580

 ‘ömrüm āĥir olup cihāndan göçecek zamānım 

yaķın oldu. [M 148b] Senden ġayrı
8581

 bir evlādım yoķ.
8582

 Ben dünyādan gitdikden ŝoñra 

ķabílemizi żabš edip cümlesine baş ve buġ olasın. Bunda ķalıp gelmezseñ benim mālımı 

                                                 
8564

 benim: M’de yok 
8565

 ģasretle: ģasret ile T 
8566

 gözünü: gözlerini M 
8567

 gözyaşını: gözü yaşını M, TDK 
8568

 ve gövdesi yārelerle: gövdesini yāreler T / ve gözleri TDK 
8569

 yanınca: TDK’de yok 
8570

 getirmişdi: getirmişidi T, TDK 
8571

 insānla: insānıla T / insān ile TDK 
8572

 ne münāsebeti vardır: münāsebeti nedir T, M 
8573

 maġāralarda: maġārada TDK 
8574

 šurmadan: šurmayıp TDK 
8575

 aķıp gitmededir: geçip gitmededir T / geçip gitmede M 
8576

 beyābān yerlerde: yaban yerlerde M / beyābān yerlere TDK 
8577

 feryād ü fiġānla maķŝūduña: feryād fiġānla maķŝūda T / feryād fiġān ile maķŝūda TDK 
8578

 maķŝūd u murādıñı: murād u maķŝūduñu M / maķŝūd murādıñı TDK 
8579

 ayaġıña getiresin: bulasın TDK 
8580

 de: T ve TDK’de yok 
8581

 ġayrı: ġayr T 
8582

 yoķ: yoķ ki T, TDK 
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yabancılar żabš edip
8583

 yerime otururlar. Bunca zamāndan beri ata ve dedemiz ocaġı 

sönüp
8584

 ķabíle ŝāģibi olmaķ bizim elimizde iken Allāh’dan revā mıdır ki ġayrı 

kimseleriñ
8585

 eline gire? Eger
8586

 sözümü šutup bu olmaz sevdādan ferāġat eylemez iseñ 

bilirim ki ŝoñra peşímān olursun lākin ŝoñ peşímānlıķ
8587

 fā’ide vermez. Benim oġlum ķalķ 

hemān
8588

 ķabíleye gidelim ve gözüm görürken seni yerime oturdup her ne ķadar mālım 

var ise cümlesini saña teslím edeyim ve ģāl-i ģayātımda seni kendi
8589

 yerimde görüp şād 

olayım ve bir iki günlük ‘ömrümü
8590

 seniñle geçirip āĥir ‘ömrümde birķaç gün ben de 

mesrūr olayım diyü vāfir naŝíģatler eyledi. Çünki Mecnūn babasından bu naŝíģat sözlerini 

işitdi.
8591

 Gördü ki sözleri hep cümle
8592

 ma‘ķūl. Ķalbine te’śír edip babasınıñ sözünü
8593

 

šutup ‘aşķdan ferāġat eylemek istedikde
8594

 hemān-dem göñlünde olan ‘aşķ sevdāsı 

ģarekete gelip beni bıraġıp elimden ķurtulsañ mı gerekdir deyip
8595

 cūş u ĥūrūşa 

geldikde
8596

 Mecnūn’dur yine
8597

 evvelki ģāline dönüp
8598

 yüz biñ ģicābla babasınıñ 

yüzüne baķıp dedi ki ey benim şefķatli ve merģametli
8599

 babacıġım! Bilirim ki eyledigiñ 

naŝíģatler hep cümle güzel baña ĥayrlı sözlerdir. Ben de biñ cānla ķabūl eylemegi 

isterim
8600

 ammā n’eyleyem sevdā beni kendi ģālime ķomayıp [TDK 46a] nā-çār kendisine 

ķul eylemişdir. Her ne ķadar
8601

 seniñ sözüñü šutup emriñe išā‘at edeyim dedim ise
8602

 rāżí 

                                                 
8583

 cümlesine baş ve buġ olasın. Bunda ķalıp gelmezseñ benim mālımı yabancılar żabš edip: cümlesine 

başbuġ olasın. Bunda ķalıp gelmezseñ benim mālımı yabancılar żabš M / TDK’de yok 
8584

 ocaġı sönüp: sönüp T / ocaġını söyünüp TDK 
8585

 kimseleriñ: kimseniñ T, TDK 
8586

 eger: eger bu TDK 
8587

 lākin ŝoñ peşímānlıķ: lākin ŝoñ peşímānlıķ olursun M / ŝoñ peşímānlıķ TDK 
8588

 hemān: M’de yok 
8589

 kendi: T’de yok 
8590

 ‘ömrümü: ‘ömrü T 
8591

 naŝíģat sözlerini işitdi: naŝíģatli sözleri işitdi T / naŝíģat sözlerini işidip TDK 
8592

 ki sözleri hep cümle: kim sözleri hep T, TDK 
8593

 sözünü: sözlerini T, TDK 
8594

 istedikde: fikrini eyledikde M 
8595

 ķurtulsañ mı gerekdir deyip: ķurtulsañ mı gerekdir M / ķurtarasın gerekdir deyip TDK 
8596

 cūş u ĥūrūşa geldikde: cūş u ĥūrūşa gelip T / cūş ĥūrūşa geldikde TDK 
8597

 yine: gine M 
8598

 dönüp: girip TDK 
8599

 ve merģametli: TDK’de yok 
8600

 ben de biñ cānla ķabūl eylemegi isterim: ben de biñ cānla ķabūl eylemek isterim T / TDK’de yok 
8601

 ķadar: ķadar ki T, TDK 
8602

 emriñe išā‘at edeyim dedim ise: išā‘at fermānıña edeyim der isem T / fermānıña išā‘at edeyim derim TDK 
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olmayıp göñlümü kendi šarafına
8603

 çekip elbette benim emrimden boyun çekme demegin 

żarūrí ben de ģükmüne rām olurum.
8604

 Pes ‘aşķ sevdāsına düşen kimseniñ yanında
8605

 her 

ne ķadar māl ü menāl var ise gözüne źerre ķadar
8606

 görünmeyip bir ķabíleye ģākim olmaķ 

degil cümle ‘Arabistān’a begler begi
8607

 olmaķ yanında bir nefes cānānınıñ
8608

 eşiginde 

toza šopraġa
8609

 yuvalanmaķ devletine ve ol āsitānda olmaķ
8610

 sa‘ādetine degmez. Bu 

faķíriñiz de çünki ol ‘aşķ şarābını içdim [M 149a] ve dünyā devletinden geçdim. 

Buyurduġuñuz üzere ķabíleye
8611

 ģākim olmaķ devleti ve ne ķadar māl da verirseñiz 

cümlesi gözüme ķadar gelmez ve böyle
8612

 yaban yerlerde
8613

 gezip vaģşílerle ŝoģbet edip 

eglenmege
8614

 degmez. Mādāmki bu sevdā benim başımdadır insānla
8615

 bir yerde olup 

anlarla ülfet eylemege ķādir degilim. Hemān sizden ricā ederim ki beni bu ĥuŝūŝda ma‘źūr 

šutup her ne ķadar küstāĥlıķ eylersem [T 152a] ‘afv buyurup babalıķ ģaķķını ģelāl edesiz 

ve beni dünyāya gelmemiş yerine ķoyup devletle
8616

 varıp gidesiz ve
8617

 cihān durduķça 

mu‘ammer olup niçe zamān kendi źevķ u
8618

 ŝafāñızda olasız deyip sözünü
8619

 tamām 

eyledi. Pes babası çünki Mecnūn’dan bu nā-ümmídlik ĥaberini işitdi. Bildi ki
8620

 her ne 

ķadar sa‘y u tedbír eylerse bu āteş bitmez
8621

 ve emrine rām olup ķabíleye gitmez. Me’yūs 

olup Mecnūn’a
8622

 ģasret gözüyle baķıp ey babanıñ cānı! Çünki sözümü ķabūl eylemediñ. 

                                                 
8603

 kendi šarafına: kendisinden šarafa M 
8604

 olurum: oldum TDK 
8605

 düşen kimseniñ yanında: düşen kimseniñ M / düşeniñ yanında TDK 
8606

 var ise gözüne źerre ķadar: var ise gözüne T / olsa da gözünde źerre ķadar M 
8607

 ‘Arabistān’a begler begi: ‘Arabistān begler begi T / ‘Arabistān’a beg TDK 
8608

 cānānınıñ: cānānıñ T, TDK 
8609

 toza šopraġa: TDK’de yok 
8610

 devletine ve ol āsitānda olmaķ: devletine ve ol āsitānede olmaķ T / M’de yok 
8611

 ķabíleye: ķabíle TDK 
8612

 cümlesi gözüme ķadar gelmez ve böyle: T ve TDK’de yok 
8613

 yerlerde: yerlere M 
8614

 edip eglenmege: eylemege T, M 
8615

 insānla: insān ile T 
8616

 devletle: devlet ile T 
8617

 ve: T’de yok 
8618

 źevķ u: źevķ TDK 
8619

 sözünü: T’de yok 
8620

 bildi ki: belki TDK 
8621

 eylerse bu āteş bitmez: eylese bu āteş gitmez T / eylese bu iş bitmez TDK 
8622

 Mecnūn’a: M’de yok 
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Sen bilirsin. Hemān ŝaġ ol lākin
8623

 saña vaŝiyyetim budur ki benim dünyāda
8624

 birķaç 

günlük ‘ömrüm ķalıp
8625

 āĥirete gidecek zamānım ķaríb olmuşdur. Benim öldügümü 

işitdikde üstüme gelip beni gömdüklerinde sen de
8626

 bir avuç šopraķ atıp
8627

 bile bulunasın 

ve beni ĥayr du‘ādan
8628

 unutmayıp gāh gāh cānım için oķuyup rūģumu şād edesin deyip 

gözlerini
8629

 öpüp vedā‘ edip aġlaya aġlaya dönüp ķabílesine
8630

 gitdi. Varıp
8631

 ġam u 

ġuŝŝa ile döşeklere düşüp niçe zamān ĥaste olup ķaldı. Bir gün ‘ömrü āĥir olup cānını Ģaķ 

Te‘ālā Ģażretiniñ
8632

 emrine teslím edip dār-ı dünyādan dār-ı beķāya gitdi.
8633

 Bu šarafda 

Mecnūn ise babasınıñ öldügünden ĥaberi yoķ dā’imā eski ģāli
8634

 üzere Leylā’nıñ bí-

vefālıġını ĥāšırına getirdikçe āh vāhlar edip beyitler söylemede idi. Günlerde bir gün bir 

avcı daġları dolaşırken
8635

 Mecnūn’a rāst gelip ey ‘ārsız [TDK 46b] ve nāmūssuz! Sen 

bunda Leylā diyü feryād ü fiġān
8636

 edip gezersin babañ nā-murād ise seniñ derdiñden 

āĥirete gidip aķrabā vü müte‘alliķātıñ
8637

 cümlesi feryād ü fiġān edip yas ve mātem
8638

 

eylemekdedir. Ādemiñ dünyāda sencileyin oġlu olmaķdan ise olmaması çoķ yegdir 

dedikde Mecnūn’dur çünki ģerífden bu mātem ĥaberini
8639

 işitdi. Feryād ü fiġānlar edip 

diríġā cihānda [M 149b] felek beni yine
8640

 bir tāze derde daĥı mı
8641

 uġratdı deyip 

gözlerinden ķanlı yaşlar revān olup šaşlarla dögünmege başladı ve ŝora ŝora varıp 

                                                 
8623

 ol lākin: olasın TDK 
8624

 dünyāda: M’de yok 
8625

 ķalıp: ķaldı TDK 
8626

 sen de: T ve TDK’de yok 
8627

 atıp: alıp T, TDK 
8628

 ve beni ĥayr du‘ādan: beni du‘ā-yı ĥayrdan T / ve beni du‘ā-yı ĥayrdan TDK 
8629

 gözlerini: gözlerin M 
8630

 aġlaya aġlaya dönüp ķabílesine: aġlayaraķ T / aġlayaraķ dönüp ķabílesine TDK 
8631

 varıp: dönüp ķabílesine gelip T / TDK’de yok 
8632

 Te‘ālā Ģażretiniñ: Te‘ālā’nıñ TDK 
8633

 dār-ı dünyādan dār-ı beķāya gitdi: dünyādan geçdi M, TDK 
8634

 ģāli: ģāl T, TDK 
8635

 daġları dolaşırken: šaġlarda šolanırken T / šaġlar šolanıp TDK 
8636

 feryād ü fiġān: feryād M, TDK 
8637

 müte‘alliķātıñ: ta‘allüķātıñ TDK 
8638

 feryād ü fiġān edip yas ve mātem: feryād fiġān edip yas mātem TDK 
8639

 ĥaberini: ĥaberi T, TDK 
8640

 yine: TDK’de yok 
8641

 daĥı mı: mi M, TDK 
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babasınıñ mezārını bulup üstüne düşüp bir zamān
8642

 bí-hūş olup ‘aķlı başına geldikde 

feryāda başlayıp dedi ki ey benim vücūduma sebeb olan şefķatli babacıġım!
8643

 Benim
8644

 

ģasretimle cānıñı Cenāb-ı
8645

 Ģaķķ’a teslím edip beni ġaríb ķoduñ. N’eyleyeyim
8646

 rūzgār 

beni seniñ ĥidmetiñden ayırıp ŝaġlıġıñda bir işiñde [T 152b] bulunmayıp ‘āķıbet dünyādan 

baña incinip gitdiñ ve baña bunca naŝíģatler edip yalvaragördüñ. Ģayfā ki cihānda bir kerre 

sözüñü šutmadım ve ġamımla seni bir gece bile rāģat üzere
8647

 uyutmadım deyip bu ģāl 

üzere feryād ü fiġānlar edip niçe günler babasınıñ başı ucunu bekleyip āĥir yine ŝaģrālara 

šoġru
8648

 çekilip gitdi. 

 

BU MAĢAL MECNŪN’UÑ VAĢŞÌ ĢAYVĀNLAR İLE
8649

 ÜLFET EDİP DĀ’İMĀ 

YANINCA BİLE GEZDİKLERİDİR 

 

Mecnūn’uñ bir šarafdan Leylā’nıñ
8650

 ġamı ve bir yañadan babasınıñ öldügü elemi 

cānına kār edip ziyāde períşān
8651

 olup bí-ķarār olmaġın šaġlara ‘azímet edip çekilip 

giderken yolda bir
8652

 kimseniñ elinde bir kaġıd gördü ki
8653

 bir üstād naķķāş ol kaġıdıñ 

üstüne
8654

 Leylā ile Mecnūn’u taŝvír edip bir güzel meclis yazmış.
8655

 Mecnūn’dur
8656

 bu 

ģāli gördükde ķarārı ķalmayıp ģerífiñ elinden kaġıdı alıp Leylā’nıñ ŝūretini bozup kendi 

ŝūretini incitmeyip ģāli üzere ķodu. Ģerífdir bu ģāli gördükde
8657

 ģayrān olup behey 

dívāne! Bunca zamāndan beri
8658

 ‘aşķıyla
8659

 nālān u ser-gerdān
8660

 olduġuñ güzeliñ 

                                                 
8642

 zamān: zamān düşüp M 
8643

 babacıġım: babam M, TDK 
8644

 benim: TDK’de yok 
8645

 Cenāb-ı: M ve TDK’de yok 
8646

 n’eyleyeyim: n’eyleyem T, TDK 
8647

 bile rāģat üzere: bile rāģat ile T / rāģat üzere seni TDK 
8648

 šoġru: TDK’de yok 
8649

 ģayvānlar ile: cān-āverlerle M, TDK 
8650

 Leylā’nıñ: Leylā M, TDK 
8651

 períşān: períşānü’l-aģvāl T 
8652

 bir: her M 
8653

 ki: TDK’de yok 
8654

 üstüne: üstünde TDK 
8655

 yazmış: yazmışdır T, TDK 
8656

 Mecnūn’dur: Mecnūn’dan TDK 
8657

 gördükde: M’de yok 
8658

 zamāndan beri: zamāndır TDK 



711 

ŝūretini niçin bozduñ dedikde Mecnūn’dur cevāb verip ben cānānımla bir olup 

aramızda
8661

 senlik benlik ķalķmışdır. Anıñiçin
8662

 bozdum dedi. Ģerífdir ķatı a‘lā šutalım 

ki
8663

 cānānla bir olup ortañızdan
8664

 ikilik ķalķmış ola. Ya Leylā ŝūretini [TDK 47a] 

bozmaġa borç ne?
8665

 ‘Aķl yatımı üzere kendi ŝūretiñi
8666

 maģv edip cānānıñ ŝūretini ģāli 

üzere ķomaķ gerek idi
8667

 dedikde Mecnūn’dur ģerífe cevāb verip sen bir söz añlamaz 

ādeme beñzersin gibi.
8668

 Behey yādigār! Ben cānānla bir olup ol
8669

 benim ķalbime girip 

göñlümde gizlenip benim vücūdum aña ķaftān gibi olmuşdur demek [M 150a] isterim. 

Yoĥsa ben anıñ ķalbine girip ol baña esbāb gibi olacaķ degildir kim
8670

 sen dedigiñ gibi 

edem. O
8671

 benim cānımdır. Bu seniñ gördügüñ gerçi ŝūretā Mecnūn’dur ammā ģaķíķatde 

Leylā’dır. Bu sözü gerçekden ‘āşıķ olanlar bilir. Seniñ bildigiñ söz degildir deyip çekilip 

yoluna revāne oldu.
8672

 Pes šaġlara gidip niçe zamān anda olup vaģşílerle alışdı. [T 153b] 

Arslan
8673

 ķaplan ķurd tilki geyik
8674

 her ne ķadar insāndan ķaçar ģayvānlar var ise
8675

 

cümlesi Mecnūn’a rām olup ķaçmayıp yanında dururlardı
8676

 ve
8677

 aĥşam olduķda šolayı 

yanında yatırlardı.
8678

 Mecnūn bunlardan her ķanġısını çaġırsa
8679

 yanına gelip eliyle
8680

 

                                                                                                                                                    
8659

 ‘aşķıyla: ‘aşķı ile T, M 
8660

 nālān u ser-gerdān: nālān M, TDK 
8661

 cānānımla bir olup aramızda: cānānla bir olup ortalıķdan T / cānānımla bir olup ortalıķdan TDK 
8662

 anıñiçin: anıñ’çin T 
8663

 ki: M’de yok 
8664

 ortañızdan: ortadan M 
8665

 borç ne: ne borç M, TDK 
8666

 ŝūretiñi: ŝūretiñ T 
8667

 gerek idi: gerek idiñ M 
8668

 bir söz añlamaz ādeme beñzersin gibi: bu sözü añlamaz bir ādemsin ki TDK 
8669

 ol: T’de yok 
8670

 kim: TDK’de yok 
8671

 o: ol T, TDK 
8672

 yoluna revāne oldu: gitdi TDK 
8673

 arslan: T ve TDK’de yok 
8674

 ķaplan ķurd tilki geyik: ķaplan ve ķurd ve dilki ve geyik T / ķaplan ve ķurd tilki geyik M 
8675

 ģayvānlar var ise: ģayvān var ise T / ģayvān olup TDK 
8676

 dururlardı: dururlar idi T / šururlardı TDK 
8677

 ve: M ve TDK’de yok 
8678

 yatırlardı: yatırlar idi M 
8679

 çaġırsa: çaġırıp T, TDK 
8680

 eliyle: eli ile M 
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oĥşadıķda ol da Mecnūn’a mülāyemetler gösterirdi.
8681

 Bu ģayvānlarıñ içinde bir güzel 

geyicek var idi ki ġāyet şūĥ olup ŝıçrayıp segirdip cünbüşler eylerdi.
8682

 Mecnūn 

cümlesinden ziyāde aña mā’il olup dā’imā yanına çaġırıp oĥşardı. Ģaķķ’ıñ emri ile 

yanında olan yırtıcı ģayvānlarıñ
8683

 birbirine
8684

 aŝlā żararları
8685

 šoķunmayıp cümle 

ģayvānāt gūyā Mecnūn’uñ ĥidmet-kārları olmuşidi ki ģużūrunda
8686

 birbirlerine aŝlā
8687

 

küstāĥlıġa cür’et edemezlerdi ve
8688

 yoldan gelip geçen ba‘żı ādemler ki
8689

 Mecnūn’a 

uġrayıp yemek getirir yāĥūd aģvālini ŝorarlardı.
8690

 Ģayvānlardır gelen ādemi 

gördüklerinde açılıp uzaķdan baķarlardı.
8691

 Gelen yemekden Mecnūn ancaķ bir iki loķma 

yiyip cümlesini ģayvānlara verip anlar da
8692

 Mecnūn’u kendilerine velí-ni‘met
8693

 bilip
8694

 

ķulluġunu edip yanından ayrılmazlardı.
8695

 Zírā ģayvānāt bile tuz etmek ģaķķını bildikleri 

muķarrerdir. Nitekim rivāyet olunur ki: 

 

ĢİKĀYET 

 

Bir pād-şāhıñ niçe arslanları var idi ki
8696

 ŝanki her biri bir
8697

 yedi başlı ejder 

idi.
8698

 Pād-şāh bir kimseye ġażab edip helāk etmek dilerse
8699

 emredip esbābını ŝoyup 

                                                 
8681

 gösterirdi: gösterdi T / gösterip TDK 
8682

 segirdip cünbüşler eylerdi: segirdip cünbüşler eyler idi T / segirden cünbüşlerden eylerdi TDK 
8683

 yırtıcı ģayvānlarıñ: yırtıcılarıñ T, TDK 
8684

 birbirine: biri birine M 
8685

 aŝlā żararları: aŝlā T / TDK’de yok 
8686

 olmuşidi ki ģużūrunda: olmuşidi ki ģużūrlarında T / olmuşlardı ki ģużūrunda M 
8687

 birbirlerine aŝlā: M’de yok 
8688

 küstāĥlıġa cür’et edemezlerdi ve: küstāĥlıķ etmeye ķādir degillerdi ve T / küstāĥlıķ etmeyip TDK 
8689

 geçen ba‘żı ādemler ki: geçenleriñ ba‘żı ādemler ki T / geçenlerden ba‘żılar M 
8690

 getirir yāĥūd aģvālini ŝorarlardı: getirirlerdi M 
8691

 baķarlardı: baķardı TDK 
8692

 da: T ve TDK’de yok 
8693

 kendilerine velí-ni‘met: kendilerine veliyyü’n-ni‘met T / kendilere veliyyü’n-ni‘met TDK 
8694

 bilip: edip T, M 
8695

 ayrılmazlardı: ayrılmayıp ešrāfını dolaşırlardı T, TDK 
8696

 ki: T ve TDK’de yok 
8697

 bir: T’de yok 
8698

 ejder idi: ejder idi ki T, TDK 
8699

 etmek dilerse: eylemeli olsa M 
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arslanlarıñ
8700

 öñüne atarlardı. Arslanlar da
8701

 ģerífi pāreleyip ol gün anıñla 

geçinirlerdi.
8702

 Bu pād-şāhıñ muŝāģiblerinden
8703

 bir tāze cüvān var idi ki
8704

 ġāyet hünerli 

ve
8705

 ‘āķil olduġundan pād-şāh [TDK 47b] ziyāde muģabbet edip kendisine nedím-i ĥāŝŝ 

eylemişdi.
8706

 Cüvān
8707

 fikr edip eger pād-şāh baña bir gün
8708

 ġażab edip arslanlara [M 

150b] atarsa ģālim nice olur? Buña evvelden
8709

 bir tedārik etmek gerekdir deyip her gün 

arslan-ĥāne seyrine
8710

 varıp arslancıya baĥşíşler verip ve birķaç ķoyun getirip arslanlara 

verirdi ve
8711

 kendisi eliyle verip arslanları kendisine alışdırmış idi.
8712

 Arslanlardır ol 

cüvānı her gün yanlarında görüp dā’imā kendilerine ķoyun getirdiginden
8713

 ve eliyle 

ni‘met verdiginden
8714

 velí-ni‘met bilip
8715

 gördükçe temelluķlar ederlerdi.
8716

 Cüvān 

da
8717

 yanlarına varıp bunları oĥşayıp arķalarını ŝıġardı. Pes günlerde bir gün pād-şāh 

muŝāģibine ġażab edip emreyledi kim götürüp arslanlarıñ öñüne atalar.
8718

 Fermān üzere 

šutup esbābını ŝoyup arslanlarıñ içine [T 154a] bıraķdılar. Arslanlardır yine bir
8719

 ādem 

geldigini gördükleri gibi yerlerinden ŝıçrayıp cümlesi birden ģamle
8720

 eylediler. Çünki 

yanına yaķlaşdılar. Gördüler kim her gün kendilerine gelip bunca iģsān eyleyen cüvāndır. 

                                                 
8700

 arslanlarıñ: arslanıñ T, TDK 
8701

 arslanlar da: arslan ise T, TDK 
8702

 geçinirlerdi: geçinirdi T, TDK 
8703

 muŝāģiblerinden: muŝāģiblerden M 
8704

 ki: M’de yok 
8705

 ve: T ve TDK’de yok 
8706

 eylemişdi: etmişidi TDK 
8707

 cüvān: cüvāndır T, M 
8708

 baña bir gün: bir gün baña T / bir gün M 
8709

 evvelden: evvel M 
8710

 arslan-ĥāne seyrine: arslan-ĥānesine M / arslan-ĥāneye TDK 
8711

 arslanlara verirdi ve: arslanlar verir idi T / arslanlara verip M 
8712

 eliyle verip arslanları kendisine alışdırmış idi: seyrini çalardı M / eliyle verip arslanları kendiye 

alışdırmışidi TDK 
8713

 getirdiginden: getirdiklerinden T 
8714

 ve eliyle ni‘met verdiginden: kendilerine M 
8715

 velí-ni‘met bilip: veliyyü’n-ni‘met bilip T / veliyyü’n-ni‘am olup TDK 
8716

 ederlerdi: ederdi T / ederler idi ve TDK 
8717

 cüvān da: cüvāndır T 
8718

 arslanlarıñ öñüne atalar: arslanlarıñ öñüne atdılar T / arslanıñ öñüne atalar M 
8719

 yine bir: bir M / yine TDK 
8720

 cümlesi birden ģamle: her šarafdan ģamleler M / ģamle TDK 
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Her biri geri çekilip ķuyruķlarını yere urup
8721

 yüzlerini ayaġına sürüp mülāyemetler 

gösterdiler. Cüvāndır her birini oĥşayıp
8722

 ol gece arslanlar arasında
8723

 ķalıp çünki ŝabāģ 

oldu. Pād-şāhıñ ġażabı geçip eyledigi işe
8724

 peşímān olup dünkü gün arslanlara atdıġımız 

derd-mendi görüñ. Eger ķalmış kemikleri
8725

 var ise alıp bir yere gömüñ dedikde 

arslancıdır gelip pād-şāhıñ ģużūrunda yer öpüp [T 154b] du‘ālar eyledi ve dedi ki pād-

şāhım ol kimse ādem
8726

 degil belki gökden inme bir
8727

 melek imiş ki arslanlar bir ķılına 

bile żarar getirmeyip
8728

 ģālā içlerinde ŝaġ ve sālimdir dedikde pād-şāh ta‘accüb edip 

yanında olanlara varıñ getiriñ diyü emreyledi. Varıp pād-şāhıñ ģużūruna getirdiler.
8729

 

Gelip
8730

 yer öpüp pād-şāha du‘ālar eyledi. Pād-şāhdır bunuñ arslanlar elinde helāk 

olmayıp ŝaġ ķaldıġına ģayrān olup siģr mi bilirdiñ yoĥsa bir du‘ā mı oķuduñ ki arslanlar 

seni helāk etmeyip ellerinden
8731

 ĥalāŝ olduñ? Bunuñ sırr u
8732

 ģikmeti nedir bize de beyān 

eyle
8733

 dedikde cüvāndır pād-şāhım on yıldır ki arslanlar her gün benim elimden yemek 

yiyegelmişlerdir. Şimdi ol verdigim ni‘metiñ
8734

 ģaķķını gözedip [TDK 48a] benim etimi 

yemediler dedi. Pād-şāh çünki onlar
8735

 seniñ eliñden yedikleri
8736

 [M 151a] ni‘meti 

gözedip seni incitmemişler. Sen de bizim bunca zamāndan beri ĥidmetimizde olduġuñdan 

biz de seniñ cānıña ķaŝd etmeyip ŝuçuñu ‘afv eyledik dedi. Bu ģikāyeden maķŝūd yırtıcı 

ģayvānlar ki dā’imā
8737

 ādem oġlanını helāk edegelmişlerken
8738

 birisi kendilerini gözetse 

                                                 
8721

 yere urup: bulayıp TDK 
8722

 her birini oĥşayıp: T ve M’de yok 
8723

 ol gece arslanlar arasında: her biri içinde ol gece arslanlar ile T / ol gece arslanlarla TDK 
8724

 geçip eyledigi işe: sākin olup ‘afv eylemediginden cüvāna acıyıp T / sākin olup ‘afv eylemediginden 

cüvāna TDK 
8725

 kemikleri: kemlikleri kemikleri TDK 
8726

 ādem: T ve TDK’de yok 
8727

 bir: T’de yok 
8728

 getirmeyip: etmeyip T, TDK 
8729

 ģużūruna getirdiler: ģużūr getirdiler T / ģużūruna iletdiler TDK 
8730

 gelip: TDK’de yok 
8731

 siģr mi bilirdiñ yoĥsa bir du‘ā mı oķuduñ ki arslanlar seni helāk etmeyip ellerinden: siģr mi bilir idiñ 

yoĥsa bir du‘ā mı oķuduñ ki arslanlar seni helāk etmeyip ellerinden T / TDK’de yok 
8732

 sırr u: sırr T 
8733

 bize de beyān eyle: bize beyān eyle T / bize beyān eyleye M 
8734

 verdigim ni‘metiñ: ni‘met T 
8735

 pād-şāh çünki onlar: pād-şāh çünki ol T / pād-şāhdır çünki onlar M 
8736

 yedikleri: yedigi TDK 
8737

 dā’imā: dā’imā anlar T, TDK 
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verdigi ni‘metiñ ģaķķını bilip ol kimseyi incitmeyip anıñla yār olurlar imiş.
8739

 Pes öyle 

olunca šaġlarda
8740

 olan vaģşíler de çünki Mecnūn’uñ elinden ni‘met yediler. Mecnūn’u 

kendilerine velí-ni‘met
8741

 bilip dā’imā yanından ayrılmazlardı.
8742

 Bu ģāl üzere Mecnūn 

dā’imā
8743

 šaġlarda vaģşílerle ŝoģbet edip ‘aşķ-ı cānānla aġlardı. Bir gecedir Cenāb-ı 

Ģaķķ’a tażarru‘ u niyāz edip ey beni yoķdan var edip
8744

 derd-i ‘aşķa mübtelā eden 

perverd-gārım! Niçe demlerdir ki sevdā-yı ‘aşķla
8745

 ser-gerdān olup cānānımıñ
8746

 

ģālinden bí-ĥaberim. Lüšf u
8747

 keremiñden ricā ederim ki beni cānānımdan ĥaber-dār edip 

derdli göñlüme tesellíler
8748

 verip mecrūģ ķalbime şifālar iģsān eyle diyü tażarru‘ u 

niyāzlar ederek
8749

 gözüne uyķu gelip bir miķdār uyķuya vardıķda düşünde anı gördü kim 

yerden bir aġaç bitip gitdikçe uzanıp dallar ve
8750

 budaķlar ŝaldı ve bir šarafdan bir 

güzel
8751

 ķuş gelip aġacıñ üstüne ķonup bir miķdār šurduķdan ŝoñra Mecnūn’uñ üstüne 

gelip aġzından bir cevher dānesi bıraġıp gitdi. Mecnūn’dur bu şevķla
8752

 uyanıp uġurdur 

deyip
8753

 şād oldu. Ŝabāģ olup cānān šarafından yeller esmege başlayıp Mecnūn’uñ 

göñlüne
8754

 sā’ir günlerden ziyāde źevķ u
8755

 şevķlar verdikde Mecnūn’dur
8756

 ŝabāya 

beyt:
8757

 

 

                                                                                                                                                    
8738

 edegelmişlerken: edegelmişken T / edegelmişiken TDK 
8739

 olurlar imiş: olurlarimiş TDK 
8740

 šaġlarda: daġda M 
8741

 velí-ni‘met: veliyyü’n-ni‘met T / veliyyü’n-ni‘am TDK 
8742

 ayrılmazlardı: ayrılmazlar idi M 
8743

 dā’imā: T ve TDK’de yok 
8744

 edip: eden ve T, TDK 
8745

 ‘aşķla: ‘aşķ ile M 
8746

 cānānımıñ: cānānıñ T 
8747

 lüšf u: lüšf TDK 
8748

 tesellíler: tesliyetler T, M 
8749

 ederek: edip TDK 
8750

 uzanıp dallar ve: uzayıp dal ve M / uzayıp šallar TDK 
8751

 šarafdan bir güzel: šarafdan bir gūrí T / güzel M 
8752

 şevķla: şevķıla T 
8753

 deyip: diyü T, TDK 
8754

 göñlüne: göñlünde T, TDK 
8755

 źevķ u: T ve TDK’de yok 
8756

 verdikde Mecnūn’dur: verdikde T / verdi ki Mecnūn’dur M 
8757

 beyt: T ve TDK’de yok 
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Ķatı sür‘atle gelirsiñ der-i
8758

 dil-dārımdan 

Yine ey bād-ı
8759

 ŝabā bir ĥaberiñ var gibi
8760

 

 

deyip sürūrla
8761

 beyitler oķurken ķarşıdan bir atlı žāhir olup kendisine šoġru geldigini
8762

 

gördükde ümmíddir ki bu kimsede bir ĥayrlı ĥaber vardır deyip ķarşı vardı. Yaķın geldikde 

gördü kim bir çehresi nūrlu kimsedir. Pes Mecnūn
8763

 ey Ģıżr-ı mübārek-ķadem! 

Sa‘ādetle
8764

 ne šarafdan gelip ne šarafa gidersiz
8765

 ve ķanġı [T 155a] ĥasteye ŝıģģat 

ĥaberini
8766

 götürürsüz
8767

 diyü ŝorduķda ģerífdir atından inip Mecnūn’a
8768

 dil-nevāzlıķlar 

gösterip dedi ki bir dostdan bir dosta sırra müte‘alliķ [M 151b] bir gizli ĥaberle geldim.
8769

 

‘Acele ile [TDK 48b] geldigimiñ
8770

 aŝlı oldur isterseñiz söyleyeyim. Eger baş aġrısı verir 

derseñiz
8771

 çekilip gideyim dedi. Pes Mecnūn
8772

 ol atlıdan bu cins ümmíd ĥaberini 

işidince
8773

 deli dívāne olup dedi ki hiç ne demekdir ki cānāndan gelen ĥaber ādeme baş 

aġrısı vere? Belki cāna cān ķatıp ādeme tāze ģayāt verir. Hemān lüšf edip beyān eyleñ ki ne 

buyurdular dedikde ģerífdir söze başlayıp dedi ki geçen gün fülān yerden geçip giderken 

bir obanıñ öñüne uġrayıp gördüm ki bir nigār-ı sím-ten
8774

 kāfūrí-beden yañaġı gül ŝaçı 

sünbül gözleri āhū zülfü ‘anber-bū
8775

 ķaşları ķurulmuş yay
8776

 çehresi bedr olmuş ay 

                                                 
8758

 der-i: T’de yok 
8759

 yine ey bād-ı: TDK’de yok 
8760

 gibi: gibi cānānımdan M 
8761

 sürūrla: sürūr ile T 
8762

 geldigini: geldiginden T 
8763

 Mecnūn: Mecnūn’dur T, TDK 
8764

 sa‘ādetle: sa‘ādet ile T 
8765

 gidersiz: gidersin T, TDK 
8766

 ĥaberini: ĥaberin M, TDK 
8767

 götürürsüz: götürürsün T / yetirirsin TDK 
8768

 Mecnūn’a: Mecnūn’dur T 
8769

 ĥaberle geldim: ĥaberim var TDK 
8770

 ile geldigimiñ: eyledigimiñ M / ile gitmemiñ TDK 
8771

 verir derseñiz: verirse T 
8772

 Mecnūn: Mecnūn’dur T, TDK 
8773

 cins ümmíd ĥaberini işidince: ĥaberi bir cins ümmíd ile işidince T / ĥaberi bu cins ümmídle işidicek TDK 
8774

 sím-ten: símín ten M 
8775

 zülfü ‘anber-bū: zülf ‘anber TDK 
8776

 yay: ay T 
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šušaġı ġoncanıñ baġrını ĥūn edip la‘liñ yüregini
8777

 yaķar söze gelse ĥod cāna cānlar ķatıp 

aġzından şekerler ŝaçar cilve edip
8778

 yürüse ķıyāmetler ķopar bir pençe-i āf-tābdır ki 

dünyāya bir gelmiş. El-ķıŝŝa ol nāzenín şíve-kār bu ģüsnle šurmadan
8779

 gül yüzüne inciler 

gibi yaşlar döküp aġlar. İĥtiyārım elden gidip yanına vardım ve ey nigār-ı nāzenín! Ģaķ 

Sübģānehū ve
8780

 Te‘ālā seniñ
8781

 gül cemāliñi ŝoldurmasın. Böyle bir
8782

 bí-bedel iken 

‘acebā
8783

 ne derde uġradıñ ki šurmadan
8784

 aġlarsın ve gören ādemiñ yüregini šāġlarsın? 

Ne var bu faķíre sırrıñızı söyleseñiz olmaz mı dedikde nāzla aġız açıp dedi ki
8785

 belki 

işitmişsindir ki Mecnūn’uñ sevdigi Leylā derler bir ķız vardır. İşte ol derd-mend-i bí-çāre 

benim ki ol āvāreniñ ‘aşķıyla baġrım ĥūn ve ģālim diger-gūn ve ģaķíķatde ol Leylā ben 

Mecnūn oldum. Ne bir yār-ı ġam-güsārım var
8786

 ne āşikāre āh vāh etmege cānım var. 

Beyt: 

 

Ne ‘azm-i terk-i diyār etmege mecālim var 

Ne ķādirim ki
8787

 šuram bir ġaríb ģālim var 

 

Bir yañadan İbn-i Selām’dan elem çekip ve bir šarafdan babamdan ĥavf edip ķafesde ģabs 

olunmuş
8788

 ķuş gibi bir yere çıķmaġa ķādir degilim ve murādım üzere feryād ü
8789

 fiġān 

eylemege de cānım yoķ. Ne derdime bir hem-dem
8790

 ve ne sırrıma bir maģrem var. 

Beyt:
8791

  

 

                                                 
8777

 yüregini: yüregin TDK 
8778

 ŝaçar cilve edip: ŝaçıp TDK 
8779

 şíve-kār bu ģüsnle šurmadan: bu ģüsnle šurmayıp TDK 
8780

 Sübģānehū ve: M’de yok 
8781

 seniñ: T ve TDK’de yok 
8782

 bir: M’de yok 
8783

 ‘acebā: ‘aceb T, TDK 
8784

 šurmadan: šurmayıp TDK 
8785

 nāzla aġız açıp dedi ki: T’de yok 
8786

 yār-ı ġam-güsārım var: ġam-güsārım var M / ġam-güsārım var ve TDK 
8787

 ki: T’de yok 
8788

 olunmuş: olmuş M, TDK 
8789

 feryād ü: feryād M 
8790

 bir hem-dem: bir dermān T / dermān TDK 
8791

 beyt: T ve TDK’de yok 
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Yaşımdan özge āhıma
8792

 hem-dem bulunmadı  

Sāyemden özge
8793

 sırrıma maģrem [M 152a] bulunmadı  

 

Ol ise bencileyin ayaġı baġlı ķız degil. Başlı başına āzāde olup göñlü istedigi ķadar
8794

 

feryād ü fiġān edip her ķanġı šarafa çekilip gitse ne kimse niçin feryād eylersin der
8795

 ne 

ķande gidersin gitme diyü men‘ eder.
8796

 Gerçi ol benim zülfüm sevdāsıyla ģāli períşāndır 

ammā ben andan yüz mertebe ziyāde derd ü
8797

 ġamdayım [TDK 49a] ki bir yere gitmege 

ķādir degilim. Gāh gāh sevdā-yı ‘aşķ behey
8798

 şimden ŝoñra ne olsa gerek? Hemān 

şunlarıñ içinden çıķıp bir šarafa çekil git der. Ben de sözünü šutayım derim lākin yine
8799

 

düşünüp anam babam beddu‘āsından ķorķup ve ģālā şu ādemiñ nikāģı altındayım. [T 155b] 

Bıraġıp gitmek mürüvvet degildir diyü epsem olurum. İşte benim ģālim budur ki size
8800

 

beyān eyledim. ‘Aceb ol bí-çāre Mecnūn da şimdi ne ģālde
8801

 ola ve ne yerlerde gezip 

kimlerle ŝoģbet eder?
8802

 Eger aģvālinden ĥaberiñiz varsa
8803

 söyleñ ki ġāyet lüšfdur 

dedikde
8804

 ben de seniñ aģvāliñden muķaddemā ĥaber alıp bilirdim. Dedim ki şimdi ol 

üftādeniñ ģāli ziyāde períşāndır. Gece gündüz feryād ü
8805

 fiġānlar edip cümle dostlarından 

kesildi ve
8806

 seniñ derdiñle šaġlara çekildi. Ģālā yanında ne mūnis ve ne yār-ı
8807

 ġār ve ne 

bir söz añlar nedími vardır. Ancaķ vaģşí
8808

 cān-āverlerle ülfet edip āhūlarla eglenir ve bu 

yaķınlarda faķíriñ
8809

 babası āĥirete gidip yüregine šāġ üzere šāġ olmuşdur ve ġam u ġuŝŝa 

                                                 
8792

 āhıma: T ve TDK’de yok 
8793

 özge: T’de yok 
8794

 ķadar: gibi TDK 
8795

 der: der ve M / T’de yok 
8796

 eder: eder var T, TDK 
8797

 derd ü: derd M 
8798

 sevdā-yı ‘aşķ behey: sevdā-yı ‘aşķla ya M 
8799

 yine: gine M 
8800

 ģālim budur ki size: budur ki M 
8801

 Mecnūn da şimdi ne ģālde: Mecnūn’dan şimdi ne ĥaber T / Mecnūn’dan şimdi ne ģālde TDK 
8802

 eder: eyler M 
8803

 aģvālinden ĥaberiñiz varsa: ĥaberiñ var ise aģvālinden T, TDK 
8804

 dedikde: dedi T 
8805

 feryād ü: feryād TDK 
8806

 ve: M’de yok 
8807

 yār-ı: yār u TDK 
8808

 vaģşí: cān-āverlerle vaģşí T / TDK’de yok 
8809

 faķíriñ: faķíreniñ TDK 
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kendisini her šarafdan
8810

 almışdır. Gāh seniñ ‘aşķıñla beyitler söyleyip yırlar
8811

 ve gāh 

babasını añıp aġlar dedikden ŝoñra ĥāšırımda
8812

 olan beyitleriñden birķaç beyit oķudum. 

Hemān bir kerre āh edip bir
8813

 šarafa yıķıldı. Bir zamāndan ŝoñra ‘aķlı başına gelip seniñ 

ģāliñe ol ķadar yanıp yaķıldı ki dillerle ta‘bír olunmaz. Ba‘dehū baña dedi ki ey ģelāl-zāde! 

Tañrı
8814

 Te‘ālā senden rāżí olsun ki
8815

 baña cānānımdan bu ķadar ĥaber verdiñ. Ĥayli 

zamān idi ki aŝlā bir ĥaber alamayıp deli dívāne olmuşidim. Lüšf edip bir daĥı buraya
8816

 

uġrañ. Ol yār-ı ŝādıķıma bir nāme yazayım götürüp benden selām eyle. Ģacc-ı ekber 

śevābı ķadar śevāba nā’il olursuñ deyip niyāz eyledi. Ben de baş üstüne deyip bir güne 

va‘d
8817

 edip yoluma gitdim. Çünki ol ķavl eyledigimiz [M 152b] gün oldu. Obası öñüne 

gelip uzaķdan šurdum. Beni görüp açmaz ķodu. Bir zamāndan ŝoñra ortalıġı tenhā
8818

 

düşürdükde yanıma geldi. Gördüm ki siyāh mātem libāsları giymiş. Nāmeyi elime verip 

Tañrı
8819

 emāneti bunu ol ‘āşıķ-ı ŝādıķıma
8820

 götür deyip çekilip gitdi. Ben de nāmeyi alıp 

işte ol idi ki ‘acele ile buraya gelip saña buluşdum deyip nāmeyi ķoynundan çıķarıp 

Mecnūn’uñ eline
8821

 verdi. Mecnūn çünki ol zanbaķ ġoncasına beñzer nāmeyi eline aldı. 

Beyt: 

 

Dilā ol nāme-i ser-beste kim dil-dārdan geldi 

Daĥı açılmadıķ
8822

 bir ġoncadır gül-zārdan geldi 

 

[TDK 49b] deyip mührünü öpüp yüzüne gözüne sürdükde
8823

 cānān ķoķusu dimāġına girip 

źevķından bayılıp arķası üstüne yıķıldı. Bir zamāndan ŝoñra ‘aķlı başına
8824

 gelip mührünü 

ķaldırıp açdı. 

                                                 
8810

 šarafdan: ešrāfdan T 
8811

 beyitler söyleyip yırlar: söyleyip beyitler ırlar T / söyleyip beyitler yırlar TDK 
8812

 ĥāšırımda: ĥāšırımdan TDK 
8813

 bir: her M 
8814

 Tañrı: Tengri T, M 
8815

 ki: T ve TDK’de yok 
8816

 buraya: M’de yok 
8817

 va‘d: va‘de M, TDK 
8818

 tenhā: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
8819

 Tañrı: Tengri M 
8820

 ol ‘āşıķ-ı ŝādıķıma: ol ‘āşıķıma M / yār-ı ŝādıķıma TDK 
8821

 ķoynundan çıķarıp Mecnūn’uñ eline: çıķarıp Mecnūn’a TDK 
8822

 açılmadıķ: açılmadı T 
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LEYLĀ’NIÑ NĀMESİDİR 

 

Nāmeniñ evvelinde Ĥudā-yı müte‘āl ve Cenāb-ı źü’l-Celāl Ģażretine ģamd ü 

śenādan ŝoñra demiş ki ey benim eski yārim ve ‘āşıķ-ı dídārım ve
8825

 dā’imā miģnet ü 

zaģmet yollarına
8826

 giden cānānım ve gözü yaşıyla šaġlarda olan
8827

 šaşları yāķūt eden 

efendim sulšānım!
8828

 Ģużūr-ı [T 156a] şerífiñize derdli yüregimden selām ü du‘ālar 

gönderildikden ŝoñra mübārek ģāl ü
8829

 ĥāšırıñız su’āl olunur. Dā’imā ŝaġ ve esen 

olasız.
8830

 Benim dostum ģālā ‘aşķımla ne ģāldesin ve ģasretimle ne ĥayāldesin?
8831

 İşitdim 

ki dostlardan cüdā olup dā’imā
8832

 ŝaģrālarda gezip āh ü efġānlar edip
8833

 šaġlarda 

vaģşílerle ŝoģbetde imişsiz.
8834

 Kişi istedigi yerde gezmek ve sevdālı göñlünü her gün bir 

yerde eglemek
8835

 ‘āşıķlarıñ ģāli olduġu muķarrerdir. Āh n’eyleyeyim
8836

 benim de 

elimden gelse seniñ gibi gözüm yaşıyla ŝaģrāları lāle-zār edip
8837

 ģasretli sínemde
8838

 

dāġlar yaķıp uġruñda cān ve başlar
8839

 verirdim. Beyt:
8840

 

 

Cānlar fedā muģabbet-i cānāna ser degil 

Erbāb-ı ‘aşķa terk-i ser etmek hüner degil 

 

                                                                                                                                                    
8823

 yüzüne gözüne sürdükde: yüzünü gözünü sürdükde T / yüzüne gözüne sürdü TDK 
8824

 bir zamāndan ŝoñra ‘aķlı başına: ‘aķlı başına bir zamāndan ŝoñra T 
8825

 ve: M’de yok 
8826

 miģnet ü zaģmet yollarına: zaģmet ü miģnet yoluna T, TDK 
8827

 šaġlarda olan: šaġlarda gezip T / šaġlara gezip TDK 
8828

 efendim sulšānım: sulšānım efendim T, TDK 
8829

 ģāl ü: ģāl T 
8830

 ve esen olasız: olasın TDK 
8831

 ve ģasretimle ne ĥayāldesin: ve ģasretimle ne daldasın TDK / T’de yok 
8832

 dā’imā: TDK’de yok 
8833

 edip: edip ve M 
8834

 ŝoģbetde imişsiz: ŝoģbetde imişsin TDK 
8835

 her gün bir yerde eglemek: her gün bir yerde egletmek T / her yere eglemek TDK 
8836

 n’eyleyeyim: n’eyleyem T, TDK 
8837

 gözüm yaşıyla ŝaģrāları lāle-zār edip: gözüm yaşıyla ŝaģrāları Ceyģūn edip M / ŝaģrāları gözyaşıyla lāle-

zār etmek TDK 
8838

 sínemde: síneme M 
8839

 cān ve başlar: baş ve cānlar M 
8840

 beyt: T’de yok 
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Bu ĥaste-i hicrānıñ aģvāl-i períşānından su’āl olunursa
8841

 dā’imā ‘aşķıñız
8842

 āteşine 

pervāne ve
8843

 sevdāñız zencírine dívāne olup firāķ elinde zebūn ve
8844

 derdle baġrım ĥūn 

olmuşdur. Ne çāre ki rūzgār beni bir šarafa atıp ayaġımı bir kimseniñ nikāģı baġıyla
8845

 

baġlamışdır ve yüregimi miģnet
8846

 āteşiyle šāġlamışdır. [M 153a] Gerçi bu işe ben
8847

 rāżí 

olmayıp her ne ķadar muĥālefet eyledimse olmadı. Anam babam beni ibrāmla bunuñ 

gibi
8848

 zindāna ŝalıp esír eylemişdir.
8849

 Ģālā yine siziñle olan ‘ahd üzere ber-ķarār olup 

ģerífi yanıma yaķlaşdırmadım lākin n’eyleyeyim
8850

 ki dā’imā ģabsde olup bir yere 

çıķmaġa ķādir degilim. ‘Aşķ āteşi ise dā’imā vücūdumu yaķıp yandırmada ve beni ġam 

şarābıyla dā’imā ķandırmadadır.
8851

 Dirligim dirlik degil.
8852

 Ha bir ķara gündür geçer! 

Ĥuŝūŝā bu yaķınlarda babañız Ģaķ Te‘ālā
8853

 emrine gitdigini işitdigimde yaķamı yırtıp āh 

ü
8854

 efġānlar eyledim ve siyāh mātem libāslarına girip merģūmuñ yas ve mātemini 

eyledim. Ģaķ Te‘ālā raģmetler edip anlar
8855

 yerde yatdıķça siz ŝaġ olasız benim cānım.
8856

 

Āh felekden şikāyetim çoķdur ammā
8857

 şimdiki ģālde ŝabrdan ġayrıya çārem
8858

 yoķdur. 

Ģaķ Te‘ālā Ģażretinden ricām odur ki bu ģasretleriñ
8859

 [TDK 50a] āĥirinde niçe vuŝlatlar 

müyesser edip
8860

 bunca zamāndan beri çekdigimiz derd ü ġamlar źevķ u ŝafāya
8861

 dönüp 

                                                 
8841

 aģvāl-i períşānından su’āl olunursa: aģvālinden su’āl olunursa da T / aģvālinden su’āl olunursa M 
8842

 ‘aşķıñız: ‘aşķıñ TDK 
8843

 ve: M’de yok 
8844

 elinde zebūn ve: elinde zebūn T / elinden zebūn ve TDK 
8845

 nikāģı baġıyla: nikāģıyla T, TDK 
8846

 miģnet: T ve TDK’de yok 
8847

 ben: ben daĥı T 
8848

 beni ibrāmla bunuñ gibi: beni emriyle bunuñ T / emriyle bunuñ gibi TDK 
8849

 zindāna ŝalıp esír eylemişdir: zindānda ķalıp esír olmuşumdur TDK 
8850

 n’eyleyeyim: n’eyleyem T, TDK 
8851

 şarābıyla dā’imā ķandırmadadır: şarābıyla dā’imā ķandırmada T / şürbüyle dā’imā ķandırmadadır M 
8852

 degil: M’de yok 
8853

 Ģaķ Te‘ālā: Allāh TDK 
8854

 āh ü: āh TDK 
8855

 anlar: anlar da T, TDK 
8856

 siz ŝaġ olasız benim cānım: sen ŝaġ olup benim cānım da TDK 
8857

 ammā: ki bu TDK 
8858

 ġayrıya çārem: ġayrı çārem T / ġayrı çāre TDK 
8859

 odur ki bu ģasretleriñ: odur ki bu ģasretleri T / oldur ki bu ģasretleri TDK 
8860

 edip: T’de yok 
8861

 derd ü ġamlar źevķ u ŝafāya: derd-i ġamlar źevķ u ŝafāya T / derd-i ġamlar źevķ-ı ŝafāya TDK 



722 

siziñle bir yere gelip niçe zamān bu fāní dünyāda ‘ālemler edip demler
8862

 süreyiz deyip 

sözünü tamām eylemiş. Mecnūn çünki nāmeyi tamām eyledi.
8863

 Ŝafāsından raķŝ edip 

nāmeyi getiren kimseniñ elini öpüp du‘ālar eyledi ve
8864

 dedi ki Ģaķ Te‘ālā senden rāżí 

olsun ki ben
8865

 maģzūnu şād eylediñ lākin şimdiki ģālde yanımda ne divit
8866

 var ve ne 

kaġıd
8867

 ki cevābını yazıp göndereyim
8868

 deyince meger ol kimseniñ yanında divit
8869

 ve 

kaġıd var imiş. Çıķarıp Mecnūn’uñ öñüne ķodu. Pes Mecnūn’dur şād olup murādı üzere bir 

nāme yazıp eline verdi. Ģerífdir nāmeyi alıp Mecnūn’a
8870

 vedā‘ edip yoluna
8871

 revāne 

oldu. Günlerde bir gün Leylā’ya varıp Mecnūn’uñ nāmesini verdikde
8872

 Leylā’dır nāmeyi 

alıp öpüp yüzüne
8873

 gözüne [T 156b] sürdükden ŝoñra açdı. 

 

MECNŪN’UÑ NĀMESİDİR 

 

Nāmeniñ ibtidāsında Ģaķ Te‘ālā Ģażretine
8874

 ģamd ü śenādan ŝoñra demiş ki ey 

güzellik bāġınıñ gülü ve muģabbet gül-zārınıñ
8875

 sünbülü ve ey derdli göñlümüñ
8876

 

dermānı ve bu mübtelānıñ cān u cānānı efendim sulšānım! Lüšfuñuzdan
8877

 bu derd-

mendlerini
8878

 yād ve ĥaste göñlünü
8879

 şād edip nāme göndermişsiz.
8880

 Gelip vāŝıl oldu. 

                                                 
8862

 demler: M’de yok 
8863

 eyledi: eyleyip TDK 
8864

 ve: M’de yok 
8865

 ben: T’de yok 
8866

 yanımda ne divit: miyānımda ne divit T / yanımda ne devāt TDK 
8867

 kaġıd: kaġıd var TDK 
8868

 göndereyim: göndere idim M / gönderem TDK 
8869

 yanında divit: yanınca divit ve ķalem T / yanınca devāt ve ķalem TDK 
8870

 Mecnūn’a: Mecnūn’u M 
8871

 yoluna: TDK’de yok 
8872

 verdikde: ŝundu T, TDK 
8873

 yüzüne: yüzüne ve M 
8874

 Te‘ālā Ģażretine: Te‘ālā’ya TDK 
8875

 gül-zārınıñ: gülleriniñ T 
8876

 göñlümüñ: yüregimiñ T, TDK 
8877

 lüšfuñuzdan: Ģażret-i lüšfuñuzdan T 
8878

 derd-mendlerini: derd-mendiñizi TDK 
8879

 göñlünü: göñlümü T, TDK 
8880

 göndermişsiz: gönder göndermişsiz M / göndermişsin TDK 
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‘Ömr ü
8881

 devletiñiz ģüsnüñüz [M 153b] gibi ber-ķarār olup Ģaķ Te‘ālā Ģażreti gül 

cemāliñizi ŝoldurmayıp dā’imā cihān bāġında ter ü tāze ede. Eger bu bí-çāreleri
8882

 

aģvālinden su’āl olunursa
8883

 Ģaķķ’a yüz biñ şükrler
8884

 ki ģālā derd-i ‘aşķıñız yine
8885

 

evvelki gibi ber-ķarār olup günden güne ziyāde olmaķdadır. Ricām odur
8886

 ki ‘aşķıñızdan 

Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā bir laģža göñlümü
8887

 ĥālí ķılmasın belki laģža laģža ziyāde 

eylesin.
8888

 Niçe demdir ki ģasretiñiz āteşi ‘alevlenip dā’imā yüregimi dāġlamadadır ve 

firāķıñız insānla
8889

 ŝoģbet eylemege taģammül etdirmeyip
8890

 ķuluñuzu āvāre edip šaġlara 

düşürmüşdür ve başıma cihān ġamlarını üşürmüşdür. Ģālā işim āh ü efġān ve
8891

 ģālim 

evvelkiden yüz ķat ziyāde períşān olup sulšānımla viŝāl bu cihān bāġında biter yemiş
8892

 

olmadıġını bilip başımı šaşdan šaşa çaldım ve ġam u miģnet deryāsına šaldım. Hemān Ģaķ 

Te‘ālā Ģażreti sāyeñizi üstümüzden
8893

 eksik eylemesin. Šaraf-ı şerífiñizden
8894

 esen bād-ı 

ŝabāyla
8895

 ķanā‘at edip egleniriz ve benim sulšānım ģüsnüñüz bāġınıñ ešrāfını bādlar 

almışlar.
8896

 Hele Ģaķķ’a çoķ şükrler ki bāġ-bān
8897

 [TDK 50b] ‘aşķıñız uġratmayıp 

šaşrada ķalmışlar. ‘Ömrüñüz ziyāde ola deyip
8898

 sözünü tamām eylemiş. 

 

 

                                                 
8881

 ‘ömr ü: ‘ömr TDK 
8882

 bu bí-çāreleri: bu bí-çāre T / bí-çāre TDK 
8883

 olunursa: olunur ise T 
8884

 şükrler: şükr T 
8885

 yine: TDK’de yok 
8886

 odur: oldur T, TDK 
8887

 ‘aşķıñızdan Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā bir laģža göñlümü: ‘aşķıñızdan Ģaķ Sübģānehū ve Te‘ālā bir laģža 

göñlümüzü T / ‘aşķdan Ģaķ göñlümü bir laģža M 
8888

 belki laģža laģža ziyāde eylesin: belki laģža laģža yād eylesin T / M’de yok 
8889

 insānla: insān ile T, TDK 
8890

 etdirmeyip: ķomayıp M 
8891

 āh ü efġān ve: āh fiġān TDK 
8892

 biter yemiş: biter imiş T 
8893

 üstümüzden: üstümden M 
8894

 šaraf-ı şerífiñizden: šarafıñızdan T, TDK 
8895

 ŝabāyla: ŝabā ile TDK 
8896

 almışlar: almış T, TDK 
8897

 şükrler ki bāġ-bān: şükrler ki M / şükrler bāġ-bān TDK 
8898

 ziyāde ola deyip: dā’im ola deyip T / dā’im olsun TDK 
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BU MAĢAL MECNŪN’A SELÌM-İ ‘ĀMİRÌ GELDİGİDİR
8899

 

 

Rivāyet olunur ki Mecnūn’uñ kendi ķabílesinden
8900

 anasınıñ ķarındaşı bir iĥtiyār 

kimse var idi ki adına Selím-i ‘Āmirí
8901

 derler idi. Güzel ĥuylu ve
8902

 kerem ŝāģibi bir 

kimse olup
8903

 elinden gelen
8904

 ĥayrı ‘ācizlerden diríġ eylemezdi. Mecnūn’dur böyle ‘aşķ 

sevdāsına uġradıķda ziyāde períşān olup vāfir
8905

 ‘ilāclar aradı çāre olup bir dermān 

bulamadı ve yine Mecnūn’dan
8906

 kesilmeyip gāh gāh bir miķdār esbābla yemek peydā 

edip
8907

 her ķande ise Mecnūn’u arayıp bulup
8908

 yemegi verip esbābı giydirirdi.
8909

 Ĥayli 

zamān idi ki Mecnūn’a varmamış idi.
8910

 Pes
8911

 bir gün ĥāšırına gelip çoķdan şu dívāneyi 

görmedim. ‘Aceb ne ģālde ola? Varıp ĥāšırını
8912

 ŝorayım deyip bir ķat esbābla
8913

 biraz 

yemek alıp Mecnūn’uñ
8914

 olduġu šaġa ‘azímet eyleyip gelip šaġıñ içini ararken gördü kim 

Mecnūn bir gūşede oturup vaģşí cān-āverler ve yırtıcı ģayvānlar dört yanını almışlar.
8915

 

Selím’dir bu ģāli gördükde ĥavf [M 154a] edip uzaķdan çaġırdı. Mecnūn’dur işidip kimsiñ 

diyü ŝorduķda Selím de [T 157a] kendisini bildirdi. Pes Mecnūn’dur yerinden ķalķıp 

Selím’i ķarşılayıp yanına aldı ve biri biriyle ģāl ü ĥāšır ŝoruşup ŝoģbet eylemege başladılar. 

Selím’dir
8916

 Mecnūn’uñ üstünde esbābdan eśer olmayıp ‘uryān olduġunu gördükde 

getirdigi esbābı çıķarıp giydirmek istedikde Mecnūn dedi ki beni kendi ģālime ķoyup 

                                                 
8899

 geldigidir: geldigi M 
8900

 ķabílesinden: ķabílesinde M 
8901

 Selím-i ‘Āmirí: Selím M 
8902

 ve: T ve TDK’de yok 
8903

 bir kimse olup: kimse olup T / kimse idi TDK 
8904

 gelen: geldigi T, M 
8905

 vāfir: TDK’de yok 
8906

 Mecnūn’dan: Mecnūn’dur T 
8907

 gāh gāh bir miķdār esbābla yemek peydā edip: yemekle biraz esbāb peydā edip gelip yedirip giydirir idi 

T / gāh gāh yemekle biraz esbāb peydā edip gelip yedirip giydirir idi TDK 
8908

 her ķande ise Mecnūn’u arayıp bulup: TDK nüshasında tekrarlanmıştır. 
8909

 yemegi verip esbābı giydirirdi: yemegi verip esbābı giydirir idi T / esbābını giydirir idi TDK 
8910

 varmamış idi: varmamışidi TDK 
8911

 pes: TDK’de yok 
8912

 ĥāšırını: TDK’de yok 
8913

 esbābla: esbab ile T 
8914

 Mecnūn’uñ: Mecnūn M 
8915

 almışlar: almışlardır TDK 
8916

 Selím’dir: T’de yok 
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giydirmek ķaydında olma
8917

 ki derūnumda olan āteşe esbāblar taģammül eylemeyip 

hemān bí-ma‘nā yere zaģmete girersin. Eger ĥāšırıñ için şimdi
8918

 giyersem de hemān
8919

 

bir sā‘atden ŝoñra sevdām cūş u
8920

 ĥurūşa geldigi gibi yine çıķarıp
8921

 pāre pāre ederim 

diyü cevāb verdikde Selím ziyāde ibrām edip
8922

 niyāza başladıķda Mecnūn da nā-çār 

olup
8923

 ĥāšırı için giyip muŝāģabete başladılar. Andan ŝoñra Selím bir miķdār ģelvā ile 

birķaç dāne poġaça getirmişdi.
8924

 Mecnūn’uñ öñüne ķoyup teklíf eyledikde Mecnūn’dur 

poġaçaları ķırıp ķarşısında šuran ģayvānlara atmaġa başladı. Selím’dir bu ģāle ģayrān olup 

Mecnūn’a ŝorup sen bu yemegi yemeyip
8925

 hep cümle ģayvānlara verdikden ŝoñra ya 

kendiñ ne yersin [TDK 51a] dedikde Mecnūn’dur cevāb verip niçe zamāndır ki ‘aşķ-ı 

cānānla bu
8926

 ģāle vardım ki
8927

 boġazımdan bunuñ gibi yemekler geçmekden ķalıp ancaķ 

her gün ŝabāģ vaķtinde cānān šarafından esen rūzgār baña ġıdā olup gāh gāh daĥı ziyāde 

acıķsam çemenlerden
8928

 otlanıp ŝafālanırım
8929

 dedi. Çünki Selím Mecnūn’uñ böyle otla 

geçinmege
8930

 ķarār verdigini işitdikde ģayrān olup göñlünden
8931

 Sübģānellāh! Bení ādem 

‘aşķ āteşiyle ne ģāle
8932

 varırmış
8933

 deyip ba‘dehū Mecnūn’uñ mizācına göre söyleyip 

dedi ki
8934

 ģaķíķatde dünyāda ķanā‘at ķadar bir güzel şey yoķdur. Hevāda olan ķuşlar bile 

dāne ārzūsuyla dāmlara düşüp belālara uġrayıp eşli eşinden cüdā olurlar. Ol kimse ki
8935

 

                                                 
8917

 olma: olmañ T 
8918

 ĥāšırıñ için şimdi: şimdi ĥāšırıñ için M 
8919

 hemān: TDK’de yok 
8920

 cūş u: cūş TDK 
8921

 yine çıķarıp: çekip M 
8922

 edip: eyleyip T, TDK 
8923

 Mecnūn da nā-çār olup: Mecnūn’dur nā-çār M / Mecnūn da nā-çār TDK 
8924

 getirmişdi: getirmişidi TDK 
8925

 yemeyip: M ve TDK’de yok 
8926

 bu: bir M 
8927

 vardım ki: vardım T / vardım ki her TDK 
8928

 çemenlerden: çemenlerde T / çemenler TDK 
8929

 ŝafālanırım: ŝafā ŝafālanırım M 
8930

 geçinmege: geçinmekde T, TDK 
8931

 göñlünden: TDK’de yok 
8932

 bení ādem ‘aşķ āteşiyle ne ģāle: bení ādem ‘aşķ āteşiyle T / ādem ne ģāle M 
8933

 varırmış: varır imiş TDK 
8934

 ki: kim TDK 
8935

 ol kimse ki: M’de yok 
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cihān içinde azacıķ şeye ķanā‘at eylese
8936

 kendi ŝafāsında olup dā’imā rāģat eyler. 

Nitekim rivāyet olunur ki:
8937

 

 

ĢİKĀYET 

 

Geçmiş zamānlarda
8938

 bir pād-şāh var idi. Ŝayd u şikāra mā’il olup her zamān šaraf 

šaraf seyr ü
8939

 şikār için binip dā’imā źevķ u ŝafā
8940

 eylerdi. Pes günlerde bir gün şikāra 

binip ešrāfı gezerken gördü kim bir šaġıñ dibinde bir kimse bir maġārayı maķām edinip [M 

154b] ķarār eylemiş. Pād-şāhdır yanında olan ādemlere
8941

 ‘aceb bu ādem kimdir ve
8942

 

böyle yerde ķarār eylemekden maķŝūdu ne ola diyü su’āl eyledikde pād-şāhım bir ŝāliģ 

kimsedir. Ĥalķdan el çekip bu maķāmı iĥtiyār eyleyip dā’imā ‘ibādāt u šā‘āt
8943

 

eylemekdedir. Bir du‘āsını alacaķ kimsedir diyü medģ eylediklerinde pād-şāhdır ne güzel 

yanımıza da‘vet edip görüşelim deyip bir ķapıcıya emredip
8944

 [T 157b] var şu ādemi çaġır 

dedikde ķapıcıdır varıp şeyĥi da‘vet edip buyuruñ sizi pād-şāhımız ister lākin size bir şey 

ŝorsam gerekdir. Niçin
8945

 cihān ĥalķından kesilip böyle šaġlarda olursuz ve
8946

 bunda ne 

ile geçinip ne yersiz dedikde şeyĥdir ĥalķ bunda bize śıķlet vermeyip ŝafā-yı ķalb ile
8947

 

‘ibādetimize meşġūl olmaķ için bu
8948

 gūşeyi iĥtiyār edip ve bir miķdār ķuru otluķ gösterip 

bunu yerim dedi. Ķapıcıdır bu ģāle ģayrān olup behey ‘azíz! Ya kendiñize zaģmet verip 

otla geçinecegiñize
8949

 bizim pād-şāhımızıñ yanına gelip ĥidmetinde olsañız
8950

 size 

                                                 
8936

 eylese: eyleye M 
8937

 ki: TDK’de yok 
8938

 zamānlarda: zamānda M 
8939

 seyr ü: seyr T, TDK 
8940

 binip dā’imā źevķ u ŝafā: dā’imā źevķ ŝafā TDK 
8941

 olan ādemlere: olanlara T, M 
8942

 ve: T ve TDK’de yok 
8943

 eylemekden maķŝūdu ne ola diyü su’āl eyledikde pād-şāhım bir ŝāliģ kimsedir. Ĥalķdan el çekip bu 

maķāmı iĥtiyār eyleyip dā’imā ‘ibādāt u šā‘āt: eylemekden maķŝūdu ne ola diyü su’āl eyledikde pād-şāhım 

bir kimsedir. Ĥalķdan el çekip bir maķāmı iĥtiyār eyleyip dā’imā ‘ibādet ü šā‘at T / TDK’de yok 
8944

 bir ķapıcıya emredip: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
8945

 niçin: ne için T, M 
8946

 olursuz ve: olursuz M / olursun ve TDK 
8947

 ŝafā-yı ķalb ile: ŝafāyla ķalb-i ferāġatle T / ŝafā ile ķalb-i ferāġatle TDK 
8948

 bu: bir T 
8949

 otla geçinecegiñize: otla geçineceñize T / ot ile geçinecegiñize M 
8950

 ĥidmetinde olsañız: ĥidmetiñizde olsañız M / ĥidmetinde olsañ TDK 
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kifāyet miķdārı şey ta‘yín edip źevķ u ŝafāyla geçinip
8951

 giderdiñiz dedikde şeyĥ gülüp 

dedi ki bu saña gerçi otluķ görünür ammā bizim yanımızda gül-be-şekerdir.
8952

 Sen ķanā‘at 

ŝāģibleriniñ ģāllerini
8953

 añlamazsıñ. Eger ķanā‘at süfresinden bir loķma yiyip dadı 

damaġıña gire idi
8954

 sen de bizim yanımıza gelip bundaki olan źevķ u ŝafādan ayrılmaz 

idiñ
8955

 deyip ķalķıp pād-şāhıñ yanına varmaġa ‘azímet eyledi. Ķapıcıdır ileri gelip [TDK 

51b] şeyĥle
8956

 olan muŝāģabeti beyān eyledikde
8957

 pād-şāh şeyĥiñ ķanā‘at ŝāģibi
8958

 bir 

büyük ādem olduġunu bilip ķarşı
8959

 varıp atından indi ve size zaģmet verdik deyip elini 

öpüp du‘āsını alıp yoluna revāne oldu. Selím’dir ģikāyesini tamām
8960

 eyledikden ŝoñra 

Mecnūn’a dedi ki gerçi
8961

 böyle šaġlarda olup ot otlamaķ ādeme bir şekil görünür
8962

 

ammā şeyĥ dedigi gibi ķanā‘at ŝāģibleriniñ yanında gül-be-şekerden
8963

 daĥı leźíź bir 

ģāletdir
8964

 dedikde Mecnūn bu ģikāyeden
8965

 ziyāde ģažž edip ŝafāsından raķŝ eyledi. 

Andan ŝoñra ķabílede
8966

 olan āşinālarını adlı adıyla
8967

 Selím’e ŝorup fülān ne işler ve 

fülān ne ģāldedir deyip [M 155a] ba‘dehū āh edip gözlerinden yaşlar revān olup
8968

 ‘acebā 

şimdi anam bí-çāre benim ģasretimle ne ģālde
8969

 ola? Çoķ zamāndır ki mübārek yüzünü 

görmeyip ģasreti beni yaķmışdır dedikde Selím Mecnūn’uñ anasına olan ģasretini 

gördükde hemān yerinden ķalķıp ķabíleye varıp anasını bir yügrük deveye
8970

 bindirip 

Mecnūn’a getirdi. Anası bí-çāredir gelip oġlunu bu cins yaban ādemísi ķıyāfetine girip 

                                                 
8951

 źevķ u ŝafāyla geçinip: źevķ u ŝafāda geçinip T / źevķ ŝafāda geçinir TDK 
8952

 gül-be-şekerdir: gül-şendir TDK 
8953

 ģāllerini: ģālini TDK 
8954

 dadı damaġıña gire idi: dadını damaġıñda müşāhede edeydiñ TDK 
8955

 źevķ u ŝafādan ayrılmaz idiñ: źevķ ŝafādan ayrılmazidiñ TDK 
8956

 şeyĥle: şeyĥ ile T, M 
8957

 beyān eyledikde: M’de yok 
8958

 ŝāģibi: M’de yok 
8959

 ķarşı: ķarşıya T, TDK 
8960

 ģikāyesini tamām: ģikāyesini T / bu ģikāyesini M 
8961

 gerçi: egerçi T, TDK 
8962

 görünür: gelir M 
8963

 gül-be-şekerden: gül-be-şekerdir belki T / gül-be-şeker belki M 
8964

 leźíź bir ģāletdir: leźíźdir T, TDK 
8965

 ģikāyeden: ģikāyetden T 
8966

 ķabílede: ķabíle TDK 
8967

 adıyla: adı ile T, M 
8968

 revān olup: revāne oldu T 
8969

 ģālde: ‘ālemde M 
8970

 deveye: deve M 
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ešrāfını vaģşí cān-āverler almış gördükde aġlamaġa başlayıp
8971

 Mecnūn da anasına ķarşı 

gelip [T 158a] biri birine ŝarılıp bir zamān aġlaşdılar.
8972

 Ba‘dehū oturup muŝāģabete 

başlayıp anası dedi ki gel oġul seni ķabíleye götürüp babañ yerine oturdalım. Niçeye dek 

bu sevdālarla
8973

 olmaz yere vücūduñu telef eylersiñ. [T 158b] Şimden ŝoñra sen de ‘aķlıñı 

başıña devşirip ādeme ķarış diyü yalvaragördü çāre olup söz geçiremedi.
8974

 Āĥir 

gözlerinden ķanlı yaşlar dökerek Mecnūn’a
8975

 vedā‘ edip dönüp ķabíleye geldi. Çoķ 

zamān
8976

 geçmeyip oġlu ģasretiyle
8977

 ol da āĥirete gitdi. 

 

BU MAĢAL LEYLĀ MECNŪN’U
8978

 GÖRMEGE BİR
8979

 ÇĀRE ARAYIP ĀĤİR BİR 

ŠARÌĶLA GÖRÜŞDÜKLERİDİR 

 

Çünki Leylā İbn-i Selām’ıñ yanında maģbūs gibi olup
8980

 gece gündüz aŝlā bir yere 

çıķmaġa ķādir degildi.
8981

 Dā’imā ‘aşķ derdi ile ģāli períşān āh vāhla ne gündüzü gündüz 

ve ne gecesi gece olup Mecnūn’uñ ģasretinden deli dívāne olmuşidi. Āĥir bir gece ŝabr u 

taģammül edemeyip kimseniñ ĥaberi
8982

 yoġiken hemān obadan šaşra olup gözü gördügü 

yere
8983

 çekilip gitdi. Ĥayli yer gidip bir yol kenārına geldi. Aŝlā obadan šaşra 

çıķmamış
8984

 [TDK 52a] yol iz bilmez bir nāzenín olmaġla
8985

 nā-çār yoluñ kenārında
8986

 

oturup ne çāre edem ve ne yola
8987

 gitsem? ‘Acebā Mecnūn buraya yaķın mı ola? Hiç 

                                                 
8971

 gördükde aġlamaġa başlayıp: gördükde T / görüldükde aġlamaġa başlayıp TDK 
8972

 biri birine ŝarılıp bir zamān aġlaşdılar: bir yere oturup Mecnūn başını anasınıñ dizine ķoyup bir zamān 

aġlaşdı T 
8973

 sevdālarla: sevdālara düşüp TDK 
8974

 geçiremedi: geçiremeyip M, TDK 
8975

 Mecnūn’a: Mecnūn’u M 
8976

 zamān: M’de yok 
8977

 ģasretiyle: ģasretle TDK 
8978

 Maģal Leylā Mecnūn’u: Leylā Mecnūn’u T / Maģal M 
8979

 bir: T ve TDK’de yok 
8980

 olup: oturup T 
8981

 degildi: degil idi M, TDK 
8982

 ĥaberi: ĥaber M 
8983

 yere: yerde T 
8984

 aŝlā obadan šaşra çıķmamış: obadan aŝlā šaşra çıķmamış T / obadan aŝlā šaşra kimse çıķmamış TDK 
8985

 olmaġla: olmaġın M 
8986

 kenārında: kenārına gelip T / M’de yok 
8987

 edem ve ne yola: edip nere M 



729 

olmazsa bārí bir ādem bulup aģvālini
8988

 ŝorsam ve kendisine selām ü du‘ā göndersem 

derken
8989

 nā-gāh yoldan bir iĥtiyār kimse göründükde Leylā’dır şād olup bu iĥtiyār 

ādemden a‘lā kimse olmaz deyip ķocadır yaķın geldikde
8990

 Leylā dedi ki baba ‘acebā
8991

 

Mecnūn derler bir
8992

 nā-murād ‘āşıķ vardır. Hiç ģālinden ĥaberiñ var mı ki
8993

 şimdi 

nerede ola ve ne işler diyü su’āl eyledikde iĥtiyārdır cevāb verip belí bilirim geçende fülān 

šaġda rāst gelip görmüşdüm.
8994

 Leylā’nıñ derdinden āh ü
8995

 efġānla [M 155b] gün geçirip 

dā’imā vaģşílerle ŝoģbet edip insān ķıyāfetinden çıķmış dedi. Pes Leylā ķocadan bu ķadar 

ĥaber
8996

 alıp gördü ki elinden iş gelir bir söz añlar iĥtiyārdır. Dedi ki işte ol bí-çāre Leylā 

benim ki ‘aşķımla ol
8997

 yār-ı ŝādıķım ancılayın ģāllere girmişdir lākin ben andan beş beter 

derde mübtelāyım ki ne āh vāh etmege dermānım var
8998

 ne çıķıp gezmege ķādirim. Esír 

gibi dā’imā bu
8999

 obanıñ içinde maģbūs olup ģālim diger-gūn olmuşdur. Bu gece fırŝat 

bulup
9000

 ola
9001

 ki bir ĥaber alaydım diyü kimse duymadan çıķıp buraya geldim. Ģālā 

senden ricā ederim ki varıp ol āvāreyi bulup fülān yere getiresin. Andan ŝoñra gelip baña 

bir gizlice ĥaber veresin tā ki bir tenhā
9002

 vaķtde kimse duymadan çıķıp yanına varayım ve 

bir miķdār yüzünü görüp aġzından
9003

 birķaç beyit işideyim. Ola ki sevdālı göñlüme bir 

miķdār tesliyet vere idim. Bundan büyük śevāb olmaz deyip ķulaġındaki küpesinden birķaç 

inci çıķarıp iĥtiyārıñ öñüne ķoyup ģālā bunları ma‘źūr šutuñ. Yanımda ġayrı şey yoķdur. 

İnşāllāhu Te‘ālā bu lüšfuñ ķarşısında daĥı niçe niçe
9004

 iģsānlar [T 159a] ederim dedikde 

                                                 
8988

 bulup aģvālini: olup aģvālini T / bulup ģālini TDK 
8989

 derken: der iken T 
8990

 geldikde: olduķda TDK 
8991

 baba ‘acebā: ‘acebā baba TDK 
8992

 bir: M’de yok 
8993

 ki: M’de yok 
8994

 görmüşdüm: görmüş idim T / görmüşidim TDK 
8995

 āh ü: āh TDK 
8996

 ĥaber: ĥaberin T, TDK 
8997

 benim ki ‘aşķımla ol: benim ol M / benim ki ‘aşķımla TDK 
8998

 āh vāh etmege dermānım var: āh eylemege dermānım var ve M / āh vāh eylemege dermānım var TDK 
8999

 bu: bir T, M 
9000

 bulup: olup TDK 
9001

 ola: bolay T, M 
9002

 tenhā: tenhāda M 
9003

 aġzından: ve aġzından TDK / M’de yok 
9004

 niçe niçe: niçe T, TDK 



730 

ķocadır baş üstüne deyip inciyi alıp Mecnūn šarafına
9005

 revāne oldu. Leylā da geri dönüp 

obaya gelip yataġına
9006

 yatdı. Pes iĥtiyārdır Mecnūn’uñ olduġu šaġa varıp birķaç gün
9007

 

aradı olmadı. Mecnūn’a rāst gelmeyip āĥir biñ belāyla bir
9008

 ormanda bulup dedi ki ey bí-

çāre! Böyle yaban yerde ne
9009

 yatarsın? Gözüñ aydın ki baĥtıñ uyanıp cānānıñ olan
9010

 

Leylā senden daĥı
9011

 ziyāde derd-i ‘aşķa mübtelā olup ģasretiñle
9012

 yollara düşüp geçen 

gece fülān yerde rāst geldim. Mecnūn’umu çoķdan görmeyip ģasreti derdinden āteşlere 

yandım. Lüšf [TDK 52b] edip var benden vāfir selām ü du‘ālar
9013

 edip iştiyāķlar ‘arż 

eyler. Eger zaģmet olmazsa gelsinler. Alıp fülān yere getir ve
9014

 gelip baña ĥaber eyle 

diyü niyāzlar eyledi. Ben de
9015

 birķaç gün idi ki seni arardım hele güçle bunda buldum 

dedikde Mecnūn’dur cānān selāmından tāze cān bulup ŝafāsından raķŝ eyledi ve ķalķıp 

iĥtiyārla
9016

 el ele verip daĥı ne buyurdular diyü
9017

 ŝorup muŝāģabet ederek yola girdiler. 

Ķavl olunan
9018

 yere geldiklerinde iĥtiyārdır Mecnūn’a [M 156a] sen bunda oturup biraz 

ārām eyle. Ben varıp Leylā’yı getireyim deyip ‘azímet eyledi. Pes
9019

 Leylā’nıñ olduġu 

yere varıp uzaķdan obanıñ ešrāfını dolaşıp bir šaríķla
9020

 Mecnūn’uñ geldigini Leylā’ya 

ĥaber eyledi. Leylā’dır şād olup āh aĥşam ne zamān olur ki varıp cānānımı göreydim diyü 

geceye dek ķatlandı. Çünki aĥşam olup
9021

 herkes uyķuya vardıķlarında žarāfetle kimse 

šuymadan yataġından ķalķıp ķocanıñ ardına düşüp ķandesin cānān diyü Mecnūn’dan yaña 

cān atdı. Gelip Mecnūn’u gördükde yanına yaķlaşmayıp bir miķdār uzaķ šurdu. 

                                                 
9005

 Mecnūn šarafına: Mecnūn’dan šarafa M 
9006

 yataġına: yataġında T, TDK 
9007

 gün: T ve M’de yok 
9008

 belāyla bir: belāyla T / belā ile TDK 
9009

 ne: M’de yok 
9010

 ki baĥtıñ uyanıp cānānıñ olan: ki baĥtıñ uyanıp cānıñ T / gine baĥtıñ uyanıp cānānıñ olan M 
9011

 daĥı: TDK’de yok 
9012

 ģasretiñle: ģasretiñ ile T 
9013

 vāfir selām ü du‘ālar: vāfir selām du‘ālar T / selām ü du‘ālar M 
9014

 getir ve: getirip T 
9015

 ben de: TDK’de yok 
9016

 ve ķalķıp iĥtiyārla: ve ķalķıp iĥtiyār ile T / ķalķıp iĥtiyār ile M 
9017

 diyü: deyip T, TDK 
9018

 olunan: olan T, TDK 
9019

 pes: ve sen M 
9020

 šaríķla: šaríķ ile T 
9021

 ne zamān olur ki varıp cānānımı göreydim diyü geceye dek ķatlandı. Çünki aĥşam olup: T ve TDK’de 

yok 
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İĥtiyārdır
9022

 bu ģāli gördükde Leylā’ya dedi ki Mecnūn’a bunca zamāndan beri ģasret 

olup bu ķadar
9023

 iştiyāķıñ
9024

 var iken niçin yanına
9025

 varıp görmezsiñ dedikde Leylā’dır 

cevāb verip baba āteş-i ‘aşķıñ bundan ziyāde yaķın olmaġa taģammülü yoķdur. Ģālā niçe 

zamāndır ki ortamızda
9026

 ģasretler ziyāde olup firāķlarımız uzanmışdır. Şimdilik münāsib 

olan böyle
9027

 uzaķdan merģabādır. Hem
9028

 ben ģālā İbn-i Selām’ıñ nikāģı altındayım. 

Gerçi anıñ ĥaberi yoķdur lākin ‘ālem aġyārdan ĥālí degildir. Ŝoñra
9029

 ģaķķımızda töhmet 

edip yüzümüze kir getirirler. Bu
9030

 miķdār yaķınlık kifāyet eder.
9031

 Hemān varıp 

Mecnūn’a benden selām edip bir iki beyt oķusun. İşidip bir miķdār göñlüme tesliyet 

vereyim dedikde pírdir Mecnūn’uñ yanına varıp gördü kim cānān ķoķusuyla mest olup 

ķalmış. Bir zamāndan ŝoñra ‘aķlı başına geldikde
9032

 pírdir  işte cānānıñ ķarşıda oturup
9033

 

saña selām eyledi ve
9034

 bir iki beyit oķusun diyü niyāz [T 159b] eyledi dedikde 

Mecnūn’dur cūş-ı ĥurūşa gelip şevķ-ı cānānla birķaç beyit oķuduķda Leylā’dır Mecnūn’uñ 

āvāzını işitdigi gibi aġlamaġa başlayıp Mecnūn da cānānınıñ
9035

 aġladıġını işitdikde feryād 

edip bir zamān iki šarafdan aġlaşdılar.
9036

 Āĥir Mecnūn’uñ ŝabr u taģammüle
9037

 dermānı 

ķalmayıp feryād ederek ŝaģrāya šoġru çekilip gitdi. Leylā da dönüp obasına geldi. 

 

                                                 
9022

 iĥtiyārdır: ķocadır M 
9023

 bu ģāli gördükde Leylā’ya dedi ki Mecnūn’a bunca zamāndan beri ģasret olup bu ķadar: bu ģāli gördükde 

Leylā’ya dedi ki Mecnūn’dan bunca zamāndan beri ģasret olup bu ķadar T / M’de yok 
9024

 iştiyāķıñ: iştiyāķ T, TDK 
9025

 yanına: T ve TDK’de yok 
9026

 ortamızda: ortalıķda T / ortamıza TDK 
9027

 böyle: T’de yok 
9028

 hem: ve T / ve hem TDK 
9029

 ŝoñra: M’de yok 
9030

 bu: bir T, M 
9031

 eder: eyler T, M 
9032

 geldikde: geldikden ŝoñra T 
9033

 oturup: olup T 
9034

 ve: M’de yok 
9035

 birķaç beyit oķuduķda Leylā’dır Mecnūn’uñ āvāzını işitdigi gibi aġlamaġa başlayıp Mecnūn da 

cānānınıñ: T ve TDK’de yok 
9036

 aġlaşdılar: aġlaşdı T, TDK 
9037

 taģammüle: taģammül etmege T 
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BU MAĢAL ZEYD DERLER BİR KİMSE ‘AMMÌSİ ĶIZINA ‘ĀŞIĶ OLUP LEYLĀ 

YANINA GETİRİP GĀH GĀH MECNŪN’A
9038

 GÖNDERDİGİDİR 

 

Rivāyet olunur ki ol zamānda Zeyd derler bir cüvān [M 156b] var idi ki bir şeh-bāz 

güzel yigit idi. Kendi ‘ammísiniñ [TDK 53a] bir nāzenín ķızı var idi ki ģüsnde bedr olmuş 

aya beñzer idi. Zeyd’dir göñlü ķuşunu ol nigārıñ zülfü dāmına düşürüp biñ cānla
9039

 ‘āşıķ 

olup derdi ile bí-ķarār olmuşidi.
9040

 Her ne ķadar ara yere ādemler ķoyup ‘amucasından 

dilekler minnetler edip ķızı istedi ise
9041

 faķírdir diyü bí-çāre Zeyd’i aŝlā
9042

 uġratmayıp 

rıżā vermedi. Pes bí-çāre Zeyd’iñ ‘aşķ ile ģāli
9043

 diger-gūn olup āh ü efġān ile
9044

 günden 

güne períşān olup beyitler söyleyip ırlardı.
9045

 Gide gide Zeyd’iñ sırrı fāş olup Mecnūn gibi 

dillerde dāstān olmuşidi. ‘Ālem ĥalķı bir yere
9046

 oturup Mecnūn’uñ aģvālini söyleşseler 

ardı ŝıra Zeyd’i yād edip ortaya
9047

 getirirler idi. Āĥir-kār ķızı bir māl-dār kimseye verip 

Zeyd’iñ baġrını ģasret āteşiyle
9048

 ķebāb eylediler. Pes bundan ŝoñra Zeyd’iñ ģāli daĥı 

ziyāde períşān olup
9049

 ŝabr u taģammülü ĥırmenine āteşler düşüp niçe günler feryād ü 

fiġānlar edip āteş-i ‘aşķla
9050

 Mecnūn gibi ģasb ü ģāle münāsib ġazeller söyleyip ırlayıp 

deli göñlünü eglendirir idi.
9051

 Günlerde bir gün birķaç ĥātūn Leylā’nıñ yanına gelip
9052

 

muŝāģabet eylerlerken
9053

 münāsebet ile Zeyd’iñ söyledigi ġazellerden birķaç beyit 

oķudular. Leylā’ya ġāyet ĥoş gelip begendi.
9054

 ‘Acebā bu beyitleri kim söylemiş
9055

 ola 

                                                 
9038

 Mecnūn’a: Mecnūn için T, TDK 
9039

 düşürüp biñ cānla: düşürüp biñ cān ile T / düşüp biñ cānla TDK 
9040

 olmuşidi: olmuşidi ve T, M 
9041

 ise: ol ise T, TDK 
9042

 aŝlā: T ve TDK’de yok 
9043

 ‘aşķ ile ģāli: ‘aşķı ile derdi T / ‘aşķıyla derdi TDK 
9044

 āh ü efġān ile: āh ü efġānlar M / āh efġānla TDK 
9045

 ırlardı: yırlar idi M, TDK 
9046

 bir yere: yer yer M, TDK 
9047

 söyleşseler ardı ŝıra Zeyd’i yād edip ortaya: söyleşseler ardı ŝıra Zeyd’i añıp orta yere T / söyleşseler idi 

size Zeyd’i añıp orta yere TDK 
9048

 āteşiyle: āteşi ile T 
9049

 ģāli daĥı ziyāde períşān olup: ģālini daĥı períşān gördükde T, TDK 
9050

 ‘aşķla: ‘aşķıyla T 
9051

 eglendirir idi: eglendirir idi ve feryād ü fiġānlar eyler idi T / eglendirir ve feryād ü fiġānlar eyler idi TDK 
9052

 gelip: M’de yok 
9053

 eylerlerken: eylerken T, TDK 
9054

 begendi: T’de yok 
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diyü su’āl eyledikde ĥātūnlar
9056

 Zeyd’iñ aģvālini bir bir beyān edip ‘amucası ķızına ‘āşıķ 

olup āĥir-kār babası faķírdir deyip ġayrı kimseye verdi ve
9057

 derd-mendiñ ŝabrını tār ü 

mār edip yüregine dāġ urdu dediler. Leylā’dır Zeyd’iñ aģvālini işitdikde görmege šālib 

olup ādem gönderip yanına da‘vet eyledi. Zeyd de gelip Leylā’ya buluşduķda Leylā’dır 

tekrār mācerāsını kendisinden ŝorup ol da başından geçen aģvāli bir bir beyān eyledikçe
9058

 

Leylā
9059

 durmadan aġlayıp cān ķulaġıyla diñlerdi. El-ķıŝŝa Leylā Zeyd’i kendi sırrına 

maģrem edinip
9060

 dā’imā yanına çaġırıp muŝāģabet ederdi ve Mecnūn’a gāh gāh ĥaber 

göndermek lāzım geldikçe
9061

 Zeyd’i gönderip ol da varıp Mecnūn’a Leylā’dan selām ü 

du‘ālar götürüp yine Leylā’ya gelip Mecnūn’uñ [M 157a] ĥaberini
9062

 getirirdi.
9063

 

Zeyd’dir yine bir gün Mecnūn’uñ yanına varıp muŝāģabet [T 160a] ederken dedi ki ey 

Mecnūn!
9064

 Eger maķŝūduñ ‘aşķ
9065

 cevāhirine mālik olmaķ ise kendiñi çekip çevirip uŝlu 

edebli olsañ daĥı kolaylıġla
9066

 vāŝıl olup murādıñ ģāŝıl olurdu. Böyle vaģşí ģayvān gibi 

ādemden kesilip ŝaģrālarda ģayvānlarla geçinmeniñ ne ma‘nāsı vardır ve bu dívānelikden 

ne biter? Elģamdülillāh ben de ‘āşıķım lākin yine insānla
9067

 bile olup dā’imā anlar ne
9068

 

yerlerse ben de yerim ve yine ‘aşķ u
9069

 muģabbetim [TDK 53b] eksilmeyip dā’imā ber-

ķarārdır. Ĥalķ içinde olmanıñ hiç żararını görmedim. Bilmem sen ne sevdāya uyup böyle 

yaban yerlerde ‘ömrüñü żāyi‘ eylemedesin deyip vāfir ša‘n eyledi. Mecnūn’dur Zeyd’den 

bu cevābı işitdikde dedi ki ey Zeyd! Bu sözler saña çoķdur ve sen baña bu sözü söyleyecek 

ādem degilsin.
9070

 Eger cānānımdan bir ĥaber getirdiñ ise
9071

 ĥoş geldiñ ŝafā geldiñ. Başım 

                                                                                                                                                    
9055

 söylemiş: söylemişdir M 
9056

 ĥātūnlar: ĥātūnlardır M 
9057

 ve: TDK’de yok 
9058

 aģvāli bir bir beyān eyledikçe: aģvāli bir bir beyān eyledi T / ģālleri beyān eyledikçe M 
9059

 Leylā: Leylā’dır T, TDK 
9060

 Leylā Zeyd’i kendi sırrına maģrem edinip: Zeyd’iñ kendi sırlarına maģrem edip M 
9061

 geldikçe: olduķda M 
9062

 Mecnūn’uñ ĥaberini: Mecnūn’dan ĥaber T / Mecnūn’a ĥaber TDK 
9063

 getirirdi: getirir idi T, M 
9064

 dedi ki ey Mecnūn: TDK’de yok 
9065

 ‘aşķ: T ve TDK’de yok 
9066

 ķolaylıġla: ķolaylıġıla T 
9067

 insānla: insān ile T 
9068

 anlar ne: anlarla TDK 
9069

 ‘aşķ u: ‘aşķ TDK 
9070

 degilsin: degil M 
9071

 ĥaber getirdiñ ise: ĥaber ile geldiñ ise T, M 
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üstünde yeriñ var ve eger baña ša‘n eylemege geldiñ ise
9072

 var ŝaġlıġla.
9073

 Beni kendi 

ģālime ķo ki seniñ añladıġıñ ķıŝŝa degildir. Yemek içmek ķaydında olan kimse ‘aşķıñ 

dadını almamışdır ve ‘āşıķ olmaġı ancaķ nefsiniñ teķāżāsını ŝanmışdır. ‘Aşķ bir
9074

 

hümādır ki gölgesi bir kimseniñ başına geldikde
9075

 anı pād-şāh edip bu fāní dünyānıñ źevķ 

u
9076

 ŝafāsından el çeker ve giyinip
9077

 ķuşanmaķdan geçer ve bir şarāb içer ki ķıyāmete 

dek mest olup ayılmaz
9078

 ve degme açlıķdan bí-tāb olup bayılmaz.
9079

 Sen
9080

 bunuñ gibi 

‘aşķı düşüñde bile görmediñ ve
9081

 ģaķíķat-i ģāle ermediñ. Saña bundan
9082

 baĥś eylemek 

ģarāmdır hemān edebiñle ol diyü
9083

 ĥayli söz söyledi. Zeyd de Mecnūn’dan bu cevābları 

işitdikde ‘öźrler dileyip dönüp geldi ve Mecnūn’dan işitdigi sözleri bir bir Leylā’ya 

söyledi. 

 

BU MAĢAL LEYLĀ’NIÑ ĶOCASI OLAN
9084

 İBN-İ SELĀM’IÑ ÖLDÜGÜDÜR 

 

Rivāyet olunur ki Leylā niçe zamān İbn-i Selām’ıñ yanında olup dā’imā 

Mecnūn’uñ ‘aşķıyla
9085

 biryān idi.
9086

 İbn-i Selām da bu ģāli görüp cānına cebr edip ģüsnü 

temāşāsına ķanā‘at eylemekle
9087

 ŝabreylerdi. Ģikmet Allāh’ıñ bir gün İbn-i Selām’ıñ 

mizācı nā-ĥoş olup
9088

 ĥaste oldu ve günden [M 157b] güne ĥasteligi ziyāde olup her ne 

ķadar ‘ilāc eyledilerse
9089

 aŝlā çāre vü dermān olmayıp niçe zamān döşek esíri
9090

 oldu. 

                                                 
9072

 ĥoş geldiñ ŝafā geldiñ. Başım üstünde yeriñ var ve eger baña ša‘n eylemege geldiñ ise: T’de yok 
9073

 ŝaġlıġla: ŝaġlıġa M 
9074

 bir: TDK’de yok 
9075

 geldikde: sāye ŝaldıķda M / sāye geldikde TDK 
9076

 źevķ u: źevķ TDK 
9077

 giyinip: giyip T, TDK 
9078

 ayılmaz: bilmez T 
9079

 bayılmaz: ayılmaz M 
9080

 sen: TDK’de yok 
9081

 ve: T’de yok 
9082

 bundan: bunuñla TDK 
9083

 diyü: T ve TDK’de yok 
9084

 olan: TDK’de yok 
9085

 ‘aşķıyla: ‘aşķı ile T, M 
9086

 biryān idi: biryān T, TDK 
9087

 eylemekle: edip TDK 
9088

 nā-ĥoş olup: ĥoş olmayıp M 
9089

 eyledilerse: eylediler ise TDK 
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Āĥir-kār va‘desi tamām olup bir gün Ģaķķ’ıñ emrine gitdi. Ķabíle ĥalķı cümle bir yere 

gelip feryād ü fiġānlar eylediler. Leylā’nıñ da
9091

 eline çünki böyle fırŝat girdi. Hemān 

ŝaçını
9092

 yolup İbn-i Selām’ıñ üstüne mātemler eyledi lākin murādı Mecnūn idi. El-ķıŝŝa 

İbn-i Selām’ı defn eylediler ve niçe günler yas ve
9093

 mātemler eylediler. ‘Arablar arasında 

‘ādet ol idi ki bir ĥātūnuñ
9094

 ķocası āĥirete gitdikde
9095

 ol ĥātūn iki yıla dek ķocasınıñ 

obasında olup anası babası yanına varmayıp kimseye hiç görünmeyip yas ve mātemler
9096

 

eylerdi. Pes Leylā da İbn-i Selām’ıñ ķabílesinde ķalıp Mecnūn için İbn-i Selām’ıñ adına 

feryād ü fiġānlar eylerdi.
9097

 [TDK 54a] Çünki Zeyd İbn-i Selām’ıñ āĥirete gitdigini işitdi. 

Şād olup şimdi Mecnūn’a bundan iyi müjde olmaz deyip
9098

 varıp maģzūn göñlünü şād 

edeyim
9099

 deyip yola girdi. Gelip Mecnūn’u bulup dedi ki ey birāder! Ģaķķ’a çoķ şükrler 

ki ol seniñ ümmídiñ gülistānına diken olup Leylā ile seniñ ortaña giren İbn-i Selām sen ŝaġ 

ol ki
9100

 işini tamām edip cānını saña verip āĥirete gitdi ve cihān bāġından
9101

 [T 160b] 

bitip yitti diyü müjdeler eyledikde
9102

 Mecnūn’dur bu cevābı işidip bir na‘ra urdu ki 

ortalıġa zelzele verdi. Gāh ŝafāsından raķŝa girip ve gāh bugün ol helāk olduysa
9103

 yarın 

benim de olmam muķarrerdir deyip feryād eyledi.
9104

 Bir yüzden gülüp bir yañadan 

aġladı.
9105

 Gāh Zeyd’i şād edip gāh yüregini dāġladı.
9106

 Bir zamāndan ŝoñra Zeyd’e dedi 

                                                                                                                                                    
9090

 esíri: esír M 
9091

 da: T ve TDK’de yok 
9092

 ŝaçını: ŝaçın M 
9093

 ve: TDK’de yok 
9094

 ĥātūnuñ: ĥātūn T, TDK 
9095

 gitdikde: gitdikçe T / gitse TDK 
9096

 yas ve mātemler: mātemler T / mātem M 
9097

 Pes Leylā da İbn-i Selām’ıñ ķabílesinde ķalıp Mecnūn için İbn-i Selām’ıñ adına feryād ü fiġānlar eylerdi: 

Pes Leylā da İbn-i Selām’ıñ ķabílesinde ķalıp Mecnūn için İbn-i Selām adına feryād ü fiġānlar eyler idi M / 

T’de yok 
9098

 deyip: M’de yok 
9099

 edeyim: edelim TDK 
9100

 İbn-i Selām sen ŝaġ ol ki: sen ŝaġ ol ki İbn-i Selām TDK 
9101

 bāġından: bāġında T, TDK 
9102

 müjdeler eyledikde: müjdeledi TDK 
9103

 olduysa: oldu ise T 
9104

 eyledi: eylerdi T 
9105

 aġladı: aġlardı TDK 
9106

 Gāh Zeyd’i şād edip gāh yüregini dāġladı: T ve TDK’de yok 
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ki ey yār-ı ķadímim!
9107

 Bunca zamāndan beri benim ĥayli zaģmetim çekip
9108

 niçe kerre 

baña cānānımdan
9109

 ĥaberler getirip beni şād eylediñ. Hiçbir vechle ol eyledigiñ lüšf u
9110

 

iģsānıñ şükrünü edemem. ‘Ömrüñ mezíd olsun lākin bugün ki baña bu
9111

 ĥaberi getirdiñ 

gerçi müjde idi lākin ĥašā edip cānını saña verdi dediñ. Cānını Leylā’ya verdi demek gerek 

idiñ. Zírā anıñ içdigi şarābı ben de içsem gerekdir ve ol cānını cānān yoluñda
9112

 fedā
9113

 

eyledigi gibi ben de cānımı cānān yoluna ķurbān eylesem gerekdir
9114

 dedikde Zeyd 

Mecnūn’a cevāb verip ey birāder! Sen cānıñı ol zamān cānān yoluna fedā eylediñ ki
9115

 

yolda bir taŝvíre rāst gelip Leylā’nıñ naķşını
9116

 bozup kendi
9117

 naķşıñı ģāli üzere ķoyup 

cānānla ikimiz bir olup ortamızdan senlik benlik ķalķmışdır
9118

 demiş idiñ. Pes bunca 

zamāndır ki ol da‘vā üzere ber-ķarār olup maģv-ı vücūd eylemişken
9119

 şimden ŝoñra 

tekrār fedā olacaķ degilsin ki bu sözde ĥašā ola. Zírā cānını saña ıŝmarladı demek hemān 

Leylā’ya ıŝmarladı demekdir deyip da‘vāsını iśbāt edip Mecnūn’u ilzām eyledikde
9120

 

Mecnūn’dur bu ‘āşıķāne sözden şād olup Zeyd’i ķoçdu ve gözlerini öpdü. Bārekallāh 

birāder güzel dediñ deyip bir miķdār oturdular. Andan ŝoñra Mecnūn dedi ki ey Zeyd! 

Niçe demdir ki cānānım Leylā’yı görmeyip yüzüne ģasret oldum. ‘Acebā şimdi babası 

yanına varmazdan evvel şu aralıķda
9121

 bir kerre görmek olmaz mı dedikde
9122

 Zeyd şimdi 

görüşmek evvelkiden daĥı müşkildir. Zírā hiç šaşra çıķmaz.
9123

 Ben de ĥayli zamāndır ki 

                                                 
9107

 Zeyd’e dedi ki ey yār-ı ķadímim: dedi ki ey müjde ile gelen! Beni şād edip gāh yüregimi tāġladıñ. Ey yār-

ı ķadím T / Zeyd’e dedi ki ey müjde ile gelen! Beni şād edip yüregimi tāġladıñ. Ey yār-ı ķadím TDK 
9108

 çekip: geçip T 
9109

 cānānımdan: cānımdan TDK 
9110

 lüšf u: lütf TDK 
9111

 bu: T ve TDK’de yok 
9112

 gerekdir ve ol cānını cānān yoluñda: gerekdir ve ol cānını yoluna T / gerek ve ol cānān yoluna TDK 
9113

 Bu kısımdan (9113. dipnot) 9136. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
9114

 gerekdir: gerek TDK 
9115

 ki: TDK’de yok 
9116

 naķşını: taŝvírini TDK 
9117

 kendi: kendi cān T 
9118

 ķalķmışdır: ķalmışdır TDK 
9119

 olup maģv-ı vücūd eylemişken: vücūd eylemişiken TDK 
9120

 eyledikde: eyledi TDK 
9121

 şu aralıķda: şuralıķda TDK 
9122

 olmaz mı dedikde: olmaz dedi TDK 
9123

 çıķmaz: çıķmayam TDK 
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yanına varmadım. Hele bir aralıķ olursa başım
9124

 üstüne murādıñ ‘arż edeyim göreyim ne 

buyururlar.
9125

 Yine bir
9126

 cevāb aldıķda
9127

 [TDK 54b] gelirim deyip Mecnūn’a vedā‘ 

edip çekilip gitdi. Gelip Leylā’ya Mecnūn’uñ cümle aģvālini bir bir ĥaber verip
9128

 bir gün 

gelip mübārek yüzüñüzü görmek ister dedikde Leylā da
9129

 Mecnūn’umu benim de ķatı
9130

 

çoķdan görecegim geldi lākin ne çāre hiçbir šaríķla
9131

 buluşmaķ mümkin degildir deyip 

āĥir bunu fikr eyledi ki fülān gün İbn-i Selām cānı
9132

 için yemek pişirip fuķarāya kendi 

elimle üleşdirsem gerek. Ol gün gelip eline bir kāse alıp aralıķ yere girerse
9133

 ol vaķtde 

görüşmek olur dedi. Zeyd’dir bu müjde ĥaberini aldıķda ķandesin Mecnūn diyü ŝaģrāya 

šoġru çekilip gitdi. Gelip bir gūşede Mecnūn’u bulup Leylā’nıñ selāmı ve fülān gün gelsin 

dedigini bir bir beyān eyledikde Mecnūn’dur ŝafāsından raķŝa girip şād oldu. El-ķıŝŝa va‘d 

olunan gün olduķda Zeyd’dir gelip Mecnūn’a birāder ķalķ hemān gidelim lākin böyle 

‘uryān varılmaķ [T 161a] olmaz deyip bir eski libās
9134

 bulup arķasına verip bir ip ile 

baġladı ve başına bir tepesi delik külāh giydirip ķırķ yıllıķ dilenci ķıyāfetine ķoyup bir 

tenhā yerden çekilip gitdiler.
9135

 Ol maģalde geldiler kim Leylā da beline bir ibrişim 

peştemāl ķuşanıp ķazanı ortaya ķoyup kepçesini alıp gelen fuķarāyı yollardı ve pilavı 

henüz üleşdirmege başlamış. Hemān-dem Zeyd bir kenārı ķırıķ çanaġı bulup Mecnūn’uñ 

eline verip birāder bu ģerífleriñ arasına gir deyip ol da girip ola ki cānānıñı bir 

görebileydiñ dedikde Mecnūn da çanaġını eline alıp yaķlaşdıķda dilenciler arasında 

gizlenip Leylā’yı gördü ki durup aş üleşdirir. Gördügü gibi ‘aķlı başından gidip arķası 

üzerine yıķıldı. Hele ne ģāl ise kendisini żabš edip šurup devşirip daĥı yaķın varıp 

Leylā’nıñ temāşāsına ģayrān olup šurma ‘aşķ baģrinden kāse kāse şarāb içip hiç ķanmaķ 

                                                 
9124

 başım: baş T 
9125

 göreyim ne buyururlar: ne buyururlarsa TDK 
9126

 bir: TDK’de yok 
9127

 aldıķda: olduķda T 
9128

 cümle aģvālini bir bir ĥaber verip: bir bir aģvālini beyān edip TDK 
9129

 Leylā da: Leylā’dır T 
9130

 benim de ķatı: benim ķatımda TDK 
9131

 šaríķla: šaríķ ile T 
9132

 cānı: T’de yok 
9133

 girerse: girersem T 
9134

 libās: pösteki T 
9135

 bulup arķasına verip bir ip ile baġladı ve başına bir tepesi delik külāh giydirip ķırķ yıllıķ dilenci 

ķıyāfetine ķoyup bir tenhā yerden çekilip gitdiler: giyip çekilip gitdi TDK / Bu kısımdan (9135. dipnot) 9259. 

dipnota kadar olan kısım TDK nüshasında yoktur. 
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bilmez. Leylā ise šurmadan her bir faķíriñ çanaġına birer kepçe pilav ķor idi. Çünki nevbet 

Mecnūn’a geldi. Ol da çanaġını ŝunduķda Leylā bir kepçe urup çanaġını ķırdı.
9136

 [M 158a] 

Çünki Leylā ġayrılar gibi Mecnūn’uñ çanaġına pilav ķomayıp çanaġını
9137

 kepçe ile urup 

ķırdı. Mecnūn’dur ŝafāsından raķŝ edip dünyālar kendisiniñ
9138

 oldu. Ģaķķ’a çoķ şükrler 

ki
9139

 baña ġayrılara eyledigi lüšfu eylemeyip başķa yüzden iģsānlar eyledi deyip niçe 

günler bu źevķla şād olup dünyālar anıñ oldu ve yine šaġlara gidip kendi ‘āleminde oldu. 

Rivāyet olunur ki çünki bu ģāl üzere
9140

 iki yıl tamām oldu. Leylā’dır anası babası yanına 

gitmek için esbābını develere yükledip kendisi de bir miģaffeye binip
9141

 İbn-i Selām’ıñ 

ādemleri [T 161b] yanına düşüp yola girdiler. Ģikmet Allāh’ıñ yolları Mecnūn’uñ üstüne 

uġrayıp Mecnūn da gördü ki
9142

 bir niçe develerle birķaç ādemler
9143

 çekilip giderler. 

Yaķın varıp ‘alāmetlerinden bildi ki cānānı
9144

 olan Leylā’dır babası yanına gider. ‘Aceb 

bir ‘arż-ı cemāl eder mi diyü birķaç beyit oķudu. Çünki Leylā miģaffe içinden Mecnūn’uñ 

āvāzını işitdi. ‘Arż-ı cemāl edip ķabíleye vardıķdan ŝoñra inşallāh bir maģalli düşdükde bir 

gün seni da‘vet edip bir ŝoģbet eyleriz deyip vedā‘ edip
9145

 yoluna revāne oldu. Mecnūn ise 

cānānını
9146

 gördügü gibi ģayrete varıp niçe zamān ol yerde šurup ģattā ķuşlar gelip 

başında yuvalar yapıp yavrular
9147

 uçurdular. Bu šarafdan Leylā ise ķabílesine gelip anası 

babasıyla görüşüp ģāl ü
9148

 ĥāšır ŝoruşdular. Niçe zamān
9149

 oturup Mecnūn’u da‘vet 

eylemege bir
9150

 fırŝat bulamadı. Gāh gāh Zeyd yanına gelip anıñla muŝāģabet edip niçe 

olur ĥayli zamāndır ki ‘āşıķ-ı
9151

 ŝādıķım olan Mecnūn’u bir gün da‘vet edip görüşmek 

                                                 
9136

 9113. dipnottan buraya (9136. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
9137

 çanaġını: M’de yok 
9138

 kendisiniñ: kendiniñ M 
9139

 ki: edip T 
9140

 üzere: üzere iken T 
9141

 binip: girip M 
9142

 ki: kim T 
9143

 ādemler: ādemlerdir T 
9144

 bildi ki cānānı: bildi kim cānān T 
9145

 edip: T’de yok 
9146

 cānānını: cānān T 
9147

 yavrular: yavruları T 
9148

 babasıyla görüşüp ģāl ü: ve babası ile görüşüp ģāl T 
9149

 zamān: M’de yok 
9150

 bir: T’de yok 
9151

 ‘āşıķ-ı: ‘āşıķ u M 
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isterim lākin bir aralıķ bulamadım deyip Zeyd de tesliyetler verip elem çekmeñ bir gün 

inşallāh maģallini
9152

 düşürüp görüşürsüz dedi.
9153

 Bu ģāl üzere vāfir zamān geçdi. Bu 

šarafda Mecnūn da
9154

 niçe zamān ķadíd olmuş gibi ol yerde šurup āĥir yine šaġlara düşüp 

beyitler söylemege başladı. Bir gece Cenāb-ı Ģaķ Te‘ālā dergāhına tażarru‘ u niyāzlar edip 

yā Rabbí! Derd-i ‘aşķla ģālim diger-gūn olmuşdur. Niçe zamāndır ki cānānıma ģasret ü 

iştiyāķım efzūn olup šāķatim šāķ olmuşdur. Eger böyle ķalırsa ģasretiyle
9155

 cān vermek 

muķarrerdir. İlāhí! Ģayātım şem‘i sönmezden
9156

 [M 158b] evvel bir kerre daĥı cānānımı 

görebileydim ve ģüsnü gül-zārını temāşā edip yañaġı güllerine elim ereydi
9157

 deyip niçe 

niyāzlar edip gözlerinden ķanlı yaşlar dökdü. Āĥir ŝabāģ olup āf-tāb-ı ‘ālem-tāb ķulle-i 

Ķāf’dan baş ķaldırıp nūru ile cihān rūşen olduķda Mecnūn’dur yerinden
9158

 ķalķıp gördü 

kim ķalbi sürūrla
9159

 šolup göñlü şād olmuş. Ģaķķ’a çoķ şükrler edip inşallāh ĥayrlı 

‘alāmetdir deyip
9160

 cānān šarafından esen yele göz ķulaġ olduķda anı gördü kim yār-ı 

ķadími olan Zeyd
9161

 ķarşıdan çıķagelip selām verdikden ŝoñra Mecnūn’uñ üstüne müjde 

gevherlerin
9162

 niśār edip cānānıñ olan Leylā niçe demler idi ki iştiyāķıñ āteşine kebāb olup 

seni da‘vet edip yanına çaġırıp mülāķí olmaġa
9163

 biñ cānla šālib idi lākin niçe zamān idi ki 

fırŝat bulamayıp bu derdle
9164

 ķalmışidi.
9165

 Ģaķķ’a çoķ şükrler ki bugün
9166

 ķabíle tenhā 

ķalıp ekśer ĥalķı bir maŝlaģat için fülān yere gitdiler. Beni ŝabāģdan ģużūruna da‘vet edip 

var ol yār-ı cānıma selāmlar edip
9167

 eger zaģmet olmazsa gelsinler diyü gönderdi.
9168

 Ben 

de ‘acele edip geldim. Hemān fırŝatdır durma gidelim dedikde Mecnūn’dur yerinden šurup 

                                                 
9152

 maģallini: maģalli M 
9153

 görüşürsüz dedi: M’de yok 
9154

 šarafda Mecnūn da: šarafdan Mecnūn’dur M 
9155

 ģasretiyle: ģasret ile T 
9156

 sönmezden: söyünmezden T 
9157

 ereydi: ermedi M 
9158

 yerinden: yerden M 
9159

 sürūrla: sürūr ile T 
9160

 ĥayrlı ‘alāmetdir deyip: ĥayrlar ‘alāmetidir T 
9161

 Zeyd: Zeyd’dir T 
9162

 gevherlerin: gevherini T 
9163

 da‘vet edip yanına çaġırıp mülāķí olmaġa: yanına da‘vet eylemege M 
9164

 derdle: derd ile T 
9165

 ķalmışidi: ķalmışdır M 
9166

 bugün: bu T 
9167

 edip: verip T 
9168

 gelsinler diyü gönderdi: diyü gönderdi ki gelsinler T 
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ŝafāsından na‘ralar urup raķŝlar eyledi. Gözlerinden yaşlar döküp sürūrundan secdeler edip 

yüzünü
9169

 yerlere sürüp Ģaķķ’a çoķ şükrler eyledi ve ķalķıp ķandesin cānān ķabílesi diyü 

Zeyd ile muŝāģabet ederek yola girdiler. Arslanlar ve sā’ir vaģşí ģayvānlar
9170

 ise 

Mecnūn’dan ayrılmayıp ardına düşüp bile gitdiler. Ķabíleye yaķlaşdıķlarında Zeyd 

Leylā’ya müjde için ileri
9171

 varıp Mecnūn’uñ
9172

 [T 162a] geldiginden ĥaber verdikde 

Leylā şād olup ŝanki ölmüş idi
9173

 tekrār tāze cān buldu. Yerinden ŝıçrayıp obadan šaşra 

çıķdı. Mecnūn’u gördükde ŝafāsından ‘aķlı başından gidip yıķıldı. Mecnūn da Leylā’yı 

görüp ol da bir na‘ra urup yıķıldı.
9174

 ‘Aşķ şarābıyla mest olmuş ‘āşıķ u ma‘şūķ her biri
9175

 

bir šarafa yıķılıp niçe zamān bu ģāl üzere
9176

 ķaldılar. Yüzlerine gülāblar ŝaçıp niçe ‘ilāclar 

edip güçle ‘aķlları başlarına gelip Leylā’dır Mecnūn’uñ eline
9177

 yapışıp obaya girdiler ve 

ikisi bir yere gelip ŝoģbet eylemege başladılar.
9178

 Zeyd ise ortalıķ yerde ĥidmet eylerdi. 

Mecnūn ile bile gelen arslanlar ve sā’ir vaģşí cān-āverler ise obanıñ ešrāfını alıp ķuş 

uçurmazlar idi. Ķabíle ĥalķından bir iki ādem ĥašā ile ol maģalle uġradıķlarında arslandır 

pāre pāre edip helāk eylerdi. Pes Leylā ile Mecnūn gerçi bir yerde ŝoģbet eyledi lākin hep 

sözleri cān u dilile olup ne Leylā’dan Mecnūn’a bir söz ve ne Mecnūn’dan Leylā’ya bir 

cevāb olup aġızları mührlenip biri birine baķmadan ġayrı bir şey olmadı ve aŝlā ĥāšırlarına 

viŝāl ümmídi gelmeyip hemān cemāl seyrine ķanā‘at eylemişler idi. ‘Āķıbet Leylā dedi ki 

ey muģibb-i ŝādıķım ve cān u dilden ‘āşıķım! Bunca zamāndan beri derd-i ‘aşķımla nālān 

ve āteş-i ģasretimle biryān olup feryād ü fiġānıñ göklere çıķıp gözleriñden aķan ķanlı 

yaşlar ŝaģrāları lāle-zāra döndürüp benimle bir sā‘at görüşmege biñ cānla müştāķ iken 

şimdi Ģaķķ’a yüz biñ şükrler ki ol murādıñ ģāŝıl olup ģüsnüm gül-zārına ermiş iken gerek 

idi ki bülbüller gibi feryād ü fiġānlar edip šūšíler gibi söze geleydik. ‘Acebdir ki aŝlā bir 

söz söylemeyip ve firāķ günleri muģāsebesinden bir şey beyān eylemeyip ģayrete šaldıñ ve 

‘aķlıñı aldırmış dívāne gibi baķıp ķaldıñ. Ne var biraz da muŝāģabet eylesek dedikde 

                                                 
9169

 yüzünü: yüzün M 
9170

 ģayvānlar: cān-āverler M 
9171

 ileri: ileriye T 
9172

 Mecnūn’uñ: Mecnūn M 
9173

 ölmüş idi: ölmüşidi T 
9174

 Mecnūn da Leylā’yı görüp ol da bir na‘ra urup yıķıldı: T’de yok 
9175

 biri: M’de yok 
9176

 üzere: ile T 
9177

 eline: M’de yok 
9178

 Bu kısımdan (9178. dipnot) 9180. dipnota kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur. 
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Mecnūn’dur cevāb verip ey benim maģbūb-ı şíve-kārım ve eski yārim! Ģaķ Te‘ālā 

dünyālar šurduķça saña ‘ömrler verip gül cemāliñi ŝoldurmasın. Ben ķuluña bu lüšfu ki 

eylediñ ĥāk-pāyiñe gelip cemāliñi gördügüm gibi murādım vücūdumda olan
9179

 her bir ķılı 

söze getirip biñ dilile ģużūr-ı ‘izzetiñize ‘arż-ı ģāl eylemek idi lākin ol sürmeli gözleriñ 

nefesimi šutup bende tāb ü tüvān ķomadı ve sözde ķādir olsam bile ‘āşıķıñ bir bilinmedik 

nesi var ki söyleyeyim? Hep ģasb ü ģāl ma‘lūm-ı ģażretiñdir. Ĥāk-pāye ‘arż edecek bir 

ĥafí yeri yoķ ve cümle sözden maķŝūdum bir kerre mübārek cemāliñizi dünyā gözüyle 

görmek idi. Ģaķķ’a yüz biñ şükrler ki ol devlete erdim ve seni daĥı bir kerre gördüm. 

Çünki murādıma nā’il oldum. Ġayrı sözüm ķalmayıp işim bitti. Gerçi şimdi seniñ yanıñda 

otururum ammā ģaķíķatde kendimden eśer ķalmayıp hemān cānsız ŝūret gibiyim. Murādım 

oldur ki vücūdumu da ĥāk-pāye niśār edip andan da ķurtulam diyü ol ķadar ‘aşķ u 

muģabbet sözleri söyledi ki Leylā’ya ģayret el verip bir zamāna dek baķıp ķaldı. Ba‘dehū 

Leylā da Mecnūn’a niçe ‘arż-ı muģabbetler edip bu ģāl üzere ĥayli zamān bir yerde 

oturdular. Āĥir-kār Mecnūn Leylā’ya bir kerre Allāh’a ıŝmarladıķ gözüyle
9180

 [M 159a] 

baķıp feryād ü fiġān ederek yerinden ķalķıp ŝaģrāya šoġru çekilip
9181

 gitdi. Kendisiyle
9182

 

bile gelen arslanlar [T 162b] ve yırtıcı ģayvānlar daĥı ardına düşüp gitdiler. Mecnūn Leylā 

ile bu ķadar viŝālden ŝoñra ġayrı źevķ u şevķa düşüp mecźūb olmuşdu
9183

 ve her ne šarafa 

baķsa
9184

 Leylā’dan ġayrı bir ŝūret görmeyip šaġ ve šaş gözüne hep Leylā görünür idi. 

 

BU MAĢAL LEYLĀ’NIÑ ‘ÖMRÜ TAMĀM OLUP ĀĤİRETE GİTDİGİDİR 

 

Çünki cihān gül-zārı ter ü tāze olup gülleri ĥandān ve
9185

 bülbülleri nālān iken 

ĥazān vaķti geldikde cümlesi períşān olup aġaçlar yapraķsız ķalıp
9186

 çemenler ķuruyup 

bülbülleriñ źevķ u şevķı
9187

 gitdigi gibi elbette her sürūruñ ardınca bir ġam ve her şād-

                                                 
9179

 olan: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
9180

 9178. dipnottan buraya (9180. dipnot) kadar olan kısım kopuk varak nedeniyle M nüshasında yoktur.  
9181

 çekilip: çekildi T 
9182

 kendisiyle: kendiyle M 
9183

 olmuşdu: olmuşidi T 
9184

 baķsa: baķarsa T 
9185

 ve: M’de yok 
9186

 ķalıp: ķalır T 
9187

 şevķı: şevķ M 
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mānlıķdan ŝoñra bir mātem muķarrerdir. Nitekim rivāyet olunur ki Leylā ile Mecnūn 

birbirine
9188

 bunca zamāndan beri ģasret iken aralıķ yerde biraz fırŝat düşüp bir gün ŝoģbet 

eylemek müyesser olmuşidi. Leylā’dır ol vuŝlat leźźetiyle
9189

 birķaç gün mesrūr olup şād 

iken günlerde bir gün mizācı nā-ĥoş olup günden güne vücūdu ża‘íf olup hilāle döndü ve 

gül cemāli ŝolup bedenine ĥazān yeli
9190

 šoķundu. Āh vāh ederek sāye gibi yerlere düşdü. 

Döşege yatıp
9191

 anasına ĥaber eylediler.
9192

 ‘Aķlı başından gidip feryād ederek gelip ķızını 

ol ģālde gördükde ĥāšırını
9193

 ŝorup gözüm nūru saña ne oldu
9194

 ve güzel cemāliñ niçin 

ŝoldu dedikde Leylā’dır gözünü açıp anasını başı
9195

 ucunda gördükde āh edip dedi ki ey 

sevgili anam! Ġālibā ģayātım bāġına ĥazān yeli esdi ve ŝıģģatim ipligini maraż maķaŝları 

kesdi. Şimden ŝoñra baña tedbír eylemeñ ve
9196

 yanımda ‘ilāca müte‘alliķ söz 

söylemeñ.
9197

 Zírā bilirim ki derdim ‘ilāc ķabūl eylemez
9198

 ve ĥasteligime hiçbir devā 

te’śír etmez. Ben
9199

 dirlikden nā-ümmíd olup el yudum. Hemān siz de benden ümmídi
9200

 

kesip beni Allāhü Te‘ālā Ģażretine ıŝmarlañ ve baña āĥiret ģaķķını ģelāl eyleñ
9201

 diyü 

anasınıñ elini öpüp yüzüne sürdü ve dedi ki ey benim şefķatli vālidem! Senden ricā ederim 

ki ben öldükden ŝoñra tābūtumuñ üstünü güllerle ve sünbüllerle zínet edip kefenimi ķan ile 

boyayasız ki ‘aşķ yolunda şehíd olduġuma nişān u ‘alāmet ola ve
9202

 beni bu ģāl [M 159b] 

ile götürüp šopraġa defn edesiz. ‘Aşķımla
9203

 āvāre vü ser-gerdān olan Mecnūn’um 

çünki
9204

 öldügümden ĥaber-dār ola. Gelip mezārım üstüne
9205

 oturup beni
9206

 arayıp 

                                                 
9188

 birbirine: biri birine M 
9189

 leźźetiyle: leźźeti ile M 
9190

 yeli: T’de yok 
9191

 yatıp: düşüp yatıp M 
9192

 eylediler: eyledi T 
9193

 gördükde ĥāšırını: gözükdü ĥāšırın M 
9194

 ne oldu: n’oldu M 
9195

 başı: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
9196

 ve: T’de yok 
9197

 söz söylemeñ: sözlemeñ M 
9198

 eylemez: T’de yok 
9199

 ben: M’de yok 
9200

 ümmídi: ümmíd M 
9201

 eyleñ: eyle M 
9202

 ve: M’de yok 
9203

 ‘aşķımla: M’de yok 
9204

 āvāre vü ser-gerdān olan Mecnūn’um çünki: āvāre Mecnūn ve ser-gerdān Ķays’ım T 
9205

 üstüne: üzere T 
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šopraġımdan ġayrı nişān bulmaya ve derdle yaķasın çāk edip feryād ü fiġānından ķalmaya 

ve bir vaŝiyyetim de
9207

 oldur ki Mecnūn’um benden saña yādigār olup Tengri emāneti 

olsun.
9208

 Lüšf edip ģaķāret gözü ile baķmayıp mümkin olduķça ĥāšırcıġını gözedip rencíde 

eylemeñ
9209

 ki bunca zamāndan beri benim
9210

 yolumda baş ve cāndan geçip ŝaģrālarda 

‘uryān gezip šaġlarda vücūdunu fenāya verdi. Benim başım berāberi cānımdan ‘azíz yār-ı 

ŝādıķımdır. Sizden de ricā ederim ki yanıñızda ‘azíz šutup diyesiz ki ol seniñ yoluñda 

cānlar verdigiñ Leylā bu fāní dünyādan gidip seniñ muģabbetiñ ile šopraķlara girdi ve 

‘ömrünü seniñ ‘aşķıñ sevdāsıyla
9211

 tamām edip bu cihāndan
9212

 ġamıñla gitdi ve ģālā 

yatdıġı yerde viŝāliñ ārzūsu ĥāšırıñdan gitmemişdir ve el’ān ‘aşķıñdan ferāġat 

eylememişdir deyip gözlerinden yaşlar aķıtdı ve cānān diyerek cān verip [T 163a] cihāndan 

gitdi. Anası çünki Leylā’nıñ dünyādan gitdigini gördü. Başına ķıyāmetler ķopup yaķasını 

çāk edip ŝaçını yolup mātem eylemege başladı. Sā’ir ķabíle ĥātūnları da
9213

 cümle ĥaber-

dār olup bir yere geldiler ve ortalıķ yerde bir cins feryād ü fiġān
9214

 eylediler ki āvāzları 

‘ālemi šutup göklere çıķdı. El-ķıŝŝa Leylā’nıñ vaŝiyyetini yerine getirip tābūta ķodular ve 

cümle ķabíle ĥalķı mātem ederek götürüp defn eylediler. Çünki Zeyd Leylā’nıñ 

öldügünden ĥaber-dār oldu. Yaķasını pāreleyip kendisini yerden yere urdu
9215

 ve siyāh 

mātem libāsları
9216

 giyip gözlerinden ķanlı yaşlar dökerek Leylā’nıñ mezārına varıp 

üstünde niçe feryād ü fiġānlar
9217

 eyledi. Andan ŝoñra ŝaģrāya gidip āh vāhla Mecnūn’uñ 

yanına gelip aġlamaķdan söz söylemege dermānı olmadı. Mecnūn’dur Zeyd’iñ bu ģālini 

gördükde ĥayrlı ‘alāmet degil bunda bir muŝíbet var el-ģaķ deyip cān başına ŝıçradı
9218

 ve 

ey
9219

 yār-ı ŝādıķım! Ne belāya uġrayıp
9220

 böyle mātem libāsları giyip feryād edersin
9221

 

                                                                                                                                                    
9206

 beni: M nüshasında tekrarlanmıştır. 
9207

 de: T’de yok 
9208

 olsun: olup T 
9209

 eylemeñ: eyleme M 
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 benim: T’de yok 
9211

 sevdāsıyla: sevdāsı ile M 
9212
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9213
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9214
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9215
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9216
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 ey: T nüshasında tekrarlanmıştır. 
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diyü ŝorduķda Zeyd bir āh eyledi ki
9222

 felek āyínesini siyāh eyledi [M 160a] ve bundan 

daĥı ziyāde nice mātem olur ki? Felekler mātem edip bulutlar ķan aġlasın ki bizim 

ümmídimiz bāġına
9223

 ĥazān yelleri esip sürūrumuz gülistānını períşān eyledi ve rūzgār 

ol
9224

 serv boylu Leylā’nıñ gül cemālini ŝoldurup ķara yerlere ŝaldı dedikde Mecnūn’dur 

bu mātem ĥaberini işitdigi gibi āh edip bir na‘ra urdu ki ortalıġı zelzeleye verip arķası 

üstüne yıķıldı ve niçe zamān meyyit
9225

 gibi yatıp ba‘dehū ķalķıp feryād ü fiġānlar edip 

šaşlarla dögünmege başlayıp Zeyd ile Leylā’nıñ mezārına cān atdı. Varıp mezārı üstüne 

düşüp ‘aķlı başından gitdi. Bir zamāndan ŝoñra ķalķıp mātemler eyledi ve niçe günler 

mezārı başında
9226

 bekleyip yine šaġlara düşdü. Mecnūn’uñ bundan ŝoñra artıķ ŝabr u 

taģammülü ķalmayıp feryād eyledikçe yanında olan
9227

 ģayvānlar cümle ürküşüp 

ķaçarlardı ve her gün Leylā’nıñ mezārı üstüne gelip feryād ü fiġān eyledikçe āvāzı ‘ālemi 

šutup herkes ģāline merģamet eder oldu.
9228

 Bir yerde ķarār etmeyip gece gündüz nālelerle 

cihānı šutup firāķ-ı yār ile ģāli diger-gūn ve kendi ġāyet zebūn olmuşidi. Bu ģāl üzere
9229

 

niçe zamān geçip āĥir Leylā’nıñ firāķı bí-çāre Mecnūn’a kār edip cānān ġamıyla šāķati šāķ 

olmuşidi. Bir gün yine ‘ādeti üzere Leylā’nıñ mezārına ziyāret eylemege gelip derdle 

gözlerinden
9230

 ķanlı yaşlar döküp feryād ü fiġānlar eyledi ve elini ķaldırıp Cenāb-ı Ģaķ 

Te‘ālā dergāhına bu yüzden tażarru‘ u niyāzlar
9231

 eyledi ki ey cümle maĥlūķātı yoķdan 

var eden Cenāb-ı Müte‘āl! Artıķ cānān firāķından
9232

 bu ża‘íf ķuluñda ŝabr u taģammül
9233

 

ķalmamışdır. Lüšf u keremiñden ricā ederim ki beni bu
9234

 derdden ĥalāŝ edip Leylā’ya 

                                                                                                                                                    
9220

 uġrayıp: uġradıñ T 
9221

 edersin: eylersin M 
9222

 ki: kim T 
9223

 bāġına: bāġında T 
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9225
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9227
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9228
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9229
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9230
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9231
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9232
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9233

 ŝabr u taģammül: taģammül ü ŝabr T 
9234

 bu: M’de yok 



745 

ulaşdırasın ve biri birimizle
9235

 āĥiretde buluşdurasın deyip
9236

 Leylā’nıñ mezārını ķoçup 

üstüne düşdü ve bunuñ gibi niyāzlarla cānını Ģaķķ’a teslím edip Leylā’yı görmege gitdi. 

Mecnūn çünki bu fāní dünyādan geçdi. Cihān ĥalķınıñ dilinden ķurtulup cānān uġrunda 

mevt şarābını içdi. [T 163b] Tamām bir yıla dek
9237

 ol ģāl üzere ķalıp
9238

 kimse yanına 

varamadı. Zírā arslanlar ve sā’ir yırtıcı ģayvānlar ki bunca zamāndan beri Mecnūn’uñ 

yanından ayrılmayıp ķande giderse
9239

 ardına düşerler idi mezārıñ ešrāfını alıp beklediler. 

Tamām bir yıla dek ol šarafa kimse
9240

 uġramaġa [M 160b] ķādir olamadı.
9241

 Bir yıldan 

ŝoñra ģayvānlar
9242

 gördüler ki Mecnūn’uñ vücūdu maģv olup ancaķ kemikleri ķaldı. Nā-

çār daġılıp her biri bir šarafa gitdi. Mecnūn’uñ aķrabā vü müte‘alliķātı gelip kemiklerini 

Leylā’nıñ mezārı yanına defn edip iki ‘āşıķı bir yere getirdiler. Rivāyet olunur ki Mecnūn 

da bu fāní dünyādan ‘ālem-i beķāya göçdükde Zeyd’dir gelip rūģlarına du‘ālar
9243

 edip iki 

‘āşıķ u ma‘şūķuñ ģasb-i
9244

 ģāllerini nažm edip cihān ĥalķına dāstān eyledi. Bir gün 

Zeyd’iñ ĥāšırına bu geldi ki derd-mend Mecnūn’la
9245

 Leylā bu
9246

 dünyāda biri birinden 

murād alamayıp her biri derd ü ġamla cihāndan nā-murād gitdiler. ‘Aceb şimdi āĥiretde 

ģālleri ne ola diyü fikr edip gece olduķda düşünde gördü kim bir bāġ-çeye varmış ki 

dünyāda miśli görülmemiş. İçinde āb-ı ģayāt gibi aķarŝular dürlü dürlü aġaçlarla 

šopšolu
9247

 šaşları
9248

 la‘l ü cevāhir šopraġı misk ü ‘anber içinde güller açılmış üstünde 

bülbüller feryād ü fiġāna gelmiş.
9249

 Orta yerinde bir ŝu kenārında altından
9250

 bir taĥt 

ķurulup nūra ġarķ olmuş. Üstünde Leylā ile Mecnūn oturup gāh biri birine cām ŝunup gāh 

                                                 
9235

 biri birimizle: biri birimiz ile T 
9236

 buluşdurasın deyip: buldurasın deyip deyip M 
9237

 dek: degin T 
9238

 ķalıp: ķalķıp M 
9239

 giderse: gider ise T 
9240

 kimse: M’de yok 
9241

 uġramaġa ķādir olamadı: uġramayıp T 
9242

 ģayvānlar: T’de yok 
9243

 du‘ālar: du‘ā T 
9244

 ģasb-i: ģasb ü T 
9245

 Mecnūn’la: Mecnūn ile T 
9246

 bu: M’de yok 
9247

 aġaçlarla šopšolu: aġaçlar šopšolu meyveler T 
9248

 šaşları: šaşlar M 
9249

 gelmiş: gelmişler T 
9250

 altından: altın T 
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da muŝāģabet edip šurmadan źevķ u ŝafā eylemekde ve bir iĥtiyār kimse bunlarıñ 

ĥidmetinde šurup her demde bir gūne ša‘ām ü şarāb getirip öñlerine ķomaķda. Zeyd’dir bu 

ģāli gördükde iĥtiyāra ŝorup bu taĥt üzerinde olanlar ki dünyāda ‘ömrlerini
9251

 hevāya 

vermişler idi. Bu devlete neden lāyıķ oldular dedikde iĥtiyārdır cevāb verip bu iki yār-ı 

ŝādıķ çünki cihānda nā-murād olup biri birine eremediler
9252

 ve hiçbir gün rāģat yüzünü 

göremediler. Ģaķ Te‘ālā Ģażreti
9253

 kemāl-i kereminden āĥirete geldiklerinde bunları bu 

devlete lāyıķ görüp cennete ķoyup idi. Böyle źevķ u ŝafā sürse gerekdir dedi. Zeyd’dir 

uyķusundan
9254

 uyanıp hele bí-çāre
9255

 Mecnūn’la
9256

 Leylā dünyāda biri birine vāŝıl 

olamadılar ise ģālā bu ni‘mete erip ŝafāda imişler deyip Ģaķ Te‘ālā [M 161a] Ģażretine 

şükrler olsun ki bunları bu ģālde gördüm diyü şükrler eyledi.
9257

 Bu maģalde Şeyĥ Nižāmí 

ĥamsesinden Leylā vü Mecnūn tercümesi de
9258

 tamām oldu. Ķad temme fí ġurre-i 

Ŝaferü’l-ĥayr 1197.
9259

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9251

 ‘ömrlerini: ‘ömrünü M 
9252

 olup biri birine eremediler: biri birinden ayrılmadılar T 
9253

 Ģażreti: M’de yok 
9254

 uyķusundan: uyķudan T 
9255

 hele bí-çāre: M’de yok 
9256

 Mecnūn’la: Mecnūn ile T 
9257

 şükrler olsun ki bunları bu ģālde gördüm diyü şükrler eyledi: çoķ şükrler ve mecíd ģamd ü śenālar eyledi 

deyip M 
9258

 de: M’de yok 
9259

 Ķad temme fí ġurre-i Ŝaferü’l-ĥayr 1197: M’de yok / 9135. dipnottan buraya (9259. dipnot) kadar olan 

kısım TDK nüshasında yoktur. 
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SONUÇ 

 

İslâmiyet’i kabul ederek yeni bir kültür ve medeniyetle tanışan Türkler, bu dini 

Araplardan ziyade Farslardan öğrenmiş ve bu dinî etkileşimin edebiyata da yansıması 

sonucunda Fars dilini edebiyat dili olarak benimsemişlerdir. İslâmiyet’le yeni bir edebiyat 

oluşturan Farsların edebî ürünleri, klâsik Türk şairlerini büyük ölçüde etkilemiş ve bunun 

doğal sonucu olarak Fars edebiyatını besleyen temel kaynaklar, klâsik Türk edebiyatının da 

beslendiği temel kaynaklar hâline gelmiştir. İslâm ve Fars kültürüyle beslenen klâsik Türk 

edebiyatı, başlangıçta kendisine Fars edebiyatını örnek almış ve klâsik Türk şairleri, Fars 

şairlerin etkisinde kalarak eserlerini Türkçeye tercüme etmişlerdir. Eserleri Türkçeye 

tercüme edilen bu şairlerden biri de Nizâmî’dir. 

 

Doğu edebiyatının en büyük sanatçıları arasında yer alan Nizâmî, klâsik Türk 

edebiyatına önemli ölçüde etki etmiş ve klâsik Türk şairleri tarafından yüzyıllarca örnek 

alınmış hamse sahibi yazarlardandır. Siyasî, coğrafî ve kültürel açıdan verimli bir bölgede 

yetişen Nizâmî, sadece klâsik Türk edebiyatına değil aynı zamanda Farsçayı kullanış tarzı,  

tarihî olayları işleyişi, fikirleri, felsefî ve bilimsel görüşleriyle dünya edebiyatına da çok 

şey kazandırmış önemli bir şairdir. Muhtelif kaynaklarda değinilen ve kahramanlarının 

daha çok tarihî açıdan ele alındığı Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü 

Mecnûn hikâyeleri, ilk olarak onun kalemiyle şekillenerek edebî eser özelliği kazanmış ve 

Fars olsun Türk olsun birçok şair bu hikâyelerde Nizâmî’nin izinden gitmeye çalışmıştır. 

12. yüzyılda yaşamasına rağmen klâsik Türk edebiyatının son dönemlerinde bile onun 

mesnevîlerine tercümeler yapılması, Nizâmî’nin ne kadar büyük bir şair olduğunun önemli 

bir göstergesidir.  

 

Sadece ülkemiz kütüphanelerinde değil dünyanın çeşitli kütüphanelerinde de yer 

alan el yazması eserlerimiz, bu alan çalışanlarının yanında bütün vatandaşlarımızın da 

ilgilenmesi gereken millî miraslarımızdandır. Latin alfabesinin kabulüyle gerçekleşen harf 

reformu, bu millî mirası Arap alfabeli metinlere yabancı kalanlara tanıtmayı zorunlu hâle 

getirmiştir. Çalışmamızın ana konusunu, Nizâmî’nin daha önce de isimlerini zikrettiğimiz 
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dört mesnevîsine yapılan mensûr tercümenin çeviri yazı ile yeni harflere aktarımı ve 

incelenmesi oluşturmuştur. Bu çalışma ile hem klâsik Türk edebiyatına çok şey kazandıran 

fakat hak ettiği değeri bulamayan büyük şair Nizâmî tanıtılmaya çalışılmış hem de 

Hamse’sini oluşturan mesnevîlerden dördüne yapılan mensûr tercüme edebiyat dünyasına 

kazandırılmaya çalışılmıştır. Zira bu dört hikâye, klâsik Türk edebiyatında pek çok şair 

tarafından kaleme alınan ve o dönemin roman ihtiyacını karşılayan temel eserlerdendir.  

     

Tercümenin mensûr biçimde yapılmış olması büyük önem arz etmektedir. Çünkü 

hayalleri, mazmunları, soyut olması ve ağır üslûbu sebebiyle sürekli eleştirilen ve bu 

özelliğinden dolayı bazen de yüksek zümre edebiyatı olarak adlandırılan klâsik Türk 

şiirinin aksine bu mensûr tercüme, Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü 

Mecnûn’a akıcı ve sürükleyici bir roman üslûbu kazandırmıştır. Tercümenin hikâye ve 

roman tekniğine uygun bir biçimde yapılması ve olayların bir zincir halkasını andırır 

biçimde birbirine bağlanması, okuyucuda merak duygusunu kamçılayan ince 

ayrıntılardandır. Hikâyelerin olay örgüsü, gerek şahıslar ve gerekse yaşanılan olayların 

geniş halk kitleleri tarafından tanınmış olması sebebiyle zengin bir yapıya sahiptir. Olay 

örgülerinde, şahısların olayın içerisindeki rolleri de başarıyla işlenmiştir. Ayrıca tercümede 

kullanılan kelime hazinesinin günümüz diline yabancı olmaması, halk kesiminin diline 

yakın bir dil kullanımının gözetilmesi ve anlatılmak istenenin dolaylı yollarla veya 

birtakım hayalî unsurlarla gizlenmeyip direkt ve etkili bir şekilde sunulması, tercümeye her 

kesim tarafından rahatlıkla okunup anlaşılabilecek bir özellik kazandırmıştır.  

 

Hikâyelerdeki maddî ve manevî aşk, lirik ve dramatik bir üslûpla başarılı bir 

şekilde sunulmuştur. Hikâyelerde maddî ve manevî aşkın yanında dinî ve ahlâkî unsurlar 

da önemli bir yer tutmuştur. Didaktik unsur taşıyan ifadeler ise soyut olarak değil, konu 

içindeki olaylarda ve yeri geldikçe bir ibret dersi niteliğinde somutlaştırılmıştır. Bu da 

okuyucunun eserden istifade edebilmesi bağlamında önemli bir özelliktir. 

 

Klâsik Türk edebiyatındaki mensûr hikâye tarzı eserlerde önemli bir yere sahip olan 

bu tercüme, hikâye içinde hikâye anlatma geleneğine de uygundur. Mütercimin yabancı 

sözcükleri ve yerel söyleyişleri okuyucuyu rahatsız etmeyecek ve kulak tırmalamayacak 

bir ifade ile birleştirmesi, tercümeyi yalın ve duru bir şekilde sunmasını sağlamıştır. Ayrıca 

her bölümden önce anlatılacak konuyu özetleyici başlıklar kullanması, olay örgüsünün 
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sağlam kurulmasını ve metin halkaları arasındaki kopukluğun engellenmesini sağlamıştır. 

Bunun yanında tercümede dinî-tasavvufî inanışlar, aşk, güzellik, doğa, insan karakteri, 

kahramanlık, savaş, ölüm, kadın, toplum yaşamı vb. imajları da başarılı bir şekilde 

kullanmıştır. Olayları anlatırken monolog, iç monolog ve diyalogları tahkiyevî ve tasvirî 

bir üslûp içerisinde ustalıkla kullanarak gerek duygu ve düşüncelerin gerekse de ruhsal 

çözümlemelerin yapılmasına zemin hazırlaması ve anlatımı zaman zaman kahramanlara 

devrederek çeşitlendirmesi ve tekdüzelikten kurtarması mütercimin diğer önemli özellikleri 

olarak göze çarpmaktadır.  

 

Nizâmî’nin dört mesnevîsine yapılan bu mensûr tercüme, Şark-İslâm kültürünün 

Anadolu insanı arasında tanınmasına, böylece bu coğrafya toplumlarının bazı ortak duygu 

ve düşünceler etrafında birleşmelerine vesile olmuştur. Tercümede yer alan masal ve 

efsane motifleri, İran ve Türk halkları arasında devamlı söylenen masal ve hikâyelerde yer 

aldığından esere sembolik bir anlam ve millîlik kazandırmıştır. Bu durum edebî eserlerin 

kültür etkileşimindeki rolünün de bir göstergesidir. Ayrıca hikâyelerin o dönem sosyal 

hayatı, yaşam biçimi, âdetleri, gelenek ve göreneklerinden kesitler sunması eserin bir diğer 

önemli özelliğidir.  

  

Bu çalışma, klâsik Türk şairleri tarafından hep ikinci plana atılan mensûr eserlerin 

edebiyatımız açısından ne kadar değerli metinler olduğunun bir göstergesidir. Olay örgüsü 

ve içeriğinin anlaşılması bakımından manzum metinlerin mensûr metinlere nazaran biraz 

daha dikkat isteyen bir özelliğe sahip olmaları göz önünde bulundurulduğunda bu mensûr 

tercüme; Fars ve Türk edebiyatında birçok örneği verilen Heft Peyker, İskendernâme, 

Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn hikâyelerinin bütün yönleriyle ve kapsamlı bir şekilde 

anlaşılmasını sağlayan önemli bir çalışmadır.  

 

Kısaca bu çalışmayla hem Fars edebiyatının klâsik Türk edebiyatına etkisi 

bağlamında Nizâmî tanıtılmaya çalışılmış hem de şairin Hamse’sini oluşturan 

mesnevîlerden Heft Peyker, İskendernâme, Hüsrev ü Şîrîn ve Leylâ vü Mecnûn’a yapılan 

mensûr tercüme, bütün yönleriyle incelenip okuyucuların istifadesine sunulmuştur. Bundan 

sonraki dönemlerde yapılacak benzer araştırmalara ışık tutacağını düşündüğümüz bu 

çalışmayla ismi zikredilen hikâyeler zincirinin bir halkası daha tamamlanmış ve eser, ilim 

âlemine kazandırılmıştır.    
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