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LATiFi'NİN GÖZDEN KAÇAN BİR RİSALESİ 
YAHUT 

İSKENDER CELE.Sİ'YE SUNDUGU BAHARİYYE 

Y.rd. Doc. Dr. Ahmet SEVGİ (*) 

Aşık Celebi Tez·kiresinde, Lôtıfi'ınin (1) eserleri ile •ilgili şu bilgiler yeı 
olmakt,adır: "Ahvôl-ıi ·İbrôh7m Pôşô ve Vasf-ı Şehr-i İstanbul ve Rebı'ıyye-J 
Ezhdr giıbi bir kaç hoş - ôyende 'inşôsı vardur. Her birinde hoşca ma'nôsı 
ve şOhca edôsı vardur. Hôsılı akrônı icinde yegône-dür. Ve inşôsı nôzikô· 
,nedür. İskender Çelebi vas,fında bahdriyye-i ba'z inşa ·idüp nev--rüzda su
,nup Rum ·ilinde Belgr-ad semtinde kitôbet ihsôn ümüşdür. Nice zomôn ol 
cevônibde güzôriş ü rOzgôr-ı perişôn 'itmişdür." (2}. 

Metinden de anloşılacağı üzere Lôtm, İskender Çelebi'ye (3) nevruz· 

(*) S. Ü. Fen - Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi. 
(1) Latifi, (1491 - 1582) 16. y.y. şair ve tezkirecilerimizdendir, şiirlerinden çok 

nesirleri ile tanınır. "Tezkiretü'ş-iuara, Evsaf-ı İstanbul, Fusül-ı Erba'a ve 
Enisü'l-füsaha" başlıca nesir eserleridir. Hay-atı ve eserleri ile ilgili geniş 
bllgl için bkz. SEVGİ, Ahmet: Latifi, Hayatı ve Eserleri, Yayınlanmamış 
Doktora tezi, G. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1987. SEVGİ,. Ahmet: 

Latifi'nin İki Risalesi: Enisü'l-füsaha ve Evsaf-ı İbrahim Paşa, s. Ü. Eğt. 
Fak. Yayınları No: 1, Konya 1986. 

(2) Aşık Çelebi : Maşa'iru'ş-şu'ara, Varak, 106 b - 107 a Neşreden: G. M. 
- Meredith - Owns, London 1971. 

(3) İskender Çelebi 932/1525 - 941/1534 yılları arasında dokuz yıl defterdarlık 
yapmış zenginliği ile meşh'O.r bir zattır ... 1533 yılında İbrahim Paşa İran 
seferine çıkarken padişah, tecrübesindep. istifade edilmek üzere İskender 
Çelebi'yi vezır-i azama müşavir tayin eder. O yıl ordunun kışı düşman top
raklarında geçirmesine lüzum hasıl olunca İ. Paşa, padişahı davet eder. 
K. Sultan Süleyman Tebriz'e geldiği zaman vezir-i azam: "Bu kadar mü
him bir seferde, kış ortasında düşman memleketinde kalınmasının ve or
duyu· tehlikeli bir duruma düşürmenin sebebi nedir? diye sorunca vezir-i 
.azam: Biz ehemmiyeti olan bir adam mıyız? İşlerin halli İskender Çelebi 
kulunuza verilmiştir; huz'O.runuzdan ayrılırken tecrübelidir diye ben ku
lunuza defterdarı tavsiye buyurmuştunuz; onların tedbiri üzere hareket 
edildi, bu netice hasıl oldu" cevabını verdi. (Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı : 
Osmanlı Tarihi, C. 2, sh. 353 - 354). Bunun üzerine İskender Çelebi önce 
defterdarlıktan azlolunur sonra da 941/1635'de Bağdad'cia asılır. 
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da (4) bir bahôriyye sunmuş bunun üzerine ,kendisine . Belgrad imôret kô· 
tipl iği verilm iştir. Şimdiye kadar Lôtıfi'n i n bu "ıbahôriyye"si üzeri nde bit 
araştırma yapılmamıştır. Sadece ·I u ğ a t m~nôsından hareketle (5) bu• 

16. y.y. şairlerinden Gazali (Deli Birader)nin (1467 - 1534) İskender 
Çelebi'nln asılması üzerine yazdığı içli tarih manzumesini buraya alıyoruz: 

Mir !skender i'tibarı görüp 
Ey gönül ibret al bu haletden 
Hasılı gör ki akıbet no'ldı 
Bu kadar ızzet ü sa 'adetden 
Daduben zehr-1 kahrı ağzında 
Kalmadı hiç eser halavetden 
Oluben necm-i tali'ı raci 
Ba'de vardı kemaı'-ı kurbetden 
Kondı toz çehre-i emanetine 
Sarsar-ı töhmet-i hıyanetden 
Ref'ine varid oldı hükm-i şerif 
Nagehan dergeh- i adaletden 
Çekdiler sü-yı asumana ~eman 
Götürüp anı hak-i zilletden 
Gitdi döne döne sema ederek 
Dar-ı ünse diyar-ı gurbetden 
Boynı bağlı kul oldı dergaha 
Oldı azad bend-i mihnetden 
Basmadı yer ayağı şadiden 
Başı kurtuldı çün mezelletden 
Ağdı mı·raca hoş-letafet ile 
Kurtulup alem-i kesMetden., 
Ölüs1 dirisi anun asla 
Olmadı halt htç rif'atden 
Didi ehl-i sema ana tarih : 
Kıldı azm-i sümüvv letafetden (941/1535) 
A.hıretde dahı ümid oldur 
Bula bir ali yer de Cennetden (Tezkire-i Latifi, İst. 1314 sh. 256). 

(4) . Nevruz, "güneşin hameı burcuna girmesi ile Uk baharın başlaması demek
tir. Bu sebeple, ilk bahar dolayısıyla tebriki hivi olarak yazılan kasideler 
"nevruziyye" adını alır . (Tahiru'l-Mevlevi : Edebiyat Luğatı. İst. 1973, 
sh. 116 - 117). 

Nevruz, Eski Türklerle İranlıların yıl başı itibar ettikleri günün. adıdır. 
Bu gün İranlılarla Şiilerce bayram sayılarak kutlanır. Nevrüz, güneşin ha
mel burcuna girdiği gündür ki martın yirmi ikisine rastlar. <-Pakalın, M. 
Zeki: Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 2, sh. 687) . 

Nevrfıziyye, nevrO.z münasebeti ile yazılan şiirler hakkında kullanrlır, 
bir tabirdir . . ( ........ . ) O gün "Nevrü~iyye" adlı bir tatlı yapıldığı gibi böyle 
günleri kaçırmayan şairler de o münasebetle hulftskarane şiirler yazarlar, 
büyüklerden caizeler koparırlardı. (Pakalın, M. Zeki: a.g.e., c. 2, sh. 688). 

(5) Bahariyye; edebiyatta, teşbib kısmı (yani başlangıçtaki tasvir kısmı) bir 
bahar tasviri olan kasidelere verilen isimdir. (Türk Dili ve Edebiy!tı An
siklobedisi, c. 1, sh. 292) . 
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nun bir .kasıde olduğu söylenmiş ve .kaynaklarda da böyle değerlendiril• 
miştir (6). 

Yaptığımız araştırmalarda gördük ki Lôtıfi'ni·n adı geçen "bahôriy• 
ye"si sanıldığı gibi bir kaside değil, mensur bir risaledir. 

Eser, Süleymôniye !Kütüphônesi Ali Nihad Tar.lan yazma.farı •içinde 
bulunan 89 numaralı meomuarnn 15b - 16b varakları arasındadır. Nazm -
nesr karışık sanptkôrône ıbir üslüpla kalemi alınmıştır. Bahar mevslmi söz 
konusu edilmektedir. Tamamı üç sa'yfadır. Her sayfada 24 satır vardır. 
Sayfa eb'ôdı ise 198 x 130 mm'dir. 

Müellifin, "FusOl-ı erba'a" adlı eserinin bir çekirdeğini teşkil eden bu 
kücük risôlenin metnini sunuyoruz ... 

• 

Bahariyye; Bahar tasviri ile başlayan ve çok defa birinin si tay işi ile 
nihayetlenen kasidelere eski şairlerin verdikleri isimdir. (Tahiru'l-Mevle-
vi: a.g.e., sh. 25). . 

Bahariyye; bahar tasviri ile başlayan ve birinin sitayişi ile nihayetle
nen kasidelere verilen isimdi. (.Pakalın, M. Zeki: a.g.e,, c. l, sh. 146). 

(6) Defter-dar İskender Çelebi'ye sunduğu "Bahariyye" kasidesi üzerine ima
ret katibi' olarak Belgrad'a gönderilmiş ... (Levend, Agah Sırrı: Türk Ede
biyatı Tarihi, c. 1, sh. 261). 

İskender Çelebi'ye sunduğu kasidenin beğenilmesi üzerine Belgrad'a 
tayin edildi. (Türk Klasikleri Oild 4, sh. 192). 

Defter-dar İskender Çelebi'ye sunduğu kaside üzerine Belgrad'a ima
ret katipliğine getirildi. (Meydan Larouss~, c. 7, sh. 832). 

Latifi, devrin önemli kişilerinden İskender Çelebi'ye sunduğu bir "ba
hariyye" kasidesiyle kendisini tanıtmış ve bu kasideye karşı Belgrad'ta 
ima.ret katipliği almıştır. (İpekten, Doç. Dr. Haluk: Türk Edebiyatının 
Kaynaklarından Türkçe ŞUARA TEZKİRELERİ, Erzurum, 1988, s. 50). 
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BAHARİVV AT-1 LATiFi CELEBİ 

Varak-nigô.r-ı sahıfe-i ezhôra ve nakş-bend-i buk·alemun-ı bahôra ber

mOcibi (x ) 4.Ul)~İ .J1 fa\; ve fehvô-yı (xx ) f'*°,ı ,.~,. ı.F"'"° , ~~ 

den 'arsa-i garômet ôfet-i deyden mürde ve sôha-i sahrô 

şiddet-i şitôdan füsürde iken (xxx ) y.,. ~~.J jt ~~ mukteza

sınca hôkini ihyô ve ev-rô.kını inşô kıldı. 

-Beyt 

Nesr : 

Mürıkir-i haşre çemen yetmez mi burıhôn-ı 'azım 
Kim nebôt-emvôtın i·hyô kı,ldı ol hayy-ı kadim 

Cünki bi-emr-i Hudô ber-mQcib-'i (xxxx ) •l.:...:..JI ~.J pir-berfün 

müddet, · yetdi ve berd-·i 'acüz dünyôdan nhlet itdi. Ve bi'l-cümle kışun 
defteri dürüldi. Bi-hükm:i şôhi ve menşOr-ı llôhı ile memôlik~i cihôn nev -
rüz-ı pirOz-ı mübôrek.:rQza virNdi. 

Rubôı : 

Oldı cün nev-ruz-ı sultôni çemende şehr-yôr 
Al sancak açdı lôle hem-çü · şôh-ı kôm-kôr 
Ceyş-·i ezhôr ile toldı bôg u rôg-ı .kOh-sôr 
Ak çiçekle haymeler kurdı dırahtôn-ı bahôr 

(*) "Şimdi bak, Allahın'ın rahmet eserlerine: Yer yüzünü ölümünden sonra 
(kuruduktan sonra) nasıl diriltiyor (yeşertiyor). Şüphe yok ki yer yüzü
nü kuruduktan sonra dirilten, elbette ölüleri (kabirlerinden) diriltir. O 
her şeye kadirdir." mealindeki ayetin ilk kısmı. (bkz. Rüm süresi, ılyet: 

50). 
<**) "Allah'ın rahmeti bir f eyz rüzğarıdır ve çürümüş kemiği diriltir" mealin

de bir söz ... 
(***) Yer yüzünü ölümünden (kuruduktan) sonra nasıl diriltiyor (yeşertiyor) 

mealinde, Rum suresi, ayet: 50'den alınmış. bir parça ... 
(****) "Kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) göç etmeye ülfet . ettirdikleri için" 

mealindeki ayetin ilk kısqı.ı. (Bkz. Kureyş suresi, ayet:. 2). 
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. Nesr: 

Voktô ki sultôn-ı bahôr ve hôıkôn-ı mürg-zôr d·iyôr-ı çemene vôli vü 
şehr-yôr ve şôh-ı zü'·J-i.fUhôr aldı. Bu sebebden mübôrizôn-ı çemen ve 
mücôhidôn-ı gül-şen ,a'ni 'asôkir-i ezhôr ve nize-.dôrôn-ı eşcôr aıem-i 

servün yeşil sancaklarını ve lôlenün ·kızıl bayrakl·arını 'arsa-i ~ebze-zôra 
ve kıla'-ı kCıh-sôra dikdiler. Şôh-sôr-ı gülün ·kollarında rengin sip~r ve 
nergüslerün başlarında migfer-i zer ve benefşelerün omuzlarında ,gürz-i 
kebCıd ve nihôl-i goncenün eHıide nize-i hun-ôlüd ve sQsenün yanında 
tig-ı zümürrüd-fômı ve belinde haıncer-i zeberced-niyômı bu resme ol 
cünd-i bı-şomôr ve Jeş·ker-i nusmt-şi'ôrun her biri esbôb-ı darb u haırb ile 
suftôn-ı bahôrun taht-ı livôsında sunQf u su.fufın düzdi. 

Beyt : 

Nesr: 

Şôhlar ordusına döndi ser-ô-ser sahn-ı bôg 
Kim ogac·ıar onda yer .yer kurdılar simin ·otag 

Ve bi'l~cümle devha-·i bôdôm ve şecere-i şüküfe-dôr-ı sim-endôm 
har-gôh u hıyôı:n ve bôr-.gô1h-ı sim-fômın kurdı. Z.ikr olunan hayme-i şôhi 
ve bôr-gôh-ı şehen-şôhi üz.re eşcôr-ı erguvôni ve şôh-sôr-ı gül-gQni 
gölgelükler ve gül-gCıni sôyebenler ceküp bu veoh ile gül-şenün zümri.'ıd -
tô.krnı ve kôh-ı zeberced-nıitô:kını gayret-i huld-ı berın itdiler. 

Bir subh-den şehr-yôr-ı bahôr btı .gürCıh-ı p.ür-şükCıh ile 'azm-i diyôr-ı 
cemen ve kasd-ı seyr-i gül-şen idüp zır-i kademine nesim-i, ôf.iyet-bahş 
bir ·nat'-ı müna~kaş ve dibô-yı dil-·keş bast itdi kim ,na!(kô~H kô'inat ve 
renk-ômiz-i nebôt ol nat'-ı humôyun ve reng-i bükalemun-r lôciverdı ka- · 
·ıemler.le tahririn ceküp ve şayôyık u semenün sur,h u sefid ucundan reng ü 
tersimin itmiş cô.-be-cô rengin gonceler ve zenin turuncalar ve Rumi 
börgler ve Hıtôyı ycipra·klar peyveste kı·ldı . 

Beyt : 

Nakş-bend-i sun' ,kim n,a,kş itdi nat'-ı bôg için 
Yazamaz bir yapragın cem' olsalar nakkôş-ı Cin 

Cünkim nev-ruzun şôh-ı :pirCız-ı mübôrek rüzı bôgun serir-i firQ
zınr taht-gôh ve sarôy-ı ma'de·let-penôh ·idi·ndi. M·ukôbelesinde serv-i· 
sidre-hırômları ve şimşôd-ı tObô-kıyômları sa,f sa·f levôzrm -ı hıdmete 

tur:mışlar ve nergisler eskef-i zer ve ,firOzi kemerlerle bôb-ı hidmetde 
21' hôciıbler ,her 'hidmeti vôciıb bUüp 'asô-yı zeber-ced-fômına tayanrnış

lar. Bu sebebden hônendegôh-ı mürgôn ve bÜ'lbülôn-ı . tayyıb-elhôn 

mecômi'~ı gülşenün menôbir-.i '·aMyyesinde hutbesin okuyup esvô•k-ı 
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seniyyesinde çiçeklerin akçasında sikkesin yürütdi. Ve etr~f-ı ce
mende emrini ôb-ı revôn gibi côrt ve ma'-'i nisôn gibi sôri idüıp hükm-·i 
'ôlem mütô'ı ve emr-i vôoibi'l-etbô'ı bu kônun üzre münceır ve bu 
minvô·I üzre muk·arrer oldı kim tevôbV-i si-môl ü saıbô kim zümre-i ehl-i , 
hevôdur bôgun sehi-.ka.dleri. ve lôle-.hadleri hevôsında yelüp yopur
mak ve esüp savurmakla ebkôr-ı goncenün yüzlerin açmaya. Ve be

,r,ôt-ı nebatun yüzi suyunı saçmaya. Min ba'd şôhid-i gül ımeyl-i hôr 
itmeye. Ve bülbüller nô·le-künôn gül -şenden öte gitmeye. Ve reydhın 
,rniskinligi.nde ve benefşelerün yüzi yerde ora. Ve yôsemenler bôgun 
serv-kadlerine tolaşup ve sünbül.ler ·irdiklerine ulaşmaya. Ve nergis
ler cemenün sımin-berlerine ',arz-ı zer idüp göz ka~örtmaya. Ve 1her 
·~bherler 'ôşık-ı bi-behre g'i.bi cehre sar?rtmayala-r. 

Beyt : 

Nesr : 

Ri·nd-i şôhid-bôza benzer gül-şenün ner.gisler·i 
'Kim çemen ·gül -ruhi-arına- göz ,idüp zer gösterür. 

Bu sürur ile Müsebbiıhôn-ı tuyur ve müzekk·irôn-ı môr u mOr ol cenôb-ı 
ga-fQra teşekkür-i hezôr ve senô-yı bi-şomôr itdiler. Çünkim 'a-rsa-i· gül -
zôr envÔ''-ı ezhôr •ile bezendi. Ve muhadderôt-ı bahôr .lôle-i tôb-dôr-.veş · 
jôleden yüz suyun kazandı . 'Arôyis-i ezhôr-ı tutuk-nişınôn-ı çemen ve ne
fôyis-·i ebkôr-ı semenberôn-ı gül-şen sündüs-i hadrôdan çemenı dtbôlar 
ve istebrak- ı hamrôdan- güHstôni ~ômeler giyüp gerden ü gOşı cevôhir-i 
ôb-dôr i.le ôreste ve sine vü dOşı lü'lü'-i ş~h-vôr ile pırôste semenün 'ôrız-ı 

beyôzı gülgOne-i tekel'lü.fden sôde ve şükCıfelerün behcet-i dil-güşô-yı ni- -
-kôb-ı telehhüfden güşôde ve turre-i reyôhinün revôyıh-ı misk-rızinden 
sa.bô gôliyesô olup hıtôme-i misk-i buhOrın dütüzdürdi. Ve külôle-·i sün-

bü_lün fevôyıh-ı 'ıtr-engızinden hevô nôfe-~üşô olüp (xxxxx ) u~.J, c.,} · 

kokuların irgürdi. 

Beyt : 

Nesr : · 

H'ôce-i çın nôfesini yele virdi var ise 
Hikmeti budur ki böyle müşk-pôş oldı nesım. 

C.ünki ôrôyiş-i ürd-i behiştden ve nestm-i seherün enfôs-ı mis-k .. bô
rından Hıtta-i hô1k 'anber-sirişt oldı. Tarôvet:-'i . . hadrevôt ve letôfet~i ezhôr.-ı 

(*****) "Artık onun için bir rahatlık , hoş bir rızık ve Naim cennet i vardır" 
mealindeki ayetin ilk kısmı. (bkz. Vakıa süresi, §.yet: 89). 
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nebôtdan eh alı' -i çemene teşevvuk galebe ·idüp eyyôm-ı çemen ve hen
gôm-ı gül ü semen mCıcib-i işret ve müst.evcib-i sa1fô vü selvet olmogın 
gülün tevbe-şikenleri ve goncenün gül-i pirehenleri s·imôt-ı neşôtı ve bi
sôt-ı inbisôtı encümen-i çemene bast .jdüp lôlenün côm-ı gül-tamın ve 
sOsenün sürôhı--i sürOr-encômın bôgun zerrin kadehleri ile behişt
ôyin-'İ tezyin idüp enva'-ı ezhôr ile gayret-i huld-i berin -itdMer. 

Beyt : 

Nesr : 

Güller ile .eg.lenür bezmwi çemende encümen 
Côm gül, süsen sürôhı, bülbül oldı ndgme-zen 

'Bu şevkden bülbülôn-ı hoş-ôvôz terennüme ôgôz ve gonca vü 
2ı gül def ü düblek ·ile ôhenge ser-ôgôz idüp hevô-yı nev-rOzdan 'uş

şak-ı perde-'bôz-a bir 'amel-i tarab-sôz getürdiler. Ammô ol bôde-i 
nôbun tôbından çemen şuhlannun ·ruhları gül gül ve sôha-i mürg -
zôr.larınun her mürgı bir bülbül aldı. 

Nazm li-müellifihi ·: 

Nesr : 

·Meger nOş iıtdiler yô-kut-ı seyyôl 
Kim itdi Jöle vü gül ruhların al 
İdüp ol m~clis-i pür-şevke sôbôş 
Dırahtôn oldılar ser-cümle serpôş 

• 

Ammô ol semô'-ı safô-bahşun şOr u şevkinden agaçlar dest-efşôn u 
tamb-nôl< ve çiçekler mes,t-i bi-bôk gibi yakalar çôk i.tdiler. 

Beyt : 

Nesr 

Mest olur mürg-i çemen gül yakasın çôk eyler 
'Arif-·i vnhdet olanlar bunı idrôk eyler. 

Ve'l-hôsıl ol mey-i bi-humôr .lôle vü gülün yuzıne uruıp nergis·lerün 
gözine geldi .. Bu keyfiyyetden şa,kôyıklar şOride ôşı1klar gibi kıpkızıl dolu 
ve bene'fşeler se.vdô-zede-i mahabbet-.pişeler gibi gömgök bağlamalu ol
dılar. Sünbüller ôşüfte-.hôl ve lôleler daga düşüp ·abdôl aldılar. Servler 
serkeşlenüp +rdikleri.ne dik geldiler. Ve güller oteşlenüp bülbülün cônına 
od ya-kdılar. Genceler baş getürüp jôlenün gözi yaşın akıtdılar. Ve hôrun 
lıOn-rız-i hancer-i ser-tızin tız idüp bülbül-i seher-hizün ka:sdına :hız it
diler. 
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Beyt 

•Eşcôr egerçi her varakı bir kitôbdur 
İdraki ol·maya·na ciıhôn bir varok degül. 

TA'RiF-İ MEMDÜH 

Amma bu nüsha-i zibô ve tuhfe-i dil-eıranun encamı eşrôf-ı kirôm 
ve a'yeın-ı 'ızômdan kıdve-i erkôn-ı devlet ve şôyeste~i sadr-ı vezôret ser -
defter-i defter-.dôrôn a'ni kerimü'ş-şôn İskender Celebi efendi (Lô-zôle 
zıllühü ilô inkırôzı'd-devrôn) nôm-ı hümôyCını Ue ol zamôndo itmôm buldı 
ki bahôr-ı hulkından rQ-yı 'ôlem sôha-·i İ-rem ve mônend-i nahl-i Meryem 
ser-sebz ü hurram idi. GQyô .k•i her drr:aht-ı şükGfe-dôr -cümle ezhôr Ue er
bôb- ı kalem ve ashôb-ı rakam gibi huzur-, şerifine ve mahfil~i münifine 
muhôsebe-i nev-ruz getürmek icin berg-i terden defterler tutarlar idi. 

Mesnevi : 

Nazm 

İlôhi devletin pôyende eyle 
Ana ikb~I ü bahtı bende eyle 
Ser-etrôz it kamu erkandan anı 
Dahı a'la ola kadri vü şanı 
Hudôyô bu cihôn turdukca tursun 
Hemişe din ü devlet yôr·i olsun 

.. 

Kimdür ol verd-'İ. semen gibi münevver çehre 
Gül-i hulkında onun şemmedürür fasl-ı ba,heır 
Ser-i eşra.f- , .kerem a'ni İskender Celebi 
Gül-bün-i ravza-i devlet gül-i· gül-zôr-ı vakôr 
Defteri, berg-i gülü çini devôtı sOsen 
'Kalemi devha-i ma'nô ra-kamı sünbül-zôr 
Lutf ile sorsa haber ide tekellüm gonce 
Hıdmet emr i,tse çemende ide servi reftôr 
Ki sehô ·ile (?lur lutf eli sim-efşôn 
Nitekim bad-ı sabô ile dırahtôn-ı bahôr 
Safha-·i nOr-ı bayôz ile sevad-ı rakamı 
İledür fazı ü hüner 'ôlemine leyi ü ·nehôr 

Tem met 
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