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EDİTÖRDEN… 

Bu sayımızı Aşk-Âşık-Maşûk üçlüsünün Divan 

Edebiyatı’ndaki tezahürüne ayırdık. Ama hemen öncelikle 

söylemeliyiz ki asıl olan aşktır. Fuzulî’nin de dediği gibi,  

  

 Aşk imiş her ne var âlemde 

 İlm bir kîl u kâl imiş ancak 

 

Aşk olmasa ne âşık vardır, ne de maşûk. Âşık Veysel bunu ne 

güzel ifade eder. 

 Güzelliğin on para etmez  

 Bu bendeki aşk olmasa 

 

Bu sadece Divan Edebiyatı’nda değil Tasavvuf’ta, Tekke 

Şiiri’nde, Halk Edebiyatı’nda böyledir. “Âşık” ve “Maşûk” aşkın 

verdiği coşkuyla hareket ederler. “Maşûk” da “Âşık” olabilir çünkü. 

Kimi mesnevilerde olduğu gibi. 

 

“Aşk” süflî değil ulvîdir, ednâ değil âlâdır. Aşk evrenseldir. 

Kanunî’nin olduğu söylenen ama Dîvân’ında göremediğimiz bir 

beyitte sadece “Aşk”ın gerçek olduğu şöyle anlatılmıştır:  

 

 Kadd-i yâra kimisi ar’ar didi kimi elif 

 Cümlenün maksûdı bir ammâ rivâyet muhtelif 

 

Sonuç olarak bunları söyleten “Aşk”ın coşkusudur. İnsanın 

cevherinde olan bu güç ortaya bir vesile ile çıkar ve insanı, gerçek 

insan haline getirir. Bu duyguların çeşitli şekillerde ve çeşitli 

güçlüklerle insanı sınaması şiire, mesnevi, hikâye ve romanlara konu 

edilmiştir.  

 

İnsanın yaratılışından bu yana Aşk-Âşık-Maşûk vardır. 

Tasavvufî ve temsilî eserlerde Tanrı aşkı, Tanrıdan ayrı gurbete 

düşmenin ve asli vatana ulaşabilmek için verilen mücadele, aşk 

mesnevilerinde ideal ve tapılacak, ancak hayal edilebilen ideal güzelin 

vaslına ulaşmadaki ÂŞIKın çektikleri ve MAŞÛKun naz u tegafülü 

işlene gelmiştir. Ama gerçek aşka vasıl olmak o kadar kolay değildir. 

Hâfız’ın dediği gibi “Aşk önce kolay görünür ama ona ulaşmak 

müşküllerle doludur.”   
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Ele alınan bu konu çeşitli şekillerde 29 makalede ortaya 

konmuştur. Eminim hepiniz bu makaleleri zevkle okuyacaksınız. Bir 

yılı aşkın bir çalışma sonunda çıkan bu sayımızın hazırlanmasında 

Turkish Studies Dergisinin editörü Sayın Doç. Dr. Mehmet Dursun 

Erdem ve Editör yardımcısı Araştırma Görevlisi Sayın Sibel Üst’e ve 

bu konuya gönül vererek makale gönderen akademik arkadaşlarıma ve 

hakemlerimize teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunarım. 

        

      Konuk Editör  

       Günay KUT 

 

      İstanbul, 2010 
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NAZÎF’İN ÇİFT KAHRAMANLI AŞK HİKÂYESİ: 
MELEKŞÂH u GÜLRÛ 

 

Sadık YAZAR 

Murat KARAVELİOĞLU 
 
ÖZET 

Melekşâh u Gülrû adlı eser, 18. yüzyılın 
başlarında Nazîf mahlaslı Mîr Mehmed b. Hüseyin Paşa 
tarafından kaleme alınmıştır. Yazarının ifadesine göre 
eser, aynı adı taşıyan Farsça manzum bir eserden 
Türkçeye aktarılmıştır. Manzum-mensur karışık bir 
yapıda yazılan eserin konusu Melekşâh ve Gülrû 
adlarında iki kahramanın başından geçen aşk 
hikâyesidir; bununla birlikte eserin siyasetname özelliği 
de dikkat çekmektedir. Bu makalede, bahsi geçen eserin 
öncelikle kısa bir incelemesi yapılacak, ardından 
çevriyazılı metnine yer verilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Melekşâh u Gülrû, Nazîf (Mîr 
Mehmed b. Hüseyin Paşa), Klâsik Türk edebiyatında 
mensur hikâye. 

 
A DOUBLE-CHARACTER LOVE STORY WRITTEN BY 

NAZÎF: MALAKSHÂH AND GULRÛ 

 
ABSTRACT 

The Malakshâh and Gulrû had been written by 

Mîr Mehmed b. Hüseyin Paşa who had used Nazîf as 
pseudonym in the early 18th century. According to its 
author’s statement it had been translated from a Persian 
work written in verse.  Although Nazîf had writed his 
work in prose he also used many verses in it. The topic of 
the Malakshâh and Gulrû is a love story; nevertheless it is 
possible to find traces of motifs of siyâsetnâmes (works 
on statesmanship). So in this article, firstly the 
aforementioned work will be analysed by emphasizing to 
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its important features and then, there will be the 
Latinized text of this work.  

Key Words: The Malakshâh and Gulrû, Nazîf (Mîr 
Mehmed b. Hüseyin Paşa), the narrative in the classical 
Turkish literature. 

 

GiriĢ 

Klâsik Türk edebiyatı sahasındaki bilimsel çalıĢmaların 

büyük bir yekûnu, son yıllara kadar bu edebiyatın manzum metinleri 

etrafında yoğunlaĢmakta olup mensur metinler üzerinde fazla 

durulmamaktaydı.
1
 Ancak manzum metinlerin önemli oranda 

tüketilmesi, bu sahanın gün geçtikçe çoğalan ve özgün araĢtırma 

konuları bulmaya çalıĢan akademisyenlerini bu edebiyatın mensur 

metinlerine de yönlendirdi. Böylece tezkirelerden Ģerhlere kadar 

klâsik Türk edebiyatının mensur metinleri de yavaĢ yavaĢ bilimsel 

araĢtırmaların konularını teĢkil etmeye baĢladı. 

Bu edebiyatın mensur metinleri arasında yer alan mensur 

hikâyeler üzerinde Ģu ana kadar yapılan en hacimli çalıĢma Hasan 

Kavruk‟un Eski Türk Edebiyatında Mensur Hikâyeler adını taĢıyan 

kitabıdır. Mensur hikâye yazımı geleneğine dikkat çekip 

araĢtırmacıların bu alana yönelmesini sağlayan bu önemli çalıĢmadan 

sonra da mensur hikâyeler üzerinde birçok araĢtırma
2
 yapılmıĢtır.

3
 

                                                 
1 Hatice Aynur‟un önderliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi‟nde düzenlenen 

“Nesrin ĠnĢâsı: Düzyazıda Dil, Üslup ve Türler” baĢlıklı çalıĢtay mensur metinler 

üzerinde yapılan çalıĢmaların azlığına dikkat ettiği gibi diğer çalıĢtayların da bu konu 

etrafında cereyan etmesine ön ayak olmuĢtur.  
2 Bunlardan birkaçı için bkz. 

ġükrü Kurgan, “Osmanlı Devrinde Mensur Hikâyeciliğimize Ait Bir Eser 

Ferec Ba‟de‟Ģ-ġidde”, Türk Dili Belleten, Seri III, sy. 4-5 (Kasım 1945), s. 353-67; 

Ülkü Ayan, Lâmi’î Çelebi’nin Hüsn ü Dil’i (Ġnceleme-Metin), Ankara Üniversitesi, 

SBE, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi Ankara 1987;  Zehra Toska, Türk 

Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesud Çevirisi, Ġstanbul 

Üniversitesi, SBE, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġstanbul 1989; Mübeccel Kızıltan, 

Kırk Vezir Hikâyeleri (2 Cilt), Ġstanbul Üniversitesi, SBE, YayımlanmamıĢ Doktora 

Tezi, 1991; Abit ġenel, Lâmi’î Çelebi, Hüsn ü Dil (Ġnceleme-Metin), Uludağ 

Üniversitesi, SBE, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Bursa 1998; Mümine Çakır, 

Âhî’nin Hüsn ü Dil’i, Fatih Üniversitesi, SBE, YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, 

Ġstanbul 1998; Süleyman Çaldak, “Nergisî‟nin Horosnâme‟si”, Atatürk Üniversitesi 

Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 13 (1999), Erzurum, s. 243-250; 

Hasan Kavruk-Süleyman Çaldak-Kazım YoldaĢ, el-Ferec ba’de’Ģ-Ģidde: 

(karĢılaĢtırmalı metin), Kubbealtı Yayıncılık, Malatya 2000; Meryem Delice, Divan 

Edebiyatında Küçük Hikaye Geleneği Ġçinde Muhlis B. Hafızü`l-Kadi`nin 

Camiü`l-Hikayatı, Ege Üniversitesi, SBE, YayımlanmamıĢ Y. Lisans Tezi, Ġzmir 

2000; Bekâyî, Mensur Süheyl ü Nevbahar (Ġnceleme-Metin-Sözlük), (hazırlayan: 
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Elinizdeki bu çalıĢmada da klâsik Türk edebiyatının mensur 

metinleri arasında bulunan ve çift kahramanlı aĢk hikâyelerinin yeni 

bir örneği olan Melekşâh u Gülrû adlı hikâye üzerinde durulacaktır. 

Yaptığımız literatür taramasına göre bu hikâyenin Ģu ana kadar 

herhangi bir bilimsel çalıĢmaya konu olmadığı gibi, Kavruk‟un 

çalıĢması da dahil ilgili çalıĢmalarda ismen bile olsa kendisinden 

bahsedilmediği görülmüĢtür. Bu boĢluğun doldurulması gayesiyle 

bahsi geçen eser üzerinde tarafımızdan kısa bir inceleme yapılmıĢ, 

ardından da hikâyenin metni Latinize edilmiĢtir. ÇalıĢmamızın 

ilerleyen bölümlerinde de ifade edileceği üzere, hikâyenin dili çok ağır 

olduğu için makalenin sonuna bir okuma sözlüğü de eklenmiĢtir.   

Eserin Mütercimi 

Elimizdeki hikâyenin yazarı/mütercimi, eserinde hem 

mahlasını hem de ismini vermiĢtir. Mensur metin içinde iki defa 

mahlasına yer veren mütercim eserde yer alan iki mesnevi nazım 

biçiminde de mahlasını kullanır: 
Gürūh-ı bendegānuñ aĥķarıdur 
Nažīf-i bende Ǿabd-i kemteridür (11a) 
… 
Fehm ider ķadrini ehl-i hünerüñ 
Aña Ǿarż eyle Nažīfā güherüñ (23b) 

Nazîf mahlasını kullanan mütercim ismi ve uğraĢı alanıyla 

ilgili olarak da Ģu bilgilere yer verir: 

“bu kemterīn-i ķadr-perīşān-ı maķāl ķalem-zen-i śaĥīfe-i 
ħoşterīn-meǿāl Nažīf Mīr Meĥmed b. Ĥüseyin Paşa “4 اعلى هللا درجاتهما فى

 varaķ-kerdānī-i nažm u neŝr ile ter-engüşt-i iǾtibār ve ”الذنيا واالخرى
müŧālaǾa-i āŝār-ı ķudemā ile ĥiśśedār olup ķadr-i müşterek-fenn-i 

                                                                                                         
Selami Ece,), Aktif Yayınevi, Erzurum 2003; Eflak Malgaca, Sıdkî’nin “Hikâye-i 

U’cûbe vü Mahcûbe” Adlı Eseri ve Eserdeki Eğitimle Ġlgili Unsurların Tespiti, 

Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, YayımlanmamıĢ Y. Lisans Tezi, Ġzmir 2006; Osman 

Ünlü, Cinani'nin Bedâyiü'l-âsâr'ı (inceleme ve metin), Ege Üniversitesi, SBE, 

YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ġzmir 2008; Sadık Yazar, “XVI. Yüzyıl ġairlerinden 

Gedizli KeĢfî ve Hüsn ü Dil Tercümesi”, Journal of Turkish Studies (Cem Dilçin 

Armağanı), C. II,  (2009), s. 355-57; Nergisi, MeĢâkku’l-uĢĢâk, (hazırlayan: Bahir 

Selçuk), Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum 2009; Tuncay Bülbül, Hümâyûnnâme 

(Ġnceleme-Tenkitli Metin), Gazi Üniversitesi, SBE, Ankara 2009.  
3 Bununla birlikte Kavruk‟un çalıĢması, ilgili çalıĢmalarda en önemli kaynak 

olma durumunu hala devam ettirmektedir. Hâlbuki yazma eser kütüphanelerimizdeki 

kataloglama çalıĢmalarının bugün bile sonlandırılamaması ve Kavruk‟un çalıĢmasını 

hazırladığı dönemdeki yetersiz imkânlar göz önünde bulundurulduğunda, bu 

çalıĢmanın ya Kavruk tarafından güncelleĢtirilmesi ya da baĢka biri tarafından 

konunun tekrar ele alınması gerektiği açık olarak ortaya çıkmaktadır.  
4 Allah dünya ve ahrette derecesini yükseltsin.  
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teressül ü inşāya verziş ve śınāǾat-ı ĥüsn-i kitābete gūşiş itmekle…” 
(3a) 

Böylece ismini de öğrendiğimiz Nazîf‟in hayatıyla ilgili, 

dönemin tezkireleri ile temel biyografik kaynaklara müracaat 

ettiğimizde ne yazık ki herhangi bir bilgiye rastlayamadık. Bu 

durumda Nazîf‟in Ģair kimliğini ikinci planda tutarak kendisini 

tanıtırken “…śınāǾat-ı ĥüsn-i kitābete gūşiş itmekle…” cümlesiyle 

gönderme yaptığı hattâtlık yönüne öncelik verip hattatlarla ilgili 

biyografik kaynaklara baktık. Bunun neticesinde Müstakîmzâde 

Süleymân Sadeddîn Efendi‟nin Tuhfetü‟l-hattâtîn adlı eserinde “Mîr 

Mehmed b. Hüseyin PaĢa” baĢlığı altında elimizdeki eserin 

mütercimine yer verildiğini gördük. Müstakîmzâde‟nin metni 

Ģöyledir: 

“Mîr Mehmed b. Hüseyin Paşa” 

Şehrîdir (İstanbulludur). Pederleri vüzerâ-yı devlet-i 

„aliyyeden idi. Kendileri “Kımıl Kımıl Beg” dimekle ma‟rûf bir pîr-i 

mübârek olup Şeyh Ahmed-i Yekdest-i Mekkîden ahz-ı nisbetle tarîka-i 

hâcegân-ı Nakşibendâna müntesib ve tarîk-i hâcegân-ı devlet-i 

Osmâniyânda muhâsebe-i Anadolı ve defter emâneti ve rûznâmçe-i 

evvel emsâli menâsıba râtib kudemâ-yı ricâl-i devlet-i  „aliyyeden bir 

vücûd-ı „âlî-şân idi. Evâil-i hâlinde ibtidâ Dervîş Alî merhûmdan 

Nefeszâde Seyyid İsmâ‟îl Efendi‟den temeşşuk ile tedârük-i hüsn-i hatt 

ve muktezâ-yı tarîkları üzere dîvânî ve siyâkat ve rik‟a emsâli envâ‟-ı 

mehâsin-i hutûta dahi mâlik, zâhirî vü bâtınî bir zât-ı sâlik-i ahsenü‟l-

mesâlik idi. Haremeyn-i muhteremeynde beş sene mücâveret ve Kuds-ı 

şerîf ve sâ‟ir bilâd-ı mukaddesede dahi ikâmet idüp mebzûlü‟l-kerem 

bir vücûd-ı muhterem idi. Hattâ kibâr-ı Nakşıbendiyyeden bir zât-ı 

„arîf ta‟rîfiyle gûş-zed-i „abd-ı za‟îf olmışdur ki “beyt-i mükerremde 

harem-i muhteremde mücâvir olduğum zamân-ı mu‟azzamda bir gün 

ahâlî-i Harem ictimâ‟ idüp salât-ı gâib edâsına mübâşeret ve ben dahi 

anlara mütâba‟atla edâdan sonra bu namâz kimin hakkında edâ 

olunduğunu sü‟âl eylediğimde “bezm-i kerem-dîdesi olduğumuz 

Mehmed Bey İstanbul‟da rıhlet-i ahret eylemiş anun 

içündür.”didikleri târîhi sahîfe-i mazbataya kayd eyledim. Dârü‟s-

saltanaya vusûlumda tefahhus ve dikkat eyledim. Salât-ı mezbûrenin 

edâsı mîr-i mezbûrun İstanbul‟da defn olunduğu vakte musâdefe 

eylediği zâhir oldu.” diyü hezâr hasret ile nakl buyurmuşdu. İntikâli 

rûznâmçe-i evvel hâcesi iken vâki‟ olup Fındıklı nâm mahalde 

Kazasker Molla Çelebi Câmi‟-i şerîfi ittisâlinde Şeyhülislâm-ı sâbık 

Sadrüddînzâde Mehmed Sâdık Efendi ile bir muhavvıtada 

medfûnlardur. Osmânzâde Tâib Ahmed Efendi‟nin bu mısra‟ı târîh-i 

irtihâli olmak üzere pîrâye-i tâk-ı mezârlarıdur: 
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İde cennet Mehmed Bey Efendi menzilin Bârî 1132
5
 

Müstakîmzâde‟nin verdiği bu bilgilerden anlaĢıldığına göre; 

Nazîf Ġstanbullu olup “Kımıl Kımıl Mehmed Bey” olarak 

tanınmaktadır. Babası Osmanlı devletinin vezirlerindendir. ġeyh 

Ahmed-i Yekdest-i Mekkî‟den el alarak Nakşibendiyye tarikatına 

intisap eden Nazîf, muhâsebe-i Anadolu, defter emâneti ve rûznâmçe-i 

evvel gibi görevlerde bulunmuĢtur. 

Önce DerviĢ Alî ardından da Nefeszâde Seyyid Ġsmâîl 

Efendi‟den hüsn-i hat dersi alıp dîvânî, siyâkat ve rik‟a gibi yazı 

türlerinde kendisini ilerletir.  

BeĢ sene Mekke‟de bulunan Nazîf Efendi Kudüs gibi diğer 

birkaç mukaddes yeri de ziyaret eder. Rûznâmçe-i evvel görevinde 

iken vefat eden Nazîf, Fındıklı‟da bulunan Molla Çelebi Câmii‟nin 

haziresine defn edilmiĢtir. Ölüm tarihi ise Osmânzâde Ahmed Tâ‟ib‟in 

düĢtüğü tarihe göre 1132/1719-20‟dir. 

Eserinde verdiği bilgilere bakılırsa, Nazîf babası ve 

dedelerinin saraya mensup olmaları dolayısıyla saraya yakın biri olup 

padiĢahın nimetlerin istifade etmiĢtir: 

“…ābā vü ecdādumuz ile dergāh-ı reǿfet-penāhları 
müntesibātından perverde-i ĥarem-i şehriyārī ve terbiyet-kerde-i 
niǾam-ı cihāndārīleri olup boyumızdan ziyāde müstaġraķ-ı elŧāf-ı 
Ǿamīme-i şāhāneleri olmamız ile…” (3b) 

Nüsha Bilgisi 

Melekşâh u Gülrû hikâyesinin ulaĢabildiğimiz tek nüshası 

Nurosmaniye Kütüphanesi 4276 numaradaki bir mecmûada 

bulunmaktadır. Mecmûanın ilk eseri olan Melekşâh u Gülrû‟dan sonra 

ġefîk Mehmed Efendi‟nin Şefîknâme adlı eseri yer almaktadır. 

24 yapraktan oluĢan Melekşâh u Gülrû hikâyesinin ilk 

yaprağında (1a) Sultân Osmân b. Sultân Mustafâ Hân
6
‟ın vakıf kaydı 

ile “Ġbrâhîm Hanîf”in mührü bulunmaktadır. Ta‟lîk hatla yazılan 

eserin her sayfasında 19 satır vardır. Nüshanın 1b yaprağında etrafı 

beyaz benekli mavi bir cetvelle çevrili bir serlevha bulunur. Yaldız 

zeminli olan bu serlevhanın ortası boĢ, koltuklarında kırmızı ve yaldız 

mürekkeple çizilmiĢ gül motifleri vardır. Bu serlevhanın hemen 

üstünde de etrafı yine beyaz benekli kırmızı bir cetvelle çevrili mavi 

                                                 
5 Müstakîmzâde Süleymân Sadeddîn Efendi, Tuhfetü‟l-hattâtîn, Ġstanbul 1928, 

Devlet Matbaası, s. 406. 
6 III. Osmân. 1754-57 yılları arasında padiĢahlık yapan III. Osman 1699 

tarihinde doğmuĢ olup 1757‟de vefat etmiĢtir. Bkz. Fikret Sarıcaoğlu, “Osman III”, 

TDVĠA, C. XXXIII, s. 456-59. 
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tığlı bir mihrâbiyye yer alır. Yaldız zeminli olan bu mihrâbiyyede de 

kırmızı ve yaldız mürekkeple çizilmiĢ gül motifleri bulunmaktadır. 

Bunun yanında eserin tamamında nazm, nesr, beyt, li-münşi‟ihi gibi 

belirtme ifadelerinin imlâsında yaldız mürekkep kullanılmıĢtır. Yine 

nüsha boyunca sayfa cetvelleri yaldızlı iken baĢlıkların imlâsında da 

kırmızı mürekkep kullanılmıĢtır.  

1122/1710-11 tarihinde yazılan eserin tezhip özellikleri, 

padiĢaha sunulmak üzere hazırlandığını düĢündürmektedir.  

Kıssa-i Melekşah u Gülrû’nun YazılıĢ Tarihi ve Sebebi  

Bir hamdele ve salvele bölümünden sonra eserinin yazılıĢ 

sebebine yer veren Nazîf, boĢ zamanlarında Arapça ve Farsça 

kitaplarla meĢgul olduğunu ifade ederken birçok müellifin eserleriyle 

adlarını ölümsüz kıldıklarını belirtir. Bu yazarlar gibi bir eser ortaya 

koyarak kendisinin de hayır ile anılmasını talep eden Nazîf, bu amaçla 

Farsça manzum bir eser olan Melekşâh u Gülrû hikâyesini mensur 

olarak tercüme ettiğini, yoksa hüner göstermek peĢinde olmadığını Ģu 

ifadelerle belirtir: 

“…baǾż-ı ezmine-i ħāliyede manžūm u menŝūr kütüb-i 
Fārisī vü ǾArabī tetebbuǾıyla teşĥīź-i źihn-i pür-fütūr itdügüm ħilālde 
āŝār-ı pür-bereketleri nām-ı nāmīlerini źikr-i ħayr ile yād ve rūĥ-ı pür-
fütūĥlarını kelām-ı raĥmet-bād ile ābād itmege bāǾiŝ olduġı tāziyāne-i 
şevķ u ġarām olmaġla li-münşihi:  

mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 

Ne Ǿarż-ı maǾārif ne ħod ižhār-ı hünerdür 

Bu śafĥa-i Ǿālemde ġaraż vażǾ-ı eŝerdür 

Neŝr: maķālince bir eŝer vażǾ ile nām-ı faķīr daħi nigāşte-i 
źeyl-i esāmī-i źevi’l-āŝār ve “ ركرش بخير باد

7 ” zemzemesinden vāyedār 
olmaķ dāǾiyesiyle Melekşāh u Gül-rū nām iki perī-peykerüñ gūşvāre-i 
eyyām u leyāl olan gevher-i vaķǾa-i ĥaķīķat-iştimālleri manžūme-i 
silk-i süŧūr-ı Fārisī-nižām olup Ǿuķde-i nažmdārı ĥall-şüde-i nāħun-ı 
ıŧŧılāǾ-ı tām olmamaġın ser-engüşt-i ħāme-i Türkī zebān ile keşīde-i 
semŧ-i tercümānī ve ser-tāc-ı iklīl-i küşāde-rūy-ı emānī ķılmaķ …” 
(3a) 

Nazîf, adını ölümsüz kılıp hayır ile anılmak gayesiyle 

yazdığını söylediği eserini, babasından dedesine kadar ihsanına 

mazhar oldukları III. Ahmed‟e sunduğunu ifade ederken padiĢahın 

adını Ģu Ģekilde zikreder: 

                                                 
7 Hayırla anılsın. 
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“…ķāǿim-maķām-ı ĥażret-i pür-kerem es-Sulŧān ibnü’s-
sulŧān Aĥmed Ħān ibnü’s-sulŧān Meĥmed Ħān…” (3b) 

Bilindiği üzere Osmanlı padiĢahları arasında babasının adı 

Mehmed olan iki Ahmed vardır. Bunlardan biri I. Ahmed diğeri de III. 

Ahmed‟dir; ancak Nazîf‟in hayat hikâyesinde yer alan bilgiler 

padiĢahın III. Ahmed olduğunu gösterirken, eserde I. Ahmed‟in 

vefatından sonra yaĢamıĢ olan XVIII. yüzyıl Ģairi Nahîfî‟nin bir 

beytine
8
 yer verilmesi de bunu teyit etmektedir.  

Eserin giriĢ kısmında veya padiĢahın övüldüğü hâtime 

bölümünde yazıldığı tarihe yönelik bilgi bulunmamaktadır. Ancak 

eserin sonunda bulunan ferâğ kaydı 1122/1710-11 tarihini 

göstermektedir. Bu tarih, eserin yazılıĢ yani tercüme ediliĢ tarihi 

olabileceği gibi istinsah tarihi de olabilir; ancak makalenin ilerleyen 

bölümlerinde üzerinde durulacak sebeplerden ötürü mütercimin 

elinden çıkmıĢ olması yüksek ihtimal dâhilinde olan bu nüshanın 

sonunda yer alan tarihin de eserin yazılıĢ tarihi olması ihtimali 

yüksektir. Bu tarihin tercüme değil de istinsah tarihi olması 

durumunda, eserin yazılıĢ tarihini III. Ahmed‟in tahta çıktığı 1703 ile 

ferâğ kaydında bulunan 1710-11 tarihleri arası olarak belirlemek 

gerekir.   

Melekşâh u Gülrû’nun Biçim bilgisi 

Elimizdeki hikâye genel olarak mensur olmakla birlikte, 

yoğun olarak manzum parçalara da çokça yer verilmiĢtir; dolayısıyla 

eseri mensur-manzum karıĢık hikâyeler arasında değerlendirmek 

gerekir. Nazîf hikâyesini mensur olarak anlatırken bu anlatımını 

desteklemek için baĢta Türkçe olmak üzere Arapça ve Farsça birçok 

manzum parçaya yer verir. Hikâyede yer alan manzum parçaları Ģu 

tablo ile göstermek mümkündür: 
 Mesnevî Rübâ’î Kıt’a Nazm Beyit Mısr

a 

Toplam 

Arapça     7  7 

Farsça     18 8 26 

Türkçe 5 1 2 2 58 11 79 

Toplam 5 1 2 2 83 21 114 

 

Tabloda da görüldüğü üzere eserde yer alan bazı beyit ve 

mısra dıĢındaki mesnevî, rübâ‟î, kıt‟a ve nazımlar Türkçedir. Nazîf, 

eserinde kullandığı bu manzum parçaları yer yer “li-nāmıķihī” veya 

                                                 
8 Bu beyit Ģöyledir: 
ǾĀşıķlıġuma şāhid-i Ǿādil mi degüldür  
EvżaǾ-ı ĥazīnümle ġarībāne nigāhum 
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“li-münşiǿihi” ifadesiyle kendisinin yazdığını belirtirken birkaç 

örnekte de “li-ġayrihī” ifadesiyle alıntılanan manzum parçanın 

baĢkasına ait olduğunu belirtmektedir. Ancak tüm örneklerde bu bilgi 

verilmediği için, eserde yer alan manzum parçaların Ģairleriyle ilgili 

net bilgiler vermek güçtür. Bununla birlikte eserde yer verilen Ģu 

beytin Nahîfî‟ye ait olduğu tespit edilebilmiĢtir: 

ǾĀşıķlıġuma şāhid-i Ǿādil mi degüldür  

EvżaǾ-ı ĥazīnümle ġarībāne nigāhum. 

Nazîf, tabloda sayısal bilgileri verilen manzum parçaların 

yanında, ayet, hadis ve atasözlerine de yer verir.  
 Ayet Hadis Mesel/Vecîze 

vb. 

Du’â 

ifadeleri 

Arapça 5 2 7 5 

Farsça   1  

Toplam 5 2 8 5 

 

Melekşâh u Gülrû’nun Muhtevası: 

Eser, klâsik bir hamdele ve salvele ile baĢlamaktadır (1b-3a). 

3a-4b arasında mütercimin kendinden bahsedip eserini yazma sebebini 

anlattığı ve eserini Sultân Ahmed b. Sultân Mehmed‟e sunduğunu 

bildirip adı geçen padiĢahı övdüğü bölüm yer almaktadır. 4b‟den 

itibaren ise asıl hikâye bölümü baĢlar ve 23b‟ye kadar devam eder.  

23b-24a arasında ise eserin sunulduğu padiĢahın övgüsü mensur ve 

manzum olarak tekrarlanmaktadır.  

Melekşâh u Gülrû hikâyesinin konusu MelekĢâh adlı bir 

Ģehzade ile onun dâyesi olan Gülrû arasında cereyan eden aĢktır. 

Çerçeve hikâyenin özeti Ģu Ģekildedir: 

Bir zamanlar Yunan ülkesinde Ġskender ve Dârâ gibi güçlü 

bir padiĢah hüküm sürmektedir. Bunun Aristo gibi zeki, Eflatun gibi 

hikmetli bir de veziri vardır. PadiĢah ve veziri zamanlarının çoğunu 

ilmî ve irfanî sohbetlerle geçirirler. Fakat padiĢahın, tahtını ve ülkesini 

bırakabileceği bir oğlu yoktur. Bu konudaki üzüntüsünü veziri ile 

paylaĢınca bilge vezir, padiĢahın haklılığını anlatıp evlâdın iyisinin de 

kötüsünün de olabileceğinden bahseder. Bir süre sonra padiĢahın bir 

oğlu dünyaya gelir. Çok güzel olan bu çocuk çok iyi bir eğitim alır. 

Adeta Hüsrev lalası, ġirin dadısı olur. ArkadaĢlık etmesi için 

kendisine Gülrû isimli güzel bir dâye verirler. Bir süre sonra Gülrû, 

MelekĢah isimli bu Ģehzadeye âĢık olur fakat aĢkını ondan gizler. 

ġehzadeye arkadaĢ ve hizmetkâr olmayı bir nimet sayar. MelekĢah, 

ilim ve kemalde yüksek bir dereceye ulaĢır, Ģiir yazar, hüsn-i hat bilir. 
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Ancak zaman içinde Ģarap içmeye alıĢır ve geceleri iĢret ve eğlence 

meclisleri kurdurur. Gündüzleri ise vaktini gezmekle ve ava çıkmakla 

geçirir. Çok cömert olan Ģehzade yay çekmede ve ok atmada da mahir 

biridir. Zamanla Gülrû, Ģehzadeyi kendisine âĢık etmek sevdasına 

düĢer. Hz. Yusuf ile Züleyha örneğinde olduğu gibi kendisini süsler, 

cilveli bir eda takınır. Bir süre sonra MelekĢah‟ın gönlü Gülrû‟ya 

kayar, ama bunu gizli tutar. Her ne kadar gizlese de bir gün duygu ve 

arzularını ifĢa eder. Böylece kâm alıp kâm verirler. Giderek büyüyen 

aĢklarından padiĢahın haberi olunca durumun mahiyetini anlamak için 

adamlarını gönderir. ġehzadeye gelen görevliler onları zevk u safa 

içinde bulurlar. Bunun üzerine padiĢah vezir ve musahiplerini 

toplayarak onlara danıĢır. Herkes düĢüncesini söyledikten sonra sıra 

bilge vezire gelir. O, Ģehzadenin saraya çağırılması ve kendisine 

nasihat edilmesi gerektiğini söyler. Bu fikri herkes beğenir. ġehzade 

huzura çağırılır. Babası oğluna uzun uzun nasihat eder. ġehzade 

bunları dinleyip üzülür, düĢtüğü durumu anlatır. Vezir ona horoz ile 

müezzin hikâyesini anlatır. Bu kadar vakit Ģinas biri olan horozun 

yerinin arĢ-ı âlâda değil de mülk-i fenada olmasının sebebinin nefsine 

uyması olduğunu söyler. Bütün bunları dinleyen MelekĢah, yine de 

gönlüne söz geçiremeyip Gülrû‟nun yanına geri döner. Fakat sabaha 

kadar düĢtüğü durumu ve akıbetini düĢünerek kederlenir. Tek çarenin 

kaçmak olduğuna karar vererek birlikte akĢam vakti sahralara 

kaçarlar. Bir deniz kenarına varıp orada buldukları bir gemiye 

binerler. Uzun mesafeler gittikten sonra bir adaya çıkarlar. Burada 

vatanlarını, devleti ve padiĢahlarını unutup zevke dalarlar. Vakitlerini 

iĢret ve safa ile geçirmeye devam ederler. ġehzadenin lâlâsı ve 

hizmetçileri durumdan haberdar olduklarında dünya baĢlarına dar 

gelir. Olan biteni korku içinde padiĢaha arz ederler. Hâli olgunlukla 

karĢılayan padiĢah memleketin hakîm kimselerini toplar. ĠstiĢare 

ederler. Hikmet sahibi bu kimselerin cihanı gösteren bir ayna icat 

etmeleriyle MelekĢah ve Gülrû‟nun nerede olduklarını bilirler. Bir 

taraftan padiĢah fevkalade üzüntü içine düĢerken, gün geçtikçe 

vatanını ve pederini özleyen Ģehzade de kederler içindedir. PadiĢahın 

görevlendirdiği ve ellerine bir mektup verdiği adamları onları bulurlar. 

Mektubu okuyan Ģehzade babasının çağrısına uyar ve dönüp babasının 

ayağına yüz sürer, özür diler. Buna rağmen gönlü Gülrû‟dan yanadır. 

Babası tarafından Ģiddetle azarlanan Ģehzade sevgilisinin yanına döner 

ve ölmekten baĢka çare kalmadığına hükmeder. Büyükçe bir ateĢ 

yakarak ikisi birden kendilerini ateĢe atarlar. Gülrû‟nun bedeni kül 

olmasına rağmen MelekĢah ateĢten dipdiri ve taze olarak çıkar. Bu 

olağanüstü durumu haber alan saray görevlileri Ģehzadeyi derhal 

babasının huzuruna getirirler. Bilge ve âkil kimselerin, tahta Ģehzadeyi 

çıkarmasını, böylece Ģehzadenin hem devlet iĢleriyle uğraĢırken hem 

de her gece bir ay yüzlü güzel ile vakit geçirip Gülrû‟yu unutacağını 
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söylemeleri üzerine padiĢah, tahtı ve tacı, devlet ve millet iĢlerini 

oğluna bırakarak kenara çekilir. Gerçekten de böyle olur; MelekĢah, 

Gülrû‟yu unutarak devlet iĢlerini baĢarıyla yürütür.  

Nazîf özetini yukarıda verdiğimiz bu çerçeve hikâyeye 

konunun akıĢına göre, birkaç hikâye daha ekler. Çerçeve hikâyenin 

içinde yer alan ilk iki hikâye; MelekĢâh‟ın babasının bilge veziri ile 

çocuk sahibi olma konusunu konuĢurken; vezirin iyi ve kötü çocuk 

hakkında söylediği hikâyelerdir. Ġlk hikâye Ģöyledir: 

Bir yolcu seyahati esnasında bir Arab‟ın evine misafir olur. 

Kendisine ikramda kusur edilmeyen yolcu, ev sahibinin oğullarını 

Gürg (kurt) ve ġîr (aslan); hizmetçilerini de Kûsfende (koyun) ve Bere 

(kuzu) isimleriyle çağırdığını fark eder. Bunun sebebini sorunca ev 

sahibi Ģöyle cevap verir:  “Çocuklarım düĢmanlarımı kahretmede 

Gürg ve ġîr gibi, hizmetçilerim de misafir ağırlama hususunda 

gereken âdâbı yerine getirmede Kûsfende ve Bere gibi olduklarından 

onları bu Ģekilde isimlendirdim”.  

Bilge vezir iyi çocuk örneğini bu Ģekilde hikâye ettikten 

sonra hayırsız evladın örneğini de yine bir hikâye ile arz eder. Hikâye 

Ģöyledir: 

Münasebetsiz kaba bir adam keramet sahibi bir Ģeyhe varıp 

çocuğu olmadığından dert yanar ve Ģeyhten, Allah‟ın kendisine bir 

çocuk vermesi için dua etmesini talep eder. ġeyh her ne kadar “nefsine 

uyma, iĢlerini Hakk‟a ısmarlayıp Allah‟a teslim ol” dese de adam bu 

talebinde ısrar edince ġeyh dayanamayıp dua eder. ġeyhin duası 

hemen kabul olup adamın bir oğlu dünyaya gelir. Çocuk büyüyünce 

arzu ve hevesine uyarak iĢret meclisleri düzenleyip içki içer, her gece 

bir kadının koynuna girermiĢ.  Hayatı bu gibi çirkinlikler içinde geçen 

çocuk yakınlarından birinin temiz iffetli eĢine âĢık olur ve onu elde 

etmek için elinde bıçak kadının evine gider. Kadın bir Ģekilde 

kendisini ondan kurtarıp Ģehrin hâkimine haber verir. Ertesi gün cezası 

verilmek üzere yakalanıp hapse atılan çocuğun babası durumdan 

haberdar olunca can baĢına sıçrar. Çaresiz ases ve hâkimlere bir 

miktar dirhem vererek çocuğu kurtarsa da çocuk her gün bir rezil iĢ 

yaparak kavm ve kabilesini yerin dibine sokarmıĢ. Çocuğun bu 

hâlinden bizar olan adam, Ģeyhin sözünü dinlemediğine piĢman 

olmuĢsa da artık iĢ iĢten geçmiĢtir.  

Bu ilk iki hikâyeden sonra Nazîf, âĢık-ı sâdıkın vasfını 

göstermek maksadıyla sevgilisinden bahsedildiğinde ay ve güneĢi 

anan bir âĢık ile ona bunun anlamını soran birinin hikâyesine yer verir. 

Hikâye Ģöyledir: 
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Bir âĢık-ı sâdık kendi köĢesine çekilip sevgilisinin hayaliyle 

gâh aydan gâh güneĢten; sevgilisinin yanağı ve boyunu hayal ederek 

de gül ve sümbül ile serv ve ar‟ardan dem vurup dururmuĢ. ÂĢık-ı 

sâdığın bu halini gören aĢktan anlamaz taĢ kalpli biri, âĢık-ı sâdığı onu 

kınayıp alay etmek için der ki “ ey aĢk derdiyle yolunu ĢaĢırmıĢ kiĢi, 

böyle boĢ ve akılsız sözlerle vaktini harcamaya aklın rıza veriyor mu? 

Yazık ki ömrünü gaflet içinde geçiriyorsun.”  ÂĢık-ı sâdık aĢktan 

anlamaz bu adamın zühd ve riya dolu sözlerini iĢitince kendisine Ģöyle 

cevap verir: 

“Ey hiçbir zaman sevgilinin aĢkına aĢina olmayıp âĢıkların 

dillerinden anlamayan kiĢi, benim ay ve güneĢi anmamdaki garazım 

sevgilinin güzelliğidir gül dedim sevgilimin yüz güzelliğini 

hatırladım, sümbülü zikrettim sevgilimin saçının kokusunu andım, 

servi ve arar deyip onun boyunu yâd ettim. Eğer benim aĢk dilimden 

biraz anlayacak olsaydın söylediklerimde, sevgilinin vasfı dıĢında bir 

Ģey iĢitmezdin.” 

Gülrû, MelekĢâh‟ı kendisine âĢık etmek için onu cezb 

edecek yollara baĢvurur. Yazar bu duruma örnek vermek maksadıyla 

Züleyha‟nın Hz. Yûsuf görüp de kendisine meyletsin diye sarayının 

duvarlarına kendi suretini nakĢetmesini hikâye eder. 

Gülrû, MelekĢâh‟ı kendisine âĢık ettikten sonra ondan iltifat 

bekler. Anlatıcı bu duruma uygun olarak bir bedevî ile Bağdat halifesi 

arasında geçen bir latifeyi de çerçeve hikâyeye dâhil eder.  

Arabın biri, zamanın halifesinin ihsanına ermek için 

Bağdat‟a gider ve bir Ģekilde halifenin sarayına girmeyi baĢarır. 

PadiĢah kendisine yemek ikram edilmesini emredince, latifeci Arap 

“ey yüce halife, bu andan itibaren, senin sarayının dıĢında baĢka bir 

yerde yemek yememeye yemin ettim” der. PadiĢah da “ey latife sever 

Arap, bu saraya öyle her istediğinde girmen mümkün değil, kapıcılar 

seni içeri bırakmazlar; dolayısıyla ettiğin yeminin bir anlamı yok” 

deyince Ģakacı Arap da “ey halife, ben sözümü yerine getirmek için 

kapınıza gelirim; ancak içeri girmeme müsaade etmezseniz bunun 

taksîrâtı sizden çıkar benden değil” der. 

Bilge vezir, MelekĢâh‟a düĢtüğü durumdan ötürü 

nasihatlerde bulunup onun müptela olduğu aĢk dolayısıyla Ģanının 

alçaldığını anlatmaya çalıĢırken Horoz ile müezzin hikâyesini anlatır. 

Hikâye Ģöyledir: 

Vakit bilir bir horoz ötmeye baĢlayınca bir müezzin 

kendisine “ey sesi güzel horoz, senin kadar vakitten iyi anlayan 

olmayıp nağme düzmede merteben bu kadar yüce iken mekânının 

semanın üstünde olması lazım gelmez miydi, bu geçici süprüntülükte 
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ne iĢin var?” diye sorunca horoz müezzine “doğru söylüyorsun, 

zamanında yerim yüksekte ve itibarım herkesten üstün idi; ancak nefis 

ve Ģehvetime uyunca rütbem alçak oldu” der.  

Çerçeve hikâyeye eklenen son kısa hikâye ise bir mümin ile 

bir münafık arasında geçen hikâyedir. MelekĢâh ve Gülrû‟nun ateĢ 

içinde kalıp Gülrû‟nun vefat edip MelekĢâh‟ın kurtulmasından sonra 

anlatılan bu hikâyede, hak iddiasında olan bir mümin ile bir münafık, 

iddialarını doğrulamak için hırkalarını ateĢe atarlar. 

Kaynak Metin 

Elimizdeki metin, yukarıda da ifade edildiği gibi tercüme bir 

eserdir. Bunu “ser-engüşt-i ħāme-i Türkī zebān ile keşīde-i semŧ-ı 
tercümānī” ibareleriyle belirten Nazîf, kaynak metin hakkında tam 

bilgiler vermemektedir. Kaynak metnin ismini Melekşâh u Gülrû 

olarak kaydeden mütercim, bu eserin Farsça ve manzum olduğunu da 

Ģu ifadelerle belirtmektedir: 

 “Melekşāh u Gül-rū nām iki perī-peykerüñ gūşvāre-i eyyām 
u leyāl olan gevher-i vaķǾa-i ĥaķīķat-iştimālleri manžūme-i silk-i 
süŧūr-ı Fārisī-nižām olup…” (3a) 

Tam olarak anlaĢılamadığı için (Ǿuķde-i nažmdārı ĥall-şüde-i 

nāħun-ı ıŧŧılāǾ-ı tām olmamaġın) eseri çevirdiğini söyleyen Nazîf 

kaynak metin hakkında daha fazla bilgi vermemektedir. Hal böyle 

olunca kaynak metnin kim tarafından ve ne zaman yazıldığı gibi 

önemli sorular cevapsız kalmaktadır. Mütercimin kaydettiği eser 

isminden hareketle; ulaĢabildiğimiz yazma eser kütüphanelerinin 

veritabanları ve hazırlanan birçok yazma eser katalogları taranmıĢ; 

ancak Melekşâh u Gülrû adındaki bir eserle karĢılaĢılamamıĢtır. Yine 

Keşfü‟z-zünûn ve onun zeyli Îzâh ile Zebîhullâh Safâ‟nın Târîh-i 

edebiyât-ı der-Îrân isimli eseri de bu amaçla taranmıĢ ancak herhangi 

bir netice alınamamıĢtır.  

Sonuç olarak mütercimi tarafından Melekşâh u Gülrû isimli 
Farsça manzum bir eserden çevrildiği söylenmekle beraber; 
yaptığımız araştırmalar neticesinde böyle bir eser ile 
karşılaşılamamıştır.9 Hal böyle olunca elimizdeki metni çevrildiği 
söylenen Farsça kaynak metinle karşılaştırma imkânı bulunamamıştır. 
Bununla birlikte metnin kelime kadrosu; kaynak metin olmadan da bu 
metni tercüme açısından değerlendirmemizi mümkün kılmaktadır. 

                                                 
9 Nazîf, kaynak metnin ismini zikretmesine karĢın bu eserin yazarını 

anmamaktadır. Bu durum Nazîf‟in kendi yazdığı esere hayâlî bir kaynak metin 

bulduğunu da akla getirmekle birlikte elimizdeki yetersiz bilgilerle bunu tevsik etmek 

mümkün değildir.  
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Konu ayrımı gözetmeksizin Osmanlı döneminde yazılan 
birçok mensur metnin giriş bölümleri özellikle de hamdele ve salvele 
bölümleri ağır bir dilin hâkim olduğu sanatlı bir yapı etrafında 
teşekkül ederler; ancak bu yapı eserin asıl konusuna geçildiğinde 
kaybolur. Elimizdeki eser ise baştan sona kadar Farsça ve Arapça 
kelimelerin hâkim olduğu sanatlı bir dille yazılmıştır. Öyle ki Türkçe 
ekler olmasa metnin Türkçe olduğu ancak uzun cümleler sonunda 
gelen “ol-, eyle-, kıl-“ gibi fiiller sayesinde anlaşılacaktır.  

Yazarı tarafından Farsça kaynak bir metinden Türkçeye 

aktarıldığı söylenen elimizdeki metnin bu özelliği, ÂĢık Çelebi‟nin 

Kemâl-i Zerd‟in çevirisi hakkında söylediklerini akla getirmektedir. 

ÂĢık Çelebi, Kemâl-i Zerd‟in Tercümân-ı Belâgat ismini verdiği 

çevirisini Ģu ifadelerle değerlendirir: 

“… anı tercüme idüp Belâgatnâme diyü ad itmişdür. Ekser-i 

elfâz u „ibârâtın ve „Arabî ebyâtın bi-‘aynihâ îrâd itmişdür. Nihâyet 

revâbıt u edevâtın tağyîr ve Türkî elfâz ile ta‟bîr itmişdür.”
10

 

ÂĢık Çelebi‟nin bu değerlendirmesi, eğer gerçekten bir 

tercüme eserse, elimizdeki eser için de rahatlıkla söylenebilir. Asıl 

hikâye bölümünden seçilen aĢağıdaki alıntıda da görüleceği üzere; 

Türkçeye aktarıldığı söylenen metinde ekler dıĢındaki Türkçe 

kelimelerin oranı çok azdır: 

“Bādiye-peymāyān-ı ǾArabdan bir ǾArab-ı laŧīfe-meşreb 
ħūşe-çīn-i ħırmen-i iĥsān-ı ħalīfe-i zamān olmaķ ümidiyle şehr-i 
Baġdāda Ǿazīmet ve bārgāh-ı ħalīfeye duħūle dest-res-i müknet 
olduķda ħalīfe-i mihmān-nevāz ǾArab-ı tenhā-revi kendü mihmān-

serā-yı luŧfında simāŧ-keş-i müvāsāt 14a olup milǾaķa-zen-i maǾiyyet 
ve öñlerine bir ŧabaķ bālūde gelmekle şīrīn-meźāķ-ı çāşnī-i ülfet 
olduķlarında ǾArab-ı beşāşet-rū leb-küşā-yı laŧīfe-gūyī olup didi: “ey 
ħalīfe-i zamān ĥālā Allāhü źü’l-celālle muǾāhede eyledüm ki baǾde’l-
yevm āsitānuñdan ġayrda gelū-bend-i gürsinegī olmayup bu ħ˘ān-ı bī-
kerān-ı luŧfuñdan bālūde-ħ˘ān-ı iltifātuñ olam” didükde ħalīfe ĥaž 
eyleyüp didi…” 

Bu bahiste sonuç olarak, elimizdeki eserin Farsça ve Arapça 

sözvarlığının hâkim olduğu Osmanlı dönemi inĢâ sanatının Ģa‟Ģa‟alı 

örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu sözvarlığı ile metin, 

tercüme bir eserden beklenen faydadan çok uzaktır. 

 

                                                 
10 Filiz Kılıç, ÂĢık Çelebi MeĢâ’irü’Ģ-Ģu’arâ (Ġnceleme-Tenkitli Metin), 

Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayımlanmamıĢ Doktora Tezi, Ankara 

1994, s. 366-67. 
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Ġmla Özellikleri 

Yazıldığı dönemin imla özelliklerini büyük ölçüde taĢıyan 

Melekşâh ve Gülrû hikâyesi, süslü nesir dairesinde ele alınabilecek 

ağır bir dil ve üsluba sahiptir. Bu sebeple hikâyeyi, Sinan PaĢa ile 

Veysî ve Nergisî‟nin arasına, ikincilere daha yakın bir yere koymak 

doğru olacaktır. BaĢ taraftaki klasik giriĢ kısmında kullanılan ağır dil, 

metnin tamamına yayılmıĢtır. Üçlü, dörtlü tamlamalardan meydana 

gelen, çeĢitli Farsça birleĢik yapıların da bu tamlamalara katıldığı ve 

secilerle örülü cümleler oldukça uzun olup konunun anlaĢılmasını bir 

hayli güçleĢtirmektedir. Bu durumun, biraz da yazarın büyük ihtimalle 

sarayda kâtiplik yapmasından, çok iyi bir eğitim düzeyine sahip 

bulunmasından ve eserini padiĢah için yazmasından kaynaklandığı 

düĢünülebilir. Her ne kadar heyecanlı ve sürükleyici bir aĢk hikâyesi 

anlatılmıĢ ve araya yer yer farklı küçük hikâyeler, manzum metinler 

serpiĢtirilmiĢ olsa da eserin bütününe hâkim olan ağır üslup, tek düze 

bir anlatımı zorunlu kılmıĢ ve imlaya yönelik tasarruflarda yazara bir 

serbestlik tanımamıĢtır. Yazarın tahsil durumu ve sosyal pozisyonu 

yanında klasik üslubun bu üst düzey kullanımı, eserde imla 

özelliklerinin çeĢitlenmesi imkânını ortadan kaldırmıĢ görünmektedir. 

Hikâyede göze çarpan imla özelliklerinden biri, iki Ģekilde 

okunmaya müsait yahut anlamı pek bilinmeyen, az kullanılan 

kelimelerin harekelenmesidir. Bu durum, ağır bir dil ile yazılan eserin 

okunup anlaĢılmasında okuyucu açısından bir kolaylık sağlamaktadır. 

Burada bir örnek olması bakımından varak 6a‟da geçen “müntefeun 

bih” ifadesi verilebilir. Öte yandan hikâyenin isminin ilk geçtiği yerde 

harekelenmesi, “MelekĢâh” yerine “MelikĢâh” gibi yanlıĢ okunması 

ihtimalini ortadan kaldırmaktadır (vr. 3a). Arapça ve Farsça 

ibarelerde, ayet metinlerinde veya kelam-ı kibarlarda ise bütünüyle 

harekeleme yoluna gidilmiĢtir.    

Eserin en önemli imla özelliklerinden birisi de tamlamaların 

gösterilmesidir. Özellikle zincirleme tamlamalarda yazar, tamlamayı 

meydana getiren ön unsurların sonuna bir “esre” iĢareti koymak 

suretiyle tamlamayı belirtir. Böylece metni doğru okumak daha kolay 

bir hâle geldiği gibi anlaĢılması noktasında da önem arz eder. Metinde 

bu duruma örnek gösterilebilecek tamlama çok fazladır. Örnek olarak 

varak 7a‟da geçen “zîver-i mehd-i nâz” tamlaması zikredilebilir. 

Ayrıca “cedvel-tırâz-ı evrâk-ı hatmiyyet-encâm” tamlamasında 

“cedvel” ve “hatmiyyet”den sonra tamlama kesresi konulmazken 

“tırâz” ve “evrâk” kelimelerinden sonra tamlama belirtilmiĢtir (vr. 

23b). 

Metinde nadiren de olsa bazı iyelik eklerinin dar yazıldığı 

görülmektedir. Bilindiği gibi klasik Osmanlıca döneminde teklik 
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birinci ve ikinci Ģahıs iyelik eklerinin yazımı yuvarlaktır. Metin içinde 

ise bazı istisnalarıyla karĢılaĢmak mümkündür. Mesela “pederüñi” 

yerine “pederiñi” (vr. 15b), “dilfigāruñı” yerine “dilfigārıñı” ve 

“iǾtibāruñı” yerine “iǾtibārıñı” (vr. 13b) yazılması böyledir. Buna 

benzer bir istisnaî yazılıĢ da iç hecedeki yuvarlak vokalin 

darlaĢtırılmasıdır. Ġstisnaîdir, çünkü -dığı/-diği eki, fiile eklendiğinde 

ilk vokalin yuvarlaklaĢması bu dönem Türkçesinde bir kural 

hâlindedir. Hikâye metninde örneği çok az da olsa böyle bir dar 

vokalli yazıma rastlamak mümkündür. Mesela “idügi” Ģeklinde 

yazılan ve ilk vokali yazılıĢta gösterilmeyen kelime varak 17b‟de 

“idigi” Ģeklinde “i” vokali gösterilerek yazılmıĢtır.  

Ġsimden isim yapma eki olup bazen sıfat yapma 

fonksiyonunda kullanıldığı da görülen -lık/-lik eki, bugün olduğu gibi 

klasik metinlerde de ses uyumuna uygunluk gösterir. Fakat bazen bu 

uygunluğun bozulduğu görülür. Bu tür bir kullanıma Melekşâh ve 

Gülrû hikâyesinde de rastlanır. Mesela varak 20a‟da geçen “kemân-

keĢ” birleĢik yapısının sonuna gelen söz konusu ek ince değil kalın 

yazılmıĢtır: “kemân-keĢlık”. 

Hikâye metninde dikkat çeken hususlardan bir diğeri de 

teĢdit ile okunması gereken yerlerde “Ģedde” iĢaretinin konulmuĢ 

olmasıdır. Bu durumun, dönemin dil ve imla özelliklerine uygun bir 

kullanım olduğu bilinmektedir. “Hamiyyet, hatmiyyet, cemǾiyyet” 

gibi kelimelerde bunu görmek mümkün olduğu gibi bunların sayısı 

artırılabilir.  

Secilerin, büyükçe ve kırmızı renkte bir nokta ile belirtilmesi 

ise bir imla özelliği olmamakla birlikte her Ģeyden önce imla 

tasarruflarını destekleyici ve okuma ve anlamayı kolaylaĢtırıcı bir 

husus olarak görülmelidir. Az kullanılan bazı kelimelerin anlamlarının 

sayfa kenarına yazılması da aynı maksada mebni değerlendirilebilir 

(mesela vr. 12a, 16b, 22a).   

Melekşâh u Gülrû’nun Klâsik Türk Edebiyatındaki Yeri 

ve Önemi 

Melekşâh u Gülrû hikâyesi, biçimsel özellikler ve muhteva 

yapısı dolayısıyla klâsik Türk edebiyatının manzum-mensur karıĢık 
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çift kahramanlı aĢk hikâyeleri
11

 arasında değerlendirilmeye 

elveriĢlidir.
12

  

Melekşâh u Gülrû yüzeysel bir bakıĢla klâsik çift kahramanlı 

bir aĢk hikâyesi görünümünde olmakla beraber dikkatlice 

incelendiğinde, bir aĢk hikâyesinden ziyade Ģehzadelerin eğitimi için 

yazılmıĢ siyasetname türündeki bir esere daha yakın olduğu 

görülmektedir. BaĢtan sona kadar eserin her tarafında fark edilebilen 

bu durumun iĢaretlerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkündür: 

1. Elimizdeki eser bir aĢk hikâyesi olarak okuyucuya 

sunulmasına karĢın; klâsik çift kahramanlı aĢk hikâyelerinde görülen 

bazı özellikler bu eserde görülmemektedir. Bunların baĢında aĢk 

yolunda çekilen eziyetler, katlanılan sıkıntılar ve yapılan fedakârlıklar 

gelmektedir. Leylâ vü Mecnûn, Ferhâd u Şîrîn, Hüsn ü Dil, Hüsn ü 

Aşk, Şeyh-i San‟ân gibi klâsik Türk edebiyatının önemli bir bölümünü 

oluĢturan aĢk hikâyelerine bakıldığında; bu hikâyelerin özellikle erkek 

kahramanları çok sıkıntı çekerler; can, akıl ve din gibi en temel 

varlıklarından geçmelerle karĢılaĢırlar. Elimizdeki hikâyede ise, bu 

bağlamda aĢk yolunda katlanılan çarpıcı sıkıntı ve fedakârlıklarla 

karĢılaĢmak mümkün değildir. Hikâyede Gülrû, MelekĢâh‟a âĢık olup 

onu da kendisine âĢık ettikten sonra vuslata eriĢirler. ÂĢıkların bu 

vuslatını MelekĢâh‟ın babasının, oğlunun Ģehzadelik onuruna aykırı 

davranarak dâyesi olan bir kızla aĢk yaĢamasına rıza göstermemesi 

bölmektedir. Ancak bu bölme, zor kullanılarak yapılan bir Ģey 

değildir. Önce babası; 

“Ĥālā fütāde-i hevā vü hevesi ve rūz u şeb enīs ü hem-nefesi 
olduġuñ Gülrūnuñ firīfte-i reng ü būyı olmak ile güm-geşte-i rāh-ı 
đalāl ve esīr-i gīsū-yı şāhid-i bī-māl olmaķ saña düşmez… 

Bu gūne evżāǾ-ı ġayr-ı maķbūle ile kendüñi hedef-i tīr-i 
levm itmege revā görmeye. Ey nūr-dih-i dīde-i ĥayātum Gülrū 
didügüñ egerçi kendü baġımuzdan ser-zede bir rez-i duħter-i fitne-
engīzdür lākin lāzıme-i Ǿırż u vaķār ve tekmīl-i nāmūs-ı salŧanat-
medārānı fedā idüp kendüñi melūm u medĥūr itmeden rehā itmek 
vech-i vecīhdür. Bu sevdā-yı ħāmdan fāriġ ol…  

                                                 
11 Hasan Kavruk konuyla ilgili çalıĢmasında, MelekĢâh u Gülrû hikâyesine 

benzer hikâyeleri değerlendirmekle beraber, MelekĢâh u Gülrû hikâyesine ismen bile 

olsa yer vermemiĢtir. Bunun bilinçli bir tercih mi yoksa gözden kaçma mı olduğu 

anlaĢılamamaktadır. Bkz. Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiyatında Mensur 

Hikayeler,  Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 1998. 
12 Hasan Kavruk; M. Nihat Özön, Agah Sırrı Levend ve Hasibe Mazıoğlu‟nun 

ilgili çalıĢmalarını göz önünde bulundurarak mensur hikâyeleri tasnif etmiĢtir. Bkz. 

Kavruk, age., s. 12-14. 
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Ǿaşķ-ı mecāzī ķanŧara-i ĥaķīķatdür. Ķanŧara güźergāh-ı 
sübül-i iķāmete śāliĥ degül bir püldür. Bu pederiñi hengām-ı pīrīde 
pāymāl-i ġam u melāl ve ħāŧır-āzār-ı ĥüzn ü infiǾāl eyleme…” (15b) 

Ardından da hikâyenin önemli kahramanlarından biri olan 

hakîm vezîr, MelekĢâh‟a nasihatler eder:  

“Şehvet-i nefsüñi zīr-i pā ve kendüñ mānend-i ħūrşīd evc-i 
Ǿalāya irtiķā eyle. Eben Ǿan-ced taħt-ı emcedde Ǿālī-rütbe vü şarķ u 
ġarbda nām-āver ü pür-kevkebesin. Ārzū-yı nefsile kendüñi pest ve 
seng-i hevesle şīşe-i Ǿırżuñı şikest eyleme. ǾUlüvv-i şānuñı fikr idüp 
sāye-miŝāl alçaķlarda gezme” 

MelekĢâh her ne kadar,  

“Bu ĥālet-i ġayr-ı marżıyyeden ben rāżı degül fikr-i Ǿāķıbet-i 
ĥālile maĥzūnum ammā beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Kākülüñ çözdi o meh açdı livā-yı ĥüsnin 

BaǾd-ez-īn śabr u ķarār-ı dile yā hū yā hū 

Neŝr: meǿālince Ǿaşķ ile āşüfte-dil olaldan berü Ǿinān-ı 
iħtiyārum elde degül. Ķabūl-i mevǾižada pā-der-gilüm. Çeşm-i cānān-
bīnüm ne vaķt ki müşāhede-i cemāl-i yār ile rūşen-ger olur nigāh-ı 
raġbetümde bütün dünyā źerreden kemterdür”  

dese de babası ve hakîm vezirin bu nasihatlerini kabul ederek 

Gülrû‟dan belli bir süre uzaklaĢır. Hikâyenin ilerleyen bölümlerinde 

de MelekĢâh ve Gülrû tekrar buluĢurlar ancak bir aĢk hikâyesinde 

görmeye alıĢık olmadığımız bir Ģekilde MelekĢâh‟ın vatan hasreti bu 

ikinci vuslatı da böler. Yazar üçüncü defa bir araya getirdiği MelekĢâh 

ve Gülrû‟yu bir ateĢin içinde bırakır; ancak hikâyenin yazılıĢ gayesine 

uygun olarak MelekĢâh‟ı olağanüstü bir Ģekilde (yazar bunu “Ammā 
ĥikmet-i śunǾ-ı Kirdigār ve Ǿināyet ü fażl-ı Perverdigār ile” ibaresiyle 

ifade eder) bu ateĢten kurtarırken Gülrû‟yu ölüme mahkûm eder. 

Hikâyenin sonuna geldiğimizde; aĢkı uğrunda herhangi bir çarpıcı 

fedakârlık içinde bulunmayan MelekĢâh‟ın hakîm vezirin tavsiyesiyle 

tahta geçerek Gülrû‟yu unuttuğunu görmekteyiz. Bu durum klâsik bir 

aĢk hikâyesinde görülmesi zor bir tablodur.  

2. Elimizdeki hikâyenin klâsik aĢk hikâyeleriyle 

örtüĢmeyen bir tarafı da erkek kahraman yüceltilirken kadın 

kahramanın baĢtan sona kadar açık bir Ģekilde kötü gösterilmeye 

çalıĢılmasıdır. Yazar hikâyenin baĢından sonuna kadar Gülrû‟yu 

riyakâr bir tip olarak göstermeye çalıĢır. Gülrû‟yu hile ile MelekĢâh‟ı 
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kendisine âĢık ettiren biri olarak gösterdiği
13

 gibi onu “fitne-cū, dīde-i 
Ǿiffet-derīde, Gülrūnuñ firīfte-i reng ü būyı, rez-i duħter-i fitne-engīz, 
Gülrū-yı āşüfte-ŧabīǾat, Gülrū-yı āşüfte-ħū, ol tünd-ħū Gülrū-yı 
ħıyānet-cū” gibi ifadeler etrafında kötüler. Bununla da kalmayan, 

hikâyenin sonunda Gülrû‟yı feci bir Ģekilde öldürürken MelekĢâh‟ı 

sağ bırakır. Bunlar klâsik bir aĢk hikâyesinde rastlanması zor 

hususlardır.  

3. Melekşâh u Gülrû hikâyesinin klâsik aşk 
hikâyelerinden farklı olan bu özelliklerinin yanında onu siyâsetnâme 
türüne yakınlaştıran yönleri de vardır. Siyasetname türündeki 
eserlerde padişaha tavsiye edilen konulardan biri de âdil, tecrübeli ve 
ileri görüşlü olmak gibi vasıfları barındırması gereken iyi bir vezire 
sahip olmasıdır.14  Elimizdeki hikâyede de “hakîm” sıfatıyla nitelenen 
vezîr hikâyenin en önemli kahramanlarından biri olup yazarın en iyi 
gösterdiği ve vermek istediği mesajı kendisine söylettiği kahramandır. 
Hikâyenin tüm karar aşamalarında onun sözü geçmekte; tüm zor 
aşamalarda onun görüşüne başvurulmaktadır. Nitekim ortaya çıkan 
problemler de onun ön gördüğü şekilde çözüme kavuşmaktadır.  

Elimizdeki eserin konusu, bir aĢk hikâyesi gibi görünse de 

iĢlenen asıl konu bir Ģehzadenin nasıl eğitilmesi gerektiği konusudur. 

Eserdeki aĢk hikâyesi ise yazarın bu konuyu anlatmak için kurguladığı 

bir araçtır. Hikâyenin baĢından itibaren bir Ģehzadenin nasıl eğitilmesi 

gerektiği, hatalarına karĢı nasıl davranılması gerektiği gibi konular 

hakîm vezir tarafından dile getirilir. Hakîm vezir çocuk yapma 

konusunda kendisine baĢvuran padiĢaha önce iyi sonra kötü çocuk 

hakkında birer hikâye anlatır; ardından da padiĢahın çocuk yapma 

isteğine hakîmâne bir tedbîr olarak cinsel iliĢki olmaksızın bir çocuk 

sahibi olmasını tavsiye eder: 

“imdi bir tedbīr-i ĥakīmāne lāzımdur ki bī-muvāķaǾa-i zen 
ve bī-mücāmaǾa-i şehvet-şiken śulb-i pāküñden raĥm-ı māder 
ĥiśśemend-i nuŧfe olup mužāheret-i elŧāf-ı ilāhiyye ile gülbün-i 
şāhīden bir ġonca-i nev-demīde žuhūr…” (8a) 

“bir taķrīb-i Ǿacīb ve bir ŧarīķ-i ġarīb ile” gerçekleĢen bu 

hakîmâne tedbîrden sonra bir Ģehzade dünyaya gelir. Terbiye çağına 

gelince de kendisiyle oynamak ve ona arkadaĢlık yapması için 

Gülrû‟yu dâye olarak yanına verirler. Daha sonra Ģehzadenin aldığı 

                                                 
13 Yazar bu durumu ilgili bölüme attığı baĢlıkta ( ) 

“Gülrû‟nun) onu av ve aldatma ile ona hile yapması” Ģeklindeki ifade ile belirttiği 

gibi, “Melekşāh-ı pā-der-hevāyı pā-beste-i zencīr-i Ǿaşķı itmek sevdāsında oldı” 

Ģeklindeki cümle ile bunu daha açık bir Ģekilde ifade etmektedir.  
14 Konu hakkında bkz. Agah Sırrı Levend, “Siyaset-nameler”, Türk Dili 

AraĢtırmaları Yıllığı Belleten, [1963] 1962, s. 167-194. 
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eğitim ve onun sahip olduğu vasıflara yer verilir. Bu bağlamda 

Ģehzade zekâsı ve idraki yüksek biri olup Ģiir söylemede de hünerli 

olduğu gibi hüsn-i hat, saz ve içki meclisi düzenleme, çevgân oynama, 

ata binip ok atma gibi konularda da önde gelen bir Ģahsiyet hâline 

gelir. Tüm bu özellikler siyasetname türü birçok eserde padiĢahların 

sahip olması gereken özellikler arasında zikredilir.
15

 MelekĢâh‟ın 

Gülrû‟nun hilesi ile aĢk derdine müptela olmasını gençlik coĢkusunun 

etkisiyle içine düĢülen bir hata
16

 olarak gören vezir (aynı zamanda 

yazar) MelekĢâh‟ın bu hatadan dönmesi için nasihat yolunu tercih ve 

tavsiye eder; nitekim bu yolla baĢarılı olur. ġehzadenin böyle bir aĢk 

macerasına girerek bir baĢka ifadeyle böyle bir hata içine girerek 

tecrübe kazanmasını sağlayan yazar, onun artık tahta geçmesini 

düĢündüğü anda bu düĢüncesine engel olan Gülrû‟yu öldürür ve 

MelekĢâh‟ı tahta geçirir. Hikâyenin sonunda yazar MelekĢâh‟ın bu aĢk 

derdine tutulup kurtulmasını Ģu Ģekilde anlatır ki sadece bu alıntı bile 

elimizdeki eserin bir aĢk hikâyesinden ziyade ahlak ve siyasetnâme 

türü bir eser olduğunu göstermek için yeterlidir: 

“Şehzāde-i āzāde egerçi ĥadāŝet-i sinn-i şebābiyyet ŧavrında 
bir zen-i nā-mihribān-ı ħıyānet-mehrüñ ibtilā-yı hevā vü hevesiyle pey-
rev-i ārzū-yı nefs-i bed-nefesi olup irtikāb-ı evżāǾ-ı bāride ile pür-şeġab 
u şūr ve melāmet-güzīn ü medĥūr oldı. Lākin kendüsi bī-iħtiyār ve kār 
u emrinde pür-ıżŧırār olmaġla her ne ķadar ki dāmen-ālūde-i çirk-āb-ı 
hevā olmış ise de yine ġayret-i Ĥaķ žuhūrıyla āyīne-i ħāŧırı śayķal-
peźīr-i tevfīķ olup ol tünd-ħū Gülrū-yı ħıyānet-cūnuñ mekr ü firībinden 
ħalāś olmaġla beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 

Gerdūn virir mi kimseye şīrāze-i nižām 

Tā śıķmayınca mengene-i ıżŧırābdan 

Neŝr: meǿālince netīce-peźīr-i sūr u sürūr olup taħt-ı 

emcedde icrā-yı levāzım-ı cihāndārıla kār-güźār 23b ve gitdükçe ol 
hevā vü hevesleri terkile dergāh-ı Ĥaķķa şükr-güźār olup eyyām u 

                                                 
15 Halil Ġnalcık; hükümdarlar ve devlet ricâlinin benimsemesi gereken vasıfları 

arasında yer alan bu özelliklerin; Şehnâme, Kâbûsnâme ve Siyâsetnâme gibi eserlerin 

etkisiyle Müslüman Türkler arasında da etkili olan Ġranî bir gelenek olduğunu ifade 

ederken bu geleneğin Anadolu sahasında geliĢtirilen Türkçe edebiyat eserlerinde de 

yerini aldığını örnekleriyle açıklamaktadır.  Bkz. Halil Ġnalcık, “Klâsik Edebiyat 

MenĢei: Ġranî Gelenek, Saray ĠĢret Meclisleri ve Musâhib ġairler”, Türk Edebiyatı 

Tarihi, (editörler: Talat Sait Halman ve diğerleri), Ankara 2006, C. I, s. 233-291.  
16 Dolayısıyla elimizdeki eserde iĢlenen aĢk hikâyesi, Ģehzadenin gençlik 

coĢkusuyla heva vü hevesine kapılarak içine düĢtüğü bir hata olarak gösterilmek 

maksadıyla kurgulanmıĢtır; yoksa gerçekten bir aĢk hikâyesi yazmak maksadıyla 

oluĢturulan bir aĢk hikâyesi değildir.  
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leyālīsi Ǿıyş u nūşıla güźārān itmekle revnaķ-efzā-yı erīke-i ħāķānī ve 
taħt-ı Ǿālī-baħt üzre bārgāh-ı iķbāli būse-cāy-ı şāhān-ı zamānī olmaġla 
Ǿişret-serā-yı dehrde sāġar-āşām-ı Ǿizz ü kām olup…” 

Sonuç 

Klâsik Türk edebiyatının mensur metinleri arasında yer alan 

örneklerden biri olan Melekşâh u Gülrû hikâyesi –yaptığımız 

taramalara göre- Ģu ana kadar herhangi bir bilimsel çalıĢmanın konusu 

olmamıĢtır. Bahsi geçen hikâyenin metnini Latinize edip üzerinde bir 

inceleme yapmak suretiyle oluĢturduğumuz bu araĢtırma neticesinde; 

söz konusu eserin -müterciminin ifadesine göre- Farsçadan Türkçeye 

aktarılan tercüme bir eser olup III. Ahmed adına kaleme alındığı, 

müterciminin ise XVIII. yüzyılın baĢlarında vefat eden ve daha çok 

hattâtlık yönüyle tanınan Nazîf mahlaslı Mîr Mehmed b. Hüseyin PaĢa 

olduğu anlaĢılmıĢtır.  

Sahip olduğu söz varlığı ve ağdalı anlatımı dolayısıyla klâsik 

inĢâ sanatının uç örnekleri arasında değerlendirilmeye elveriĢli olan 

Melekşâh u Gülrû adlı eser, her ne kadar bir aĢk hikâyesi olarak 

okuyucuya sunulmuĢsa da dikkatlice incelendiğinde hikâyenin bir 

amaç olarak değil bir araç olarak kurgulandığı, çalıĢmamızın ilgili 

bölümünde de ifade edildiği gibi, eserin bu hâliyle bir aĢk 

hikâyesinden ziyade ahlak ve siyasetname türü bir esere daha yakın 

bulunduğu sonucuna varılmıĢtır.   

Elimizdeki eserin –muhtemelen mütercimi tarafından 

istinsah edilen- nüshası; okumayı kolaylaĢtıran bilinçli imlâsı 

dolayısıyla da önemli olup konuyla ilgilenenler için muhakkak 

baĢvurulması gereken bir örnektir.  
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METİN 

[1b] Ĥamd u sitāyiĢ ve Ģükr ü niyâyiĢ ol kārħāne-ŧırāz-ı 

naķĢ-ı vücūd cenāb-ı kār-sāz Ħudāvend-i maǾbūda Ģāyestedür ki bu 

çār erkān-ı Ǿālemi ebdaǾ-ı nesķ üzere ibdāǾ ve sülāle-i benī Ādemi 

aĥsen-i taķvīm ile iħtirāǾ idüp ķulūb-ı insānı cilvegāh-ı Ģāhid-i ĥüsn-i 

meǾānī ve ķarār-dāde-i ǾaĢķ-ı sübĥānī eyleyüp ĥūrĢīd-i pür-envār-ı 

muĥabbet-i ezeliyyesine maĢrıķ-ı ķābiliyyet ve revzene-i pertev-i nūr-ı 

saǾādet eyledi. Ĥaķķā ki bir źāt-ı bī-miŝāldür ki enbiyā vü evliyā 

bādiye-i ǾaĢķında vālih ü ser-geĢte ve ümenā vü aśdiķā kemterīn 

Ģerāre-i tecellīsinden ħurārgāh-ı
17

 ĥayretde dem-refte olduķda yād-ı 

esmā vü śıfāt ile ĥayāt-ı tāze vü āb-ı zülāl luŧfından neĢv ü nemā-yı bī-

endāze bulup źerre-i ǾaĢķını sāye-figen-i sāĥa-i Ǿālem eyledükde her 

biri ĥasbe‟l-istiǾdād nāǿil-i mertebe-i ĥubb u vedād olmaġla ħırāmīde-i 

çemenistān-ı fenā olan ħūbāna sermāye-i ħūbī ve ǾuĢĢāķ-ı dil-sūħteler 

ol sāyenüñ üftādesi olup sırr-ı źātından ħaberdār-ı ceźbe-i maĥbūbī 

olmıĢlar beyt: 

Fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün 

Sırr-ı źātuñ Ģuǿūnını gör kim 

Cümleden Ǿārī cümlede sārī 

Neŝr: Mā-ĥaśal mežāhir-i cümle eşyā olmaġla semāvāt u 
zemīn nūrıyla münevver ve āyīne-i dü-gītī tecellī-i şāhid-i feyż ile 
żiyā-güster oldı [2a] vāķıǾā bir vācibü’l-vücūddur ki pīş-i mirǿāt-ı 
śunǾında ĥüsn-i ħūbānī bir perde-i iĥticāb ve verāsında vech-i pākini 
müşāhede-i bī-gānegāndan setr ü ĥicāb idüp Ǿālemi firīfte-i naķş u 
nigār itmekle kimi dil-rübūde-i reng ü būy-ı ĥüsn-i mecāzī olup 
üftāde-i çāh-ı źeķan-ı śūret-i dil-rübā ve kūteh-dest-i ĥablü’l-metīn-i 
ĥaķīķat-intimā olmalarıyla çeşm-bāz-ı şāhid-i śūrī ve nigeh-endāz-ı 
ruħsāre-i pür-şūrī bir alāy-ı hevā-perest-i vaśl-ı īn ü ān ve heves-
peymā-yı evhām-i çünīn ü çünān āfitāb-ı ĥubb-ı ezelīden tīre-çeşm-i 
idrāk oldılar nažm: 

feǾilātün feǾilātün feǾilün 

“

ۀ ”18 

Neŝr: ve kimi  daħi beyt: 

fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün  

                                                 
17 Kelimenin harekelenmesinde, metne bağlı kalındı.  
18 BaykuĢun gözü güneĢ ıĢığını görmüyorsa; bu güneĢin değil, baykuĢun 

gözünden kaynaklanmaktadır. 
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ǾAşķ ŧursun ķo mecāzī ise de göñlüñde 

Āb-ı engūr ħum içre ŧuraraķ bāde olur 

Neŝr: maķālince ħumħāne-i derūnlarında egerçi bāde-i şūriş-

fezā-yı Ǿaşķ-māye neşve-baħş-ı mecāz-vāyedür ammā “ ”19 

mıśdāķınca cisr-i serīǾü’l-inhidām-ı mecāzdan güźer ile verā-yı 
tengnāy-ı bād-ramda śahbā-be-dest-i meykede-i ĥaķīķat ve neşǿedār-ı 
peymāne-i muĥabbet oldılar ve kimi daħi nažm: 

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 

“

”20 

Neŝr: diyerek dil-beste-i ķullāb-ı Ǿaşķ-ı ħūbān ve pā-be-
zencīr-i muĥabbet-i sāde-rūyān olmayup teferrücgāh-ı śunǾ-ı ezelīde 
śūret ü maǾnā iki āyīne-miŝāl der-pīş-i Ǿibret-meǿālleri olup baśar-ı 
śūrīler ile śuvere nigerān ve rūşenā-yı baśīretler ile şāhid-i maǾnāyı 
Ǿayān görmeleriyle nažm: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 

“

”21 

Neŝr: diyü [2b] bīgāne-ŧavr-ı her dü serā ve fürū-beste-çeşm-
i taǾalluķ-ı hevā olup levĥ-i zānūların āyīne-i ĥaķīķat ve śāĥa-i 
derūnların cevlāngeh-i ħūrşīd-i ĥikmet eyleyüp nažm: 

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 

“

”22 

Neŝr: dimeleriyle manžara-i dīdeleri mirǿāt-ı Ĥaķ ve 
nümāyişgāh-ı nūr-ı muŧlaķ oldı ve bihterīn śalavāt-ı maĥmidet-simāt 
ve teslīmāt-ı menķıbet-śıfāt ol maķśūd-ı evvelīn ü āħirīn maĥbūb-ı 

ĥażret-i rabbü’l-Ǿālemīn ħūrşīd-i żiyā-pāş-ı feżā-yı deycūrī nāŧıķ-ı “

”23 gevher-i girān-māye-i efser-i risālet dürr-i yektā-yı 

                                                 
19 Mecaz, hakikatin köprüsüdür. (hadis-i Ģerif) 
20 Her güzelin yüzüne bakıĢ atmam; sadece Allah‟ın sanatına gezinti yaparım.  
21 Gözün sadece senin yüzüne aĢina olması için her tanıdık ve dost ile yabancı 

yüzlü olduk.  
22 Dünya, bizim sevgilimizin güzelliğinin aynasıdır; (dolayısıyla) her zerrede 

onun yüzünü seyret. 
23 Allah‟ın ilk yarattığı benim nurumdur. (hadis-i Ģerif) 
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śadef-i nübüvvet pādişāh-ı erīke-i “ ”24 sulŧān-ı taħtgāh-ı “ ”25 

seyyid-i veled-i Ādem eşref-i cümle-i Ǿālem faħr-ı kāǿināt mefħar-ı 
mevcūdāt śadr-ı śuffe-i śafā ĥażret-i Muĥammed Muśŧafānuñ meşhed-
i münevver ve mażcaǾ-ı muŧahharına ihdā olınur ki źāt-ı bī-miŝāli 
mažhar-ı ĥubb-ı Īzidī ve nāśiye-i āmāli şaǾşaǾadār-ı nūr-ı sermedī 
olmaġla cemāl-i tābnāki maŧlaǾ-ı şems-i hidāyet ve cebhe-i pāki 
maşrıķ-ı āfitāb-ı necābet ķalb-i pür-śavābı envār-ı źāt u śıfāt ve sīne-i 
pür-nūrı cām-ı cihān-nümā-yı esrār-ı mükevvenāt oldı şiǾr: 

“

”26 

Neŝr: Ve ol śalavāt u teslīmātdan ervāĥ-ı āl ü aśĥāb daħi 
ĥiśśemend-i mütābaǾat olsun ki her biri pervāne-i şemǾ-i cemāl-i 
tābdār-ı peyġamberī ve bülbül-i nālende-i ruħsār-ı nübüvvet-perverī 
olup muĥabbet-i seyyidü’l-kevneyn ile rübāǾī: 

MefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūl 
Ey maĥrem-i bī-müşterek-i ķurb-ı Ħudā 
Dilden eŝerüñ itmesün Allāh cüdā 
Her źerre-i ħāk-i ķadem-i ĥażretüñe 
Cānum da fedā ten de fedā ben de fedā 

Neŝr: ħiŧābını [3a] dībāce-i Ǿarż-ı ĥāl-i şevķ u iħlāś ķılup 
Ǿaşķ-ı şirket-i nā-ķabūlını düstūru’l-Ǿamel-i necāt-ı vaĥşet-serā-yı dü 
Ǿālem bilmeleriyle nām-ı nāmīleri źeyl-i süŧūr-ı midĥat-i risālet-eŝer 
olmışdur. 

Ve baǾde bu kemterīn-i ķadr-perīşān-ı maķāl ķalem-zen-i 

śaĥīfe-i ħoşterīn-meǿāl Nažīf Mīr Meĥmed b. Ĥüseyin Paşa  “

”27 varaķ-kerdānī-i nažm u neŝr ile ter-engüşt-i 

iǾtibār ve müŧālaǾa-i āŝār-ı ķudemā ile ĥiśśedār olup ķadr-i müşterek-
fenn-i teressül ü inşāya verziş ve śınāǾat-ı ĥüsn-i kitābete gūşiş 
itmekle baǾż-ı ezmine-i ħāliyede manžūm u menŝūr kütüb-i Fārisī vü 
ǾArabī tetebbuǾıyla teşĥīź-i źihn-i pür-fütūr itdügüm ħilālde āŝār-ı 
pür-bereketleri nām-ı nāmīlerini źikr-i ħayr ile yād ve rūĥ-ı pür-
fütūĥlarını kelām-ı raĥmet-bād ile ābād itmege bāǾiŝ olduġı tāziyāne-i 
şevķ u ġarām olmaġla li-münşihi: 

 

 

                                                 
24 “Sonra (ona) yaklaĢtı…” (Necm: 8) 
25 “…yahut daha az oldu.” (Necm: 9) 
26 Vasfetme özelliğine sahip biri ile methedicinin sözü uzatmasından baĢka 

hiçbir nur ve parlaklık güneĢin ıĢığını artırmaz. 
27 Allah dünya ve ahrette derecesini yükseltsin.  
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mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 
Ne Ǿarż-ı maǾārif ne ħod ižhār-ı hünerdür 
Bu śafĥa-i Ǿālemde ġaraż vażǾ-ı eŝerdür 

Neŝr: maķālince bir eŝer vażǾ ile nām-ı faķīr daħi nigāşte-i 

źeyl-i esāmī-i źevi’l-āŝār ve “ ”  28 zemzemesinden vāyedār 

olmaķ dāǾiyesiyle Melekşāh u Gülrū nām iki perī-peykerüñ gūşvāre-i 
eyyām u leyāl olan gevher-i vaķǾa-i ĥaķīķat-iştimālleri manžūme-i 
silk-i süŧūr-ı Fārisī-nižām olup Ǿuķde-i nažmdārı ĥall-şüde-i nāħun-ı 
ıŧŧılāǾ-ı tām olmamaġın ser-engüşt-i ħāme-i Türkī zebān ile keşīde-i 
semŧ-ı tercümānī ve ser-tāc-ı iklīl-i küşāde-rūy-ı emānī ķılmaķ 
ārzūsında ŧabǾ-ı faķīr-i bī-mecāl birīşüm-bāf-ı neŝr-i dürrīn-ħayāl 
olduķda bir źāt-ı ferħunde-śıfāt ve bir vücūd-ı zībende-simātuñ nām-ı 
hümāyūnı [3b] zīb-i süŧūr-ı nüsħa-i merām ve revnaķ-ı śaĥīfe-i pür-
nižām ķılınur ki āsitān-ı celīlü’l-Ǿunvānı būsegāh-ı ħavākīn-i zamān ve 
cārūb-ı südde-i refīǾü’l-bünyānı müjgān-ı selāŧīn-i deverāndur li-
ġayrihi: 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Zīnet-efzā-yı mülk-i ǾOŝmānī  
Dürretü’t-tāc-ı efser-i ħānī 
MenbāǾ-ı cūd u sāye-i Yezdān  
Lāyıķ-ı manśıb-ı cihān-bānī 

Neŝr: Cenāb-ı şehriyār-ı Cem-Ǿaźamet tācdār-ı Dārā-ĥaşmet 
taħt-nişīn-i mesned-i pādişāhī ķabā-nesāpūş-ı dūş-ı şehenşāhī vālī-i 
mülk-i cāh u cemāl Yūsuf-ı Mıśr-ı fażl u kemāl Ǿunvān-ŧırāz-ı berevāt-
ı luŧf u Ǿaŧā ŧuġrā-yı ġarrā-yı evāmir-i cūd u seħā seccāde-nişīn-i 
ħilāfet-i resūl-i muĥterem ķāǿim-maķām-ı ĥażret-i pür-kerem es-

Sulŧān ibnü’s-sulŧān Aĥmed Ħān ibnü’s-sulŧān Meĥmed Ħān “

”29 ĥażretlerinüñ ābā vü ecdādumuz ile 

dergāh-ı reǿfet-penāhları müntesibātından perverde-i ĥarem-i şehriyārī 
ve terbiyet-kerde-i niǾam-ı cihāndārīleri olup boyumızdan ziyāde 
müstaġraķ-ı elŧāf-ı Ǿamīme-i şāhāneleri olmamız ile ĥuķūķ-ı 
veliyyü’n-niǾamīleri üstüħānımızda olduġından bu tuĥfe-i nāçīz rikāb-
ı kām-yāblarına Ǿarża lāyıķdur ki mıśraǾ:  

“30 ”  

                                                 
28 Hayırla anılsın. 
29 Allah onun yardımcılarını yüceltip iktidarını tüm zamanlarda 

kuvvetlendirsin.  
30 Altının kıymetini sarraf, cevherin kıymetini de mücevherden anlayan bilir. 
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Neŝr: mıśdāķınca ĥaķķa’l-inśāf bir pādişāh-ı maǾārif-
ittiśāfdur ki źāt-ı merĥamet-āyātı cāmiǾ-i envāǾ-ı fünūn u kemāl ve 
müştemil-i mekārim-i aħlāķ-ı maǾdelet-iştimāl olmaġla li-nāmıķihi: 

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 
Bilür ehl-i maǾārif ķadrin ol şāh 
Aña fehm ü firāset virmiş Allāh 

Neŝr: mażmūnınca ķadr-i erbāb-ı maǾrifeti dānā ve źekā vü 
fıŧnatda ferīd ü yektā olup her biri ednā vesīle ile mažhar-ı [4a] iltifāt-ı 
ħidīvāneleri olduġına bināǿen bu eŝer-i perīşān-eczā daħi kütübħāne-i 
kereminde şīrāze-peźīr-i ĥüsn-i ķabūl ve manžūr-ı nažar-ı Ǿavāŧıf-
maĥmūlleri olmaķ ile mıśraǾ: 

Ǿİnāyet-i nažar-ı şāha  bir bahāne gerek 

Neŝr: vefķınca vesīle-i žuhūr-ı kerem-i cihān-bānī ve vāsıŧa-i 

śudūr-ı luŧf-ı ħüsrevānīleri ķılınup “ ”  

31şürūǾ-ı maķśūd olınmışdur. Egerçi bu bende-i kem-māye de daǾvā-yı 
eŝer-nüvīsī-i maǾrifetkārāne ile edā-yı medīĥa-i şehriyārīde istiŧāǾat 
olmaduġı emr-i bedīhīdür bā-ħuśūś mıśraǾ: 

“32 ”  

Neŝr: veznince bu süŧūr-ı Ǿadīde-i nā-çespān nažar-kerde-i 
erbāb-ı nažar-ı pür-iźǾān ķılınduķda tevsen-i süst-rev-i Ǿadem-i biżāǾa 
leng-cilve-i feżā-yı istiŧāǾa idügi žāhir olur ammā mıśraǾ: 

“33 ”  

Neŝr: maśdūķınca resīde-i dest-ħūşī-i pesend ü āferīnleri olur 
ise tā-be-rūz-ı ķıyām zīver-i śandūķa-i iǾtibār ve ārāyiş-i maĥfaža-i 
rūzgār olup nām-ı hümāyūnları źeyl-i süŧūr-ı ĥamd u śalavāt ve 
mesŧūr-ı śaĥāyif-i pür-nikāt olduķça ism-i faķīr daħi meźkūr-ı elsine-i 
ħāśś u Ǿāmm ve şirket-peźīr-i źikr-i ħayr-ı ħuceste-encām olmaķda 
şüphe yoķdur. Zīrā mıśraǾ: 

 “Pādişāhuñ nažarı ŧopraġı altun eyler”  

Neŝr: Allāh sübĥānehū ve teǾālā eyādī-i kerem-mebādīlerin 
maħzen-i mefāŧīĥ-i mülk ü devlet ve nādī-i himem-iyādīlerin būsecāy-
ı şifāh-ı fetĥ ü nuśret idüp ilā ķiyāmi’s-sāǾa ism-i sāmīleri zīb-i 
minber-i Ǿizz ü iķbāl ve ŧuġrā-yı ġarrā-yı Ǿažamet-maķrūnları ser-saŧr-ı 
berevāt-ı eyyām [4b] u leyāl olmaġla zamān-ı şevket-evānında ķulları 

                                                 
31 Kerim olan Allah‟tan yardım isteyip onun engin lutfunu dileyerek… 
32 Herkesin hali, iĢ vakti geldiği zaman anlaĢılır. 
33 Sultanın öğütlediği her ayıp aslında bir hünerdir 
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neyl-i merāĥim ü mekārim-i şāhāniyeleriyle muĥaśśılu’l-merām 

olmaġı muķadder eyleye “  
34 ” ķıŧǾa: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Rām ola emr-i hümāyūnına mülk-i Ǿālem 
Ola Ǿavn-ı ezelī cümle umūrında žahīr  
İde āfāķı pür-āvāz-ı şükūh u şānı 
Sāye-i devlet ü iķbāli ola Ǿālem-gīr 

(MelekĢâh ve Gülrû’nun Durumlarının Açıklanmasına 

BaĢlangıç) 

( ۀ

ۀ
35 ) 

Fen-āşinā-yı nüsħa-i Ǿaşķ-bāzī varaķ-ħ˘ān-ı mezāyā-yı ĥüsn-
i mecāzī bu gūne vaķǾa-nüvīs-i kitābe-i naķl u beyān olur ki zemīn-i 
Yunānda bir şehriyār-ı ħūrşīd-vaķār ve bir tācdār-ı gerdūn-iķtidār var 
idi ki mānend-i İskender śāĥib-tāc u nigīn ve Dārā-śıfat fermān-rev-i 
rūy-ı zemīn idi. Ol şāh-ı Cem-cāha bir ĥakīm-i Eflāŧūn-ĥikmet ve bir 
nedīm-i Arisŧo-fıŧnat yār u muśāĥib olmışdı ki ehl-i ĥikmet serāpā 
şākirdi ve ħalķa-bend-i girdāgirdi idi. Beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Gevher-i dānişi sencīde-i mīzān-ı ħıred 
Rişte-i bīnişi şāķūl-ı binā-yı Ǿālem 

Neŝr: Pādişāh-ı encüm-sipāh ise ĥakīm-i ĥikmet-kelīmüñ 
selāmet-i ŧabǾ u istiķāmetini fehm ü iźǾān itmekle bi’l-āħere meclis-i 
ħāśśına taķrīb ve ĥarīf-i bezm-ünsā[yı] ünsi itmede bī-şekīb olup bir 
vaķti mürūr itmezdi ki kendüye hem-śoĥbet ve ümūr-ı mülk ü Ǿibādı 
anuñla meşveret itmeye fi’l-ĥaķīķa bir mertebede muǾtemedi ve ĥüsn-i 
tedbīr ü siyāsetde müstenedi idi ki tedbīrinden ŧaşra bir ħuŧve36 bir yire 
gitmez ve kendüden ġayra nigeh-efgen-i raġbet [5a] itmez oldı. Ĥakīm 
daħi levāzım-ı kişver-küşāyīde tedbīrini bir dereceye irişdirdi ki 
memālik-i rūy-ı zemīn vāśıl-ı zīr-i ķabża-i fetĥ ü tesħīr ve dāħil-i taĥt-ı 
taśarruf-ı pādişāh-ı cihān-gīr olup śadā-yı Ǿadl ü dādıyla gūş-ı 
Ǿālemiyān pür-velvele ve taħt-ı dāverīde ŝānī-i İskender-i vālā-menzile 
olmış idi. Li-muĥarririhi: 

 

                                                 
34 “Amin” diye kulunu Allah esirgesin 
35 Bu aĢk sayfasına baĢlık atan bu hasret yazısı için Ģunu söyledi. 
36 “adım” anlamında olan bu sözcük lügatlerde “ħaŧve” Ģeklinde iken 

elimizdeki metinde “ħuŧve” Ģeklinde imlâ edilmiĢtir.  
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feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Ol şeh-i taħt-ı Sikender-ĥaşmet 
Dāver-i mesned-i Dārā-Ǿažamet 
ǾĀleme olmışdı ĥükmi revān 
Rām idi emrine ser-cümle cihān 

Neŝr: Egerçi bu mertebede esbāb-ı şāhī müretteb ü āmāde ve 
ebvāb-ı Ǿadl ü luŧfı Ǿāleme rū-küşāde idi lākin kendüden śoñra zīver-
efzā-yı tāc u salŧanat ve cārī-kün-i āyīn-i mülk ü memleket olur naķd-i 
vaķti olmaġa liyāķat-peźīr bir veled-i erşed necābet-eŝīri 
olmaduġından ġamnāk ve ceyb-i ħāŧırı dest-i ġamla çāk her dem bu 
efkār ile dil-figār ve ħançer-i ĥüzn ile sīne-āzār olmaġın bir gün 
hakīm-i mezbūrı ħalvetħānesine daǾvet idüp bu dāǾiyeyi Ǿarż ile cūyā-
yı tedbīr olduķda ĥakīm-i Dānā-dil bu vech ile leb-cünbān-ı cevāb 
olmaġla şāhid-i merāmı zānū-zede-i maķām-ı ħiŧāb idüp didi: “ey 
pādişāh-ı dūr-bīn ve ey cihān-penāh-ı Cem-āyīn bu reǾy-i śavāb ve 
fikr-i iśābet-meǿābuña pesend ü āferīn olsun ki Ǿālem-i fenāda rūĥ-ı 
vālidi ħayr ile yād ve ħarāb-şüde-i maǾmūre-i pederi şen ü ābād ider 
ferzend-i reşād-peyvendden ġayrı yoķdur meŧālib-i cihān ferzend ile 
ĥāśıl ve şīme-i kerīmesiyle nām-ı peder rütbe-i zindegīye nāǿil olur. 
Ammā ferzend daħi iki ĥāl üzre mecbūldur ki biri cephe-i pākinde 
āŝār-ı necābet nümāyān ve nāśiye-i ĥālinde ħūrşīd-i [5b] aśālet tābān 
olup cilve-ger-i saĥa-i vücūd olduķça ism-i sāmī-i pederini maĥv-
kerde-i śaĥāyif-i Ǿālem itmeyüp iķtiżā-yı ŧarīķa-i selef ile ħayr-ı ħalef 

olmaġa śāliĥ ve mā-śadaķ-ı “ ”37 olur. Biri daħi 

żıddıdur ki mažhar-ı kerīme-i “ ”  38 olup ittibāǾ-ı nefs ü 

hevā ile bādiye-kerd-i ġaflet ve śaĥrā-neverd-i ħaybet olmaġla 
cīfegāh-ı fenāda ālūde-i çirk-āb-ı ħiźlān u idbār olduķça televvüŝ-kün-
i dāmān-ı Ǿırż-ı ħ˘īş ü tebār olur” diyü şāhideyn-i Ǿādileyn menzilinde 
iki ĥikāye-i laŧīfe īrādıyla müddeǾāsını iśbāt ve dest-āverī-i ferzende 
muķaddime-i tedbīr-i iśābet-nikāt idüp bu gūne birīşim-bāf-ı misŧar-ı 
rivāyet ve ķalem-keş-i levĥa-i dirāyet olup didi :  

(“Oğul babasına çeker” Atasözüne Mazhar Olan Soylu 

Çocukların Hikâyesi) 

Bir müsāfir-i śaĥrā-neverd-i mühāceret eŝnā-yı ŧarīķ-i 
seyāĥatinde bir ħāne-i ǾAraba pāy-endāz-ı müsāferet olup basŧ-ı kilīm-
pāre-i mihmānī eyledükde śaĥib-i ħāne daħi ǾArabī 

                                                 
37 Salih adamın salih oğlu ne iyidir. 
38 “… onlardan sonra … bir nesil geldi.” (Meryem: 59; A‟râf: 169) 
39 Oğul babaya çeker (Arap atasözü) “Armut dibine düĢer”. 
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“

”  40  

ŧarīķasınca merāsim-i mihribānīyi nihāde-i ŧabaķa-i ikrām idüp 
sümāŧa-keş-i śaĥn-ı iĥtirām olduķda śaf-bendān-ı maķām-ı aħlāfı olan 
evlād-ı śıġār u kibārını Gürg ü Şīr ismiyle tesmiye ve üstāde-i pīşgāh-ı 
ħidmeti olan ħidmerkārlarını Kūsfend ü Bere künyesiyle tekniye 
itdügini müsāfir-i ħoş-meǿŝer müşāhede ve istimāǾ eyledükde bu gūne 
dehen-küşā-yı istifsār oldı ki “ey nām-āver-i nāmverān-ı ǾArab ve ey 
mużīf-i iżāfet-meşreb bu gice ki müsāferetüñde gūş-zed-i istimāǾum 
olan esmāǿ-ı Ǿacībeden [6a] engüşt-ber-dehān-ı taǾaccub ve bu bābda 
perde-küşāyende-i kāşāne-i rāz olmañda mevķūf-ı maķām-ı teraķķub 
oldum. Evlād u Ǿubeydüñi bu vechile tesmiyeye vech nedür?” didükde 
śāĥib-i ħāne daħi zebān-āver-i beyān olup didi: “ey żayf-ı pākīze-ŧayf 
Şīr ü Gürg isimler ile müsemmā olan evlādum her biri eŧrāfumda 
ķahr-ı düşmende mānende-i Gürg ü Şīr iǾdām-ı aǾdāda Ġażanfer-
nažīrlerdür. Ħidmetkārlarum daħi edā-yı lāzıme-i mihmān-nüvāzīde 
her biri şitābende-i çerāgāh-ı ihtimām ve müntefeǾun bih olmaķda 
miŝāl-ı Kūsfend ü Bere nefǾleri Ǿāmmdur” diyü ħatm-i kelām ve naķl-
ı merām eyledi.  

Zeyl 

Ĥakīm-i Eflāŧūn-nihād ferzend-i ħalef-peyvend ĥakkında bu 
gūne tafśīl-i maķāl eyledükde yine śavb-ı şehriyār-ı nāmdāra 
teveccüh-i rūy-ı ħiŧāb idüp didi: “ey pādişāh-ı maǾdelet-şiǾār bunı ki 
söyledüm ferzend-i ħilāfet-mesnedüñ ĥāl-i netīce-iştimāli ve ħayr-ı 
ħalef olanuñ şāhid-i şerāfet-meǿālidür ammā bir ferzend ki bed-sirişt ü 
ħilķat-i ħabīŝesinde envāǾ-ı ħūy-ı zişt ola andan girīzān olmaķ 

lāzımdur. Ĥażret-i Nūĥ peyġamberüñ “ ”  41 ferzend-i nā-

ħalefi fıŧrat-ı ŧāliĥa üzere mecbūl olmaġla dāġ-ı “ ”
 42
ile 

sīne-sūz-ı vālid-i mācid olduķda “ ”  43 ile 

teslīm-kerden-i rıżā eyledi. İmdi ĥāl-i ferzend bir ķarār üzre olmayup 
kimi şeref-efzā-yı rütbe-i ħayr-ı ħalef ve kimi ser-geşte-i bādiye-i nā-
ħalef olduġı maǾlūm ola. Pes beyt: 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Nihāde ķıl ser-i teslīmi levĥ-i taķdīre 
Muķadderāt-ı ilāhī gelür žuhūr eyler 

                                                 
40 Seni ziyarete geleni, kendisini evinde hissedecek Ģekilde güzel ağırla. 
41 “salat ve selam onun üzerine olsun” 
42 “O, asla senin âilenden değildir” (Hûd: 46) 
43 “bilmediğim şeyi senden istemekten, gene sana sığınırım” (Hûd: 47) 
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Neŝr: mefhūmını düstūru’l-Ǿamel-i [6b] tevekkül itmekle 
vābeste-i irāde-i ezeliyye olup Ħudādan ħayırlu ferzend ŧalebiyle 
āsūde-nişīn-i sāye-bān-ı emniyyet olmaķ gerekdür. 

(Çocuk Sahibi Olmak Ġsteyen Ancak Çocuğu Doğduktan 

sonra Onun ġerrinden Kurtulmaya ÇalıĢan Adamın Hikâyesi) 

Bir şaħś-ı fuđūl ve bir merd-i nā-maķbūl bir şeyħ-i kerāmet-
elīfe ki ĥaķķā ki maĥrem-i bezm-i ħāś-ı ĥażret ve cāy-gīr-i zīr-i ķıbāb-
ı Ǿizzet idi ĥużūr-ı fāǿiżu’n-nūrına gelüp “ferzendsizlik ġamından 
melūl u ĥazīn ve cā-nişīn-i ħalefüm olur bir veledüm olmaduġından 
dil-rīş ü ġam-bīnem ola ki ebr-i seĥāb-ı himmet-bāruñ ile āb u 
gilimden bir nihāl-i tāze zīnet-ārā-yı çemen-śuffe-i vücūd olmaġla be-
kām ve serv-i ħoş-reftār-ı ķāmetle şāħsār-ı Ǿömrüm mīvedār-ı nižām 
ola” diyü cūyā-yı himmet olduķda şeyħ-i ķażā-dāniş bu gūne edā-yı 
cevāb-ı mesǿūlün Ǿanh eyleyüp buyurdı: “ey merd-i heves-peymā pey-
rev-i nefs ü hevā olma umūruñı meşiyyet-i Ĥaķķa ĥavāle idüp žuhūr-ı 
fażl-ı ħāliķu’l-Ǿāleme çeşm-küşā-yı teraķķub olmaġla beyt: 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
Ħālıķum yigrek bilür benden benüm bihbūdımı 
Ben aña ŧapşurmışam çoķdan ziyān u sūdımı 

Neŝr: maķālini nüvişte-i nāśiye-i teslīm ü rıżā eyle” diyü 
taĥrīk-i şefeh-i pend ü nuśĥ eyledükde şaħś-ı ŝiķlet-nümā daħi ǾArabī 

“

”  44  

Neŝr: diyerek iǾmāl-i ķāǾide-i “ ”  45 da iħtiyār-ı 

ilĥāĥ u ibrām ķılup tekrār teşebbüŝ-i dāmen-i kerāmet-meǿmen 
eyledükde beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
ǾĀşıķ ki zūr-ı himmetini der-miyān ide 
İtmez taĥammül aña derūn-ı kerūbiyān 

Neŝr: vefķınca girye-i bī-şuǾūrānesi riķkat-ħīz-i ķalb-i 
fütüvvet-āmīz-i şeyħ-i śavāb-endīş olmaġla dergāh-ı reǿfet- [7a] 
penāh-ı kibriyāya śarf-ı teveccüh-i meşāyiħāne ile himmet-efrāşte-i 
duǾā olduķda ĥarīf-i mezbūr ĥużūr-ı şeyħ-i pür-nūrdan ricǾat ve 
śāĥibetü’l-beyt ile muvāķaǾa-i zevciyyet itdi. VāķıǾā ŧāǿir-i duǾā-yı 
şeyħ icābet-der-ķafā bāl-küşā-yı hevā-yı vücūd ve āşiyān-sāz-ı şāħçe-i 
şühūd olup mürūr-ı şühūr-ı Ǿadīde ile bir püser-i behcet-eŝer ķadem-

                                                 
44 Sen canlı duran bir teni çağırdın, fakat onda hayat yoktur. 
45 Israr amaca ulaĢtırır. (Arap atasözü) 
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nih-i gehvāre-i žuhūr oldı. Bir āhū-yı müşk-bār idi ki pederi şīr-i 
derende-i himmet-i şeyħ ile şikāristān-ı ġaybdan şikār eylemiş yāħūd 
bir serv-i mevzūn-ķāmet idi ki henūz daħi zīver-i mehd-i nāz iken 
mıśraǾ: 

 “Dilber beşikden ögrenür oldı śalınmaġı”  

Neŝr: veznince çemenistān-ı Ǿişvede ǾarǾar-ı gülbün-i ihtizāz 
idi. Mā-ĥaśal ĥüsn-i rūz-efzūnını ĥaķķ-ı edāda zebān-ı beyān ķāśır u 
lāl ve taǾbīr-i mezāyā-yı ĥüsninde ķalem-i müşgīn-raķam kem-
maķāldür. Beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Ne lisān vaśfına ķādir ne zebān-ı ħāme  
O cefā-pīşeyi bilmem nice taǾbīr ideyüm 

Neŝr: El-ķıśśa ol püser-i ħurd-sāle āġūş-nişīn-i terbiyyet-i 
dāye olaraķ āb u gil-i siriştinden nihāl-i şehvet ü hevā bār-āver-i neşv 
ü nemā oldı. YaǾnī rūz-tā-şeb beyt: 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Miŝāl-i dīde-i ħūnīn-i Ǿāşıķ-ı şeydā 
Tehī görülmesün ey sāķī cām-ı ser-şāruñ 

Neŝr: edāsını tekrār iderek her gūne bir sāķī-i gül-rūnun 
dest-i pür-şūrından cürǾa-keş-i bāde-i Ǿişret ve şeb-tā-be-rūz beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
İntižārum sañadur śubĥa dek ey mihr-i münīr 
Berg-i ħāŧırda olan şebnem-i ümmīd gibi 

Neŝr: meǿālince her gice bir dil-ber-i Ǿişve-berüñ ārzū-yı būs 
u kenārıyla ālūde-i çirk-āb-ı hevā olduġından mā-Ǿadā hem-
sāyesinden bir pāk-dāmen-i defter-i Ǿiśmet-meǿmenüñ ser-mest-i 
peymāne-i Ǿaşķı ve heves-ālūd-ı şevķi [7b] olmaġla bir gice ġalebe-i 
bī-şermī vü ĥayā ile perde-der-i Ǿırž u nāmūs olup dāmen-i Ǿiffet-i 
duħter-i pākīze-aħteri çāk-ħūrde-i dest-i teŧāvül ü serserī itmek 
ārzūsında ħānesine ħançer-be-kef pāy-efgen-i duħūl olmaġla ġayret-i 
civāriyyeyi ber-ŧaraf itdügini zevci müşāhede eyledükde beyt: 

mefāǾīlü fāǾilātün mefāǾīlü fāǾilātün 
Gelür ol dilīr-i ser-keş ķılıcı elinde ķanlu  
Śavul ey göñül yolından ki yaman geliş durur bu 

Neŝr: diyerek peşinde bir ŧarafa girīzān ve ol nā-ħalefüñ 
dest-i āzārından bir semte rehā-cūy-ı emān olup der-Ǿaķab şehrüñ 
ĥükkām u Ǿasesine ħaber ile ol şeb-i pür-gürbede dest ü pā-beste 
ĥabisħāne-i teng ü tārda dil-şikeste ķoyup seĥer cezāgāh-ı şehirde 
Ǿibret-nümā itmege ŧulūǾ-ı śubĥa nežāretleri ĥālinde bu vaķǾa-i hūş-
fersādan pederi bī-çāre ħaber olduķda cān başına śıçrayup ĥükkām u 
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Ǿasese śarf-ı naķdīne-i dirhem ü dīnār ve çeşm-i ġayretini pür-nem ü 
eşk-bār itmekle egerçi ĥalāś-kerde-i bend-i āzār eyledi lākin nažm: 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 

“

”
 46
 

Neŝr: mažmūnınca cibillet-i bed-ħilķati bu ĥāl üzere sirişte 
olmaġla her gün bir emr-i fađīĥ irtikāb ile hetk-i Ǿırż u Ǿār ve şenāǾat-i 
pür-melǾaneti ile ķavm ü ķabīlesini bīzār idüp püser-i iżāǾat-kāruñ 
śavb-ı śalāĥa Ǿinān-kerdān-ı inābet olmaġla menzil-resīde-i nedm 
yāħūd sāĥa-i Ǿālemden reh-neverd-i semt-i Ǿadem olmasını istidǾā ider 
oldılar diyü źeyl-nüvīs-i ĥüccet-i merām ve ĥāşiye-sāz-ı ķıbāle-i 
kelām olup didi: “ey pādişāh-ı ħıŧŧa-i maǾdelet ve ey cihān-penāh-ı 
kişver-i nasfet çünki bu ārzū-yı iśābet-būya [bu mertebe]47 ħāŧır [8a] 
ħoş-ħū eyledüñ imdi bir tedbīr-i ĥakīmāne lāzımdur ki bī-muvāķaǾa-i 
zen ve bī-mücāmaǾa-i şehvet-şiken śulb-i pāküñden raĥm-ı māder 
ĥiśśemend-i nuŧfe olup mužāheret-i elŧāf-ı ilāhiyye ile gülbün-i 
şāhīden bir ġonca-i nev-demīde žuhūr ve nefħa-i vücūdı meşām-ı 
Ǿālemiyānı Ǿıŧr-sāy-ı sürūr eyleye” diyü şāhrāh-ı ħāŧır-ı pādişāhīde ser-
zede olan ġubār-ı ārzū-yı ferzendī rüfte-i cārūb-ı ĥüsn tedbīr eyleyüp 
bir taķrīb-i Ǿacīb ve bir ŧarīķ-i ġarīb ile śulb-ı şehriyārīden bī-şehvet ü 
mücāmaǾat nuŧfe-resān-ı raĥm-ı māder ve žuhūrāt-ı fażl-ı Ĥaķķa ser-
fürū ve bürde-i teslīm-i emānī-eŝer oldı. Fi’l-vāķiǾ tīr-i iśābet-per-i 
tedbīri resīde-i hedef-i ĥuśūl olmaġla menzil-gīr olup mürūr-ı müddet-
i ĥaml ile śaĥn-ı Ǿāleme bir ferzend-i vālā-ĥaseb ve bir şehzāde-i Ǿālī-
neseb pā-nihāde-i žuhūr oldı ki tāc u baħt-ı pederi gevher-i vücūdıyla 
ser-bülend ve taħt u salŧanat-ı vālidi fīrūzmend eyledi. Li-münşiǿihi: 

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 
Ķadem baśınca ol mihr-i saǾādet 
Olup dünyā żiyādār-ı meserret  
Ķudūmıyla śafā-yāb oldı Ǿālem 
Ķulūb-ı nāsdan gitdi ġam u hemm 
DuǾāsın eyleyüp erbāb-ı Ǿirfān  
Melekşāh itdiler nāmını ol ān 

Neŝr: Bir şehzāde-i civān-baħt idi ki žuhūrıyla sīneler 
gencīne-i sürūr ve ħāŧırlar encümen-i ĥużūr olup gūyā teşrīf-i mehd-i 
Ǿizzet idince śaĥn-ı Ǿālem ve çeşm-i felek bī-merdüm ü bī-merdümek 
idi yaǾnī ĥüsn ü ānda ve şeref ü şānda nažm: 

                                                 
46 Her ne kadar kötü huylu, bela yüzünden felekten şikayet ederse de aslında o 

kendi kötü huyundan dolayı belaya düşmüş olur. 
47 Metinde üzeri karalanan sözcük cümlenin akışına göre tahmin edilmiştir.  
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“

”  48  

Neŝr: mažmūnınca nažīri rū-küşāde-i Ǿālem-i vücūd ve cilve-
ger-i feżā-yı şuhūd [8b] olmayup gehvāre-i aśāletde bir ħūrşīd-i żiyā-
pāş-ı ufuķ-ı Ǿālem ve gencīne-i salŧanatda bir şeb-çerāġ-ı encümen-
efrūz-ı melek ü ādem idi. Ĥāśılı beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Gözler görüp o māhı ķulaķlar işitmemiş 
Güft ü şinīdi Ǿāleme her gāh tāzedür 

Neŝr: Pes pister-i nāz u naǾīmde perveriş-yāb-ı pistān-ı 
leŧāfet olup mıśraǾ: 

 “Aña lālā geçinür ħüsrev ü şīrīn dadı” 

Neŝr: mefhūmınca zānū-nişīn-i dāye-i terbiyyet ve der-āġūş-ı 
perestār-ı ķābiliyyet olaraķ şīr-i māderden behre-gīr-i ġınā olup zīnet-
efzā-yı naħlistān-ı ħırām olmaġa ķudret geldi. Kendü ile hem-meclis ü 
luǾbet-sāz u enīs olmaķ içün nāmı Gülrū ve kendüsi fitne-cū bir dāye-i 
behcet-māye ve bir perveriş-ger-i leŧāfet-vāye taǾyīn eylediler ki anuñ 
daħi ĥüsn ü behceti bir mertebede idi ki şehzāde-i āzāde gibi bir 
Yūsuf-ı Mıśr-ı melāĥat āvīħte-i zencīr-i Ǿaşķı ve dīvāne-i silsile-i 
şevķı olmaķdan ħalāś olmayup Ǿāķıbet sevdā-yı gīsūsıyla ber-geşte vü 
āvāre ve ibtilā-yı hevāsıyla felāket-dīde vü bī-çāre olduġı nüvişte-i 
śaĥīfe-i beyān olacaķdur. Muĥaśśal bir perī-peyker-i āşüfte-ħū idi ki 
çeşm-i Ǿālem nažīrin görmemiş ve bir Ǿişve-ger-i cefā-cū idi ki gūş-ı 
cihān miŝlini işitmemiş. Ruħsār-ı ŧarāvet-şiǾārı gül-bīz-i çemen-i Ǿişve 
vü nāz ķāmet-i dil-cūyı riyāż-ı ĥüsnde bir serv-i ser-firāz beden-i 
nāzüki gül-āgīn-i ĥadīķa-i leŧāfet ve ħamīr-i vücūdı āġuşte-i yāsemīn-i 
ķameriyye-i nezāket idi. Beyt:  

mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 
Evśāfı o māhuñ dehen-i ħāmeye śıġmaz 
TaǾbīr-i mezāyā-yı nihān nāmeye śıġmaz 

Neŝr: Çünki şāh-ı pākīze-nažar [9a] Melekşāh-ı aśālet-
gevherini ĥavāle-i terbiye-i dāye ve tavśiye-i muĥāfaža vü ĥimāye 
eyledi. Gülrū daħi kemer-i ħidmeti miyān-beste-i ihtimām ve pūşiş-i 
zer-beft-i terbiyyeti berçīde-i mınŧıķa-i iķdām eyleyüp nevāħāne-i 
şehzādeye duħūlında vaķtā ki dīde-i Ǿiffet-derīdesi cemāl-i şehzādeye 
resīde oldı. Evvel nažarda dil-dāde-i mihr ü muĥabbetī ve şūrīde vü 
ser-mestī oldı. Ammā ne işlesün murġ-ı ber-hevāya dest-res olmaķ 
sevdāsı ber-hevā vü heves olmaġın beyt: 

                                                 
48 Ayna ve suyu dışında kimse benzerini göremez; düşünce ve rüyası dışında 

kimse emsalini bulunmaz. 
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fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
Dest-i ĥayretle girībān-ı taĥammül oldı çāk 
Aġlamaķ da müşkil āh-ı cān-güdāz itmek de güç 

Neŝr: meǿālini vefķ-ı bāzū-yı śabr u taĥammül idüp beyt:  

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Ĥıfž içün nüsħa-i maĥabbetüñi 
Eyledüm çāk sīnemi çü dolāb 

Neŝr: diyerek nüsħa-i Ǿaşķ-ı yārı ĥamāǿil-i gerden-i cān ve 
gevher-i muĥabbet-i dil-dārı śandūķa-i derūnında nihān idüp kitmān-ı 
sırrı vesīle-i ĥuśūl-ı vuślat ve ħidmet-i şehzādede olmaġı maĥż-ı Ǿizzet 
bilüp mıśraǾ: 

“bī-çāre-i Ǿaşķa rūy-ı dilber besdür bes”  

Neŝr: nümūnesince seyr-i cemāl ile mütemettiǾ olmaġla 
nedāmet-i lāzımesine iştiġāl eyledi. Pes mıśraǾ: 

“ ”49  

Neŝr: vefķınca şehzāde Melekşāh daħi māh-ı çār-deh gibi 
hāle-gīr-i evc-i melāĥat ve revnaķ-efzā-yı āġūş-ı ŧarāvet olmaġla seyr 
ü şikār ve geşt ü güźāra liyāķat gelüp beyt: 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Maşrıķ-ı cāme-ħ˘ābdan o perī 
Āfitāba ya doġ ya doġdum dir 

Neŝr: medlūlınca seĥergeh-i ĥarem-serā-yı Ǿizzetden pāy-
endāz-ı sāĥa-i devlet ola çeşm-i siyāhına sürme-keş-i Ǿizz ü nāz ve 
vesme-ŧırāz-ı ebruvān-ı niyāz olup Ǿarūs-ı ķāmetine ilbās itdügi libās-ı 
tāze bāǾiŝ-i revnaķ-ı bī-endāze olmaġla ħırāmīde-i gülşen-serā-yı iclāl 
olduķça dāye-i bī-māye beyt: 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
Ĥüsn-i bī-miŝlüñ gören [9b] śunǾ-ı Ħudāyı yād idüp 
Śıdķ ile elbet żamīrinden śadā-yı hū ķopar 

Neŝr: diyerek gülbāng-ı “ ”  50  ile nažm: 

“ ۀ

”  51  

                                                 
49 Dolunay, yavaş yavaş hilale dönüşür. 
50 Allah seni korusun 
51 Hasret, benim şaşkın bakışımın yoldaşıdır; gam kitabının levhası da benim 

alın yazımdan oluşmaktadır.  
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medlūlini ser-nāme-i risāle-i āh u vāh iderek mānend-i sāye-i bī-ŧāķat 
püşt-dāde-i dīvār-ı ĥayret olurdı. 

(Tabiatında Lutuf Bulunan ve Bilgiden Haberdar Olan 

MelekĢâh’ın Vasıfları Hakkında) 

Şehzāde ise günden güne taǾlīm-i Ǿilm ü kemāl ve taĥśīl-i 
levāzım-ı mülūk-ı saǾādet-meǿāl iderek bir mertebeye vardı ki 
debistān-ı Ǿaķl u fıŧnatda İbn-i ǾAbbād ve Nižām muǾāśırı olsa zānū-
zede-i pīşgāh-ı taǾallümi olmaġı sermāye-i dest-resī-i źekāvet ve 
meydān-ı hünerde Rüstem ü Dārāb hem-vaķti olsa muķābelegāh-ı 
rezm ü neberdinde nīze-i ķahrından rehā bulmaġı cānlarına minnet 
bilürlerdi. Süħan-ŧırāzī vü nažm-āverīde Firdevsī vü Nižāmī menķıbe-
pīrā-yı sābāş u taĥsīn ve nādire-gūyī vü dānişverīde Ĥüsrev ü Cāmī 
velvele-sāz-ı āferīn iderler. Ĥiddet-i źihni naķdīne-senc-i gencīne-i 
źekā żamīr-i pür-fenni śayrefī-şinās-ı dükkān-ı ĥayā ĥüsn-i ħat-
nüvīslikde mümārisān-ı Ǿilm-i ħaŧŧ u ķalem cān-dāde-i ħidmetgerī-i 
devātı ve ħāme-nüvīsān-ı erbāb-ı raķam ŧuġrā-keş-i berāt-ı vaśf-ı źātı 
idi.  

Şebgeh ħāver-i gītī-neverd-i āfitāb ārām-kün-i ħ˘ābgāh-ı 
bāħter-i žulmet-niķāb ola 

Melekşāh-ı şebāb-āŝār mıśraǾ: 

“ ”  52   

Neŝr: medlūlınca hem-bezm ü muśāĥibleri ķadeĥ-nūşān-ı 
ser-der-i hevā birķaç şūrīde-dilān-ı bāde-peymā ile ŧarĥ-ı meclis-i üns 
eyleyüp ŧaraf ŧaraf muŧribler mıżrāb-zen-i ŧanbūr-ı Ǿişret ve naġme-
pīrā-yı ħoş-āheng-i ķānūn-ŝervet olaraķ beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Sāķī getür şerābı ki śavt-ı hezārdan  
[10a]Āvāz-ı nūş nūş peyāpey şinīdedür 

Neŝr: Āvāzesini resīde-i mesāmiǾ-i sāķiyān itdükçe her biri 
idāre-i cürǾa-i şevķ ü neşāŧ eyledüklerinde sāġar-āşāmān-ı bezm-i Ǿīş ü 
nūş neşǿe-i bāde-i gül-fām ile kec-külāh-ı Ǿaķl u hūş olup gāh śahbā-
be-dest-i bezm-i Ǿişret ve gāh būs-ı leb-i nemgīn-i sāķiyān ile çāşnī-
yāb-ı meze-i vuślat olduķça śadā-yı hū hūyı resānīde-i felek-i aǾlā ve 
beyt: 

 

 

                                                 
52 Öyleyse tuhaf davranıĢlar gençlik dönemine yaraĢır. 
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mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün 
Elümde ġoncaveş peymāne āġūşumda cānāne 
Bu bezm-i cān-fezāyı tāze ŧarĥ itdüm žarīfāne 

Neŝr: meǿālini edā iderlerdi. Melekşāh ise cürǾa-nūş u ser-

germ olduķça “ ”  53  muķtežāsınca miyāneden refǾ-i 

cilbāb-ı şerm itmekle tā-be-hengām-ı ħ˘āb meclisi pür-sāz u söz ve 
kendüsi śadr-nişīn-i encümen-i ŧarab-efrūz idi. Seĥergeh yine 
İskender-i ħurşīd-i enver ve ŧabl-zen-i nevāĥī-i şehr-i ħāver olaraķ 
Ǿazm-i geşt ü güźār ve ķaśd-ı śayd u şikār iderdi. Melekşāh-ı nāz-
perver daħi mānend-i mihr-i żiyā-fürūz-ı maşrıķ-ı şeb ħānesinden 
ŧulūǾ u bürūz idüp vükelāzāde-i devlet ve perverde-i ħanedān-ı Ǿizzet 
olan hem-nişīnleriyle pā-der-rikāb-ı luǾbetgāh olmaġla fenn-i 
fürūsiyyeti daħi icrā-yı feżā-yı maǾrifet idüp çevgān-bāzī-i meydān-ı 
kemālde tevsen-rān-ı ġalebe ve āfitāb-ı zerrīn-i śavlecān şehzāde ile 
māh-ı mübāreze ber-geşte-i zemīn-i maġrib-i mülāǾabe olurdı. 
Kemān-keşī vü tīr-endāzlıķda bir mertebede idi ki kemān-der-dest ve 
tīr-i hevā-bürrānı bā-şaśt olduķça murġ-ı ŧayarānı cān-ŧapīde-i saķam 
ve fürū-geşte-i Ǿarśa-i Ǿadem iderdi. Fi’l-ĥaķīķa fenn-i kemāndārīde 
bir mertebe ser-āmed idi ki murġ-ı hevā-pervāz hem-per-i tīri olmaķ 
sevdāsında olsa [10b] leng-cenāĥ-ı pervāzgāh-ı cevv-i semā olup per-
keşīde-i ferāġat ve āşiyān-gīr-i şāħçe-i Ǿuzlet olurdı. Cūd u seħā vü 
kerem ve beźl-i dīnār u diremde kef-i dür-pāş-ı deryā-nevālinde deryā-
yı heft-nümūn bir avıç śu dergāh-ı Ǿaŧā vü seħāsında Ħātem ü MiǾan 
kedū-be-dest-i deryūze-ħūdur. Zamānesi Ħātem ü Bermekīleri sāǿil-i 
iĥsānı ve MiǾan u Fażlūn süķāte-çīn-i ħ˘ān-ı kerem-i bī-pāyānı idi. 

 

 (Bu vasfetme ve övmenin asıl Maksudu mutluluğa eriĢen 

padiĢahtır –Allah onu her türlü afetlerden korusun ve onu elem ve 

belalardan uzak kılsın) 

Şebāngeh ki ķalem-i müşk-bār ve ħāme-i siĥr-āŝār ile 
nigārende-i evrāķ-ı beyān oldıġum vaķǾa-i vāķıǾanuñ maĥall-i 
mezbūrını tasŧīr ve medāyiĥ-i şehriyār-i pīşīn ü Melekşāhı keşīde-i 
süŧūr-ı taĥrīr eyledügümde ħ˘āce-i debistān-i Ǿirfān ve Ǿallāme-i 
yegāne-i dāniş-bürhān yaǾnī pīr-i ħıred-i şīrīn-ħiŧāb āġāz-ı Ǿitāb-ı 
naśīĥat-meǿāb idüp didi: “ey Nažīf-i perīşān-meǿāl ve ey silsile-
cünbān-ı vehm ü ħayāl ne bu herze-kerde-i śaĥrā-yı bīhūdegī ve ne bu 
Türk-tāzī-i cilvegāh-ı efsürdegī ser-rişte-i maķśūduñı kūtāh ve 

                                                 
53 Ülfetin Ģartı zorluğu terk etmektir. 
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mevcūd olmayanuñ medĥiyle efkāruñı tebāh eyleme ķalem-zen-i 
śaĥīfe-i eŝer olduġuñ şehler bu se penc serāy-ı fānīde üç beş gün atup 
ŧutdılar ve her biri nevbetlerin śalup gitdiler dün mevcūd iseler bugün 
nā-būdlardur” diyü zebān-dırāz u ŧaǾne-endāz olup edā-yı naśīĥat-ı 
merāret-kām ve icrā-yı ĥaķķ-ı kelām-ı şīrīn-encām eyledükde tevsen-
rān-ı feżā-yı cevāb ve cilve-nümā-yı sāĥa-i ħiŧāb olup didüm: “ey ser-

çeşme-i dānişverī ve ey ümmīdgāh-ı teşne-lebān-ı 11a serserī 
Fātiĥadan ħātimeye dek zaĥm-keş-i mısŧar-ı taĥķīķ olduġum nefsü’l-
emr bir şehenşāh-ı vālā-gevher ve bir cihān-penāh-ı Ǿažamet-perverüñ 
vaśf-ı cemīl ü medĥ-i celīline tevessül içündür ki evśāf-ı meźkūre-i 
maǾdūde ednā çākerinde mevcūde olup źāt-ı hümāyūnına münĥaśıra 
evśāf-ı maħśūśa vardur ki ĥadd ü Ǿadd mümkin degül ve Ǿöşr-i 
Ǿāşirine mülūk-i māżiyeden biri nāǿil olmaduġı ittifāķīdür. Pādişāhān-ı 
Ǿaśr u zamān fermān-ber-i emri deryā-yı aħđar deryā-yı cūdından bir 
reşĥa-i kemteridür. Perverde-i ħ˘ān-ı inǾāmı olanlar Ĥātem ü 
Bermekīye ŧaǾne-zen-i istihzā ve ĥalķa-be-gūş-ı ġulāmı olanlar MiǾan 
u Fađlūna ķahķaha-kār-ı taǾrīż-nümādur. Keyħüsrevān-ı zamān 
cenībe-keş-i ıśŧabl-ı devlet-meǿābı olmaġı minnet ve ħavāķīn-i Ǿaśr u 
evān ġāşiyedār-ı rikābı olmaġa pür-raġbetdür. Li-münşiǿihi:  

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 
O bir şāh-ı mükerremdür ki Mevlā  
Aña bī-ĥadd Ǿaŧālar itmiş iǾŧā 
Beyān olmaz anuñ aħlāķ-ı źātı 
Śayılmaz ĥāśılı ĥüsn-i śıfātı 
Anuñla faħr ider taħt-ı selāŧīn 
Odur ser-defter-i cümle ħavāķīn 
Cebīninde nümāyān nūr-ı Aĥmed 
Derūnı mažhar-ı ĥubb-ı Muĥammed 
MuǾīn-i şerǾ-i pāk-i Aĥmedīdür 
Mülūküñ erşedidür emcedidür 
Gürūh-ı bendegānuñ aĥķarıdur 
Nažīf-i bende Ǿabd-i kemteridür 
Olup taħt-ı saǾādet üzre ķāǿim 
Śafā vü źevķ u Ǿıyşı ola dāǿim 

Neŝr: Perveriş-yāb-ı niǾam-ı şāhāne ve milǾaķa-zen-i sofra-i 
mülūkāneleri olduġumuz tācdār-ı Süleymān-şevket şehriyār-ı 
Sikender-ĥaşmet eben Ǿan-cedd velīniǾmetimüz efendimüzüñ medĥ ü 
vaśfından ġayra zebān-dırāz-ı cürǿet olmaķ maĥż-ı küfrān-ı niǾmet 
idügi žāhirdür. Ancaķ nažm:  
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“

”54 

Neŝr: mażmūnınca 11b edā-yı vaśf-ı kerīmānesi bu ŧarz-ı 
ħoş-āyende ile nükte-pīrā-yı śaĥāyif-i āŝār ķılındı.  

 (Sevgilisinin vasfı söz arasında geçtiğinde ay ve güneĢi 

anan âĢık ve kendisine itiraz eden kiĢiye cevap vermesi hikâyesi) 

Bir Ǿāşıķ-ı śādıķ kendü kūşe-i Ǿuzlet-güsterinde pertev-i 
ħayāl-i maĥbūbını zānū-zede-i pīşgāh-ı nažar-ı merġūb ħod-be-ħod 
gāh māh-ı tābende-i evc-i melāĥat ve gāh ħurşīd-i ufķ-ı leŧāfet gāh 
ruħsāre-i cānāneye berg-i gül ü sünbülden niķāb ve gāh serv ü 
ǾarǾardan dem-zen-i vaśf-ı ķāmeti olmaġla ıŧnāb idüp her dem bir 
gūne dāstān-ı nev-peydā ve bir nā-şinīde edā ile gülistān-ı cemālinde 
naġme-serā olurdı. ǾĀşıķ-ı nā-şād kendü źevķıyla ĥoş-ĥāl olup beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Söylesün var ise ol ġonca-femüñ ġayrı sözi 
Güle teşbīh iderem Ǿārıżını işte yüzi 

Neŝr: maķālini manŧūķ-ı nāŧıķa-i ħayāl iderken bīgānegān-ı 
Ǿaşķdan bir sengīn-dil Ǿāşıķ-ı āvārenüñ bu gūne güft ü gūy-ı bī-
şuǾūrāne edāsına nigerān olup ħande-fermā-yı dehān-ı istihzā ve 
ŧaǾne-endāz-ı zebān-ı nā-revā olmaġla didi: “Ey töhmet-i Ǿaşķ ile 
güm-nām ve ey bü’l-heves-i āşüftegī-kām bu efkār-ı jāj-ħāyāne ve bu 
elfāž-ı bī-hūşiyāneden maķśūdına evķātuñı bīhūde iżāǾate Ǿaķl rıżā 
virür mi? Ĥayf ki evķātuñı hevā vü hevesde itlāf ve nuķūd-ı Ǿömrüñi 
ġafletde isrāf eyledüñ” diyü müteǾaśśıbāne beyt: 

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 
Oķur Ķurǿān u İncīl ü Zebūrı 
ǾAceb taķvāsı var ammā ki śūrī 

Neŝr: ŧarīķasınca rāh-ı zühd ü śalāĥdan birķaç kelimāt-ı 
ġayr-ı vāride ile dil-rīş-i mezbūrı tekdīr eyledükde bu gūne leb-küşā-yı 
muķābele olup didi: “Ey nā-şinās-ı Ǿaşķ-ı cānān ve ey nā-fehm-i 

zebān-ı Ǿāşıķān 12a māh u āfitābı źikrümden ġarażum yād-āverī-i 
ruħsāre-i cānāndur. Gül didüm cānānumuñ leŧāfet-i rūyını taħayyül 
eyledüm. Sünbül źikr itdüm būy-ı gīsūsın murād serv ü ǾarǾardan 
ķāmet-i raǾnāsını yād eyledüm. Beyt: 

 

 

                                                 
54 Güzellerin vasfının, baĢkaları tarafından söylenmesi daha hoĢtur. 
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mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Ķadd ü Ǿiźār u ħaŧŧ-ı dil-ārāyı ŧālibiz 
Ne serv ü ne gül ü ne semendür murādumuz 

Neŝr: Eger benüm zebān-ı Ǿaşķumdan fehmüñ olsa benden 
vaśf-ı cānāneden ġayrı bir söz işitmezdüñ” diyü ħatm-i kelām ve ĥarīf-
i muǾārıżı ilzām idüp kendü ĥāline iştiġāl eyledi. 

(MelekĢâh’ın güzelliğinin kemale ulaĢıp Gülrû’ya aĢkını 

izhar etmesi ve Gülrû’nun da onu av ve aldatma ile ona hile 

yapması) 

Çün ki Melekşāh esbāb-ı ĥüsn ü cemālde resīde-i ĥadd-i 
kemāl olup ħurşīd-i tābdārı ķurś-ı āfitābe-i ŧarāvet ve māh-ı rūy-ı 
zībāsı bedr-i münīr-i ufķ-ı behçet olduġı Gülrū-yı çeşm-i verīdeye 
meh-tābe-i ketān-ı śabr u taħammül olmaġla beyt: 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Hezār zaħm-ı ġama cilve-gāh iken göñlüm  
Fütāde-i heves-i merhem olmasun n’olsun  

Neŝr: edāsını edā ve MısraǾ:  

“ǾĀşıķ odur ki Ǿāşıķ ide yārı kendüye”  

meǿālini icrā mülāĥžasıyla Melekşāh-ı pā-der-hevāyı pā-
beste-i zencīr-i Ǿaşķı itmek sevdāsında oldı. Egerçi mīve-i şāħsār-ı 
vuślatı bülend ve rişte-i ārzū-yı Gülrū ol mīve-i nā-çīdeyi fürū-bürde 
itmege kūteh-kemend idi. Ammā  

(

) 

 (Hz. Yûsuf‟un her nereye bakarsa onun suretini görüp ona 

meyletmesi için halvet yerinin her duvarına kendi resmini tasvir 

ettiren Züleyhâ‟nın hikâyesi) 

Züleyħā Ǿaşķ-ı Yūsuf ile kūşe-nişīn-i telehhüf olduķda 
Ĥażret-i Yūsuf-ı Ǿiśmet-dāmen berçīde-dāmen-i Ǿiffet-i meǿmen 
olmaġla nažm: 

“  

”  55  

                                                 
55 Ben sevgilinin yüzünü istiyorum; duvardaki nakıĢla ne iĢim var. 
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Neŝr: diyerek ol şāhid-i 12b Ǿaşķ-be-ser Züleyħā-yı 
fitneger ķulūb-ı śūfiyān gibi naķş-ı taǾalluķdan āzāde bir ķaśr-ı nādīde 
vü sāde yapdırup cevānib-i erbaǾasında dīvār u cüderānına kendü 
śūret-i dil-firībini taśvīr ve Ĥażret-i nübüvvet-bürhānı yanında āġuş-
küşā-yı teslīm olmaķ śūretinde naķş-zede-i dīvār-ı tezvīr itdürdi. Tā ki 
Yūsuf aleyhisselām bu naķş-ı nā-revāyı gördükde Züleyħāya meyl-i 
ŧabǾı žuhūr idüp bu taķrīb ile pā-nihāde-i teslīm ü rıżā ola diyü ol ķaśr-
ı fitne-nuķūşda envāǾ-ı zīb ü zīnet ile zīver-efzā-yı ārāmgāh u ķarār ve 
bāzū-figen-i bālīn-i teraķķub u intižār olmaġla beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Dilden nuķūş-ı ġayr çehān oldı gelmedi 
Āŝār-ı ġam Ǿazīz-i cihān oldı gelmedi 

Neŝr: diyerek Ĥażret-i Yūsufı daǾvet ve ŧaraf ŧaraf nümāyiş-
efzā-yı ĥüsn ü behçet oldı. Vaķtā ki şeġafħāne-i ķuśūr-māyesine 
ķadem-nih-i icābet ve mıśraǾ: 

“ ”  56  

mefhūmın levĥ-i kitāb-ı ħidmet eyledi. Züleyħā daħi perde-
ber-endāz-ı ĥicāb ve zānū-ber-maķām-ı ħiŧāb olmaġla beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Ey mest-i Ǿaşķ verd-i nihānı bilür misün 
ǾAşķuñ ne ĥālete ķodı cānı bilür misün 

Neŝr: meǿālini muķaddime-i Ǿarż-ı merām idüp ŧālib-i 
vuślat-ı dildār olduķda Yūsuf-ı Śıddīķ bu güft ü gūyı istimāǾ ve 
revzene-i derūn-ı feyżnākinden pertev-i mihr-i hemm ü ārzū iltimāǾ 
eyledi. Lākin bürhān-ı pāk-dāmenī-i peyġamberī cārūb-ı ħār u ħasi 
teng-rāh-ı nā-sezā-verī olup cebīn-be-ķafā-yı teslīm ü rıżā ve pāy-
endāz-ı bīrūn-ı ħalvet-serā oldı. Bināberīn Gülrū daħi murġ-ı pāk-
pervāz-ı ħāŧır-ı Melekşāhı rübūde-i dām-ı tezvīr itmek sevdāsıyla 
günbegün kendüye vesme-ŧırāz-ı ebrū ve libās-pūş-ı zerrīn-ķāmet-i 

13a dil-cū ve her gün bir revnaķ-ı tāze ile cilvegāhında Ǿaşķ-bāz ve 
envāǾ-ı muǾāmelāt-ı fitne-girāne ile şīve-sāz olduķça Melekşāh daħi 
bi-ĥasebi’l-beşeriyye beyt: 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
Cilve itme öldüm ey rūĥ-ı muśavver el-amān 
Ŧarz-ı reftāruñla ķopdı şūr-ı maĥşer el-amān 

Neŝr: zemzemesin tekrār iderek bi’l-āħare Ǿāşıķ-ı ser-bāz ve 
āşüfte-i źevķ u niyāzı oldı. MıśraǾ: 

“Ol hümāya Ǿāķıbet dām eyledi rām eyledi”  

                                                 
56 Onu niçin dost ediniyorsun? 
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Ancaķ Melekşāh her vechile Ǿāķıbet-endīş ü Ǿāķil ve Ǿiśmet-
vaķārda kāmil olmaġla her ne ķadar ki mest ü serāsime-i maĥabbet ve 
bī-hūş-ı dārū-yı meveddetī ise de yine āteş-i Ǿaşķını zīr-i ĥākister-i 
nihānī iderdi. Ammā beyt: 

mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 
ǾĀşıķlıġuma şāhid-i Ǿādil mi degüldür  
EvżaǾ-ı ĥazīnümle ġarībāne nigāhum 

Neŝr: vefķınca muǾāmele-i Ǿaşķ-bāzāne ve nigāh-ı bī-
ħūdiyāne şāhbāz-ı ħāŧır-ı Melekşāh-ı ħoş-ħū bāz u figen-i Ǿaşķ-ı Gülrū 
olduġını ĥis eyledükde nažm: 

“

ۀ ”57 

Neŝr: medlūlınca ol fitne-cūy-ı bī-şekīb tekrār teşmīr-i sāķ-ı 
mekr ü firīb idüp beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Hiç maĥabbet gibi cevher olmaz 
Böyle dil alıcı dilber olmaz 

Neŝr: edāsıyla bir gice ħalvetħāne-i Melekşāhda basŧ-ı kilīm-
pāre-i buķalemūn idüp envāǾ-ı nāziş ile āġūş-ı nevāzişini ĥamāǿil-i 
gerden-i muǾānaķa itdi. Melekşāh daħi beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Dāne-i ħāline baķ cennet-i ruħsārında 
Nice śabr eylesün Allāhı severseñ ādem 

Neŝr: diyerek dāne-çīn-i ħāl-i ruħsāre-i dildār 

“

”
 58
 

mefhūmını edā iderek śahbā-keş-i laǾl-i ābdār-ı yār olmaġa başladı. 
YaǾni beyt: 

mefǾūlü mefāǾilün feǾūlün 
Ol iki nihāl-i al-gūn-pūş 
İtdi biri birini der-āġūş 

Neŝr: 13b Lākin mücerred būs u muǾānaķa ile ķanāǾat 
itmeyüp ŧarafeynden daħi ārzū-yı vuślat der-kār ve her biri ŧalebkār-ı 
būs u kenār olmaġın giderek birbirlerine beyt: 

mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün 

                                                 
57 Yakınlık eseri görününce, iĢtiyak cazibesi artar. 
58 Bardaktan süt içmek, göğüsten süt emmekten daha iyidir. 
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Ne reftārında ol şūħuñ ne güftārındadur ĥikmet 
Nezāketle küşād-ı bend-i şalvarındadur ĥikmet 

Neŝr: meǿālini īmā ile berçīde-i liĥāfe-i şerm ü ħaclet ve ber-
ŧaraf-sāz-ı ħavf u ħaşyet olup bend-küşā-yı kemer ü miyāne 
olmalarıyla āmīħte-i şīr ü şeker eyleyüp bāzār-ı viśālde ħarīdār-ı 
metāǾ-ı kām ve endāze-i şümār-ı dībāce-i merām dād u sited der-kār 
ve her biri mest-i bāde-i vuślat-ı nā-güvār oldılar. Ammā beyt: 

 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Verā-yı perdede yaķdı çerāġ-ı ħūrşīdi 
Ħayāl-bāz-ı zamāne ne gösterür görelüm 

Neŝr: Sepīde-dem ki ħaŧīb-i ħorūs-ı seĥerī Arabī  

“

”  59  

meǿāliyle ħuŧbe-pīrā-yı minber-i nevĥa-gerī olduķda cāme-ħ˘ābından 
Melekşāh daħi nīm-mest ü kec-külāh ħumār-ālūd-ı bezm-i düşīne-i 
Ǿişret çeşm-i mesti nīm-ħ˘āb-ı şebāne-i vuślat olarak bīdār ve 
ārzūmend-i gül-geşt-i gül ü sünbülzār oldı. Gülrū daħi beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Düşdükçe mažhar-ı nigeh it dil-figārıñı 
Gözden bıraķma bende-i bī-iǾtibārıñı    

Neŝr: edāsıyla Melekşāhdan cūyende-i iltifāt u nevāziş 
olduġında  

ۀۀ

(KarĢılıklı ġakalaĢan Bedevî ile Bağdâd Halîfesinin 

Hikâyesi)  

Bādiye-peymāyān-ı ǾArabdan bir ǾArab-ı laŧīfe-meşreb 
ħūşe-çīn-i ħırmen-i iĥsān-ı ħalīfe-i zamān olmaķ ümidiyle şehr-i 
Baġdāda Ǿazīmet ve bārgāh-ı ħalīfeye duħūle dest-res-i müknet 
olduķda ħalīfe-i mihmān-nevāz ǾArab-ı tenhā-revi kendü mihmān-

serā-yı luŧfında simāŧ-keş-i müvāsāt 14a olup60 milǾaķa-zen-i 
maǾiyyet ve öñlerine bir ŧabaķ bālūde gelmekle şīrīn-meźāķ-ı çāşnī-i 
ülfet olduķlarında ǾArab-ı beşāşet-rū leb-küşā-yı laŧīfe-gūyī olup didi: 
“ey ħalīfe-i zamān ĥālā Allāhü źü’l-celālle muǾāhede eyledüm ki 
baǾde’l-yevm āsitānuñdan ġayrda gelū-bend-i gürsinegī olmayup bu 

                                                 
59 GüneĢ doğup kuzey rüzgârı esti; vakit yaklaĢtı ve güzellik ortaya çıktı. 
60 Cümlenin akĢına göre “idüp” olması daha uygundur. 
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ħ˘ān-ı bī-kerān-ı luŧfuñdan bālūde-ħ˘ān-ı iltifātuñ olam” didükde 
ħalīfe ĥaž eyleyüp didi: “Ey ǾArab-ı leŧāyif-meşreb her vaķt bu 
ķapularda icāzet-yāb-ı duħūl olmaķ olmaz. Gāhīce bir māniǾ 
žuhūruyla der-bānlarımuz ķomayalar. Pes Ǿahdüñ şikest olmaķ lāzım 
gelür. Tevekkelī muǾāhedeye cürǿetüñ cürǿet-i fużūlāne olmuş olur” 
diyü taĥrīk-i silsile-i mülāŧafa idüp ħāŧır-ı ǾAraba daġdaġa-baħş-ı kesr-
i Ǿahd ü peymān olduķda ǾArab-ı ĥāżır-cevāb daħi “ey ħalīfe-i 
nevāziş-meǿāb ben bu Ǿahdümi yirine getürmekde ŝābitü’l-ķadem olup 
her gün mülāzım-ı dergāhuñ ve icāzet-cūy-ı duħūl-i bārgāhuñ olmaķda 
taķśīrāt itmem. Eger ruħśat-dih-i duħūl ve ħ˘ān-küşā-yı ķabūl 
olmazsañuz taķśīrāt sizden žuhūr ider benden śudūrı ne iĥtimāl” diyü 
ŧayy-ı naŧǾ-ı muśāĥabet-i leŧāyif-iştimāl eyledi. Melekşāh daħi beyt:  

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
Hiç ola mı cān u dil elde ķoya dāmānuñı  
Ey boyı servüm boyuñca görmüşem iĥsānuñı 

Neŝr: diyü zencīr-i girih-gīr-i gīsū-yı Gülrū pāy-bend-i 
Melekşāh-ı sāde-rū olmaġla nažm:  

“

”  61  

Neŝr: vefķınca tecerrüd-güzīn-i taǾalluķ-ı dīgerān ve nişīn-i 
ŧarabħāne-i cānān olup gāh dendān-zen-i mīve-i ābdār-ı şeftālū ve gāh 

ħūger-i vuślat-ı 14b yār-ı dil-cū olmaġın şām u seĥer zānūbezānū-yı 
Ǿişret ve pehlūbepehlū-yı vuślat olmaġla li-münşiǿihī:  

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Ne peder dāǾiyesi ķaldı ne fikr-i devlet  
Cümlesin itdi fedā ol şeh-i ālūde vü mest 

Neŝr: seng-i hevā ile sebū-şiken-i Ǿırż u vaķār ve Ǿaķīb-ı 
bīdārīde lāzıme-i dest-būsī-i pederini ferāmūşkār olup Ǿıyş u śafāsında 
ve nefsi hevāsında idi. Ancak mıśraǾ: 

“Sipihr geçer düşüñ devri bir ķarāra degüldür” 

mefhūmınca çün ki pederi şāh-ı miķdār-şinās Melekşāh-ı 
hevā-istīnāsuñ bu gūne muǾāmele-i bīgāne-meşreb ile ālūde-i lehv ü 
ŧarab olduġından kendüye mezāĥim-i daġdaġa vü infiǾāl ve dāǾiye-i 
vuķūf-ı ĥāl žuhūrıyla ıŧŧılāǾı içün Melekşāha ādemler gönderüp 
aĥvālini tecessüs itdürmekle pür-teşvīş ü keder muntažır-ı ħaber oldı. 
Vaķtā ki Ǿişret-serāy-ı Melekşāha varduķlarında şehzādeyi mest ü 
şeydā birbirleriyle ķadeĥ-peymā ve dāǾī-i vuślat der-kār ve her biri 
āġuş-küşā-yı būs u kenār dünyā gözlerinde dāne-i ħardal ve çirk-āb-ı 

                                                 
61 Tecerrüd gösterme cüreti iyidir. Özellikle arkadaĢ uğrunaysa… 
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ālūdegī ile pā-der-vaĥāl gördiler. Bu ĥāl-i ĥayret-meǿābdan herkes 
engüşt-gezā-yı istiġrāb olup vuķūǾ-ı ĥāli bārgāh-ı şāha iǾlām ve 
şehzādelerinüñ āteş-i Ǿaşķla maĥrūru’l-fuǿād olduġın ifhām 
eylediklerinde şehriyār-ı ġayret-kīş Melekşāhuñ aĥvālinden ħaberdār 

olınca “ ”  62 mıśdāķı āşikār oldı. Pes bu ħaber-i ĥayret-

eŝerden ĥazīn ü ġamnāk ve ĥār ħār-ı hecr ile cāme-i ārāmı çāk olup 
nūr-ı dīdesinüñ bu güźergāh-ı Ǿaşķ-ı mecāzīden güźer ve menzil-i 
resīde-i ħalāś olmasıyla bī-keder olması bābında maĥremān-ı esrār-ı 

devlet ve śāĥibān-ı umūr-ı 15a salŧanat ħuśūśā ol ĥakīm-i feylesof-
tedbīr ve üstād-ı Eflāŧūn-nažar ile meclis-sāz-ı istişāre olduķda tedbīr-i 
ħalāśında her biri leb-küşā-yı ķīl ü ķāl ve envāǾ-ı vehm ü ħayāl 
eyledikçe ĥakīm-i pür-fehm ü tedbīr levĥ-i zānūsın āyīne-i tefekkür 
eyleyüp beyt:  

feǾilātün mefāǾilün feǾilün  
Ķadr-i ĥācetce söyleyüp de sükūt 
Cümleden Ǿāķılānedür ĥaķķā 

Neŝr: mażmūnını düstūrü’l-Ǿamel itmekle ser-be-mühr-i 
sükūt istimāǾ-ı ķīl ü ķālleriyle dil-ħırāş u mevķūf-ı mevķıf-ı daġdaġa 
vü telāş idi. Çünki idāre-i keǿs-i münāvebe ile nevbet-i cürǾa-nūşī-i 
muśāĥabe ĥakīme geldi bu gūne śahbā-be-dest-i taĥķīķ olup didi: 
“Egerçi sevdā-yı maĥabbet teǿŝīr eyleyen göñle endīşe-i tedbīr bī-
hūdedür lākin cümleden muķaddem şehzādemize iǾmāl-i ķāǾide-i 
erbāb-ı fıŧnat olunup kendüye naśīĥat içün meclis-i ħāś-ı şehriyārīye 
daǾvet olunsun naśīĥat-ı fevāǿid-i bī-şümārı münderice vü menāfiǾ-i 
bisyārı mündemicedür. Bā-ħuśūś şehzādemüz źekā vü kemālde Ǿaķl-ı 
ĥādī Ǿaşere ve śıyānet-i Ǿırż u vaķār ile sirişte bir vücūd-ı aśālet-
gevherdür. Şimdiki ĥālde aña naśīĥatden ġayrı nefǾ virür bir şeyǿ 
yoķdur” diyü ħātime-bend-i risāle-i taĥķīķ olduķda herkes bu nüsħa-i 
rāy-ı ĥaseneye taķrīż-nüvīs-i taśdīķ olmalarıyla bi’l-āħare Melekşāhı 
pīş-i şāha daǾvet eylediler. Şehriyār-ı Cem-cenāb daħi ciger-kūşesine 
imāle-i rūy-ı ħiŧāb idüp didi: “Ey şemǾ-i ŧarab-efrūz-ı eyvān-ı peder ve 
ey bedr-i münīr-i ufķ-ı ĥüsn-i siyer gevher-i vücūduñla efser-i 
iftiħārum mükellel žuhūruñla āyīn-i salŧanatum mükemmel mihr-i 
ruħsāruñla merdümek-i çeşmüm rūşenā ħurşīd-i Ǿiźāruñla revzene-i 
ümmīdüm pür-żiyādur. Dīde-i ĥayātum ħāb-ālūd-ı memāt olmazdan 

muķaddem gözüm 15b baķaraķ seni taħt-ı iclāle iclās ve kendüm bir 
kūşede āsūde-nişīn-i daġdaġa-i umūr-ı mülk ü nās olmaķ isterüm. 
Ĥālā fütāde-i hevā vü hevesi ve rūz u şeb enīs ü hem-nefesi olduġuñ 
Gülrūnuñ firīfte-i reng ü būyı olmak ile güm-geşte-i rāh-ı đalāl ve 
esīr-i gīsū-yı şāhid-i bī-māl olmaķ saña düşmez. Beyt:  

 

                                                 
62 Zaman hangi bolluğu bozmamıĢtır? 
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mefūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Zinhār virme şāhid-i bāzāra göñlüñi  
Ĥüsn ü cemālde meh-i KenǾān olursa da  

Neŝr: Bu gūne evżāǾ-ı ġayr-ı maķbūle ile kendüñi hedef-i tīr-
i levm itmege revā görmeye. Ey nūr-dih-i dīde-i ĥayātum Gülrū 
didügüñ egerçi kendü baġımuzdan ser-zede bir rez-i duħter-i fitne-
engīzdür lākin lāzıme-i Ǿırż u vaķār ve tekmīl-i nāmūs-ı salŧanat-
medārānı fedā idüp kendüñi melūm u medĥūr itmeden rehā itmek 
vech-i vecīhdür. Bu sevdā-yı ħāmdan fāriġ ol. Beyt: 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Būy-ı gül gibi evveli ħoşdur 
Śoñı ammā zükāma bāǾiŝ olur 

Neŝr: Ǿaşķ-ı mecāzī ķanŧara-i ĥaķīķatdür. Ķanŧara güźergāh-ı 
sübül-i iķāmete śāliĥ degül bir püldür. Bu pederiñi hengām-ı pīrīde 
pāymāl-i ġam u melāl ve ħāŧır-āzār-ı ĥüzn ü infiǾāl eyleme” diyü 
levāzım-ı naśīĥat-ı müşfiķāneyi edā Melekşāh daħi gūşdār u ıśġā 
eyledükde dest-i pederini būsegāh-ı şifāh-ı şermsārī ķılup didi: “ey 
şāħsār-ı ĥadīķa-i ĥayātum ve ey bār-āver-i naħl-i Ǿizzetüm ber-āverde-
i dest-i ġavvāś-ı keremüñ olan leǿālī-i nuśĥ u pendüñ zīb-i sāmiǾa-i 
hūşumdur. Arabī: 

“

”  63  

Bu ĥālet-i ġayr-ı marżıyyeden ben rāżı degül fikr-i Ǿāķıbet-i 
ĥālile maĥzūnum ammā beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 

Kākülüñ çözdi o meh açdı livā-yı ĥüsnin 

BaǾd-ez-īn śabr u ķarār-ı dile yā hū yā hū 

Neŝr: meǿālince Ǿaşķ ile āşüfte-dil olaldan berü Ǿinān-ı 

iħtiyārum 16a elde degül. Ķabūl-i mevǾižada pā-der-gilüm. Çeşm-i 
cānān-bīnüm ne vaķt ki müşāhede-i cemāl-i yār ile rūşen-ger olur 
nigāh-ı raġbetümde bütün dünyā źerreden kemterdür” diyü şīrāze-
bend-i risāle-i cevāb olduķda pederi daħi pençe-ber-dehān-ı ħāmūşī 

olup “ ”  64
 manŧūķınca hakīm-i rāst-maķālden daħi 

Melekşāh ĥaķķında cūyā-yı naśīĥat olduķda ol daħi nāħun-ı ser-tīz-i 
ĥikmet ile ĥall-i Ǿuķāl-i pāy-ı meskenet idüp didi: “ey nev-bāde-i 
bāġzār-ı kühen ve ey bülbül-i naġme-serā-yı gülzār-ı süħan ħayr-ı 

                                                 
63 Bana samimi bir Ģekilde nasihat ettin; ama ben onu dinlemedim. Azarlanan 

âĢık suskundur. 
64 Ġlmi büyük adamların ağızlarından alınız. 
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ħalef-i mülūk-i pīşīn nūr-ı ĥadeķa-i pādişāhān-ı salŧanat-mekīnsin 
sīneñi nuķūş-ı śuverden pāk ve āyīne-i derūnuñı müşāhede-i şāhid-i 
maǾnā ile tābnāk eyle. Sīneñ gencīne-i gevher-i meǾānī ve āyīneñ 
nažargāh-ı çeşm-i emānī ola. Yoħsa şāhid-i śūrī pür-Ǿayb u Ǿār ve 
dāmen-i źilleti ālūde-i ġubār-ı heves-şiǾārdur. Şehvet-i nefsüñi zīr-i pā 
ve kendüñ mānend-i ħūrşīd evc-i Ǿalāya irtiķā eyle. Eben Ǿan-ced taħt-
ı emcedde Ǿālī-rütbe vü şarķ u ġarbda nām-āver ü pür-kevkebesin. 
Ārzū-yı nefsile kendüñi pest ve seng-i hevesle şīşe-i Ǿırżuñı şikest 
eyleme. ǾUlüvv-i şānuñı fikr idüp sāye-miŝāl alçaķlarda gezme. Ħorūs 
u müǿeźźin hikāyesi ki niçe ĥiśśeyi müştemile bir ķıśśa-i şāmiledür 
gūş-zed-i istimāǾuñ olmadı mı?” didükde Melekşāh daħi “ne gūne 
śūret-bend-i naķş-ı žuhūr olmışdur istimāǾıyla ola ki ĥiśśedār olam” 
diyü çeşm ü gūş-ı cūyendegī olduķda ĥakīm-i ĥikmet-şiǾār daħi āġāz-ı 
ķıśśa-i Ǿibret-āŝār idüp didi: 

Ĥikāyet-i Ħorūs u Müǿeźźin 

Bir ħorūs-ı vaķt-şinās bāng-zed-i vaķt-i taǾayyün-istīnās 

olduġında bir müǿeźźin didi ki 16b “ey ħorūs-ı śayĥa-meǿnūs senüñ 
gibi vaķt bilür bulınmaz. Sen ķadar fevāt-ı vaķtden bir ħıred ķorķmaz. 
Bu mertebe dānāyī ve naġme-serāyīde mekānuñ küngüre-i Ǿarş-ı berīn 
ve śaña fevķ-ı semāda mekīn olmak lāyıķ idi. Ne ĥāletdür ki bu 
mezbelegāh-ı fenāda minķār-zen-i cīfe-i nā-revāsın” didükde ħorūs-ı 
fürķat-sürūd bu gūne nevĥa-ger-i cevāb-ı mevrūd olup didi: “belī yine 
de menzilgāhum evc-i Ǿalā ve iǾtibārum cümleden aǾlā idi lākin 
mütābaǾat-ı nefs ü şehvet ile bu ħākdān-ı tīrede rütbem pest oldı. Eger 
hevā vü hevesi yek-nefes güźer eylesem bu alçaķlarda ne gezerdüm. 
Riyāż-ı ķudsde maĥrem ve ħorūs-ı Ǿarş ile hem-dem olurdum. Li-
münşiǿihi: 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Āh elinden bu nefs-i bed-murāduñ 
Olmuş-iken maķarr-ı riyāż-ı beķā 
İndirüp bu basīŧ-ı ġabrāya 
İtdi menzilgehüm ħażīż-i fenā 

Neŝr: meǿālini źeyl-i sürūd-ı cevāb ve müǿeźźin-i sāǿilden 
refǾ-i iştibāh-ı bā-śavāb idüp yine dümdār-ı mākiyān-ı hevā ve şend-
rīz-i cīfe-i fenā olmaġa gitdi. İmdi ey şehzāde-i āzāde bu ķıśśadan 
ħiśśe-gīr-i Ǿibret olup hem-çü ħorūs-ı źillet-meǿnūs kendüñi ħāk-i 
meźelletde pāymāl ü meslūs itme” didükde bī-çāre Melekşāh daħi 
sirişk-rīz-i çeşm-i ĥamiyyet ve ħūn-feşān-ı dīde-i ġayret olup didi: “ey 
üstād-ı ĥikmet-ābād ve ey ħāce-i fıŧnat-bünyād ravża-i kelām ü 
pendüñden būy-ı ĥikmet şemm eyledüm. Feyż-i luŧfuñla debistān-ı 
terbiyyetinüñ şākird-i kemterīniyem. Söyledigüñ cümle kelimāt-ı pür-
Ǿibret dür-i nā-süfte-i deryā-yı ĥikmetdür. Lākin miŝķab-ı ķabūlile 
āvīze-i gūş-ı hūşum itmekde ķudretüm yoķdur. Zīrā beyt: 
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mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 
Dil ŧıflı ki āvāreligüñ leźźetin aldı 
Ħayr itmez o bir daħi debistān-ı ümīde 

Neŝr: Āvāre-i gūy-ı Ǿaşķ-ı cānān 17a bir daħi ārām-ı 
mekān-ı Ǿaķl u sāmān ider mi? Ārām-ı cān u dilümden bir laĥža cüdā 
olmaķdan ħākister-pūş-ı külħan-ı felāket olmaķ cānuma minnet ve 
mādām ki bu teng-serāy-ı fānīde cürǾa-nūş-ı ĥāyātam mıśraǾ: 

“ ”  65  

mıśdāķınca Gülrūdan ferāġat nice mümkin Ǿaşķ bir derd-i 
nāgehānīdür ki şāh u dervīş yeksān ve meŧālib-i heme muvāśalat-ı 
cānāndur. Bu ħaste-i fürūmāndeye Ǿarż-ı dārū-yı dermāndegī maĥż-ı 

ħayāldür. “ ”  66 diyerek zebān-dırāz-ı taǾrīż olduķda 

Melekşāhuñ ķabūl-i mevǾiža itmesinden meǿyūs olmaġla kendü ĥāline 
ķoyup āstīn-efşān-ı taǾarruż-ı naśīĥat-meǿnūs oldılar. Egerçi 
Melekşāh-ı ālūde-dil pederi şehriyār-ı ġayret-perver ve ĥakīm-i 
ĥikmet-eŝer ile bu gūne bī-bākāne muķābele-i fużūlāne idüp rū-
gerdān-ı ķabūl ve Ǿādet-i meǿlūfesi üzre vuślatħānesine ħutve-endāz-ı 
duħūl oldı lākin ol gice śabaĥlara dek encüm-şümār-ı elem ve Ǿālem 
gözine zindān-ı ġam olmaġla endīşenāk Ǿāķıbet-i ĥālini fikr ile sīne-
çāk olup tedbīr-i kārında hezār gūne fikr ile fetīle-fürūz-ı śabāĥ oldı. 
Ħançer-i levm-i lāǿim derūnını pür-yāre ve bu gūne hedef-i tīr-i ŧaǾn u 
taǾrīż olduġından āvāre olup mıśraǾ: 

“Yā seferdür yā taĥammül ikiden ħālī degül” 

diyü iħtiyār-ı sefer ile ġurbet-nişīn-i iķlīm-i bīgānegī 
olmaķdan ġayrı ile çāre bulamayup ol gün Gülrū ile ķavl ü ķarār idüp 
aħşamisi Ǿale’l-ġafle birer esb-i śabā-reftāre süvār ve müteĥammil-i 
bend-i zād u tūşe olup bir ŧarafa firār eylediler. Birbirlerine ise beyt: 

mefūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 

Pīş-i nesīm-i Ǿaşķa 17b düşen kāh-ı kemterüz 
Gerd-i ġamuz nişeşte-i dāmān-ı ĥayretüz   

Neŝr: edāsıyla rīg-i beyābān-ı felāket ile ālūde-dāmān-ı 
ġurbet olup beyt:  

mefūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Pūyā-yı şāh-rāh-ı maĥabbet olup gider 
Hergiz göñül ne bedraķa ne reh-nümā bilür 

Neŝr: diyerek bu ĥāl üzre tāziyāne-zen-i tevsen-i iķdām ve 
śaĥrā-neverd-i bādiye-i ālām oldılar. Pes yolları bir deryāya güźer ve 

                                                 
65 Ya ben candan geçeceğim, ya benim canım çıkacak. 
66 Heyhat, soğuk demiri dövüyorsun. 
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verāsına geçmekle āsūde olmaġı muķarrer bildiler. Bir ŧarīķla ol baĥr-ı 
bī-kerānı güźere eŧrāf u eknāfı cüst ü cū iderken śaĥn-ı deryāda bir 
sefīne hüveydā ve gelerek sāĥil-i ķarārda peydā olduķda şehzāde vü 
Gülrū beyt: 

mefūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Śalsun sefīne-i dili baĥr-i melāmete 
Deryā-şinās-ı Ǿaşķ hevādan śakınmasun 

Neŝr: zemzemesiyle keştī-süvār-ı deryā-yı Ǿaşķ ve bād-bān-
küşā-yı zevraķ-ı şevķ olaraķ revāne oldılar. Bir ķaç mil ķaŧǾ-ı mesāfe 
iderek miyāne-i baĥrde bir dıraħtistān-ı çemen-ārā ve bir bīşe-zār-ı 
ħāŧır-küşāya uġrayup nevāĥī vü eŧrāfında maĥbes-sāz-ı Ǿişret olur 
nüfūs-ı ādemiyāndan bir ferd olmamaġla kendülere ķarārgāh bilüp 
kenārında lenger-endāz-ı keştī-i bād-reftār ve der-Ǿaķab pā-nihāde-i 
geşt ü güźār oldılar. VāķıǾā bir naħlistān-ı cān-fezā idigi ŧaraf ŧaraf 
murġān-ı ħoş-elĥān-ı naġme-pīrā-yı bālā-yı dıraħtān ve her dıraħtuñ 
zīrinde hem-leźźet-i kevŝer bir cūybār revān olup berg-i şāħları hem-
çü bīd-i mecnūn ser-fürū-bürde-i kenāre-i cū ve eŧrāfında mīve vü 
bārları rīħte-leŧāfet-i firdevse ŧaǾne-endāz-ı āb-ı rū idi. Li-ġayrihi: 

müfteǾilün müfteǾilün fāǾilün 
Bir İrem-i ħurrem-i źātü’l-Ǿimād 
Ġayret-i śad cennet-i Şeddād u ǾĀd 
Olsa eger Çīne nesīmi vezān 
Śūret-i Mānīye virür tāze cān 

Çeşme-i ĥayvān 18a gibi cūlar revān 
Ħıżr u Sikenderler alur tāze cān 

Neŝr: Çün ki cān u dil ber-leb-āmede ol iki yār-ı ġurbet-dīde 
böyle maĥall-i pür-śafāyı gördiler. Kendülerine ĥayāt-ı tāze ĥāśıl olup 
ķıŧǾa: 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Śanmañuz kim diyār-ı ġurbetde 
Kişi mesrūr olup śafā sürmez 
Dūr olur gerçi kim aĥibbādan 
Hele aǾdā yüzin daħi görmez 

Neŝr: manŧūķınca bir bün-i dıraħt u cūybārı cāy-ārām u ķarār 
idüp ŧarĥ-ı bezm-i Ǿişret iderek źevķ u Ǿālemlerinde bāde-nūş-ı sāġar-ı 
ülfet ve ķadeĥ-peymā-yı meclis-i vuślat olup peder ü vaŧanı ferāmūş 
ve Ǿırż u devleti yek-gūş eylediler. Çünki şehzāde vü Gülrū Ǿizzet-
serā-yı rāĥatdan reh-neverd-i menzil-i miĥnet olduķlarından ħüddām-ı 
Ǿatabe-i Melekşāh ħabīr ü āgāh oldılar. Bir ŧarafdan şehzādelerinüñ 
firāķ u efkārı ve bir ŧarafdan şehriyārlarınuñ ħavf-ı tīġ-ı cān-sipārıyla 
Ǿālem başlarına teng olup yek-sere ġırīv ü nāle ile vuķūǾ-ı ĥāli 
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şāhlarına ifāde itmeleriyle maķām-ı fermān-berīde üstāde oldılar. 
Egerçi meşreb-i istiġnā-pesend-i şāhāne üzre beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Bir içüm śu ise yu andan elüñ 
Sevdigüñ çün ki ġayra māǿildür 

Neŝr: maķālince śūret-i ġażabını ižhār itmedi. Ammā engüşt-
i ġayreti kemīde idüp reg-i aśālet-i müşfiķānesi cünbīde olmaġla ŧaraf 
ŧaraf cüst ü cū ve nām u nişānların her ŧaraf tekāpū içün ādemler 
taǾyīn eylediler. Lākin bir yirde ħaber ü ĥālleri maǾlūm olmamaġla 
tevsen-i saǾy u ihtimāmların beste-i ıśŧabl-ı yeǿs ü ferāġat itdüklerinde 
raśad-şinās-ı sipihr-tedbīr ĥakīm-i ħūrşīd-mesīr tevcīh-i rūy-ı 

mürācaǾat ve bu kārda 18b cūyā-yı himmet olduķda tesliyye-baħş-ı 
ķalb-i şāhī olup didi: “ey pādişāhum anları ele getürmekde mütekeddir 
olacaķ bir iş yoķdur. Beyt: 

mefāǾīlün mefāǾīlün feǾūlün 
Yaķışmaz sīne-i Cemşīde endūh 
İrişmez rūy-ı mihre dūd-ı enbūh 

Neŝr: Ey şehriyār-ı bende-perver şehzādenüñ tedbīr-i kārı 
vech-i sühūletle mutaśavverdür. Be-her-ĥāl meşāķķ-ı sefer ü ġurbet 
kendüye kār ve bu ĥāle peşīmān u dil-figār olup ŧāǿir-i şevķ-ı vaŧānī 
bāl-küşā-yı hevā-yı aślī ve girifte-ŧabǾ-ı ārāmī-i mekān-ı süflī olmaġla 
bu semte ricǾat ve ķarār-dāde-i bām-ı devlet olur. Nažm: 

“

ۀ ”  67  

Neŝr: Ancaķ el-ĥāletü hāźihī ķanġı encümen feyż-yāb-ı nūr-ı 
teşrīfi ve ķanġı Ǿişretgāh germiyyet-peźīr-i pertev-i luŧfıdur 
maǾlūmumuz olup efkārıyla āyine-i derūn-ı śafvet-nümūnumuzı tekdīr 
itmeyelüm” diyü bir āyīne-i gītī-nümā īcād ü ibdā[Ǿ] eyleyüp şarķ u 
ġarbı pīşinde śūret-bend-i teşāhüd eyledükde gördiler ki bir cāy-ı śafā-
güsterde Ǿişret-sāz ve birbirlerine beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
ǾAşķuñ şarābıdur ķonulan sāġar-ı dile 
Mihrüñdür āb u tāb viren gevher-i dile 

Neŝr: maķālini nuķl-ı meclis-i miĥnet-güdāz eyleyüp 
peymāne-be-dest evgār u ser-mest śūretā birbirlerinüñ müşāhade-i 
rūlarıyla ħoş-ħāŧırlar lākin maġlūb-ı hevā vü ġaflet olmalarıyla 
maǾnen ķāśırlardur. Çün şāh u ĥakīm bu ĥāli muǾāyene eylediler. 

                                                 
67 Yolunu kaybetmiĢ Yûsuf Ken‟ân‟a geri dönecektir gam yeme; hüzünler 

kulubesi bir gün gül bahçesi olacaktır gam yeme. 
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Temādī-i şeġaf u hevālarına sīne-çāk ve āteş-i ġayret ile derūnları 
āteşnāk oldı. Egerçi şehriyār-ı Cem-cāh ve ĥakīm-i ĥikmet-intibāh bu 
ĥāle teselsül-i eşk-i lāle-gūn ile pā-be-zencīr-i cünūn olmaķ 
mertebelerine vardılar. Ammā şehzāde daħi nažm:  

“ 19a 

”  68  

Neŝr: mıśdāķınca gerçi muvāśalet-i dildārile her biri ħoş-dil 
ve bāde-i Ǿıyş u şevķıla mest ü ķanzil idiler lākin her bār yād-ı vaŧan u 
peder rişte-bend-i ħāŧır-ı şehzāde-i ġayret-perver olmaġla beyt: 

fāǾilātün fāǾilātün fāǾilātün fāǾilün 
Gülşenüñ sensüz güli sūzende aħkerdür baña 
Lālenüñ her bergi ħūn-ālūd-ı ħancerdür baña  

Neŝr: meǿālini ħūn-ı çeşmile ser-i saŧr-ı dībāce-i nedāmet-
meǿāl ve ĥamāme-i zebān-ı ĥālile cānib-i pedere irsāl idüp ħod-be-ħod 
tīġ-ı ser-tīz-i levmile sīne-āzār nažm: 

“ ۀ

”  69  

Neŝr: ŧaǾnıyla zebān-dırāz-ı felāket-şiǾār olmaķda idi. Pes bu 
ĥālleri mütemādī ve mütābaǾat-ı hevāları dest-şūyī-yi meyl-i sūy-ı 
vaŧana bādī oluyor. Bir nāme-i fürķat-āmīz taĥrīr ve beyt: 

mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün 
Unutduñ kūşe-i tārīk-i fürķatde bu mehcūrı 
Düşer mi saña böyle bī-vefāluķlar gözüm nūrı 

Neŝr: Ǿunvānını levĥa-ŧırāz-ı dībāce-i dil-peźīr eyleyüp bir 
ķāśıd-ı şevķ-engīz ile irsāl ve bir sāǾat evvel pīş-i şehzādeye vuśūle 
istiǾcāl eylediler. Nāme-ber-i ħoş-siyer daħi sevķ-ı maŧıyye-i şevķ-eŝer 
iderek cāygāh-ı Melekşāha vuśūl ve pīş-i meclisine nüzūl eyledi. 
Teblīġ-i levāzım-ı risāletden śoñra ĥasret-i müşāhede-i rūyiyle gevher-
i ķalb-i şāhī pür-inkisār ve şevķ-ı teşrīfiyle dil ü cān-ı pādişāhī dīde-
dūz-ı rāh-ı intižār olduġını ifāde ile basŧ-ı muķaddime-i niyāz ve 
muntažır-ı cevāb-ı dil-nüvāz olduķda şehzāde daħi beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Dār-ı ġurbetde kişi añduġı demde vaŧanı 
Dil geçer cānları cānlar teni ten pīreheni 

                                                 
68 Yûsuf Mısır padiĢahı olduğunda, “Ken‟ân‟ın bir fakiri olmak daha iyidir” 

dedi. 
69 Öyle iĢler yapmıĢsın ki sonunda piĢman olacaksın ama fayda etmeyecek. 
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Neŝr: mefhūmınca źikr-i vaŧan u peder şemşīr-i şerĥa-rīz-i 
sīne-i pür-keder olmaġla eşk-rīz-i çeşm-i nedāmet olaraķ gāh būse-

kerde-i 19b şefāh-ı ĥasret ve gāh māliş-gāh-ı cebīn-i fürķat idüp 
çeşm-güźār-ı müŧālaǾā olduķda mażmūnı envāǾ-ı nevāziş ü istimāleti 
müştemil ve kemāl-i luŧf u müvālātı muĥtemil bir gül-i ħoş-būy-ı 
ĥadīķa-i uśūl olmaġın zīver-i destārçe-i iŧāǾat ü ķabūl idüp nažm: 

“

”  70  

Neŝr: edāsını cevābnāme ve nažm: 

“

”  71  

Neŝr: mażmūnını manŧūķa-i nāŧıķa-i ħāme idüp pey-rev-i 
ķāśıd-ı ħoş-āyāb ve biñ cānla pā-der-rikāb şitāb olmaġla rū-mālī-i 
pederine vaǾde eyledükde nāme-ber-i pür-meserret ise beyt: 

mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 
Nāmeyle dile bir ħaber-i şevķ-eŝerüm var 
Ol naħl-i vefādan yine bir berg-i terüm var 

Neŝr: mefhūmını ħātime-i ħidmet iderek bir yed-i śabāveş 
rū-be-zemīn-i āsitāne-i şehriyār-ı dil-ħoş olup tebşīr-i ķudūm-ı ferzend 
ile ħidmeti pesendīde vü taĥsīn ve kendüsi nāǿil-i iĥsān-ı dāver-i Cem-
āyīn oldı. Melekşāh daħi ser-be-girībān-ı ħaclet ve gerden-i tīġ-ı 
ħaşyet olaraķ tevbekārāne Ǿafv-cūyāne bārgāh-ı şāha vuśūl bulup 
istiǾfā-yı cürm-i güźeştesiyle ħāk-i pāyını sürme-i çeşm-i dil ü cān 
eyledükde ǾArabī: 

“

”  72  

mıśdāķınca şehriyār-ı maǾźaret-şiǾār daħi kemāl-i ĥüsn-i muǾamele ile 
Ǿöźrini ķabūl ve bu vażǾını teġallüb-i Ǿaşķ-ı nā-śabūra maĥmūl 
buyurup sīne-i merĥamet-sekīnesinde yer ve āġuş-ı kereminde ķadrini 
ber-ter itmekle dü çeşmini būsegāh-ı leb-i ikrām ve himmet-i luŧfını 
nihāde-i dūş-ı iĥtirāmı idüp bi’ź-źāt yanında taħt-ı Ǿizzeti kendüye 

mesken ve āyine-i baħtını 20a śayķal-ı iltifātıyla rūşen eyledi. 

                                                 
70 Senin yüzünün hayali, gözümün gül bahçesine uğradığında gönül ona bir 

nazar attıktan sonra gözün penceresine doğru geldi. 
71 Dost tarafından gelecek iyiliğe dair ümidim var; her ne kadar cinayet 

iĢledimse de onun affedeceğine dair ümidim var. 
72 Merhametli bir kimseye suçlu geldiğinde bağıĢlama rüzgârı bin fersahtan 

esmeye baĢlar. 
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Melekşāh daħi gün-be-gün elŧāf-ı Ǿamīme-i peder ile ħāŧırı küşāde ve 
esbāb-ı ĥaşmet-i mülūkānesi kemā-kān āmāde olup gāh çevgān-bāzlıķ 
ile tevsen-süvār-ı feżā-yı hüner ve gāh kemān-keşlıķ ile āzmāyiş-i 
ŧabǾ-ı necābet-eŝer idüp evķāt u ezmānı sūr u sürūr ve müşāhede-i 
cemāliyle ħāne-i dil-i şāhī pür-ĥubūr idi. Ammā beyt: 

mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün mefāǾīlün 
Göñülden rīziş-i eşkile dāġ-ı ārzū çıķmaz 
Ne deñlü eyleseñ tamġa-yı Ǿaşķı süst ü şū çıķmaz 

Neŝr: diyerek Ǿaşķ-ı Gülrū-yı āşüfte-ŧabīǾatden bir vechile 
dāmen-be-miyān-ı ferāġat olmayup dāǿimā esīr-i nīm-nigāh-ı iltifātı 
ve ķurbān-ı besmelegāh-ı Ǿaşķ-ı ġaflet-nikātı olmaġın yine rüsvā-
geşte-i levm-i melāmet-gūyān olduġı kesr-i Ǿırś-ı salŧanata bāǾiŝ 
olmaġla pādişāh u ĥakīm Ǿaķd-i meclis-i cemǾiyyet ü encümen-ārā-yı 
naśīĥat olup şehzādeye zebān-āver-i ŧaǾn u teşnīǾ ve bir zen-i nā-
mihribāna hevādārlıġıla ķadrini tażyīǾ itdügini tevbīħ idüp levāzım-ı 
pend-gūyīde ķuśūr itmediler. Çün ki Melekşāh bu gūne āteş-i levmile 
sīnesi kebāb ve sīħ-ı miĥnetde pür-ıżŧırāb olup bu cerĥ-i nā-mülteǿim 
ile āġışte-i ħūn u ħāk ve sirişk-i ġayretle dīdesi nem-nāk oldı. Gāh rīş-
keş-i dest-i fikret ve gāh ser-fürū-bürde-i zānū-yı ĥayret olup ne Ǿaşķ u 
maĥabbet derūnından zāǿil ve ne eline melāmetden ġayrı bir şeyǿ vāśıl 
oluyor. Bu ĥāl üzere melūm u medĥūr ve mirǿat-ı ħāŧırı işkeste vü 
meksūr olduġı rūzberūz eŝer idüp bir rehāgāh u meferr mülāĥažasıyla 
serāçe-fürūz-ı ġam olup ĥayātından bīzār ve temennī-i mevtile pür-rīş 

ü āzār olmaġla bir gün 20b Gülrū ile bir śaĥrāya pā-nihād ve 
birbirlerine nažar-efgen-i miĥnet-nihād olmalarıyla envāǾ-ı sūz u 
güdāz ile maķāle-sāz-ı nāz u niyāz olaraķ şekve-ŧırāz-ı cevr-i gerdūn 
ve gileh-sāz-ı vażǾ-ı rūzgār-ı dūn olup her ikisi dest-i sāķī-i dehrden 
cürǾa-nūşī-i mevti kendülerine ĥayāt-ı nev bilmekle ol śaĥrā-yı 
pehnāda tūde tūde heyzüm ü heyme getürüp mānend-i kūh u hāmūn 
bir püşte-i firāz eylediler ki vaśfı āteş-zen-i gelū-yı ħāme-i beyāndur. 
Ammā herkes Melekşāhuñ murādından ġāfil maķām-ı ĥayretde beyt: 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Hezār naķş-ı firīb itdi āşikār henūz 
Daħi bu şuǾbede-bāz-ı felek ne kāra döner 

Neŝr: diyü pā-ber-cāy-ı dehşet olup şehzādenüñ bu gūne kāra 
mübāşeretiyle kār-güźār olduġın şehriyāra ifāde vü iħbār 
eyledüklerinde murādını kendüye ĥavāle ile netīce-i kāra çeşm-küşā-
yı intižār oldılar. Pes bu kār daħi tamām olup ol feżā-yı vesīǾde iĥżār 
itdükleri tūde-i heyzüme nāǿire-i kānūn-ı derūnlarından bir şerer-i 
kemter ĥavāle ve birden īķād u ināre itmeleriyle mıśraǾ 

“Bir şererden ħırmen-i Ǿālemgehi sūzān olur” 
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maśdūķınca bir āteş-i sūzān žāhir ü Ǿıyān olup Ǿālem deryā-
yı āteş olmaġla mevce-i ŧūfān-ı şerer-pāşı pençe-zen-i girībān-ı felek 
oldı. Gülrū vü Melekşāh daħi şerāre-i āh-ı sūznāklerin nişāngāh-ı 
sübĥa-i ŝüreyyā ve ķaŧarāt-ı eşklerin gül-gūne-ruħsāre-i ŝerā iderek 
beyt: 

mefāǾilün feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
Semender eyle Ħudā Ǿandelīb-i ĥānemüzi 
Hücūm-ı şuǾle-i dil ŧutdı gülsitānımuzı 

Neŝr: zemzemesiyle cilve-künān-ı derūn-ı nār-ı sūzāna Ǿaŧf-ı 
Ǿinān eylediler. Ammā ĥikmet-i śunǾ-ı Kirdigār ve Ǿināyet ü fażl-ı 

21a Perverdigār ile şehzāde-i pāk-ŧıynet Melekşāh-ı ħoş-ħilķate 
mānend-i Siyāvūş-ı bī-günāh ol āteş-i kūhveş cilvegāh olup derūn-ı 
āteşde çeb ü rāst raħş-süvār-ı meydān-ı melāmet ve ħūy-çīn-i cebhe-i 
ŧarāvet olaraķ bir ŧarafdan cilve-rīz-i ĥayāt olup geldi. Bir gül-i rengīn-
Ǿiźār idi ki gülistān-ı leŧāfetden ser-zede-i žuhūr olmış ne esb ü raħtına 
bir şerer ve ne vücūd-ı pākize-siriştine bir żarar irişmiş. Gülrū-yı 
āşüfte-ħū ise ħākister-i āteş-i fenā olmaġla reh-rev-i ŧarīķ-ı memāt 
olmış bir giyāh-ı ħod-rū idi ki gül-bün-i aśālet-i Melekşāhı iĥāŧa idüp 
şāħ-efgen-i ĥadīķa-i rāĥat olmaġa māniǾ olmaġla eŧrāfından imāŧa vü 
izāle olunup endāħte-i āteş-i şuǾle-feşān ve ħākisteri süm-i sütūr-ı 
nežžāregān ķılınmış.  

ۀ    

(Bir Münâfık ile Bir Mümin’in Münazaası hikâyesi) 

Bir ehl-i Ĥaķ müǿmin-i pāk-iǾtiķād merd-i śāĥib-i rüşd ü 
reşād ile bir şaħś-ı münāfıķ ĥarīf-i nā-muvāfıķ hem-meclis olup 
incirār-ı kelām ile mübāĥaŝeleri dīn ü īmān baĥŝine müsāķ olmaġla ol 
merd-i āgāh iŝbāt-ı müddeǾāda ibrāz-ı edille vü güvāh itdükçe ol şaħś-
ı nifāķ-mecbūl gerden-pīç-i ķabūl olup īķād-ı şerāre-i źehūķ u buŧlān 
itmekden ħālī olmayup eŝnā-yı münāzaǾa-i mükāberet müdāfaǾasında 
merd-i āgāh-ı ħāŧır-intibāha bu gūne dehen-bāz-ı kelām-ı pür-iştibāh 
olup didi: “ĥaķķ-ı daǾvāda iŝbāt-ı müddeǾāya ķudretdār ve atyān-ı 
bürhāna müknetvār iseñ ħāriķu’l-Ǿāde bir emri śūret-bend-i manaśśa-i 
muǾāyene eyle tā ki beni iskāt u ifħām itmekle bī-iħtiyār ĥalķa-bend-i 

gūş-ı teslīm ü rıżā ve üstāde-i maķām-ı ħidmet-i 21b rāstīn-nümā 
olam” didükde ol merd-i śāĥib-dil daħi cevāb-dād-ı şaħś-ı gerden-der-
ġıl olup didi: “ikimüz daħi ħırķalarımuzı birbirlerine piçīde idüp 
mānend-i zer ü miss minfaħa-zen-i āteş-i ifnā ve pūte-i tecrübeye ilķā 
idelüm ġayret-i ĥaķ žuhurıyla ķanġımızuñ zer-i maġşūşu’l-Ǿayār-ı 
iddiǾāmuz ħāliś ü śāf ve āyīne-i ħūrşīdveş żiyā-pāş u şeffāf olursa 
ħilǾat-i zerīn-i nesīc-i mübāĥaŝe-i ĥaķķıyyet-iştimālini berdūş-ı şāhid-i 
śıdķ-ı bihterīn-meǿāl ider” didükde bu reǿy-i ħoş-muķābeleye 
ŧarafeynden rıżā-yı rāst-muǾāmele bulunmaġla ikisi daħi ħırķalarını 
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birbirine piçīde idüp tecrübegāh-ı daǾvā-yı ĥaķķ u bāŧıl olan küre-i 
pür-āteşe endāħte eyledüklerinde sūzişgāh-ı ħırķa-i münāfıķ olmaġla 
mānend-i ħas ü ħāşāk sūħte-i nār-ı buŧlān-sūž ve śafvet-baħş-ı ħırķa-i 
müǿmin-i śādıķ olmaġla mānend-i nūr-ı yaķīn derūn-ı āteşde lemǾa-
fürūz oldı. Pes şehzādelerinüñ bu ĥālini müşāhededen herkes dāmen-
zen-i kānūn-ı istiġrāb ve tūde-i remād-ı āteş-i istiǾcāb olup Melekşāhı 
istiķbāl ve envāǾ-ı sürūr ile resānīde-i menzilgāh-ı iclāl itdüklerinde 
şehriyār-ı cihān-ābād çeşm-i rūyını tekrār būs ve kendüsin iltifāta 
meǿnūs idüp firāz-ı taħtda cā-nümā-yı şeref ü iǾzāz ve dūş-ı aśālet-
berdūşını ħilǾat-pūş-ı imtiyāz eyledi. Ammā Melekşāh müfāraķat-ı 
Gülrūya bir vechile ŧāķat getüremeyüp her dem beyt: 

feǾilātün feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Çekemem derd-i firāķuñ meded ey māh meded 
Görmedüm buncılayın bir ġam-ı cān-gāh meded 

Neŝr: diyerek firāķıla cān-ħaste ve hecrile dil-şikeste nāle vü 

feryādı velvele- 22a endāz-ı sipihr-i berīn ve rūz u şeb fiġān u enīn 
ile dil-ħūnīn śaĥn-ı sarāyı ķāmet-i ħırāmīde-i cānāndan ħālī ve mirǿat-ı 
ħāŧırını keder-i firāķla mālī gördükçe beyt:  

mefǾūlü mefāǾīlü mefāǾīlü feǾūlün 
Olmaz bu cihān ĥāśılı bir ĥālde dāǿim 
Geh ķaśr-ı Züleyħā ise geh beyt-i ĥazendür  

Neŝr: meǿālini müşāhede ile ĥarāret-i nār-ı maĥabbet ve 
sūziş-i āteş-i firķat ile āh u feryād-ı cāngāh idüp vücūdını tebāh itmek 
mertebelerinde mıśraǾ 

“ ”  73  

Neŝr: zemzemesiyle ħ˘āb u ħūrı ĥarām ve bir yirde ķarār-
dāde-i rāĥat u ārām olmayup beyt:  

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Sensüz cihānda Ǿāşıķa Ǿişret revā mıdur 
Sensüz śafā-yı ehl-i maĥabbet śafā mıdur 

Neŝr: diyerek nāvdān-ı dīdesi ser-şār-ı ħūnābe-i ġam ve sīne-
i miĥnet-sekīnesi çāk-zār-ı elem olup derūnı ħancer-i ħüzn-ile pür-dāġ 
ve zindegānī-i cihāndan dest-i şūy-ı ferāġ olmaġla siyeh-rūzī-i baħtıla 
fürū-refte-dem ve tā-be-maĥşer derūn-ı āteş-i cānān-sūzda cāy-gīr-i 
iķāmet olmaduġına dest-zen-i zānū-yı nedem seyl-āb-ı çeşminden 
Ǿālem ġarīķ ve kendüsi kānūn-ı firķatde ĥarīķ olduġı şehriyār-ı 
ġayyūra bāǾiŝ-i derrendegī-i cāme-i ĥużūr olup nažm: 

                                                 
73 Keşke ben yansam da o kalsa idi… 
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“

”  74  

Neŝr: mażmūnı žuhūrıyla āyīne-i ħāŧırı ālūde-i ġubār-ı 
ıżŧırāb ve sefīne-i derūnı deryā-yı ġayretde pür-inķılāb tedbīr-i 
śalāĥında Ǿāciz ü fürūmānde olup üstād-ı fenn-i ĥikmet ĥakīm-i rāst-
ħilķate tevcīh-i rūy-ı niyāz ve leb-cünbān-ı mürācaǾat-ı imtiyāz 
olduķda bu gūne zānū-be-sāĥa-i cevāb ve dest-bend-i kemer-i ħiŧāb 
olup didi: “ey pādişāh-ı İskender-śıfāt Gülrū ki çemān-efzā-yı bāġzār-ı 

ĥayāt iken şehzādemüz pā-beste-i 22b zencir-i maĥabbeti olmaġla 
dil-dāde ve kenāre-i cūy-ı Ǿaşķında serv-üstāde idi. El-minnetü lillāh 
ki anuñ inǾidāmıyla Ǿuķde-i ħāŧırı münĥall-i nāħun-ı āzādegī olmışdur. 
Elbette beyt: 

feǾilātün mefāǾilün feǾilün 
ǾĀşıķ olup firāķa düşmekden 
Ölmek anuñ yanında yüz śuyıdur 

Neŝr: Bu ķadar firāķla nā-śabūr ve āh u vāh itmede çāk-kün-i 
girībān-ı ĥużūr olduġı istibǾād olunmaz. Be-her-ĥāl bu dōlāb-ı çarħ u 
gerdūn gerdān olaldan berü Ǿaşķuñ ĥāli budur. MıśraǾ: 

“Bunda şāh u gedā berāberdür” 

Ancaķ bu bābda sebīke-i zer-Ǿayār-ı ĥüsn-i tedbīri rīĥte-i 
pūte-i iśābet-eŝīr itmek içün tīşe-zen-i maǾden-i ħayāl ve be-dest-āver-
i tibz-i pākīze-meǿālem ki ĥālā şehzādemüz her kārda ser-āmed ü 
yektā ve ķavānīn-i şāhāneyi dānā taħt-ı pādişāhīye sezādur. Kendü 
nūr-ı dīdeñ ve ħūrşīd-i rūyıla rūşen çeşm ü dīdesin böyle bir veled-i 
erşed ki ħayr-ı ħalef-i ķarīnü’ş-şerefüñdür. Ĥāl-i ĥayātuñda maķālīd-i 
umūr u devleti ħazīne-i ĥıfžına teslīm ü taķlīd ve eczā-yı mülk ü 
Ǿālemi reǿy-i pür-nižāmına ĥavāle ile şīrāze-peźīr-i cemǾiyyet ü taśfīd 
itmekle taħt-nişīn-i istiħlāf ve ħilǾat-ber-dūş-ı iħlāf olup ser-dāde-i 
efser-i şāhī ve śāĥib-sikke-i pādişāhī olduķça umūr-ı salŧānata iştiġāl 
ve her gice bir meh-pāre-i ħūrşīd-ŧalǾata āġuş-dırāz-ı gerden-i vuślat-
iştimāl olursa Gülrūyı ferāmūş ider yoħsa ġayrı gūne tedbīri dūr-
mānde-i dāǿire-i Ǿaķl u hūşdur” diyü imżā-nüvīs-i ħātime-i kelām ve 
pīş-kerde-i müŧālaǾagāh-ı şehriyār-ı İskender-iĥtişām eyledükde 
pādişāh-ı ĥaķ-şinās ve Dārā-yı gerdūn-mümāss daħi mühr-zen-i ķabūl 

olmaġla erkān-ı devlet ve aǾyān-ı ĥażret-i vükelā 23a vü ümerā ve 
erbāb-ı dīvān-ı Ǿādālet-iĥtivā ser-cümle şāyeste-i ħiŧāb-ı nevāziş-
iştimāl ve nāǿil-i ĥiśśe-i maķāl olanları daǾvet ve Ǿaķd-i meclis-i 
cemǾiyyet idüp śaĥīfe-i ħāŧır-ı şāhīde raķam-gīr-i fikret olan emr-i 
vekāleti pīş-nihād-ı ehālī-i meclis eyledükde herkes nüsħa-i pāk-

                                                 
74 Ademoğullarından hiçbiri kedersiz olmaz; eğer olursa o zaman insan olmaz. 
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mülāĥaža-i şāhīyi zīver-i maĥfaža-i ķabūl ve āvīze-i gerden-i teslīm-i 
iśābet-maĥmūl itmeleriyle āsitāne-i tehniyede kemer-beste-i ħidmet-i 
ħısāyī ve āmāde-i merāsīm-i bīǾat-ı śafā-nümāyī olup derĥāl 
şehzādelerini taħt-ı şāhīye iclās ve ħilǾat-ı fāħire-i pādişāhīyi ķāmet-i 
nāzükine ilbās eylediler. Melekşāh-ı nīrū-penāh daħi pā-nihād-ı 
süllem-i Ǿulā olup vücūd-ı pākīze-siriştiyle serīr-i dāveri iǾtilā 
bulduķda cümlesi zemīn-i pāy-ı taħtı būs-kerde-i şefāh-ı edā ve 
levāzım-ı tehniyyet-i cihāndārīyi icrāyla itmām-ı āyīn-i bīǾat ve icrā-yı 
ķavānīn-i tehniyyetden śoñra menķabe-ħ˘ān-ı şābāş u āferīn oldılar. 
Şehzāde-i āzāde egerçi ĥadāŝet-i sinn-i şebābiyyet ŧavrında bir zen-i 
nā-mihribān-ı ħıyānet-mehrüñ ibtilā-yı hevā vü hevesiyle pey-rev-i 
ārzū-yı nefs-i bed-nefesi olup irtikāb-ı evżāǾ-ı bāride ile pür-şeġab u 
şūr ve melāmet-güzīn ü medĥūr oldı. Lākin kendüsi bī-iħtiyār ve kār u 
emrinde pür-ıżŧırār olmaġla her ne ķadar ki dāmen-ālūde-i çirk-āb-ı 
hevā olmış ise de yine ġayret-i Ĥaķ žuhūrıyla āyīne-i ħāŧırı śayķal-
peźīr-i tevfīķ olup ol tünd-ħū Gülrū-yı ħıyānet-cūnuñ mekr ü 
firībinden ħalāś olmaġla beyt: 

mefǾūlü fāǾilātü mefāǾīlü fāǾilün 
Gerdūn virir mi kimseye şīrāze-i nižām 
Tā śıķmayınca mengene-i ıżŧırābdan 

Neŝr: meǿālince netīce-peźīr-i sūr u sürūr olup taħt-ı 

emcedde icrā-yı levāzım-ı cihāndārıla kār-güźār 23b ve gitdükçe ol 
hevā vü hevesleri terkile dergāh-ı Ĥaķķa şükr-güźār olup eyyām u 
leyālīsi Ǿıyş u nūşıla güźārān itmekle revnaķ-efzā-yı erīke-i ħāķānī ve 
taħt-ı Ǿālī-baħt üzre bārgāh-ı iķbāli būse-cāy-ı şāhān-ı zamānī olmaġla 
Ǿişret-serā-yı dehrde sāġar-āşām-ı Ǿizz ü kām olup bu ĥikāye-i leŧāfet-
māye daħi bu maĥalde netīce-yāb-ı itmām ve mesŧūr-ı śaĥīfe-i iĥtitām 
oldı. 

Dergāh-ı eĥadiyyet-penāh-ı İlāhīye cevāhir-i ĥāmd ü ŝenā-yı 
bihterīn-āŝār niŝār-kerde-i nāŧıķa-i kilk-i ħāŧime-kār olunur ki bu eŝer-i 
ħoş-siyer-i nāzük-meǿāl cild-ārā-yı kütübħāne-i iĥtitām-ı pākīze-ħayāl 
olmaġla şāhid-i nevīn-i fażl-ı Ħudāvendī rū-nümā-yı miǿat-ı tevfīķ-ı 
ebed-peyvendī olup yārī-i ħāme-i cāmiǾu’l-ĥurūf-ı perīşān-edā ile 
śaĥīfe-pīrā-yı deffeteyn-i Ǿibret-intimā olmaġı taķdīr ve zerrīn-varaķ-ı 
nām-ı şehenşāhī ile cedvel-ŧırāz-ı evrāķ-ı ħatmiyyet-encām ve revnaķ-
peźīr-i cerīde-i itmām-ı ħuceste-fercām olmaġı teysīr eyledi. Li-
nāmıķıhi Meŝnevī: 

feǾilātün feǾilātün feǾilün 
Nice şeh gevher-i iklīl-i kemāl 
Nice şeh žıll-i Ħudā-yı MüteǾāl 
Oldı ol şāh-ı güzīnüñ bī-şekk 
Zer-i Ǿilm ü hünere ŧabǾı mehekk 
Fehm ider ķadrini ehl-i hünerüñ 
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Aña Ǿarż eyle Nažīfā güherüñ 
Eylemez bu eŝer-i pāki hebā 
Şāhid-i kāmuñ olur rūy-nümā 
Ĥaķ TeǾālā o şeh-i źi’l-keremi 
O ħudāvend-i cemīlü’ş-şiyemi 
Ĥıfž idüp bīm ü kederden her dem 
Görmeye āyinesi gerd-i elem 

24a Ħāne-i ħāŧırı ābād olsun 

İki Ǿālemde de ol şād olsun            
Diyeler ehl-i semāvāt u zemīn 
Cān u dilden bu duǾāya āmīn 

“

”  75  

 

 

OKUMA SÖZLÜĞÜ 

Ǿadīde: çok, bir çok. 

āġışte: bulaĢmıĢ, bulaĢık. 

āġūş-nişīn-i terbiyyet: terbiye kucağına oturan, terbiye edilmeye 
başlanan.  

ālūde-i çirk-āb:pis suya bulaĢmıĢ. 

āmīħte: karıĢmıĢ, karıĢık. 

Ǿamīme: umuma ait. 

arāmī: dinlenme, dinginlik. 

āstīn-efşān: yen silken, vazgeçen. 

āsūde-nişīn: rahat ve mutlu bir Ģekilde oturan. 

āşiyān-sāz: yuva yapan, kuran. 

atyān: îrâd etme, getirme, getirilme. 

āvīħte: asılı, asılmıĢ. 

āyīne-i dü gītī: iki dünyayı gösteren ayna. 

āzmāyīş: tecrübe. 

                                                 
75 Bu güzel nüshanın yazımı, Allah‟ın yardımı ile hicrî tarihinin 1122/1710-

11‟sinde sona erdi.  
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Ǿazv: iftira. 

bādiye: çöl, kır. 

bādiye-kerd: çölde gezinen.  

bādiye-peymā: çölde dolaĢan. 

bād-ram: bâtıl manasına (mütercimin anlamlandırması). 

-bāf: dokuyan, dokuyucu. 

bāl-güşā: kanat açan. 

bāliş-gāh: yatak, yatak odası. 

bālūde: büyümüĢ, neĢv ü nemâ bulmuĢ. 

bām: çatı, dam, kubbe. 

baǾdezīn: bundan sonra, bundan böyle. 

bār-āver: meyve veren. 

basŧ: yayma, açma, geniĢletme. 

basŧ-ı kilīm-pāre: kilim parçasını yayma.   

bā-şaśt: parmaklarının arasında. 

bedraķa: yol gösteren, kılavuz. 

bed-sirişt: kötü tabiatlı, kötü huylu. 

behre-gīr-i ġınā: zenginlik nasibi almak.  

berçīde: toplanmıĢ, 

berçīde-dāmen: eteği toplu, dünyadan elini ayağını çekmiĢ olan. 

berevāt: beratlar. 

ber-geşte: alt üst olmuĢ.  

bermekī: cömert. 

ber-ter: daha yüksek, pek âlâ. 

beşāşet: güler yüzlülük, güleç yüz. 

bezm-ünsā: meclis görmüş, meclise alışkın.  

bī-bākāne: korkusuzca, çekinmeden. 

bī-endāze: ölçüsüz, sınırsız. 

bī-gānegān: kayıtsız, ilgisiz kimseler, bigâneler. 
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bihbūd: refah, mutluluk.  

bihterīn: en iyi, pek iyi. 

bī-ħūdiyāne: kendinden geçmiş bir şekilde. 

bī-hūşiyāne: akıldan uzak Ģekilde. 

bināberīn: buna mebni, bu sebepten. 

bī-şekīb:  sabırsız. 

bīşezār: ağaçlık, sazlık yer, orman. 

bukalemūn: düĢünce ve davranıĢını sürekli değiĢtiren kimse. 

būs u kenār: öpüp kucaklama. 

būse-gerde: öpülmüĢ. 

buŧlān: batıllık, boĢluk, çürüklük. 

bürūz: meydana çıkma, zuhur. 

cāme-ħ˘āb: yatak.  

cān-dāde:candan bağlanmıĢ, candan bağlı. 

cān-güdāz:gönül eriten, yandıran, acıma uyandıran. 

cā-nişīn:  yerime geçecek. 

cān-sipār: can veren. 

cārī-kün:icra eden, yerine getiren. 

cāy-gīr: yer tutan, yerleĢen. 

cefā-pīşe: iĢi cefa çektirmek olan, zalim, gaddar. 

cenībe-keş: yedek hayvanı çekip götüren. 

cenībe-keş: yedek hayvanı çekip götüren. 

cevv: hava, boĢluk. 

cīfegāh-ı fenā: leĢle dolu olan geçici yer, dünya.  

cilbāb: gömlek, ferâce. 

cilve-künān: cilve eden. 

cilve-rīz: cilve saçan, çok cilve eden. 

cūyā: arayıcı, araĢtıran. 

cūyā-yı tedbīr: tedbir arayan. 
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cūyende: arayıcı, araĢtırıcı. 

cūyendegī: arayıcılık, araĢtırıcılık. 

cüderā: uygun olan yer. 

cünbān: sallanan, kımıldayan. 

cünbīde: kımıldanmıĢ, hareket eden. 

çāk-ħūrde: parça parça olmuĢ kırıntı. 

çāşnī-yāb: lezzet bulan, lezzet alan. 

çeb ü rāst: sollu sağlı, çapraz. 

çehān: damlayan. 

çeşm-bāz: göz oynatan.  

çeşm-güşā: göz açan, dikkatle bakan. 

-çīn: toplayan, devşiren. 

çünīn ü çünān: Ģu Ģekilde ve bu Ģekilde. 

dād u sited: alışveriş. 

dāniş-bürhān: kesin bilgiye dayanan delil. 

dānişverī: bilginlik. 

dāǾiye: içten gelen duyguyu teĢvik edici hâl. 

dārū: ilâç. 

debistān: mektep, okul. 

deffeteyn: ciltlenmiĢ karĢılıklı iki kitap sayfası. 

dehen-küşā: ağız açmak, söze başlamak. 

dem-refte: mütehayyir ü „âciz ma‟nâsınadur (mütercimin 

anlamlandırması). 

dem-zen: nefes kesen. 

der-āġuş: kucaklama. 

derīde: yırtılmıĢ, yırtık. 

der-kār: iş içinde olan. 

dermāndegī: çaresizlik. 

der-miyān it-: açıklamak.  

der-Ǿaķab: hemen ardından. 
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der-pīş: en önde, gözönünde bulunan. 

deryā-nevāl: iyilik, ihsan ve bağıĢta derya gibi olan. 

deryūze: dilencilik. 

dest ü pā-beste: eli ayağı bağlı.  

destārçe: mendil, yağlık. 

dest-āverī-: el açmak.  

dest-ħūşī: oyuncak.   

dest-res: eriĢme, elde etme. 

dest-şūyī: el yıkama 

deycūrī: karanlık.  

dīde-i Ǿiffet-derīde: iffeti yırtılmıĢ göz, iffetini kaybetmiĢ. 

dil-rīş: yüreği yaralı, dertli. 

 dil-rübūde: gönlü kapılmıĢ, meftun.  

dil-sūħte: gönlü (aĢk derdiyle)  yanmıĢ, kederli 

dūr-bīn: uzağı gören.  

düm-dār: kuyruk tutan, artçı 

düstūrü’l-Ǿamel: gereği gibi uygulanacak kanun. 

düşīne: dün gece. 

ebdaǾ-ı nesķ: en güzel, Ģahane düzen. 

eben Ǿan-cedd: babadan, dededen, kuĢaktan kuĢağa. 

efsürdegī: donukluk, duygusuzluk. 

eknāf: canipler, taraflar, sığınılacak yerler. 

-elīf:ülfet eden, aĢina, alıĢkın.      kerāmet-elīf: keramet izhar etmeyi 

alıĢkanlık haline getiren. 

emānī: arzular, istekler, niyetler. 

enbūh: çokluk, kalabalık. 

encüm-sipāh: askeri yıldızlar kadar çok. 

endāħte: atılmıĢ, bırakılmıĢ. 

-endāz:  “atmış, atan” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 
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endūħte: kazanmıĢ, kazanılmıĢ, birikmiĢ, biriktirilmiĢ. 

engüşt-ber-dehān: parmağı ısırmıĢ, mütehayyir, müteaccib. 

engüşt-gezā: parmağını ısıran.  

engüşt-gezā: parmak ısırıcı. 

erīke: taht, sedir. 

erşed: ergin, daha reĢit. 

eŝer-nüvīsī: eser yazmak. 

eŝīr: mirasçı. 

evān: zaman, çağ. 

evżāǾ: vaziyetler, hâller, durumlar. 

eyādī-i kerem-mebādī: iyilik baĢlangıcı olan eller. 

ezmine-i ħāliye: boĢ zamanlar. 

fađīĥ: rezil, çirkin. 

fāǿiżu’n-nūr: nur yayan, dağıtan. 

felāket-dīde:  felakete uğramıĢ. 

ferāmūş: unutma. 

ferāmūş-kār: unutan. 

fermān-berī: emre uyma. 

fermān-rev: fermanı giden, emri ulaĢan.  

ferzend: oğul, çocuk. 

fetīle-fürūz: fitili parlayan, fitili yanan. 

-fezā:  “arttıran, tezyîd eden” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 

fıŧnat: zekilik, zihin açıklığı. 

-figen:  “düĢüren, yere atan, yığan, salan” anlamında vasf-ı tekîbî 

yapar. 

-figen: atıcı, atan. 

firāz: yokuĢ, çıkıĢ. 

firīb: aldatan, aldatıcı. 

Firīfte: aldanmıĢ, aldatılmıĢ, kanmıĢ, kandırılmıĢ. 
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firķat-sürūd: ayrılık Ģarkısı. 

fīrūzmend: mutlu, mesut.  

fuđūl: hodbin, kibirli. 

fürū-beste-çeşm: göz yummadan kinâyedür, ıstılâhdur (mütercimin 

anlamlandırması).  

fürū-bürde: aĢağı eğilmiĢ 

fürū-geşte: aĢağı dönmüĢ.  

fürū-geşte-i Ǿarśa-i Ǿadem: yokluk arsasına doğru aĢağı yuvarlanan. 

fürūmānde: geride kalmıĢ, âciz, beceriksiz. 

fürū-refte-dem: mihnette olan muztarip kimse. 

fürūsiyyet: ata binicilik.  

fütāde: düĢkün, tutkun, zavallı. 

fütüvvet-āmīz: mertlik, yiğitliği hâvi, 

ġabrā yer, yeryüzü. 

ġam-bīn: gam görmüĢ.  

ġamz: kaĢ göz iĢareti yapma, koğuculuk. 

ġarām: aĢk, sevda, Ģiddetli sevgi. 

ġāşiyedār: örtü. 

ġayr-ı marżıyye: hoĢa gitmemiĢ, beğenilmemiĢ. 

gehvāre: beĢik. 

gelū: boğaz. 

gelū-bend: gerdanlık, boyun bağı. 

ġırīv: bağrıĢma, feryat, figan. 

gileh-sāz: yanıp yakılarak ağlaĢan. 

girdāgir: çepeçevre. 

girih-gīr: dolaĢık, karmaĢık, düğümlü. 

girīzān: kaçmak, sakınmak. 

gītī-neverd: dünyayı dolaĢan, gezen. 

giyāh: ot, çimen. 
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ġonca-i nev-demīde: yeni yetiĢmiĢ, taze gonca.  

gūş-dār: kulak tutan, iyice dinleyen 

gūşiş: çalıĢma çabalama. 

gūşvāre: küpe. 

gūş-zed:  kulağa iliĢen, iĢitilen. 

gül-āgīn: gül dolu. 

gül-bīz: gül sepen. 

gül-geşt: gül seyri, gül gezintisi. 

güm-nām: yolunu ĢaĢırmıĢ. 

gürsinegī: açlık. 

-güster:  “döĢeyen, bast eden” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 

güvāh: Ģahit, delil. 

güzeşte: geçmiĢ. 

ħ˘īş ü tebār: soy sop, akraba, aile. 

ĥablü’l-metīn: sımsıkı ip. 

ĥadāŝet: öncelik, gençlik, ilk. 

ĥadeķa: gözün karası, göz bebeği. 

ĥādī-Ǿaşr: on birinci. 

ħāk-dān: yeryüzü, dünya. 

ĥaķīķat-intimā: gerçek, hakîkatli, hakikatle ilintili. 

ĥaķīķat-iştimāl: gerçekleri kapsayan. 

ĥaķķā: Doğrusu, gerçekte. 

ħalef-peyvend: kendinden sonrakine ulaĢmıĢ.  

hāle-gīr:  hâleli, hâlesi olan. 

ħalķa-bend: halka kuran. 

ĥall-şüde: çözülmek. 

hāmūn: büyük sahra, bozkır. 

ħançer-be-kef: eli bıçaklı. 

ħande-fermā: gülümseyen. 
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ħarāb-şüde-i maǾmūre: harap olmuş, yıkılmış yapı.  

ĥarem-serāy: harem dairesi. 

ħār-ħār: 1. gönül üzüntüsü 2. sürekli istek. 

ħas ü ħāşāk: çer-çöp. 

ĥasbe’l-istiǾdād: kabiliyetince, gücü yettiğince. 

ĥāşiye-sāz: hâĢiye düzen. 

ħaybet: mahrum olma.  

ħażīż: en alt, en aĢağı. 

hemm: tasa, gam, keder. 

herze-gerdī: boĢu baĢuna dönüp duran. 

hetk: yırtma, yarma. 

hevā-pervāz: havada kanat açan, uçan. 

heves-peymā: hevesine kapılmıĢ. 

heyzüm: kuru odun. 

ħırāmīde: nazlı nazlı, salına salına yürüyen. 

ĥicāb: men‟ ve setr itmek (mütercimin anlamlandırması). 

hīme: odun kütüğü. 

himmet-bār: himmet yağdıran. 

himmet-efrāşte: himmeti yukarı kaldırılmıĢ, yükseltilmiĢ. 

ħiźlān:sefil ve zelil olma. 

ħoceste-encām: iĢi uğurlu. 

ħod-rū: yabani. 

ħoş-āyende: hoĢa giden, beğenilen. 

ħūbī: güzellik, iyilik. 

ĥubūr: sevinç. 

ħūger: alıĢmak.  

ħumħāne: meyhane. 

ħūn-ābe: kanlı su, göz yaĢı. 

ħūr: güneĢ. 
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ħurārgāh: mahal-i sükût ya‟nî düĢecek mahal (mütercimin 

anlamlandırması). 

ħurd-sāl: yaĢı küçük. 

hūş-fersā: akıl yoran, hayrete gark eden, ĢaĢırtıcı. 

Ǿırś: karı kocadan her biri.ıśġā: kulak verip dinleme. 

ıśŧabl: ahır. 

ıŧnāb: sözü uzatma. 

Ǿıŧr-sāy-ı sürūr: mutluluk kokusu süren. 

ıŧŧılāǾ: öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. 

 

  

 

ibdāǾ: eĢsiz bir Ģekilde yaratma, ortaya koyma. 

ibret-intimā: ibretli. 

icābet-der-ķafā: hemen kabul edilmek. 

iĥticāb: gizlenme, saklanma. 

iħtirāǾ: benzeri görülmemiĢ bir Ģey îcâdetme, vücûda getirme. 

īķād: yakma, yakılma. 

iķdām: gayretle ve sürekli olarak çalıĢma. 

iltimāǾ: parıldama. 

imāle: meyl ettirme. 

imāŧa: uzaklaĢma, uzaklaĢtırılma. 

Ǿinān: 1. dizgin 2. idare etme. 

īn ü ān: Ģu, bu. 

incirār-ı kelām: söz geliĢi. 

inǾidām: yok olma. 

intibāh: uyanma, uyanıklık, göz açıklığı. 

intimā: bir Ģeye intisap etmek, bağımlı olmak. 

iǾtilā: yükselme, yukarı rütbelere eriĢme. 
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irtiķā: yükselme, yukarı çıkma. 

istifsār: sormak.  

istiġrāb: garip bulma, ĢaĢma. 

istimālet: 1. gönül çekme 2. Avutma. 

istīnās: alıĢma, ülfet. 

istiǾcāb: ĢaĢma. 

istiŧāǾat: güç, kudret. 

iştimāl: Ģamil olma, kaplama. 

iżāǾat: zayi etme. 

iżāǾat-kār:  iĢi mahvulmuĢ.  

Īzidī: Allaha yaraĢır. 

jāj-ħāyāne: saçma sapan, anlamsız söz söyleyenlere yakıĢacak Ģekilde. 

ķadem-nih: ayak koyan, ayak basan. 

ķalem-zen: yazıcı, kâtip. 

kānūn: ateĢ ocağı, soba, mangal. 

ķanzil: aĢırı derecede sarhoĢ. 

ķarār-dāde: karar kılınmıĢ, karar verilmiĢ. 

kārħāne-ŧırāz: iĢyerini donatan, süsleyen. 

kār-sāz: ĠĢ iĢleyen. 

ke’s: kadeh, çanak. 

kec-külāh: eğri külahlı, külhanbeyi, serseri. 

kedū-be-dest: elinde kadeh.  

kef-i dür-pāş: inci saçan aya. 

kem-maķāl: söyleyecek söz azdır.  

kerāmet-elīf: keramet izhar etmeye aĢina olan. 

-kerdān:  “devr eden, çeviren” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 

ketān: keten bezi. 

kevkebe: gösteriĢ, tantana. 

ķıbāle: ebelik ilim ve sanatı 
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kişver-küşāyī: devlet, memleket açma, fethetme. 

kitmān: saklama, gizleme. 

ķullāb: ucu eğri demirler, çengeller, kancalar. 

kūtāh: kısa, boysuz. 

kūteh-dest:  eli kısa,  

küngüre: kubbenin tepesi. 

küş: öldürücü. 

küşāyende: açan. 

leb-cünbān: konuĢan, söyleyen. 

leb-güşā: ağız açıcı. 

leng-cenāĥ: aksak kanatlı. 

leng-cilve: aksak yürüyen. 

lenger-endāz: 1. lenger atan, demir atan 2. demir atmıĢ gemi. 

liĥāfe: yorgan. 

maġşūş: karıĢık, katıĢık, saf olmayan. 

mā-ĥaśal: netice, meydana gelen Ģey. 

māh-ı çār-deh: dolunay Ģeklindeki ay 

maĥmidet-simāt: alametleri övgü olan. 

maĥrūru’l-fuǿād: gönlü yanmıĢ, üzüntülü. 

mākiyān: tavuk 

manŧūķa: 1. söylenilmiĢ 2. söz, mana. 

maǾārif-ittiśāf: ilimlerle vasıflanmıĢ. 

maśdūķ: doğru söz. 

maŧıyye: binek hayvanı. 

mażcaǾ: yatak, döĢek. 

me’men: emin yer, sığınak. 

mecbūl: yaratılmıĢ 

medĥūr: kovulmuĢ, uzaklaĢtırılmıĢ. 

meferr: kaçıp sığınılacak yer. 
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melām: azarlanmıĢ, kınanmıĢ. 

menaśśa: gelinin damada ilk göründüğü zaman. 

meǿāb: 1. Geri dönülecek yer 2. Sığınılacak yer. 

merāret: acılık, tatsızlık. 

mesāķ: sevkedilen yer. 

mesāmiǾ: kulaklar. 

meslūs: deli, divane. 

meşāķķ: meĢakkatler. 

meşiyyet: irade, arzu.  

mevķıf: durak, duracak yer. 

mevķūf: 1. vakfedilmiĢ 2. alıkonulmuĢ 3. TutulmuĢ. 

mevrūd: gelmiĢ, gelen, söyleyen. 

mezāĥim: zahmetler, eziyetler. 

mezbūr: adı geçen. 

mıśdāķ: doğruluğu ispat edici delil. 

miĥnet-güdāz: sıkıntıyı yok eden. 

milǾaķa-zen: kaĢık atan, kaĢıklayan. 

minfaħa-zen: körükle üfürücü. 

miŝķab: matkap, delici alet 

muǾānaķa: birbirinin boynuna sarılma. 

muvāķaǾa: cinsel iliĢkiye girme. 

mücāmaǾa: cinsel iliĢkiye girme. 

mükāberet: haksız olduğu halde karĢısındakini susturmaya çalıĢma, 

büyüklenme. 

mükellel: 1. taçlı, taç takınmıĢ 2. süslü, parlak. 

müknet: kuvvet, güç, zor. 

mülāŧafe: 1. lâtifeleĢme 2. Lutfetme. 

mülteǿim: ilileĢen. 

mümāss: temas eden. 
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mündemice: içine yerleĢen, içine sokulmuĢ. 

münderice: içinde bulunan, yer almıĢ. 

münĥall: açılan, çözülen. 

müntefeǾun bih: kendisinden istifade edilen. 

müstened: dayanak. 

mütābaǾat: arkasından gitme, uyma. 

mütekeddir: 1. kederli, kederlenen 2. Bulanık. 

mütemettiǾ: fayda görmüĢ. 

müvālāt: dostluk. 

müvāsāt: teselli, iyilik. 

müzāĥim: 1. zahmet veren 2. aykırı gelen. 

nābüd: 1. Yok olan, kaybolan 2. Ġflas etmiĢ. 

nā-çespān: uygun, yaraĢır olmayan 

nā-çīde: toplanmamıĢ. 

naġme-serā: Ģarkı okuyan. 

nā-güvār: hazmı zor. 

nāħun: tırnak. 

naķdīne-senc: parasını ölçen, fiyatını ölçen. 

nām-āver: ad salmıĢ, meĢhur, namdar. 

nāmver-ān: namlı, meĢhur. 

nāǿire: ateĢ, alev, sıcaklık. 

nasfet: doğruluk. 

nāśiye: alın, perçem.  

nā-süfte: delinmemiĢ. 

nā-şenīde: iĢitilmemiĢ. 

nāŧıķa: 1. düĢünüp söyleme özelliği 2. düzgün söz söyleme. 

naŧǾ: 1. sofra bezi 2. meĢin döĢek. 

nāvdān: oluk. 

nažar-kerde: bakılmıĢ. 
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nažm-āverī: Ģiir söyleme. 

neberd:savaĢ, kavga. 

nebīh:Ģerefli. 

necābet: soyluluk, soy temizliği. 

nedem: piĢmanlık. 

nefsü’l-emr: iĢin aslı. 

nesīc: dokunmuĢ. 

nevāħāne: Ģehzâdeler olduğu ev (mütercimin anlamlandırması). 

nevāl: 1. Talih, kısmet 2. BahĢiĢ, bağıĢ. 

nevāziş: okĢama, gönül alma, iltifat. 

nevĥa-gerī: ölü ağlayıcılığı, ağıt yakıcılık. 

nevīn: yeni. 

nežžār: baĢı yukarıda dolaĢan zeki ve yiğit kimse, gururla dolaĢan. 

nifāķ-mecbūl: fıtratında nifak bulunan. 

nigārende: ressam. 

nigāşte:  resm olunmuĢ, çizilmiĢ, yazılmıĢ. 

nigeh-efgen: bakıĢ atan.  

nigeh-endāz:bakıveren. 

nigerān: bakan, bakıcı, bakıveren, bakıĢ atan. 

nihāde: konmuĢ, konulmuĢ.  

nīrev: kuvvet, güç. 

nīrū: güç, kuvvet. 

niŝār-kerde: saçan. 

nişeste: oturmuĢ, oturan. 

niyâyiĢ: ġükür ve du‟â ma‟nâsına (mütercimin 

anlamlandırması). 

nuķl: çerez. 

nūr-dih: nur verici, aydınlatıcı. 

nuŧfe-resān: döl suyu, meni ulaĢan, 
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nükte-pīrā: güzel nükteler söyleyen. 

nüvişte: yazılı, yazlmıĢ. 

Ǿöşr-i Ǿāşir: öĢür toplayanın topladığı vergi, öĢür. 

pā-be-zencīr: ayağı zincirli, zincire bağlı. 

pā-der-gil: ayağı çamurda, davranamaz, sıkıntıda. 

pā-der-hevā: ayağı havada, çürük, temelsiz. 

pā-der-rikāb: ayağı üzengide .  

pā-der-vaĥāl: ayağı bataklıkta olan.  

pāk-dāmen: eteği temiz, namuslu. 

pākīze-ŧayf: hayali temiz. 

pā-nihāde: ayak koĢmuĢ, ayak basmıĢ, doğmuĢ. 

-pāĢ: “serpen, saçan, dağıtan” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 

pāy-efgen-i duħūl: içeri girmek.   

pāy-endāz: ayak atan. 

pehlū-be-pehlū: yan yana. 

pehnā: geniĢ. 

pençe-ber-dehān: eli ağzı üzerinde, düĢünceli. 

perde-ber-endāz-ı ĥicāb: perdeyi yırtıp atan, utanmaz. 

perde-der: perde yırtan, hayasız. 

perde-güşâyende:  perde çekmek. 

perestār: hizmetçi. 

perverde: beslenmiĢ, terbiye edilip yetiĢtirilmiĢ, büyütülmüĢ. 

perveriş-ger: beslenmiĢ, terbiye görmüĢ. 

perveriş-yāb: beslenen, terbiye gören, yetiĢen. 

perveriş-yāb-ı pistān-ı leŧāfet: incelik, güzellik memesinden beslenen. 

pesend: beğenme. 

pesendīde: seçilmiĢ, beğenilmiĢ 

peyāpey:  birbiri ardınca. 

-peymā: “ölçen, ölçücü” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 
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pey-rev: ardınca giden, uyan. 

-peźīr : “kabul eden, alan, bulan” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 

pīçīde: karıĢmıĢ, bükülmüĢ. 

pūşiş-i zer-beft: sırma ile iĢlenmiĢ örtü. 

pūyā: koĢan. 

püşt-dāde: sırt dayamıĢ.  

püşte: yığın, tepe. 

rāstīn: iĢin aslı, doğrusu. 

reg: damar.  

reh-neverd: yol tutan, yolcu. 

reǿfet-penāh:merhamet dayanağı, sığınağı. 

resānīde: eriĢtiren. 

resīde: eriĢmiĢ, yetiĢmiĢ, olgunlaĢmıĢ.   

reşĥa: damla, sızıntı. 

revzene: pencere. 

rez: asma, asma kütüğü. 

rīĥte: dökülmüĢ. 

rīk: kum, toz. 

riķkat-ħīz:merhamet artıran.  

rīş: sakal, tüy. 

rīziş: dökülüĢ, akıĢ 

rū-gerdān: yüz çeviren. 

ruħsār-ı ŧarāvet-şiǿār: tazelik sahibi yanak.  

ruħśat-dih: ruhsat veren. 

rū-küşāde:  yüz açan.    

rū-mālī: yüz sürücülük. 

rūz-efzūn: gün uzatan. 

rübūde: kapılmıĢ, kapılan. 

śafā-güster: safa yayan, neĢe veren. 
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sāġar-āşām: Ģarap içen. 

śahbā-be-dest: kadeh elinde olan kimse.  

saĥrā-neverd: kırda dolaĢan, çölde gezen. 

saķam:  hastalık, illet. 

sāmān: 1. servet, zenginlik 2. rahat 3. Düzen.  

sāmiǾa: 1. iĢiten 2. kulağın iĢitme özelliği. 

śavāb-endīş: fikri, düĢüncesi isabetli olan. 

śavb: taraf, yön. 

śavlecān: Cirit oyununda atın üstünden topu kaldırıp almada kullanılan 

ucu eğri değnek. 

sāye-figen: gölge yapan, gölge düĢüren. 

śayrefī-şinās: sarraf 

-sāz: “yapan, uyduran” anlamında vasf-ı tekîbî yapar. 

sebīke: külçe. 

sebū: testi, Ģarap kabı. 

sencīde: ölçücü. 

sepenc: 1. Misafir, konuk 2. Eğreti. 

sepīde-dem: sabah aydınlığı. 

ŝerā: toprak. 

ser-āmed: ileri gelen, baĢta bulunan. 

ser-cümle: bütün, hepsi. 

ser-dāde: baĢ vermiĢ, baĢ göstermiĢ. 

ser-fürū: baĢ eğme, söz dinleme. 

ser-fürū-bürde: baĢ eğmiĢ. 

ser-germ: sarhoĢ, neĢeli. 

serīǾü’l-inhidām: yıkılması, harap olması hızlı olan. 

ser-rişte: ip ucu. 

ser-şār: ağzına kadar dolu, taĢkın 

ser-tīz: ucu sivri. 
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ser-zede: baĢ göstermiĢ, uç çıkarmıĢ 

sıyānet: koruma, korunma. 

sīħ: demir ĢiĢ. 

ŝiķlet-nümā: ağırlık gösteren, ısrar eden.  

simāŧ: sofra. 

sīne-āzār: göğsü kırılan, üzülen.  

sirişk: göz yaĢı. 

sirişte: yoğurulmuĢ, karıĢtırılmıĢ. 

sūħte: yanmıĢ, yanık. 

suķāŧa-çīn: kırıntı toplayan. 

sūm: dört ayaklı hayvanların tırnağı. 

śūrī: 1. görünürde olan, hakiki olmayan 2. gösteriĢten ibaret olan. 

sūz u güdāz: yanıp yakılma. 

sübĥa: tesbih, tesbih tanesi. 

sübül: yollar. 

süħan-ŧırāzī: Ģiir söyleme. 

süķāte-çīn: ekmek kırıntısı toplayan 

sümāŧa-keş:sofra bezi seren. 

süst ü şū: yıkama, temizleme 

sütūr: binek ve yük hayvanı. 

şābāş: beğenme, takdir etme. 

şaħ-efgen: ağaç devirici. 

şāh-rāh: 1. ana yol 2. doğru yol. 

şāħ-sār: koruluk, orman. 

şāķūl: çekül. 

şebāne: gecelik, gece vakti olan. 

şebān-geh: gece vakti, akĢam. 

şeġab: fitneci. 

şeġaf: Ģiddetli aĢk. 
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şehvet-şiken: şehvet kıran, Ģehveti yok eden.  

şekīb: sabır, tahammül. 

şekve-ŧırāz: Ģikayet eden. 

şend: burun, gaga. 

şend-rīz: gagalayan. 

şerm-sārī: utangaçlık. 

şifāh: dudaklar. 

şīme: huy. 

şīr-i derende: yırtıcı aslan . 

şirket-peźīr: ortak olmak. 

şitāb: acele etme. 

şitābende: çabuk, hızlı, süratli. 

Ģiyem: huylar, tabiatlar. 

şuǾbede-bāz: hilekâr. 

şūrīde-dilān: dilleri meftun. 

şūriş-fezā: karıĢıklık, kargaĢalık artıran. 

tābnāk: parlak, ıĢıklı. 

taĥrīk-i şefeh: dudak kıpırdatma 

taķrīż-nüvīs: yazı yazan. 

taǾalluķ: 1. iliĢiği olma 2. asılı olma 3. sevme 4. ait olma 5. dünya 

ilgisi 

tasŧīr: yazı yazma. 

tāziyāne: vasıta, sebep 

tażyīǾ: zayi etme. 

tebāh: 1. Berbat, çürük, bozuk 2. YıkılmıĢ, yıkıntı, tükenmiĢ. 

tecerrüd-güzīn: yalnızlığı seçme 

tehniye: tebrik etme, “hoĢ geldin” deme. 

tekāpū: 1. aceleyle araĢtırma 2. dalkavukluk etme. 

telehhüf: hasretle yanıp yakılma, mahzun olma. 
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televvüŝ-kün: kirletmek. 

temādī: sürme, sürüp gitme. 

tengnāy: sıkıntılı yer.  

teraķķub: bekleme, gözetme. 

terbiyet-kerde: terbiye edilen, beslenen. 

teressül: mektup yazma sanatı. 

tesliye: teselli etme. 

teşāhüd: hazır, görünen. 

teşĥīź-i źihn: zihin açma. 

teşmīr: sıvama, sıvanma. 

teşnīǾ: ayıplama. 

tevbīħ: azarlama. 

tevekkelī: boĢu boĢuna, boĢ yere. 

tevsen-i süst-rev: gevĢek yürüyen at. 

tevsen-rān: at sürücü, at koĢturucu. 

tezvīr: 1. yalan dolan 2. Ara bozuculuk. 

tīre: bulanık, karanlık. 

tīre-çeşm: gözü kapalı. 

tīşe-zen: kazma ile kazan. 

tūde: yığın. 

tūde-remād: kül öbeği. 

tuǾme-endāz: azık yiyici. 

tūşe: azık, nevale. 

tünd-ħū: sert huylu, titiz. 

türktāzī: yağma için yapılan ani baskın. 

ŧāliĥa: yaramaz, faydasız. 

ŧaǾne-zen: söven, çekiĢtiren. 

ŧapīde: hızlı atmak, çarpmak. 

ŧarĥ: kurma, tertipleme. 
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ŧayf:uykuda veya karanlıkta korkudan görülen hayal, düĢünce. 

-ŧırāz: “donatan, süsleyen” anlamında vasf-ı tekîbî yapar.  

Ǿubeyd: küçük kul, kölecik. 

Ǿuķāl: bend, bağ. 

Ǿunvān-ŧırāz: unvan süsleyen. 

üstāde: kâim, durucu. 

vābeste: bağlı, razı olmak. 

vaĥal: bataklık, batak yer. 

vālā-menzil: menzili yüce, Ģanı yüce.  

varaķ-ħ˘ān: yaprak okuyan. 

varaķ-kerdānī: boĢ iĢlerle meĢgul olma eylemi.  

vāride: akla gelen düĢünce. 

vāye: nasip, kısmet. 

vāyedār:  nasipli, kısmetli. 

vech-i vecīh: en uygun yol, en uygun Ģekil. 

vedād: sevgi, dostluk. 

velvele-sāz-ı āferīn: aferin diye bağrıĢmak. 

verā: arka, geri, öte. 

verziş: çalıĢma, meĢgul olma. 

vesme: 1. hayvana vurulan damga 2. Rastık. 

vesme-ŧırāz: damga vuran.  

yek-sere: 1. Yalnız baĢına 2. Ansızın 3. BaĢtan baĢa. 

zād: azık, yiyinti. 

zānū: diz. 

zānū-ber-maķām-ı ħiŧāb: dizi hitâb makamına çökerek, söze 

baĢlayarak. 

zānū-zede: diz çökmüĢ. 

źātü’l-Ǿimād: direkler üstüne kurulmuĢ bina. 

zebān-āver-i beyān: açıklamaya baĢlamak. 
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zebān-dırāz: dil uzatan, atıp tutan. 

źehūķ: boĢ, beyhude. 

zemzeme: ezgili, nağmeli söz. 

źevi’l-āŝār: eser sahibi. 

zībende: zinetli, süslü.  

zindegī: dirilik. 

zīr: alt, aĢağı. 

zīver-efzā: süsünü artıran.  

żiyā-güster: ıĢık, nur yayan. 

żiyā-pāş: ıĢık saçan. 

zūr: kuvvet, güç. 

zükām: nezle. 


