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ÖN SÖZ 

 Klasik Türk Ģiiri yıllardır “Divan ġiiri” olarak adlandırılmakta ve bu tabir, 

neredeyse tüm Osmanlı Ģiirini tanımlamak için kullanılmaktaydı. Son yıllarda 

yapılan çalıĢmalar Ģunu gösterdi ki bu edebiyat aynı zamanda geniĢ bir “Mesnevi 

Edebiyatı” hüviyeti de taĢımaktadır. Divan sahibi olsun ya da olmasın pek çok Ģairin, 

mesnevi nazım Ģekli ile eserler kaleme aldığı görülmüĢtür. Geleneksel Osmanlı 

Ģiirinin baĢlangıcından sonuna kadar mesnevi sahasında edebî ürünler veren Ģairler, 

hem edebiyatımız hem de dünya edebiyatı adına Ģaheser niteliğinde eserler ortaya 

koymuĢlardır.  Tek baĢlarına bir Fuzûlî, bir Nâbî, bir Atâyî ve bir ġeyh Gâlib bile bu 

alanda ne kadar güçlü temsilciler olduğunun ispatıdır.  

 Bugün yapılan özverili çalıĢmalar sonucu mesnevi edebiyatımızın 

mahsullerinin büyük bir çoğunluğu eski harflerden Latin harflerine aktarılarak 

insanlığın hizmetine sunulmuĢtur. Buna rağmen biyografik kaynaklarımızın iĢaret 

ettiği fakat hâlen gün yüzüne çıkarılmamıĢ yüzlerce mesnevi de mevcuttur. Elde 

bulunan zengin mesnevi külliyatı geçmiĢte ne kadar kültürlü ve üst düzey bir edebî 

anlayıĢımızın olduğunu gösterse de henüz bulunamamıĢ mesnevilerin sahaya ne gibi 

katkılar sağlayacağı sır olmaktan kurtulamamıĢtır. 

 Yeni yazmalar bulabilme heyecanıyla araĢtırmalar yapan bilim insanları, yurt 

içi ve yurt dıĢındaki devlet kütüphanelerini, özel kütüphaneleri, koleksiyonları, 

sahafları ve bu gibi kitap bulunabilecek her yeri deyim yerindeyse kılı kırk 

yararcasına taramıĢlardır. Ġğne ile kuyu kazmak kadar meĢakkatli olan bu emeklerin 

sonunda pek çok araĢtırmacının tatlı meyveler aldığına Ģahit oluyoruz. 

 Üzerine çalıĢtığımız bu tezin de böyle bir macerası var. 2010 yılında, Prof. 

Dr. Filiz Kılıç‟ın yayına hazırladığı ÂĢık Çelebi‟nin Meşâ„irü‟ş-Şu„arâ‟sını Ġstanbul 

AraĢtırmaları Enstitüsü‟nün yayımladığını öğrendik ve üç cilt olan bu eserden bir 

takım temin ettik. Eseri incelerken Ġstanbul AraĢtırmaları Enstitüsü hakkında bilgi 

almak için internet üzerinden yaptığımız araĢtırma neticesinde Suna ve Ġnanç Kıraç 

Vakfı‟na ait bu enstitünün bir de kütüphaneye sahip olduğunu fark ettik. Merhum 

ġevket Rado‟nun yazmalarını barındıran bu kütüphanede yaptığımız taramalarda 

üzerinde Pâkîze-edâ Behişt-âbâd yazılı bir yazmaya tesadüf ettik. Ġncelemelerimiz 
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sonucunda birtakım Ģüphelerimiz olmasına rağmen eserin 17. yüzyıl Mevlevî 

Ģairlerinden Fasîh Ahmed Dede‟ye ait olduğu kanaatine vardık. Ve nihayette bu 

mesneviyi tez olarak hazırlamaya karar verdik.  

 ÇalıĢmamız giriĢ, üç ana bölüm ve dizinden müteĢekkildir. 

 GiriĢ bölümünde mesnevi nazım Ģeklinin genel özellikleri anlatılarak, klasik 

Türk edebiyatında kaleme alınan mesneviler üzerine yapılmıĢ birtakım sınıflandırma 

çalıĢmalarından bahsedilmiĢtir. Bunun yanı sıra 17. yüzyıl mesnevi edebiyatına genel 

hatlarıyla değinilmiĢ; bu yüzyıl içinde te„lif edilen mesneviler müelliflerinin 

mahlaslarına göre alfabetik bir sıra verilmiĢtir. 

 Tezimizin birinci bölümünde Fasîh Ahmed Dede‟nin hayatı, eserleri ve sanatı 

hakkında bilgiler verilmek suretiyle Ģairin hem içinde bulunduğu zümre hem de 

klasik Türk Ģairleri arasındaki yeri ve önemi vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır.  

 Ġkinci bölüm ise Behişt-âbâd‟ın incelenmesine ayrılmıĢtır. Bu bölümde 

mesnevinin adı, türü, beyit sayısı, yazılıĢ sebebi ve yazılıĢ tarihi gibi tanıtıcı 

bilgilerden sonra eserin muhteva ve Ģekil özelliklerine ait unsurları ele alınmıĢtır. 

Muhteva incelemesinde eserin tertibi hakkında bilgi verilerek, bölümlerinde yer alan 

konular özetlenmiĢ; hikâye sanatının tahlil metotları kullanılarak mesnevinin tahkiye 

unsurları açıklanmıĢtır. Vezin, kafiye, dil ve üslup baĢlıkları altında da esere dair 

Ģekil özellikleri anlatılmıĢtır. 

 ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde, öncelikle elimizde bulunan tek nüshanın 

tavsifi yapılmıĢtır. Daha sonra metin oluĢtururken dikkat ettiğimiz hususlar 

belirtilmiĢ ve ardından Behişt-âbâd çeviri yazı ile Latin harflerine aktarılmıĢtır. 

 Tezimize, sonuç ve bibliyografya kısımlarını müteakip inceleme bölümüne ait 

özel isimler dizini ile çeviri yazılı metnin kelime dizini olmak üzere iki farklı dizin 

yapmak suretiyle son verdik.  

 ÇalıĢma boyunca yardım ve desteklerini esirgemeyen; eserlerinden dolaylı ya 

da doğrudan istifade ettiğim; tezimde isimlerini saydığım veya sayamadığım herkese 

ayrı ayrı teĢekkür ediyorum. 
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 Ancak bazı isimleri anmadan geçemem. Eserin tek nüshasını temin etmemde 

yardımcı olan ĠAE Kütüphanesi‟nin değerli çalıĢanlarına; yararlanmam için 

kitaplarını hediye olarak gönderen Prof. Dr. Süleyman Çaldak ve Yrd. Doç. Dr. 

Muhammet KuzubaĢ‟a; lisans ve yüksek lisans serüvenim boyunca bilim yolunda 

ellerinden gelen her türlü samimi çaba ve gayreti gösteren kıymetli hocalarım Yrd. 

Doç. Dr. Semra Tunç Hanımefendi ile Yrd. Doç. Dr. Erol Çöm Beyefendiye çok 

teĢekkür ediyorum. Ġlkeli ve ahlaklı bir birey olarak yetiĢmemiz konusunda 

sergilediği örnek duruĢu ve bilimsel etiğe gösterdiği itina ile akademik hayatımda 

müstesna bir yere sahip olan kıymetli hocam Prof. Dr. Emine Yeniterzi 

Hanımefendiye; tez danıĢmanım olarak beni Ģereflendiren, çalıĢma boyunca bilgi ve 

tecrübelerini esirgemeyerek tezimin olgunlaĢmasını sağlayan, her Ģartta ilgi ve 

desteklerini hoĢgörü ve tevazu ile gösteren muhterem hocam Prof. Dr. Ahmet Sevgi 

Beyefendiye saygı ve Ģükranlarımı sunuyorum. 

 

        Hakan Sevindik 
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T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖZET 

 Bu çalıĢmanın ana konusunu, 17. yüzyıl Mevlevi Ģairlerinden Fasîh Ahmed 

Dede‟ye atfedilen Behişt-âbâd adlı mesnevinin çeviri yazılı metni ve incelenmesi 

oluĢturmaktadır. Tek yazma nüshası Ġstanbul AraĢtırmaları Enstitüsü Kütüphanesi 

ġR 000097‟de bulunan 1230 beyitlik eser, genel ahlaka dair bazı öğretilerin çerçeve 

hikâye tekniğiyle anlatılmasından oluĢmaktadır. Bu yönüyle nasihatname karakteri 

taĢıyan mesnevi, kıssadan hisse çıkartma metoduyla kaleme alınmıĢtır.  

 ÇalıĢmamız giriĢ, üç bölüm ve dizin Ģeklinde tertip edilmiĢtir. GiriĢ 

bölümünde mesnevi nazım Ģekli hakkında genel bilgiler verilmiĢ ve 17. yüzyıl 

mesnevileri tanıtılmıĢtır. Tezin I. Bölümünde, kaynaklar ıĢığında Fasîh Ahmed 

Dede‟nin hayatı, eserleri ve sanatı hakkında açıklamalar yapılmıĢtır. II. Bölümde, 

Behişt-âbâd‟ın genel hususiyetlerine değinilerek muhteva ve Ģekil özellikleri 

değerlendirilmiĢtir. Bu bölümde eserin bilhassa hikâye etme geleneğine bağlı olarak 

ortaya çıkan tahkiye özellikleri vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. Son bölümde ise bilimsel 

metin kurma teknikleri ile Behişt-âbâd‟ın çeviri yazılı metni oluĢturulmuĢtur.  

 Tezimiz eser üzerine yaptığımız genel değerlendirmeleri içeren bir sonucu 

müteakip inceleme bölümüne ve çeviri yazılı metne ait dizinlerle tamamlanmıĢtır.  

 Anahtar Kelimeler: Fasîh Ahmed Dede, BehiĢt-âbâd, 17. Yüzyıl Klasik 

Türk Edebiyatı, Ahlaki Mesneviler.  
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ABSTRACT 

 Transcription text and analysis of the Behişt-âbâd which is attributed to 17th 

century Mevlevi poet Fasîh Ahmed Dede is the main purpose of this study. Behişt-

âbâd has only one manuscript which is at Ġstanbul Research Institute with manuscript 

number ġR 000097. The masnavi contains 1230 couplet. The work formed by stories 

containing ethical and moral values which has told by frame story technique. From  

this aspect we can name the work as a moral mathnawi. Main characteristic of this 

kind is to draw a moral from a story. 

 Our work arranged in five parts: Introduction, three main parts and index. At 

the introduction, 17th century mathnawis has presented and some general 

informations about this form has given. At the 1st main part, some explanations and 

informations about writer Fasîh Ahmed Dede‟s life, works and his artistry has given. 

At the 2nd main part, the content and form of the work has been examined. At this 

part the narrative discourse of the work examined with an emphasize on the narrative 

tradation. At the last main part, transcription text of work has given. 

 Our thesis has complated with a general discussion and index for transcription 

text and examining part. 

 Key Words: Fasîh Ahmed Dede, BehiĢt-âbâd, 17th Century Classical 

Turkish Literature, Moral Mathnawis. 
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GİRİŞ 

MESNEVİ NAZIM ŞEKLİ VE 17. YÜZYIL MESNEVİLERİ 

Mesnevi, klasik Türk Ģiirinde gazel ve kaside ile birlikte en sık kullanılan 

nazım Ģeklidir. Arapça “ẟ, n, y” sülâsi kökünden türeyen mesnevi sözcüğü terim 

olarak “ikili, ikiĢerli” anlamlarına gelmektedir. Nazımda ise her beyti kendi arasında 

kafiyelenen, iki beyitten baĢlayarak Ģairin tercihine göre beyit sınırlaması olmaksızın 

yazılan eserlere mesnevi adı verilmiĢtir.
1
   

Mesneviler, diğer nazım Ģekillerine göre daha hacimli eserler 

konumundadırlar. Bu sebeple genellikle kısa aruz kalıpları ile yazılmıĢlardır. 

Mesnevilerde hecez bahrinden Mefâ„îlün/ Mefâ„îlün/ Fe„ûlün ile Mef„ûlü/ Mefâ„ilün/ 

Fe„ûlün; remel bahrinden Fâ„ilâtün/ Fâ„ilâtün/ Fâ„ilün ile Fe„ilâtün/ Fe„ilâtün/ 

Fe„ilün; seri„ bahrinden Müfte„ilün Müfte„ilün Fâ„ilün; hafif bahrinden Fe„ilâtün 

Mefâ„ilün Fe„ilün; mütekârib bahrinden Fe„ûlün Fe„ûlün Fe„ûl en çok tercih edilen 

aruz kalıplarıdır.
2
 

Belli bir tertip gözetilerek yazılan mesneviler olduğu gibi sanatçının 

muhayyilesine göre Ģekillenen, geleneksel sisteme uymayan düzensiz mesneviler de 

mevcuttur. Mürettep olarak bilinen birinci gruptaki mesneviler giriĢ, asıl konu ve 

sonuç gibi üç temel bölümden oluĢmaktadır. GiriĢ bölümünde tahmid, tevhid, 

münacat, na„t, miraciyye; din büyüklerine, devrin padiĢahına ve ileri gelenlerine 

övgü ve sebeb-i telif; ana konuda Ģairin iĢlemek istediği esas hikaye/ler; sonuçta ise 

eserin yazılıĢ tarihi ve dua yer alır.
3
 Bu bölümlerin baĢlıkları Ġran edebiyatında 

                                                           
1
  Mesnevi nazım Ģeklinin genel özellikleri ve tarihsel geliĢimi üzerine ayrıntılı bilgi için bk.: Haluk 

Ġpekten, Eski Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Aruz, Ġstanbul 2002, s. 59- 69; Ġsmail Ünver, 

“Mesnevî”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), S. 415-417, Temmuz, Ağustos, Eylül 

1986, s. 438-443; M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi Biçim-Ölçü-Kafiye, Ġstanbul 2007, s. 

79- 83; Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 2004, s. 178- 197; Ġskender Pala, 

Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Ġstanbul 2004, s.309- 311; Ahmet Kartal, “Eski Türk 

Edebiyatında Mesnevî”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Özel Sayı: Eski Türk Edebiyatı 

Tarihi II), C. 5, S. 10, 2007, s. 353- 370; Mustafa Çiçekler, “Mesnevî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, 

C. 29, Ankara 2004, s. 320-322. 
2
  Ahmet Kartal, “Türkçe Mesnevilerin Tertip Özellikleri”, Bilig, S. 19, Güz 2001, s. 70- 71 

3
  Kartal (2001), s. 69- 100; Ünver, agm., s. 432- 438; Dilçin, age., s. 168- 173. 
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olduğu gibi genelde Farsça terkip ve ifadelerle oluĢturulur. BaĢlıklar aynı zamanda 

mesneviyi yazanın tercihine göre de değiĢiklik arz eder.    

Konu kısıtlaması olmaksızın hemen her konuda kaleme alınabilen mesneviler, 

klasik Türk Ģiirinin hikâye etmeye dayalı tek nazım Ģekli olma vasfını da elinde 

bulundurur. Mesneviler, Osmanlı edebî kültürü içinde mensur hikâyelerle
4
 birlikte 

tahkiye sahasındaki boĢluğu önemli ölçüde doldurmuĢlardır. Modern manada roman, 

hikâye ve öykü yokken, halkın severek ve benimseyerek okuduğu eserler listesinde 

mesneviler ön sırada yerini almıĢlardır. Tahkiyeli mesneviler, bu anlamda büyük bir 

edebî kültürün oluĢmasına zemin hazırlamıĢtır. Bunun yanı sıra hikâye etmeye 

dayanmayan mesneviler de mevcuttur. Bu tür mesneviler, edebî olmaktan çok 

birtakım konularda halkı eğitmeyi, bilgilendirmeyi amaçlayan didaktik hüviyetli 

eserlerdir. 

Görüldüğü gibi mesneviler, klasik Türk edebiyatı için oldukça önemli 

ürünlerdir. Bu bağlamda geçmiĢten günümüze mesneviler üzerine pek çok çalıĢma 

yapılmıĢ ve halen de yapılmaya devam edilmektedir.
5
 Bu çalıĢmalar arasında 

öncelikli olarak değinilmesi gerekenler elbette mesneviler üzerine yapılan 

sınıflandırma gayretleridir. Zira bu gayretler, mesnevilerin ne kadar geniĢ bir 

yelpazede yazıldığını göstermesi açısından büyük bir kıymeti haizdirler.  

Birçok araĢtırmacı farklı yaklaĢımlarla mesneviler üzerine görüĢlerini ortaya 

koymuĢtur. Bu araĢtırmacıların baĢında Agâh Sırrı Levend, Harun Tolasa, Faruk 

Kadri TimurtaĢ, Amil Çelebioğlu, Ġsmail Ünver, Cem Dilçin, Numan Külekçi ve M. 

A. Yekta Saraç gibi bilim insanları gelir. ġimdi meseleye daha yakından bakabilmek 

                                                           
4
  Klasik Türk edebiyatında hikâye için bk.: Agâh Sırrı Levend, “Divan Edebiyatında Hikâye I”, 

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten-1967,  Ankara 1989, s.71-117; ġerife Yağcı, “Klasik Türk 

Edebiyatı Geleneğinde Hikâye”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 141, Aralık 2002, s. 147- 160; M. 

A. Yekta Saraç, “Divan Edebiyatında Hikâye”, Hece Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, S. 46/47, s. 

122- 123; Hasibe Mazıoğlu, “Divan Edebiyatında Hikâye” Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer 

Seyfettin, Ankara 1992, s. 19-36.   
5
  Türk edebiyatında yazılan mesneviler üzerine yapılmıĢ toplu bibliyografya çalıĢmaları için bk.: 

Fatma Sabiha Kutlar, “Mesnevi Nazım ġekline Genel Bir BakıĢ ve Türk Edebiyatında Mesnevi 

AraĢtırmalarıyla Ġlgili Bir Kaynakça Denemesi”, Türkbilig, 2000/1, s. 102- 157; Kartal (2007), s. 

370- 431. 
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adına ismini saydığımız bilim insanlarının yaptıkları sınıflandırma çalıĢmalarına ana 

hatlarıyla değinelim: 

Agâh Sırrı Levend tarafından yapılan ilk tasnif çalıĢmasında mesneviler, Ģu 

üç ana grupta toplanmıĢtır:
6
 

a. Konularının kökenine göre,  

b. Hikâye konularına ve niteliklerine göre, 

c. Hikâyelerin yapısı ve kahramanların durumuna göre mesneviler. 

Amil Çelebioğlu, manzum mesnevileri iki maddede ele almıĢtır: 

a. Divanlarda, Ģiir mecmualarında, bazı mensur eserlerin baĢında, içinde 

veya sonunda bulunan, genellikle hacimsiz mesneviler. 

b. Eski Türk edebiyatının manzum hikâye veya romanları diyebileceğimiz 

veya bir tahkiye yönü olan mesneviler.
7
 

 Faruk Kadri TimurtaĢ, Eski Türk Edebiyatında Nazım II adlı eserinde 

mesnevileri konuları açısından (1) destânî, (2) lirik ve (3) öğretici veya dîni-sofiyâne 

mesneviler olmak üzere üçe ayırmıĢtır.
8
 

Harun Tolasa, mesnevileri konu bakımından sınıflandırmayı tercih etmiĢtir. 

Tolasa‟ya göre mesneviler: (1) Dinî, tasavvufî, ahlaki; (2) aĢk konulu; (3) tarihî ve 

menkabevî; (4) sergüzeĢt-nâme ve hasbihaller; (5) Ģehrengizler; (6) serüven 

hikâyeleri; (7) ilmî ve genel kültüre ait eserler olmak üzere yedi baĢlıkta 

incelenebilir.
9
 

Ġsmail Ünver, bu konuda farklı bir yaklaĢım sergileyerek daha çok metin-alıcı 

bağlamında değerlendirmede bulunmuĢtur. Ünver‟in tasnifi Ģu dört baĢlıktan 

müteĢekkildir:
10

 

a. Okuyucuya bilgi vermeyi amaçlayan mesneviler. 

                                                           
6
  Levend, agm., s. 71-117. 

7
  Amil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı‟nda Mesnevi (XV. yy.‟a kadar), Kitabevi Yay., Ġstanbul 1999, s. 

 22-23. 
8
  Faruk Kadri TimurtaĢ, Eski Türk Edebiyatında Nazım II, Akçağ Yay., Ankara, s. 543. 

9
  Harun Tolasa, “15. Yüzyıl Türk Edebiyatı Anadolu Sahası Mesnevileri”, Ege Üniversitesi SBF 

Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.1, Ġzmir 1982, s. 1-13. 
10

  Ġsmail Ünver, agm., s. 438-443. 
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b. Okuyucunun kahramanlık duygusuna hitap eden, konusunu 

menkabelerden ve tarihten alan mesneviler. 

c. Okuyucunun edebî zevkine hitap eden, sanat yönü ağır basan, ana çizgisi 

aĢk ve macera olan mesneviler. 

d. ġairleri gördükleri, yaĢadıkları olayları anlatan, toplum hayatından 

kesitler veren kiĢileri, meslekleri, düğünleri ve belli yöreleri tasvir eden 

Ģehr-engîz, sûr-nâme, sergüzeĢt ve hasbıhal türünden mesneviler.  

 M. A. Yekta Saraç, Klasik Edebiyat Bilgisi adlı eserinde mesnevileri Ģu 

Ģekilde sınıflandırmıĢtır: 

a. Eğitici, öğretici ve yönlendirici yönü ağır basan mesneviler. 

b. Edebî değeri ağır basan mesneviler. 

c. YaĢanılan hayatı merkez alan mesneviler.
 11

 

Cem Dilçin mesnevileri (1) aĢk, (2) dinî- tasavvufî, (3) ahlakî ve öğretici, (4) 

savaĢ ve kahramanlık, (5) bir Ģehri ve güzellerini anlatan, (6) mizahî mesneviler 

olmak üzere altı bölümde incelemiĢtir.
12

 

Numan Külekçi, Mesnevî Edebiyatı adlı iki ciltlik eserinde: (1)Dinî 

mesneviler; (2) bir konuda bilgi vermek amacıyla yazılan mesneviler; (3) çift 

kahramanlı aĢk mesnevileri; (4) gaza, fetih ve seferleri anlatan mesneviler; (5) Ģehir 

ve toplum hayatını anlatan mesneviler olmak üzere beĢ ana baĢlık altında tasnifleme 

yapmıĢtır.
13

    

Tüm bu tasniflerden de anlaĢılacağı üzere mesnevileri kesin çizgilerle 

gruplandırmak oldukça zordur. Yukarıdaki tasniflerin tümünde muhteva açısından 

bir gruplandırma söz konusudur. F. Kadri TimurtaĢ, Ġsmail Ünver, Harun Tolasa, 

Cem Dilçin, M. A. Yekta Saraç ve Numan Külekçi tasniflerini konuların çeĢitliliği 

üzerine temellendirmiĢlerdir. Bunun yanında Agâh Sırrı Levend mesnevilerde 

                                                           
11

  Saraç, age., s. 80- 81.  
12

  Dilçin, age., s. 178- 197 
13

  Numan Külekçi, XI-XX, Yüzyıllar El Yazması Metinler ve Özetleriyle Mesnevî Edebiyatı 

Antolojisi, C. I- II, Erzurum 1999. 
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menĢe; Amil Çelebioğlu da hacim mevzusuna değinen maddeler yazmıĢlardır.  

Ġsmail Ünver ise daha çok okuyucu merkezli bir sınıflandırma yapmıĢtır. 

Nihayette bu gruplandırmaların hepsi birbirini tamamlar niteliktedir. Türk 

edebiyatında yazılan mesnevilerin çeĢitlilikleri de göz önünde bulundurulduğunda 

araĢtırmacıların birbirinden farklı tasniflerde bulunmaları gayet doğal bir durumdur. 

Kaldı ki bu sınıflandırmalarda yer alan bir madde bile kendi içerisinde pek çok dala 

ayrılabilir. 

Mesnevilerle ilgili bu kadar çok sınıflandırma yapılmasının sebebi hiç 

Ģüphesiz mesnevilere hem Ģairler hem de toplum nazarında gösterilen ilgi ve 

alakadır. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar en çok tercih edilen ve sevilen nazım 

Ģekillerinden biri olması dolayısıyla mesnevinin kültür ve edebî hayatımızdaki yeri 

çok müstesnadır.  

Edebiyatımızda mesnevi yazma geleneği KaĢgar‟da Doğu Türkçesiyle kaleme 

alınan Kutadgu Bilig‟le (1069/ 1070) baĢlamıĢtır. Anadolu sahasında ise Ahmed 

Fakih‟in (öl. 650/ 1252) Evsâfü‟l-Mesâcid adlı eseri Batı Türkçesiyle yazılan ilk 

mesnevi olma vasfını taĢır.
14

  

13. ve 14. yüzyıllarda mesnevi edebiyatı henüz kuruluĢ aĢamasındadır. Bu 

dönemlerde daha çok dinî içerikli, toplumu ahlaki yönden eğitmeyi amaçlayan 

mesneviler yazılmıĢtır. Dil, genel itibariyle halkın anlayacağı Ģekilde sade ve 

anlaĢılırdır. Aruz vezninde ise tam anlamıyla bir iĢlevsellik ve hâkimiyet 

kurulamamıĢtır.
15

 

15. yüzyıl mesnevilerinde önceki asırlara göre daha olgun bir hava 

sezilmektedir. Dinî-tasavvufî muhtevanın yanında din dıĢı muhtevaya da ağırlık 

verilince ele alınan konularda birtakım değiĢikler meydana gelmiĢ, yeni ve orijinal 

mevzular iĢlenmiĢ, daha önce rastlanmayan türlerde örnekler verilmiĢtir. Bunun yanı 

sıra ahenk ve üslupta da farklılaĢmalar görülmüĢtür. ġiirde kullanılan vezinlerin 

sayısı artmıĢ, gazel ve kaside dıĢında diğer nazım Ģekilleri de mesnevilere girmeye 

                                                           
14

  Çelebioğlu, age., 34. 
15

  Çelebioğlu, age., 43- 47. 
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baĢlamıĢtır. Bu asrın mesnevilerinde dil, biraz daha olgunlaĢarak, estetik açısından 

daha renkli bir görüntü sergilemiĢtir. 
16

 

Mesnevinin edebiyatımızda kemale eriĢtiği devir ise 16. yüzyıldır. Bu asırda, 

kaleme alınan mesneviler muhteva yönünden oldukça zengindir. Dinî-tasavvufî-

ahlakî mesneviler; aĢk mesnevileri; tarihî-destanî-menkabevî mesneviler ile diğer 

türlere ait eserler bu yüzyılda sıklıkla görülür. 

Yüzyılın en önemli eserleri aĢk mesnevileridir. AlıĢılmıĢ aĢk mesnevilerinin 

yanında daha önce pek görülmemiĢ yeni türler de yazılmıĢtır. Leylâ vü Mecnun, 

Yusuf u Züleyha, Vamık u Azrâ, Şem„ ü Pervâne, Şâh u Gedâ, Mihr ü Müşterî, Hüsn 

ü Dil, Gül ü Bülbül gibi ikili aĢk maceralarını en güzel Ģekilde yansıtan/anlatan 

mesneviler bu asra damgasını vurmuĢtur.  Özellikle Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn‟u ile 

edebiyatımızın en büyük mesnevî Ģairi olmaya aday gösterilmiĢtir. 

Edirneli Nazmî, ġemseddin Sivasî, Hakanî Mehmed Bey, Lâmi„î Çelebi, 

TaĢlıcalı Yahyâ, Emre, Gelibolulu Âlî, BehiĢtî, ġâhidî, Murâdî, Visâlî, Za„ifî, Cinânî, 

Gubârî bu asırda dinî-tasavvufî-ahlakî mahiyette mesneviler kaleme alan Ģairler 

arasındadır.
17

  

Yine bu asırda pek çok gazavatnâme, surnâme, sergüzeĢtnâme, sâkînâme, 

kıyafetnâme ve Ģehrengiz yazılmıĢtır. Bu türler içerisinde Ģehrengizler özel bir yere 

sahiptir. Lâmi„î, Zâtî, TaĢlıcalı Yahyâ, Hayretî ve Ġshak Çelebi‟nin yazdıkları 

Ģehregizler edebiyatımızın bu alanda yazılan en güzel eserleri arasına girmiĢtir.
18

  

Bu devrin mesnevilerine üslup ve dil açısından baktığımızda geçen asırların 

ulaĢması imkânsız bir mükemmeliyetle karĢılaĢılır. Zaten bu asırda divan Ģiiri, tüm 

alanlarda büyük geliĢmeler göstermiĢ ve hemen her sahada tekâmülünü 

tamamlamıĢtır. ġiirde kullanılan dil, yeni imaj ve hayallerle süslenmiĢ; üslup ise 

farklı tarz ve tekniklerle örülerek ileri bir seviyeye taĢınmıĢtır.  

                                                           
16

  Çelebioğlu, age., s. 111- 114. 
17

  Kartal, agm., s. 362. 
18

  Kartal, agm., s. 363. 
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Mesnevi nazım Ģeklinin 17. yüzyıla gelinceye dek geçirdiği geliĢim kısaca bu 

Ģekildedir. Konumuzla doğrudan alakalı olduğu için bu aĢamadan sonra 17. Yüzyıl 

mesnevi edebiyatı üzerinde durulacak ve yüzyılın edebî karakteri yansıtılmaya 

çalıĢılacaktır. 

17. yüzyılda Osmanlı devletinde hissedilen duraklama ve çözülme sanat ve 

edebiyata pek yansımamıĢtır. Saray, geçmiĢ dönemlerde olduğu gibi Ģairleri himaye 

etmiĢ, kültür ve sanatın geliĢmesine destek olmuĢtur. Tabii olarak bu destekten divan 

Ģairleri de nasiplerini almıĢlardır. Nâbî, Ganîzâde Nâdirî, Azmi-zâde Hâletî, Nev„î-

zâde Atâyî, ġeyhülislâm Yahyâ, NeĢâtî ve Edirneli Güftî bu asrın yetiĢtirdiği kudretli 

Ģairlerdir. 17. yüzyılda yalnızca manzum sahada büyük Ģahsiyetler yetiĢmemiĢ; 

Veysî, Nergisî, Kâtip Çelebî ve Evliyâ Çelebi gibi Türk edebiyatının en kuvvetli 

nesir yazarları yine bu asırda eser vermiĢlerdir.
 19

 

Böylesine önemli edebî temsilcileri bünyesinde barındıran bu asırda, mesnevi 

edebiyatı da oldukça geliĢmiĢ bir seviyededir. Mesnevinin 16. yüzyılda kaydettiği 

ilerleme 17. yüzyılda da hız kesmeden devam etmiĢtir. Fakat bu yüzyılda yazılan 

mesnevi sayısı 16. yüzyıla göre daha azdır. ġairler, müstakil te‟lif ve tercüme 

eserlerin yanında, divan ve çeĢitli Ģiir mecmualarında yer alan hacimce küçük 

mesneviler de kaleme almıĢlardır.  

Bu asırda yazılan eserlerde sayıca bir eksilme görülmesine rağmen yine de 

dönemin mesnevileri keyfiyet itibariyle geçen asra göre pek geri kalmıĢ sayılmaz; 

hatta Ģairler, birtakım yeni hayal, motif ve yöntemler bularak mesnevilerde orijinal 

ve millî bir karakter geliĢtirme yoluna girmiĢlerdir. 

Bu asırda Ġran kaynaklı klasik mesnevi konuları varlığını sürdürmeye devam 

etmiĢtir. Fakat Osmanlı devletinin içinde bulunduğu siyasi durum Ģiire yansıyınca 

mesnevilerde de daha önce pek alıĢık olunmayan konular iĢlenmiĢtir. Eskilerin 

“kemâlden zevâle geçiĢ” olarak adlandırdığı bu devirde, devletin içine düĢtüğü 

çıkmaz ve bununla beraber gelen sosyal çöküĢ mesnevilere de yansımıĢtır.  

                                                           
19

  Hüseyin Ayan, “XVII. Yüzyıl Divan Edebiyatına Toplu BakıĢ”, Büyük Türk Klasikleri, C. 5, 

 Ġstanbul 2004,  s. 61. 
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Sosyal tenkit bu dönemin mesnevilerinde kendini iyiden iyiye hissettirmiĢtir. 

Yalnızca toplumda yaĢanan olaylar anlatılmamıĢ, fertlerin karakter ve kimlikleri de 

kliĢeleĢmiĢ ifadelerden arındırılarak daha gerçekçi ve nesnel bir Ģekilde 

yansıtılmıĢtır. Mizah ve hiciv baĢta olmak üzere alaycı/ ironik üslup mesnevilerde 

sıkça görülmeye baĢlanmıĢtır.   

Bilindiği üzere 17. yüzyıl Ģiirde birtakım üslup değiĢmelerinin yaĢandığı bir 

dönemdir. “Sebk-i Hindî”, “hikemî tarz” ve “mahallileĢme” akımları Osmanlı Ģiirini 

farklı mecralara çekmiĢtir. Klasik divan Ģiiri anlayıĢının devam ettiği bu zamanda 

Ģairler, umumiyetle bu üç üsluptan birini tercih etmiĢlerdir. Dolayısıyla mesnevilerde 

de bu tarzların yansımalarını görmek mümkündür. Sebk-i Hindî akımı mesnevi yazan 

Ģairleri pek etkilemese de Nâbî‟nin baĢını çektiği  “hikemî tarz” ile kökleri çok 

eskilere dayanan “mahallileĢme” akımı devrin mesnevilerinde hissedilir bir etki 

yapmıĢtır. Bu durumu kanıtlayan en güzel örnekler ise Nâbî ve Sâbit‟in kaleminden 

çıkmıĢtır.     

 Dinî-tasavvufî ve ahlakî mesnevilerin ağırlıklı olduğu bu devirde, edebî 

değeri yüksek olan mesnevîlerin sayısında ciddi bir azalma görülmüĢtür. Fakat 

sâkînâme ve Ģehrengiz türünde yüksek seviyede eserler verilmiĢ, manzum sözlükler 

kaleme alınmıĢtır. 
20

 

 Dönemin mesnevilerinde dil açısından klasik dönem mesnevilerine göre daha 

sade bir tutum izlenmiĢ ve yabancı kelimelerin yanı sıra arkaik sözcüklerde de 

azalma görülmüĢtür. Asrın mesnevilerinde Ģairlerin en çok tercih ettikleri aruz 

kalıpları ise Ģunlardır: Hezec bahrinden Mef„ûlü Mefâ„ilün Fe„ûlün ve Mefâ„îlün 

Mefâ„îlün Fe„ûlün; remel bahrinden Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün ve Fâ„ilâtün Fâ„ilâtün 

Fâ„ilün; hafif bahrinden Fe„ilâtün Mefâ„ilün Fe„ilün. 

 Netice itibariyle denilebilir ki 17. Yüzyıl, hem klasik Türk edebiyatı hem de 

mesnevi edebiyatı için oldukça önemli bir dönemdir. Bu sebeple dönemin 

mesnevileri hakkında kapsamlı bir incelemeye ihtiyaç vardır. ÇalıĢmamızın 

sınırlarını aĢacağı düĢüncesiyle Ģimdilik, yalnızca tespit edebildiğimiz 17. yüzyıl 

                                                           
20

  Kartal, agm., s. 365. 
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mesnevilerini müelliflerinin mahlaslarına göre alfabetik olarak aĢağıya almakla iktifa 

ediyoruz: 

1. „Abirî, Kenzü‟l-Esrâr (Te‟lif tarihi 1035/ 1625-26, dinî hikâye ve 

nasihatlerden oluĢan bir mesnevidir.)
 21

 

2. „Abirî, Medh-i Hz. Sultan (Te‟lif tarihi 1032/ 1622-23, Hz. Peygamber‟i (sav) 

övmek için yazılmıĢtır.)
 22

 

3. Bosnalı Abdullah, Şerh-i Cezîre-i Mesnevi (Te‟lif tarihi 1038/ 1628-29, 

Yûsuf Sîneçâk‟in Cezîre-i Mesnevi adlı eserinin Ģerhidir.)
 23

 

4. Adlî Hasan Efendi, Tergibât (Te‟lif tarihi 1022/ 1613, dinî-tasavvufî bir 

nasihatnamedir.)
 24

 

5. Adnî Recep Dede, Nahl-i Tecellî (Te‟lifi XVII. yy., Mesnevî-i Mânevî‟den 

seçilen aĢk konulu 339 beytin Ģerhidir.)
 25

 

6. Varvarî Ali, Makâlât-ı Varvarî Ali Paşa (Te‟lifi XVII. yy., Ali PaĢa‟nın kendi 

hayat hikâyesini anlattığı sergüzeĢt-nâmesidir.)
 26

  

7. Nev„î-zâde Atâyî, Sâkî-nâme (Te‟lif tarihi 1026/ 1617, içki meclisleri ile bu 

meclisin vazgeçilmez unsurları olan sâkî, kadeh, küp, Ģarap vb. hakkında 

kaleme alınmıĢ, dünyevî duyguları yansıtan bir mesnevidir.)
 27

 

8. Nev„î-zâde Atâyî, Nefhatü‟l-Ezhâr (Te‟lif tarihi 1034/ 1624, Nizâmî‟nin 

Mahzenü‟l- Esrâr‟ına nazire olarak yazılmıĢ dinî-tasavvufî bir eserdir.)
 28

 

                                                           
21

  Abdülbaki Çetin, “XVII. Yüzyıl Mevlevî ġairlerinden „Abîrî ve Ġki Eseri”, Atatürk Üniversitesi 

 Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 38, Erzurum 2008, s. 95- 110.  
22

  Çetin, agm., s. 103- 106. 
23

  Malik Bankır, “Te„lif ve Tercüme Bir Eser: ġerh-i Cezîre-i Mesnevî”, Atatürk Üniversitesi 

 Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı), S. 27, Erzurum 2005, s. 155- 

 168.  
24

  Aynül Karaca Özbekoğlu, Adlî Hasan Efendi‟nin Tergibat Adlı Mesnevisi, Selçuk Üniversitesi 

 SBE YLT, Konya 2001. 
25

 Ahmet Topal, „Adnî Receb Dede Nahl-i Tecellî (İnceleme- Metin), Atatürk Üniversitesi YLT, 

 Erzurum 2006.  
26

 Haluk Gökalp, “Çobanlıktan Valiliğe, Valilikten Asiliğe: Varvarî Ali PaĢa ve Makâlât-ı Varvarî”, 

 İlmi Araştırmalar, S. 22, Ġstanbul 2006, s. 111- 134; Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyatında 

 Manzum Sergüzeşt-nâmeler, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DT, Adana 2006, s. 

 245- 278. 
27

  Muhammet KuzubaĢ, Nev‟î-zâde Atâyî Sâkînâme, Etüt Yay., Samsun 2009.  
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9. Nev„î-zâde Atâyî, Sohbetü‟l-Ebkâr (Te‟lif tarihi 1035/ 1625-26, Molla 

Câmî‟nin Sübhatü‟l-Ebrâr‟ına nazire olarak kaleme alınmıĢ dinî-tasavvufî bir 

eserdir.)
 29

 

10. Nev„î-zâde Atâyî, Heft H
v
ân (Te‟lif tarihi 1036/ 1626, Nizâmî‟nin Heft 

Peyker‟ine nazire olarak yazılmıĢ, 7 hikâyeden oluĢan macera dolu, tahkiyeli 

bir mesnevidir.)
 30

 

11. Nev„î-zâde Atâyî, Hilyetü‟l-Efkâr (Te„lifi XVII. yy., eserin tam metni henüz 

bulunamamasına rağmen ismi ve mevcut bölümlerinden Hz. Peygamber‟in 

(sav) hilyesi olduğu söylenebilir.)
 31

 

12. Filibeli Avnî, Tuhfetü‟l-Hükkâm (Te‟lif tarihi 1017/ 1608-09, hasb-i hâl, 

sergüzeĢt-nâme ve nasihat-nâme türlerine ait özellikler gösteren bir 

mesnevidir.) 
32

 

13. Karaçelebi-zâde Abdülaziz/ Azîz, Gülşen-i Niyâz (Te‟lif tarihi 1044/ 1634, 

Azîz efendinin baĢından geçenleri ve psikolojik durumunu anlattığı 

sergüzeĢt-nâme türündeki eseridir.)
 33

 

14. Cevrî, Selim-nâme (Te‟lif tarihi 1037/ 1627, ġükrî-i Bitlisî‟nin Selim-nâme 

adlı eserinin daha sade ve anlaĢılır olması için yeniden nazma çekilmiĢ 

halidir.)
 34

 

                                                                                                                                                                     
28

  Tunca Kortantamer, Nev„î-zâde Atâyî ve Hamse‟si, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 

 Ġzmir 1997.s. 177- 198. 

29
  Muhammet Yelten, Nev‟îzâde Atâyî Sohbetü‟l-Ebkâr, Ġstanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi, 

 Ġstanbul 1999; Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk  Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler”, Türkiye 

 Araştırmaları Literatür Dergisi (Özel Sayı: Eski Türk Edebiyatı Tarihi II), C. 5, S. 10, 2007, s. 

 458. 
30

  Turgut Karacan, Nev„î-zâde Atâyî Heft-H
v
ân Mesnevisi (İnceleme- Metin), Atatürk Üniversitesi 

 Yay., Sevinç Matbaası, Ankara 1974. 
31

  Agâh Sırrı Levend, Atâyî‟nin Hilyetü‟l- Efkâr‟ı, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1948; 

 Kortantamer,  age., s. 246- 248. 
32

  Mehmet Kırbıyık, Filibeli Avnî Tuhfetü‟l-Hükkâm, Tablet Yay., Konya 2008.  
33

  Fatma Bindal, Kara Çelebi-zâde Abdülaziz Gülşen-i Niyâz (Tenkitli Metin-İnceleme), Atatürk 

 Üniversitesi SBE YLT, Erzurum 1996. 
34

  Hüseyin Ayan, Cevrî, Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divanı‟nın Tenkidli Metni, Atatürk 

 Üniversitesi Basımevi, Erzurum 1981, s. 12- 14.  
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15. Cevrî, Hilye-i Çehâr-yâr-i Güzîn (Te‟lif tarihi 1040/ 1630, dört halifenin 

özelliklerini anlatan bir hilyedir.)
 35

 

16. Cevrî, Melhame (Te‟lifi XVII. yy., takvimlere ve ayın hareketlerine göre 

tabiatta meydana gelebilecek değiĢimleri anlatan bir mesnevidir.)
 36

 

17. Cevrî, Nazm-ı Niyâz (Te‟lif tarihi 1058/ 1648-49, yılın on iki ayından 

bahseden kısa bir mesnevidir.)
 37

 

18. Cismî, Mevlid (Te‟lifi XVII. yy., Hz. Peygamber‟in (sav) doğumu ve miracı 

anlatılmıĢtır)
 38

 

19. Mehmed Daî, Nevhatü‟l-Uşşak (Te‟lif tarihi 1059/ 1649, sergüzeĢt-nâme 

türünde bir eserdir.)
 39

 

20. Kaf-zâde Fâ„izî, Leylâ vü Mecnûn (Te‟lifi XVII. yy., tamamlanmamıĢ klasik 

bir aĢk mesnevisidir.)
 40

 

21. Fasîh Ahmed Dede, Behişt-âbâd (Te‟lif tarihi 1110/ 1698-99, hikâye etme 

metoduyla kaleme alınmıĢ bir nasihat-nâmedir.) 

22. Fedâyî Dede, Mantık-ı Esrâr (Te‟lif tarihi 1045/ 1635, Feridüddin Attar‟ın 

Mantıku‟t-Tayr isimli eserinin manzum çevirisidir.)
 41

 

23. Feyzî Çelebi, Şem‟ ü Pervâne (Te‟lifi XVII. yy., hece vezniyle kaleme alınan 

eser, klasik Ġran mevzularından olan Ģem ve pervanenin alegorik hikâyesini 

anlatır.)
 42

 

                                                           
35

 Sema Gülmez, Cevrî İbrahim Çelebi ve Hilye-i Çihâr-yâr-i Güzîn Adlı Eseri, Dokuz Eylül 

 Üniversitesi YLT, Ġzmir 2006. 
36

  Yasemin AkkuĢ, Melhame-i Cevri (Tanıtımı- Transkripsiyonlu Metin- Konu Tasnifi- Asıl Metin-

 Sözlük), Sakarya Üniversitesi YLT, Sakarya 2001; Remzi Demir, “Melhameler ve Bir Onyedinci 

 Yüzyıl Osmanlı Âlim ve Edibî Cevrî Çelebi‟nin Melhame‟si”, Osmanlı, C. 8, Ankara 1999, s. 431- 

 441. 
37

  Ayan, age., s. 28. 
38

  Sadık Yazar, “Cismî ve Mevlid‟i”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 2, 2008, s. 485- 

 515. 
39

  Haluk Gökalp, Eski Türk Edebiyatında Manzum Sergüzeşt-nâmeler, Çukurova Üniversitesi SBE 

 DT, Adana 2006, S. 278-  352. 
40

  Hüsrev Akın, “Müellifinin Ölümüyle Yarım KalmıĢ Bir Mesnevî: Leylâ vü Mecnûn”, Turkish 

 Studies, S. 4/7, Güz 2009, s. 28- 96. 
41

  Tacettin ġimĢek, Fedayî Dede Mantık-ı Esrâr (Tenkitli Metin ve İnceleme), Atatürk Üniversitesi 

 SBE YLT, Erzurum 1993. 
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24. SimkeĢ-zâde Feyzî, Gamze vü Dil (Te‟lif tarihi 1065/ 1654-55, dinî-tasavvufî 

konulu temsilî bir mesnevi.)
 43

 

25. SimkeĢ-zâde Feyzî, Mi„rac-nâme-i Resûl-i Ekrem (Te‟lif tarihi 1059/ 1649, 

miraç mucizesini anlatan bir mesnevidir.)
 44

 

26. SimkeĢ-zâde Feyzî, Cevâb-nâme (Te‟lif tarihi 1059/ 1649, dinî içerikli 

didaktik bir mesnevi.)
 45

 

27. Ömer Fuâdî, Bülbüliyye (Te‟lif tarihi 1033/ 1623, Allah aĢkı ve vahdet 

konusunun iĢlendiği temsilî bir hikâyedir.)
 46

 

28. Füzûnî, Gül-i Sad Berg (Te‟lif tarihi 1051/ 1641-43, nasihat-nâme türünde 

yazılmıĢ didaktik bir eserdir.)
 47

 

29. Atpazarlı Osman Fazlî, Câmi„-i Kasas (Te‟lif tarihi 1067/ 1657, manzum bir 

siretü‟n-nebidir.)
 48

 

30. Edirneli Güftî, Gam-nâme (Te‟lif tarihi 1056/ 1656, ana konusu beĢ 

hikâyeden oluĢan Ģikâyet-nâme türünde yazılmıĢ bir eserdir.)
 49

 

31. Edirneli Güftî, Şâh u Derviş (Te‟lif tarihi 1061/ 1650-51, çift kahramanlı 

alegorik bir aĢk hikâyesidir.)
 50

 

32. Edirneli Güftî, Teşrifatu‟ş-Şu„arâ (Te‟lif tarihi 1069-71/ 1658-60 yılları arası, 

Türk edebiyatının ilk ve tek manzum tezkiresi.)
 51

 

                                                                                                                                                                     
42

  Gönül Tekin, Feyzî Çelebi Şem„ ü Pervâne (İnceleme- Metin- Tıpkı Basım), Cambridge Mass., 

 Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Boston 1991. 
43

  Ali Osman CoĢkun, Simkeşzâde Feyzî‟nin Mesnevîleri (İnceleme-Metin-Sözlük), Samsun 1997. 
44

  CoĢkun, age. 
45

  CoĢkun, age. 
46

  Ġlyas Yazar, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Bülbüliyye‟sinin Metni, Hamle 

 Yay., Ġstanbul 2001. 
47

 Ġ. Çetin Derdiyok, “Füzûnî ve Gül-i Sad-berg‟i”, Çukurova Üniversitesi SBE Dergisi, C.14, S. 1, 

 2005, s. 181- 200. 
48

  Bilal Gürüf, Atpazarî Osman Fazlî‟nin Câmi-i Kasas Adlı Mesnevisi (İnceleme- Metin), Sakarya 

 Üniversitesi SBE YLT, Sakarya 2010. 
49

  Asuman Bayram, Güftî ve Gam-nâme‟si (İnceleme- Metin), Hacettepe Üniversitesi SBE YLT, 

 Ankara 2006. 
50

  Murat Umut Ġnan, Edirneli Güftî Ali ve Şâh u Derviş Mesnevisi, Boğaziçi Üniversitesi SBE YLT, 

 Ġstanbul 2006. 
51

  KâĢif Yılmaz, Güftî ve Teşrîfâtü‟ş-Şu„arâ‟sı, AKM Yay., Ankara 2001. 
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33. Edirneli Güftî, Zelle-nâme (Te‟lif tarihi XVII. yy., hezel türünde yazılmıĢ 

küçük bir mesnevidir.)
 52

 

34. Edirneli Güftî, Hilye (Kaynaklarda varlığından bahsedilmesine rağmen 

günümüze kadar bulunamamıĢtır.)
 53

 

35. Edirneli Güftî, Zafer-nâme (Te‟lif tarihi XVII. yy., Köse Ali PaĢa‟nın Varad 

fethini anlatan bir gazavat-nâmedir.)
 54

 

36. Hâkânî Mehmed Bey, Hadîs-i Erba„în Tercümesi (Te‟lif tarihi 1012/ 1603, 

dinî nasihatlere dayalı hadisin manzum tercümesidir.)
 55

    

37. Azmi-zâde Hâletî, Sâkî-nâme (Te‟lif tarihi 1026/ 1617, Tasavvufa dayalı bir 

sâkî-nâmedir.)
 56

 

38. Hilmî, Bahrü‟l-Kemâl (Te‟lif tarihi 1027/ 1618, din ve sosyal hayata dayalı 

nasihatlerden oluĢan bir mesnevidir.)
 57

 

39. Aziz Mahmud Hüdâyî, Necâtü‟l-Garîk (Te‟lifi XVII. yy., eserde tasavvufa 

dair “cem” ve fark” konuları iĢlenmiĢtir.)
 58

 

40. Oğlanlar ġeyhi Ġbrahim, Müfîd ü Muhtasar (Te‟lif tarihi 1023/ 1614?, 

tasavvufun kaidelerini anlatmaya dayalı didaktik bir mesnevi.)
 59

 

41. Oğlanlar ġeyhi Ġbrahim, Vahdet-nâme (Te‟lif tarihi 1019/ 1611, tasavvufun 

kendine has birtakım konuları hakkında kaleme alınmıĢ bir eserdir.)
 60

   

42. Lâmekânî Hüseyin, Esrâr-nâme Tercümesi (Feridüddin Attar‟ın aynı adlı 

tasavvufî eserinin tercümesidir.)
 61

 

                                                           
52

  KâĢif Yılmaz, Güftî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, Tezkireciliği ile Dîvân‟ı, Zafer-nâmesi ve 

 Teşrifâtü‟ş-Şuârâ‟sının Tenkidli Metni, Atatürk Üniversitesi SBE DT, Erzurum 1983. 
53

  Vasfi Mahir Kocatürk, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara 1970, s. 454. 
54

 Yılmaz, agt. 
55

  Müzahir Kılıç, Hâkânî Mehmed Bey Hadîs-i Erba„în Tercümesi (İnceleme-Tenkitli Metin), 

 Atatürk Üniversitesi SBE YLT, Erzurum 1993. 
56

  Bayram Ali Kaya, “Azmî-zâde Haletî‟nin Sâkî-nâme‟si”, Journal of Turkish Studies: Türklük 

 Bilgisi Araştırmaları (Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı), Volume 24 / II, 2000, s. 56- 106. 
57

  Cihan Okuyucu, Hilmî Bahrû‟l-Kemâl, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1995. 
58

  Murat Özaydın, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Eseri Necâtü‟l Garîk, Harran Üniversitesi SBE YLT, 

 ġanlıurfa 1999. 
59

  Bilal Kemikli, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Müfîd ü Muhtasar, Kitabevi Yay., Ġstanbul 2003. 
60

  H. Rahmi Yananlı, Hazret-i Dil-i Dânâ Oğlan Şeyh İbrahim Efendi Külliyatı, Kitabevi Yay., 

 Ġstanbul 2008. 
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43. Lütfî Dede, Hilye-i Mevlânâ (Te‟lif tarihi 1100/ 1688-89, Hz. Mevlânâ 

hakkında yazılan ilk hilye.)
 62

 

44. Nâbî, Sûr-nâme, (Te‟lifi XVII. yy., eserde IV. Mehmed‟in çocukları Mustafa 

ve Ahmed için 1675 yılında düzenlenmiĢ sünnet düğünü anlatılmıĢtır.)
 63

 

45. Nâbî, Hayriyye (Te‟lif tarihi 1113/ 1701, Nâbî‟nin oğlu için yazdığı dinî-

ahlakî ve sosyal içerikli bir nasihat-nâmedir.)
 64

 

46. Gani-zâde Nâdirî, Şeh-nâme (Te‟lif tarihi, 1031/ 1622?, II. Osman devri 

olaylarının anlatıldığı tarihî bir mesnevidir.)
 65

 

47. Nağzî, Münâzara-i Kahve vü Bâde (Te‟lif tarihi 1035/ 1625, eser, kahve ve 

Ģarap arasında geçen temsilî hikâyeyi iĢler.)
 66

 

48. Süleyman Nahifî, Hilyetü‟l-Envâr (Te‟lif tarihi 1100/ 1689, Hâkânî‟nin 

hilyesine nazire olarak kaleme alınmıĢtır.)
 67

 

49. NakĢî Ali Akkirmânî, „Aynu‟l-Hayat (Te‟lif tarihi XVII. yy., dinî-tasavvufî 

bir nasihatnamedir.)
 68

 

50. NakĢî Ali Akkirmânî, Manzûme-i Gavriyye (Te‟lif tarihi XVII. yy., ayet ve 

hadisler vasıtasıyla tasavvufî kaidelerin açıklandığı bir mesnevidir.)
 69

    

51. Nâlî Mehmed, Tuhfetü‟l Emsâl (Te‟lif tarihi 1082/ 1671, Nizâmî‟nin 

Mahzenü‟l-Esrâr‟ına naziredir. BeĢ hikâyeden oluĢmuĢ ahlakî ve didaktik bir 

mesnevidir.)
 70

   

                                                                                                                                                                     
61

  Ġbrahim Halil Tuğluk, “Lâmekânî Hüseyin‟in Esrarnâme Tercümesi”, Turkish Studies, S.3/4,  

 2008, s. 818- 865. 
62

  Mustafa Erdoğan, “Lütfî Mehmet Dede ve Hilye-i Mevlânâ Adlı Eserine Göre Mevlânâ‟nın 

 Özellikleri”, Erdem, S. 50, Ankara 2008, s. 59- 81. 
63

  Mehmet Arslan, Türk Edebiyatında Manzum Surnâmeler, AKM Yay., Ankara 1999, s. 39- 42. 
64

  Mahmut Kaplan, Hayriyye-i Nâbî (İnceleme-Metin), AKM Yay., Ankara 2008. 
65

  Numan Külekçi, Gani-zāde Nâdirî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri, Dîvânı ve Şeh-nâmesinin 

 Tenkitli Metni, Atatürk Üniversitesi SBE DT, Erzurum 1985; Numan Külekçi, “ġehnâmecilik ve 

 Nâdirî‟nin ġehnâmesi”, Milli Kültür, S. 66, Eylül 1989, s. 74- 78. 
66

 Nâmık Açıkgöz, Kahvenâme, Akçağ Yay., Ankara 1999, s. 61- 96. 
67

  Zekeriya Usluer, Süleyman Nahîfî Hayatı, Eserleri ve Hilyetü‟l-envâr‟ı, Marmara Üniversitesi 

 SBE YLT, Ġstanbul 1994. 
68

 Suat Umagan, Nakşî Ali Akkirmânî, Aynu‟l-Hayat, Atatürk Üniversitesi SBE YLT, Erzurum 1996. 
69

  A. Halim UlaĢ, Nakşi Ali Akkirmani, Hayatı, Sanatı, Edebî Şahsiyeti ve Gavriye Mesnevisi 

 (Tenkitli Metin-İnceleme), Atatürk Üniversitesi SBE YLT, Erzurum 1998. 
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52. Nâlî Mehmed, Miftâh-ı Heft Kân (Te‟lif tarihi 1084/ 1673, Nizâmî‟nin Heft 

Peyker‟ine naziredir. Kur‟an-ı Kerîm‟den seçilen yedi ayet ıĢığında hikâyeler 

anlatılır.)
 71

 

53. Nâlî Mehmed, Menâsik-i Hac (Te‟lif tarihi XVII. yy., hacca gidenlere 

rehberlik yapmak için yazılmıĢtır.)
 72

 

54. Na„tî Mustafa, Edhem ü Hümâ (Te‟lifi XVII. yy., çift kahramanlı aĢk 

hikâyesidir.)
 73

 

55. Muhammed Nazmî, Sırr-ı Mânevi (Te‟lif tarihi 1087/ 1676, Mesnevi‟nin 

birinci cildinin manzum tercümesidir.)
 74 

 

56. Muhammed Nazmî, Mi„yâr-ı Tarîkat-ı İlâhi (Te‟lif tarihi 1079/ 1676, 

tasavvuf ehlinin seyr ü sülûkuna dair bir mesnevidir.)
 75

 

57. NeĢâtî, Hilye-i Enbiyâ (Te‟lifi XVII. yy., eser, Hz. Âdem, Hz. Ġdris, Hz. Nuh, 

Hz. Ġbrahim gibi on dört peygamberin kısa hilyelerini içerir.)
 76

 

58. NeĢâtî, Edirne Şehrengizi (Te‟lifi XVII. yy., Edirne‟ye yaĢayan on beĢ 

güzelin vasıflarının anlatıldığı kısa bir mesnevidir.)
 77

 

59. Riyâzî, Sâkî-nâme, (Te‟lifi XVII. yüzyıl baĢları, kurmaca bir sâkî-nâmedir.)
 78

 

60. Ġshak Tokadî/Rızâ„î, Manzûme-i Keydânî (Te‟lif tarihi 1082/1671, dinin emir 

ve yasaklarına dair yazılmıĢtır.)
 79

 

                                                                                                                                                                     
70

 Bahattin Kahraman, Nâlî Mehmed Tuhfetü‟l-Emsâl (İnceleme- Metin), Selçuk Üniversitesi 

 Yay., Konya 1999; Yeniterzi, agm., s. 460.  
71

  Hatice SavaĢ, Nâlî Mehmed‟in Miftâh-ı Heft Kân‟ı (İnceleme- Metin), Selçuk Üniversitesi SBE 

 YLT, Konya 2002; Yeniterzi, agm., s. 460. 
72

  Kahraman, age., s. 19- 23. 
73

  Ahmet Yılmaz, Na„tî Mustafa, Edhem ü Hümâ, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya 1999. 
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A. HAYATI  

 Fasîh Ahmed Dede, Türk edebiyatının önde gelen Mevlevî Ģairlerindendir. 

Hem ilgi çekici yaĢamı hem de edebî faaliyetleri dolayısıyla biyografik kaynaklarda 

kendine geniĢçe bir yer tutan Ģairin asıl adı Ahmed, mahlası ise Fasîh‟dir. Arnavutluk 

bölgesine yerleĢmiĢ, Dukakinzâde
95

 adı ile bilinen meĢhur bir sülalenin mensubudur. 

Bu ailenin fertlerinden bir kısmı Ġstanbul‟un fethinden sonra Ġslamiyet‟i seçip 

zamanla Osmanlı Devleti içinde hatırı sayılır mevki ve makamlara yükselmiĢlerdir. 

Bunun yanı sıra aileden birçok ilim adamı ve Ģair de yetiĢmiĢtir. Fasîh de bunlardan 

biridir.
96

 

 ġeceresi
97

 hakkında bilgi sahibi olduğumuz Fasîh Ahmed Dede‟nin ne zaman 

doğduğuna dair herhangi bir veri mevcut değildir. Fakat 17. yüzyılın ilk çeyreğinde 

dünyaya gelmiĢ olması kuvvetle muhtemeldir. ġairin hayatı ve eserleri hakkında 

Sâlim
98

, Belîğ
99

, Safâyî
100

 ve Esrar Dede‟nin
101

 Ģu‟arâ tezkirelerinde; 

Müstakimzâde‟nin Tuhfe-i Hattâtîn
102

, Sakıb Dede‟nin Sefîne-i Nefise-i 

Mevleviyân
103

, ġeyhî Mehmed‟in Vekayiü‟l-Fudalâ
104

, M. Nail Tuman‟ın Tuhfe-i 

Nâilî
105

, Bursalı M. Tahir‟in Osmanlı Müellifleri
106

, Mehmet Süreyya‟nın Sicill-i 

                                                           
95

  Dukankinzâdeler hakkında bilgi edinmek için bk.: ġemsettin Samî, Kâmûsü‟l-A‟lâm, Ankara 

 1996, C. III, s. 2181.  
96

  Ġsmail Beliğ‟in “Dukakînzâde dinmekle şöhremend olup…”; Müstakim-zâde‟nin “Ceddî 
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  Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, hzl.: Nuri Akbayar, C. II, Ġstanbul 1996, s. 509. 
103
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 367. 
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Osmanî
107

 ve Ali Enver‟in Semâ-hâne-i Edeb
108

 adlı eserlerinde bilgi bulmak 

mümkündür.
109

 

 Saltanatın sürekli el değiĢtirdiği 17. yüzyılda dünyaya gelen Fasîh Ahmed 

Dede, tam altı Osmanlı padiĢahına Ģahitlik etmiĢtir. Ġstanbullu olduğu için hayatının 

gençlik döneminde saray ve çevresiyle yakın iliĢkilerde bulunmuĢtur. Nitekim 

kaynakların ittifakla üzerinde durduğu gibi Fazıl Ahmed PaĢa‟ya intisap etmiĢ ve 

Divân-ı Humâyûn kâtipleri zümresine katılmıĢtır. Esrar Dede‟ye göre Köprülü-

zâde‟nin “nedîm-i leyl ü nehârı”
 110

 olma Ģerefine ulaĢmıĢ; ġeyhî Mehmed‟e göre ise 

Köprülü‟nün “…iltifât-ı bî-nihâyelerine nâ‟il olmuştur.”
 111

 Bir Ģair için pây-ı tahtta 

böylesine kudretli ve azametli bir sadrazamın gölgesinde bulunmak çok önemli bir 

hadisedir. Zirâ hakkında bilgi veren kaynaklardan da anlaĢılacağı üzere Ģair, bu 

dönemi bolluk ve ferahlık içinde geçirmiĢtir. 

 Fazıl Ahmed PaĢa‟nın sadareti 1661- 1676 yıllarına denk gelmektedir. 

Fasîh‟in bu tarihler arasında ne zaman görev yaptığı ve görevden nasıl ayrıldığı 

bilinmemektedir. Bilinen en önemli Ģey Ģudur ki, Fasîh günün birinde tüm makamını, 

mevkisini ve rahatlığını bir kenara bırakıp Mevlevilik yoluna girmiĢtir. Sâlim bu 

olayı Ģöyle yorumlar: “… bir gün cezbe-i ilâhî kendüye gâlip ve fakr u fenâ mesleğin 

tâlib ü râgıb olup devlet-hâne-i sadr-ı azamîden rücû„ ü kufûl eyleyüp kendi 

hânesinin sahn-ı nerdübânına vüsûl eyledi…”
112

 Beliğ ise “… Dîvân-ı Hümâyûn 

                                                           
107

  Mehmet Süreyya, Sicill-i Osmanî, hzl.: Nuri Akbayar, C. II, Ġstanbul 1996, s. 509. 
108

  Ali Enver, Semâhâne-i Edeb, Ġstanbul 1309, s. 193- 194. 
109

  Bu kaynaklar içerisinde en geniĢ bilgi Sâlim‟in Tezkiretü‟ş-Şu„arâ‟sındadır. Aynı zaman Fasîh 

 hakkında anlatıların birçoğu bu tezkirede söylenilenlerle paralellik gösterir. 
110

  Esrar Dede, age., s. 425. 
111

 ġeyhî Mehmet, age., C. IV, s.243. 
112

  Sâlim bu ifadelerin devamında yazdığı mesnevîde Fasîh‟de meydana gelen değiĢiklikleri 

 anlatmıĢtır. AĢağıdaki beyitler mezkûr mesneviye aittir: 

Olup âvâre-i aĢk-ı ilâhî 

Çıkardı hâtırdan fikr-i câhı 

 

Tecellî eyleyüp ol nûr-ı idrâk 

Gönül mirâtın etdi çirkden pâk 

….. 

Geçen evkâta edip hayf u düĢnâm 

Dilinde kalmadı bir zerre ârâm 
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kâtiplerinden iken câzibe-i ışk-ı ilâhîye mazhar olup fukarâ-yı Mevleviyye zümresine 

dâhil oldı.”
113

 demiĢtir. Fasîh‟in Mevlevîliği seçme gerekçesi kaynaklara göre ilâhî 

aĢkın verdiği Ģevktir. Fasîh, kendinde hâsıl olan bu duygunun etkisiyle Galata 

Mevlevihanesi Ģeyhi olan Gavsî Dede‟ye bağlanmıĢ ve onun rahle-i tedrisatından 

geçmiĢtir. Bu vesile ile de devrin pek mümtaz simalarıyla tanıĢma imkânına sahip 

olmuĢtur. 

 Bin bir gün çile doldurarak “Dede” olan Fasîh, Galata Mevlevihânesi‟nde 

bulunan hücrelerden birine çekilip, rintçe bir hayat sürdürmüĢtür. Kendisine melâmet 

yolunu layık gören Ģair, ġeyhî Mehmed‟in de dediği gibi “Harabâtilik semtine süluk 

eylemiş”
114

, kimin ne dediğine kulak asmayan “görünüşte harabati, içinde 

mamur”
115

 âĢıkane bir derviĢ olarak yaĢamıĢtır.
116

  

 Kendine özgü hurde ta„lik denilen yeni bir yazı türünün mucidi olan Fasîh 

Dede, hazine kâtipliğinden ayrıldıktan sonra hayatını sanatından kazandıklarıyla 

idame ettirmeye çalıĢmıĢtır.
117

 Bu konu hakkında Bursalı Tahir, “Bazı kadir-şinâsân 

meşârü‟n-ileyh Divânı‟nı yine kendine yazdırırlardı, ücret hâsıla ile ta„biş iderdi.”
118

 

ifadelerini kullanır. 

 Fakr cübbesini sırtına taktıktan itibaren yaklaĢık yirmi otuz yıl kadar yaĢayan 

Fasîh Dede, Galata Mevlevihânesi‟ndeki hücresinde 1111/ 1699 tarihinde vefat 

etmiĢtir.
119

 ġairin ölümü, çevresinde geniĢ yankı uyandırmıĢ, bazı Ģairler 

tahassüslerini ifade etmek ve bir nevi son görevlerini yerine getirmek adına vefatına 

tarih düĢmüĢ, mersiyeler söylemiĢlerdir. 

                                                                                                                                                                     
Tecerrüd zevkin etdi cümle der-pîĢ 

Soyundu mâ-sivâdan oldu dervîĢ  (Sâlim, age., s. 549) 
113

  Ġsmail Belîğ, age., s. 317. 
114

  ġeyhî Mehmet, age., C. IV, s. 243. 
115

  Sâlim, age., s. 550. 
116

  Safâyî, age., s. 466. 
117

  Müstakim-zâde, age., s. 644. 
118

  Bursalı Tahir, age., s. 366. Ayrıntılı bilgi için bk.: Çıpan, age., s. 21. 
119

  Fasîh Dede‟nin tezkire ve kaynaklara göre vefat tarihi için bk.: Çıpan, age., s. 24. 
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 Bunlardan biri ġâhin Girây‟a ait Safâyî tezkiresinde tam metni verilen Ģu 

manzumedir:
120

 

Hazret-i Monla-yı Rûm’un hâk-i râh-ı devleti 

Pertev-i şems-i hidâyet pertevinin pertevi 

 

Tûtî-i mu‘ciz-dem-i âyîne-i irfân idi 

Sûretâ derviş idi sîretde şâh-ı ma‘nevî 

 

Hak budur ol nüktedânın tab‘ına mahsus idi 

Nazm u nesr-i şi‘r ü inşâ rübâ‘i mesnevî 

 

Bu hârâbâdı terk edip hâne etdi cân 

Rahmet-i Mevlâ ile ma‘mûr ola ukbâ evi 

 

Okursun fevtine bu mısra‘ı târih içün 

Göçdi bâkî mülkine Dervîş Fasîh’i Mevlevî 

Ayrıca ġehdî
121

 ve Nihâdî
122

 mahlaslı Ģairler de Fasîh‟in ölümü için tarih 

düĢmüĢlerdir. Fasîh‟in cenazesini Halvetiyye‟ye mensup Nasûhî Dede kıldırmıĢtır. 

Safâyî‟nin verdiği bilgilere göre cenaze namazına pek çok kiĢi katılmıĢtır.
123

 ġair, 

cenaze namazından sonra Galata Mevlevihânesi‟nin hâmûĢân bölümüne 

defnedilmiĢtir. Daha sonra 1211/ 1796 tarihinde vefat eden Esrar Dede, Fasîh‟in 

kabr-i Ģerîfinin yanına gömülmüĢtür. Günümüzde halen sözü edilen mekânda 

merkadi bulunan Ģairin mezar taĢında ġahin Giray‟ın gönderdiği tarih manzûmesinin 

ilk ve son beyti yazılıdır.
124

 

                                                           
120

  Safâyî, age., s. 467. 
121

  Mısra Ģu Ģekildedir: “Meskenin cennet-i „Adn ide Fasîhün Mevlâ” (M. Nail Tuman, age., C. II, s. 

 772) 
122

  Mısra Ģu Ģekildedir: Cilve-gâh ola Fasîha gülĢen-i dârü‟n-na„îm (Esrâr Dede, age., s. 426)  
123

  Safâyî, age., s. 559. 
124

 Mezar taĢının resmi için bk.: Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlanâ‟dan Sonra Mevlevîlik, Ġnkılâp Yay., 

 Ġstanbul, 2006, s. 536. 
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 Kısaca kronolojik olarak hayatını vermeye çalıĢtığımız Fasîh Ahmed 

Dede‟nin bir de menkıbevî hayatı vardır. Daha öncede vurgulamaya çalıĢtığımız gibi 

Fasîh, renkli bir kiĢiliğe sahiptir. Onun bu karakteri, hakkında bazı hikâyelerin 

anlatılmasına sebep olmuĢtur. Bunlardan biri Sâlim tezkiresinde geçen gönül 

macerasıdır. Bu hikâyeyi sadeleĢtirerek Ģöyle nakledebiliriz: 

 “Fasîh günün birinde kederlerin ağır kadehini çekmekten bunalıp Fener 

iskelesinde bulunan bir kayığa binerek Galata‟da ahbaplarının olduğu meyhaneye 

gider. Meyhanedeyken bir ara gözü herkesin aklını baĢından alıp sarhoĢ eden gönül 

alıcı güzel bir sâkîye takılır. Bu dilber sâkî, o kadar güzeldir ki insan bin kere tövbe 

etse yine de onun elinden bir kadeh Ģarap içmek istermiĢ. Fasîh de çaresiz dilbere 

gönlünü kaptırıp, aklının iplerini salıverir. Dilber meyhanede dolaĢırken bir ara 

kapıya doğru hareket edince Fasîh,  

Nice bir gûşede hâmûş olalım 

Beri gel sâkî bâde-nûş olalım 

diyerek bu güzeli muhabbet meclisine davet eder. Sâkî, bir müddet sonra Fasîh’in 

yanına gelir. Sohbet meclisi kurulunca tüm ilim irfanını bir kenara bırakan dervîş, 

gönlünü sâkîye teslim eder. Vakit epey ilerledikten sonra güzel sâkî, saatin geç 

olduğunu söyleyerek yarın sabah görüşmek dileğiyle Fasîh’ten ayrılır. Geceyi 

sabırsızlık ve ayrılık acısı ile geçiren Fasîh, ertesi sabah meyhaneye tekrar gider. 

Fakat burada sevgilisini göremeyince merak edip meyhanenin pîrinden onu sorar. 

Pîr, kızın adresini verince Fasîh, sevgilim gelir diye ümitle biraz daha meyhanede 

bekler. Gece yarısına kadar bekledikten sonra artık sabredemeyip doğruca 

sevgilisinin olduğu mahalle gider. Fasîh, sevgilisini görmeyi arzularken kıza vurgun 

olan iki genç de dünkü sohbetten haberdar olup kıskançlıkla Fasîh’i beklemeye 

koyulmuşlardır. Fasîh’in geldiğini gören bu iki eşkıya meşrepli adam yüksek 

perdeden bir nara atıp: “Senin gibi dervişin bizim sevgilimize ilgi göstermesi reva 

mıdır?” diyerek onu korkutmak isterler. Fakat Fasîh, bu sözler üzerine iki güzel 

beyit söyler ve delikanlıların tüm fikrini değiştirir. Onlardan biri böyle marifet ehli 

bir adama kastetmenin kabul edilir bir iş olmayacağını belirtir ve yaptığına pişman 



24 
 

 

olur. Bu vaka üzerine Fasîh’le dost olan iki genç bir kayığa binerek İstanbul 

taraflarına doğru eğlenmeye giderler.125”          

 Sâlim‟in anlattığı diğer bir hikâyeye göre:  

 “Fasîh, ölümünden birkaç gün önce Galata Mevlevihanesi hücrelerinde 

bulunan tüm ahbaplarına haber salarak helalleĢmek adına kendisinde alacağı 

olanların gelmesini söylemiĢ ve herkesle vedalaĢarak hücresine kapanmıĢtır. Kısa bir 

süre sonra da hücresinde ebedî âleme göçmüĢ cansız bedeni bulunmuĢtur.
126

”     

 Abdülbaki Gölpınarlı‟da Fasîh hakkında iki hikâye anlatmıĢtır. Bunlardan 

ikincisini Gölpınarlı Ģöyle anlatır: 

 "Halvetiyyeden Nasûhîyye kolunu kuran Üsküdarlı Nasûhî de, Fasîh'i 

hoş görmeyenlerdendir. Fakat bir gece rüyâsında görür ki, Dîvân Yolu'nda 

pâdişâh çavuşları, "Savulun, açılın!" diye halkı kenara sürüyorlar. Kenara 

çekilenler de hemen niyâz vaziyetine geliyor. Nasûhî de kenara çekilir, fakat 

pâdişâha niyâz edilmeyeceğinden, gelenin kim olduğunu merak eder, 

birisinden sorar. Adam, “Mevlânâ geliyor!” der. Nasûhî, derhâl niyâz 

vaziyetine gelir. Az bir müddet sonra Mevlânâ görünür. Kır bir ata binmiş, 

atı da Fasîh çekiyor.  

 Uyanır, ertesi günü cumadır. Galata Mevlevîhânesi"ne gider ve 

mukabeleden sonra o vakte kadar hiç gitmediği bir hücreye, Fasîh'in 

hücresine gider. Tarîkat usûlünce görüştükten sonra. Fasîh, ilk söz olarak der 

ki: 

 -Nasûhî Efendi, yedekçiyi görmeden gelmediniz! 

 Zâhit bir zat olan Nasûhî'yle Fasîh'in arası, bu rüyâdan sonra pek 

iyidir. Kendisinden önce otuz dokuz kedisi ölen ve onları kefenleyip dergâh 

mezarlığına gömen, en sonra da, kara kedisiyle beraber ölüp beraber 

gömülen Fasîh, ölümünden önce naaşının, Nasûhî tarafından yıkanmasını 

vasiyet etmiştir. Bu vasiyeti bildirmeye ve Nasûhî'yi çağırmaya yollanan 

dede, Doğancılar yokuşunun başında erenlere rastlıyor. Boyundan uzun 

asâsını yere vura vura inen Nasûhî, niyâza duran dedeye bakıp emri aldık 

diyor, geliyoruz! 
127

” 

                                                           
125

  Sâlim, age., s. 553- 558. 
126

  Sâlim, age., s. 558- 559. 
127

  Gölpınarlı, age., s. 201 
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 Ġlk anlatı ise Ģöyledir: 

 “Fasîh, Galata civarındaki bir meyhaneden çıktıktan sonra dergâha giderken 

yolda rastladığı imama selam verir. Ġmam, Fasîh‟in halini görünce selamını almaz. 

Ġmam, o günün gecesinde rüyasında bir kurbağa olduğunu, daha sonra bir kartalın 

kendisini gökyüzünden sert kayalıkların olduğu bir yere doğru fırlattığını ve tam 

ölmek üzere iken Fasîh‟in eteğini açıp onu kurtardığını görür.  

 Öbür gün Fasîh, imamın yanına gelerek onun gece gördüğü rüyadan bahis 

açar ve kendisi olamasaydı yamyassı olacağını söyler.
128

” 

 Anlatılanlardan da anlaĢılacağı üzere Fasîh Ahmed Dede, kendi halinde 

yaĢayan rint meĢrep bir Ģairdir. Onu tam manasıyla mutasavvıf bir Mevlevî dedesi 

olarak addetmek mümkün değildir. Fakat samimi bir derviĢ olduğu, dünya 

endiĢesinden uzak bir yaĢam sürdüğü söylenebilir. Yukarıda hikâyelerden nüktedân, 

mizacı mizaha yatkın bir Ģair görüntüsü taĢıdığı; bunun yanında birtakım gizli 

Ģeylerin kendisine ayan olduğu da anlaĢılmaktadır.  

 Hâsılı Fasîh Dede, farklı zevkleri olan -ki bunun en somut örneği kedilere 

olan düĢkünlüğüdür-, yeri geldiğinde her Ģeyi elinin tersi ile yitip istiğnaya çekilen, 

yeri geldiğinde arzuları uğruna kendinden umulmadık iĢlere kalkıĢan ama her Ģeyden 

öte sanata düĢkün zevk-i selîm sahibi bir Mevlevî dedesidir.
129

       

 

B. ESERLERİ 

 Fasîh Ahmed Dede, Ģiir ve inĢa vadisinde kendisini iyi yetiĢtirmiĢ belâgat 

ehli, irfan sahibi bir Ģairdir. Kaynaklarda; Türkçe Divan, Farsça Divançe, Münşeât, 

Tenbâkû-nâme, Münâzara-i Gül ü Mül, Münâzara-i Rûz u Şeb, Kalem Makalesi, 

                                                           
128

  Gölpınarlı, age., s. 200- 201.  
129

  Fasîh Ahmed Dede‟nin hayatı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Mustafa Çıpan‟ın yukarıda 

 ismini zikrettiğimiz çalıĢmasına müracaat edilebilir. Ayrıca Meral Dağlı, “Fasîh Ahmed Dede”, 

 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi Devirler/ İsimler/ Eserler/ Terimler, Dergâh Yay., C. III., 

 Ġstanbul 1979, s. 161; “Fasîh Ahmed Dede”, Büyük Türk Klasikleri, C. V, Ġstanbul 2004, s. 259; 

 Muallim Naci, Osmanlı Şairleri, hzl.: Cemal Kurnaz, Ankara 2000, s.161-166; Azmi Bilgin, 

 “Fasîh Ahmed Dede”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, C.I, Ġstanbul 1999, s. 

 435- 436‟ya bakılabilir. 
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Hüsrev ü Şîrîn, Mahmûd u Ayâz ve Behişt-âbâd olmak üzere on eseri 

zikredilmektedir. Bu eserleri manzum ve mensur olmak üzere iki gruba ayırarak 

inceleyebiliriz: 

1. Manzum Eserleri 

1.1. Dîvân 

 Fasîh Ahmed Dede‟nin klasik divan Ģiiri kaidelerine bağlı, mahlası ile 

müsemma bir divan Ģairi olduğunu ispatlayan en kayda değer eseri Dîvânı‟dır. Eser, 

Ģairin hem sağlığında hem de vefatından sonra ilgi ile okunmuĢ, büyük takdir 

görmüĢtür.
130

 Mürettep bir divan hüviyeti taĢıyan eser, Mustafa Çıpan tarafından 

yapılan tenkitli neĢre göre 6 kaside, 7 mesnevî, 472 gazel, 21 kıt„a, 22 nazm, 160 

rubâ„î ve diğer nazım Ģekillerine ait manzumelerden oluĢmaktadır. Divan‟da Necâtî, 

Nef„î, Bâkî, Fuzûlî, Rûhî-i Bağdâdî, Nedim, NeĢâtî, Fehîm, Gâni-zâde Nâdirî ve 

Ġsmetî gibi kudretli divan Ģairlerinin bulunduğu tam 35 Ģairin gazelinin tanzir 

edilmesi ve 160 rubâ„înin yazılması eserin değerini bir kat daha arttırmıĢtır. 

1.2. Farsça Dîvânçe 

 Fasîh Dede, kaynakların belirttiği ve eserlerinden de anlaĢıldığı üzere 

Farsçaya hâkim bir Ģairdir.
131

 17. yüzyılda Nâbî ve Nef„î ile birlikte Farsça Divançe 

tertip eden Ģairlerden biri de Fasîh Ahmed Dede‟dir. Eserin Arap harfli metni 

Mehmet Atalay tarafından yayımlanmıĢtır. Bu neĢre göre Divançe‟de 5 kaside, 4 

mesnevi, 35 gazel, 27 rubâî, 8 kıt‟a, 6 nazım, 14 matla ve 14 müfred bulunmaktadır. 

Eserin tamamı 396 beyittir.
132

 

1.3. Hüsrev ü Şîrîn 

 Fasîh Ahmed Dede‟nin kaynaklarda ismi geçen fakat günümüze kadar 

bulunamamıĢ mesnevilerinden biri Hüsrev ü Şîrîn‟dir.
133

 Fasîh Ahmed Dede, Faruk 

                                                           
130

  Eserin tenkitli metnini neĢreden Mustafa Çıpan yurt içi ve dıĢında 37 yazma nüsha tespit etmiĢtir. 

 AraĢtırmalarımız esnasında biri ĠAE ġR_000103 numarada, bir diğeri Yapı Kredi Sertmet Çifter 

 AraĢtırma Kütüphanesi 035846 numarada kayıtlı iki nüshaya daha tesadüf ettik. 
131

  ġadi Aydın, “Türk Edebiyatında Farsça Divan ve Divançeler”, Nüsha, Yıl: IV, S. 15, Güz 2004. 
132

  Mehmet Atalay, Fasîh Ahmed Dede Farsça Divançe, Çantay Kitap Kırtasiye, Ġstanbul 2007. 
133

 Müstakim-zâde, age., s. 644; Sâlim, age., s. 551; M. Tahir, age., C. II, s. 366. 
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Kadri TimurtaĢ‟ın tespitine göre sayıları yirmiyi bulan Hüsrev ü Şîrîn veya Ferhad u 

Şîrîn yazan Ģairler kervanına katılmıĢtır.
134

 Bu mesnevi kaynaklarda yaptığımız 

araĢtırmalara göre 17. yüzyılda yazılan tek Hüsrev ü Şîrîn‟dir. Bu yüzden ayrı bir 

önem arz etmektedir. 

 

1.4. Mahmud u Ayâz 

 Sâlim, Müstakim-zâde, Ali Enver ve Mehmet Tahir bu eserin varlığından söz 

etmiĢlerdir.
135

 Fakat eser hâlen bulunamamıĢtır. Mustafa Çıpan da esere dair 

kütüphanelerde herhangi bir nüshaya rastlamadığını belirtmiĢtir.
136

 

 

1.5. Behişt-âbâd 

Bu eser hakkında geniĢ bilgi ikinci bölümde verilmektedir. 

 

2. Mensur Eserleri 

 2.1. Münâzarâ-i Gül ü Mül 

 ġairin Divanı ile birlikte en bilindik eseridir. 1083/ 1672 yılında te„lif 

edilmiĢtir. Klasik edebiyatımızın hemen her döneminde bu gibi eserler yazılmıĢtır. 

Fuzûlî‟nin Beng ü Bâde‟si, Kınalı-zâde Ali Çelebi‟nin Seyf ü Kalem‟i, Sıdkî‟nin Berf 

ü Bahar‟ı bu tarz eserlere örnek gösterilebilir.  

 Fasîh Ahmed Dede, süslü bir nesirle kaleme aldığı Gül ü Mül‟de alegorik bir 

anlatım kullanmıĢtır. Eser, zâhidi temsil eden Gül ile Allah aĢkını simgeleyen Mül 

arasında geçen konuĢmalardan oluĢur. Gül ve Mül uzun bir fikir alıĢveriĢinde 

bulunduktan sonra birbirine rakip olmaktan ziyade birbirinin tamamlayıcısı 

olduklarını anlarlar. Eserde yer yer Türkçe ve Farsça beyitler söylenerek anlatıma 

canlılık katılmaya çalıĢılmıĢtır. 

                                                           
134

  Faruk Kadri TimurtaĢ, Husrev ü Şirin ve Ferhad ü Şîrîn Yazan Şairlerimiz, Türk Dili Dergisi, 

 Temmuz 1952, C. I, S. 10, s. 567-573. 
135

  Sâlim, age., s. 551; Müstakim-zâde, age., s. 644; A. Enver, age., s. 194; M. Tahir, age., C. II, s. 

 366. 
136

  Çıpan, age., s. 37. 
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 Üzerine bir bitirme çalıĢması
137

 yapılmıĢ olan Gül ü Mül, Recai Kızıltunç 

tarafından proje çalıĢması olarak da hazırlanmıĢtır.
138

 

 

 2.3. Münâzara-i Rûz u Şeb 

 1278/ 1861 yılında Matbaa-i Âmire‟de basılan bu mensur eserin 

kütüphanelerde yazma nüshası bulunamamıĢtır. Eser, tıpkı Gül ü Mül de olduğu gibi 

temsili bir münâzaraya dayanmaktadır. DıĢ görünüĢü temsil eden Rûz ile Allah 

aĢkını simgeleyen ġeb arasında geçen sohbetler eserin içeriğini oluĢturur.
139

   

 

 2.4. Tenbâkû-nâme 

 Tütün ve bâde hakkında yazılan mensur bir eserdir.
140

 

 

 2.5. Kalem Makalesi 

 Kütüphanelerde bulunan yazma nüshalara göre yaklaĢık beĢ varak tutarındaki 

bu küçük risâlede, Kalem Sûresi‟nin birinci ayetinden hareketle kalem övülmüĢtür.
141

 

   

 2.6. Fasîh Ahmed Dede Mecmû‘ası 

 Fasîh Dede‟nin kendi el yazısıyla tertip ettiği değiĢik kaynaklarda Münşeât 

olarak adlandırılan bu Mecmû„a, Ģiir ve nesir seçkisi niteliğindedir.
142

 Bir nüshası 

Topkapı Sarayı Revan Kökü‟nde R 1978 numarada kayıtlı olan mecmua için Kültür 

Bakanlığı‟nın yazmalara ait internet sitesinde Ģunlar söylenmektedir:  

 “Bu mecmû„ada: Türk şairlerinden Nedim, Fâizî, İsmetî, Bâki, Yahyâ, Tabî, 

Vecdî‟nin şiirleri, Azmi-zâde Haletînin alfabe sırasıyla mürettep rubaileri; 

Riyazî‟nin Yahyâ Efendinin, Nefinin Faizînin sâkinameleri ile İran Şairlerinden Sadi, 

Kelimî, Kaşî, Sâib, Selman, Tâlib, Şifâî, Enverî, Mahvî, Nizamî, Gazalî, Enisî Şamlû, 

                                                           
137

 Ahmet Türk, Fasîh-i Mevlevî Münâzara-i Gül ü Mül, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 

 Fakültesi BT, Ankara 1972. 
138

  Recai Kızıltunç, Fasih Ahmed Dede Gül‟nin Gül ü Mül Adlı Eseri.  
139

  Çıpan, age., s. 35. 
140

  Çıpan, age., s. 35. 
141

  Çıpan, age., s. 36. 
142

  Çıpan, age., s. 33. 
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Bisatî, Selim-i Tehranî, Ebu Turab, Zamirî, Kemal, Nâtikî, Ehli, Zuhurî, Bihodî, Âh, 

Ali, Firdevsî, Siraceddin, Esir Ahsiketî, Nevi Hamuşânî, İbn Yemin, Sehâbî, 

Hakanînin şiirleri ile Kaf-zâde Fâizî, Riyâzî, Azmi-zâde Haletî vs.nin mektupları 

vardır.”
143

 

 Agâh Sırrı Levend, bir nüshasının kendisinde olduğunu belirttiği mecmuayı 

Ģöyle tanıtmıĢtır:  

 “İçinde Dede‟nin Farsça Divanı, Türkçe şiirleri, fıkralar, tarihsel hikâyeler, 

tarihler, yararlı bilgiler, risaleler, Türkçe ve Farsça seçme şiirler, bibliyografyalar, 

türlü eserlerden parçalar, küçük risaleler yer almaktadır.”
144

 

 Agâh Sırrı Levend‟e ait bu nüshanın fiziksel özelliklerine dair elimizde bazı 

bilgiler vardır. Abdulkadir Karahan Fuzûlî, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti adlı çalıĢmayı 

hazırlarken A. Sırrı Levend‟den bu nüshaya dair birtakım bilgiler istemiĢ ve 

Levend‟de mecmuanın tavsifi ile Karahan‟ın isteği verileri bir mektupla yollamıĢtır. 

Gelen mektuba göre nüshanın tavsifi Ģu Ģekildedir: 

 “Sırtı vişne rengi meşin, üstü ebrû kağıt, yüz ölçüsü: 22-13 cm, varak sayısı: 

146, kağıdı: aharlı, Fasîh Ahmed Dede‟nin el yazısı ve ta‟lik hattı ile yazılmış.”
145

  

 

 C. SANATI 

 Fasîh Ahmed Dede hakkında bilgi veren tezkirelerde Ģairin sanatı ve edebî 

kiĢiliği hakkında geniĢ değerlendirme ve tespitlere pek rastlanmamaktadır. Genellikle 

lâtif inşâ, münşiyâne ta„bîrât-ı belîgâ, merd-i ma„ârif iktidâr;
146

bir suhandân-ı 

sütûde-haslet, her fende yed-i beyzâ-i mahâret, tûtî-i mu„cîz âsârı, şîrîn-gûy-ı beyân 

ve lezâiz-i eş„ârı, nügâşte-i kilk-i bedi„ü‟l-etvârı pîrâye-i kusûr ve ma„ânî-i nukûş-ı 

dil-pezîri bî-nâzîrdir, zât-ı fesâhat-semîr;
147

 inşâ-i bedî„leri, resâ‟il-i latîfeleri;
148

 

eser-i mu„teber, hatt-ı latîfe
149

; eş„âr-ı âyîneleri
150

 gibi tezkirelerde görmeye alıĢık 

                                                           
143

  https://www.yazmalar.gov.tr/detay_goster.php?k=114682, EriĢim Tarihi: 05.05.2011. 
144

  Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi I, Türk Tarih Kurumu Basımevi, C. I, Ankara 1984, s. 

 175. 
145

 Abdülkadir Karahan, Fuzûlî, Muhiti, Hayatı ve Şahsiyeti, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1989, s. 

 279. 
146

  Sâlim, age., s. 551. 
147

  Safâyî, age., s. 466-467. 
148

  Esrar Dede, age., s. 427. 
149

  Müstakim-zâde, age., s. 644. 
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olduğumuz birtakım kalıplaĢmıĢ ifadelerle Ģair taltif edilmiĢtir. Bunun yanı sıra 

kaynaklarda Fasîh Dede‟ye ait birçok beyit örnek gösterilmiĢtir. Sâlim 29, ġeyhî 

Mehmed 52, Esrar Dede 14, Müstakim-zâde Sadeddin 3, Safâyî 27, M. Nâil 10 ve 

Belîğ 79 beyit nakl etmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: 

 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fâ‘ilün 

Mir‘āt-ı dilde ṣūret-i ḫvāhiş görülmedi 

Ol jeng-zār-ı ġamda güşāyiş görülmedi 

 

Yā Rab ne tīre-aḫter-i ye‘s-ülfetim ki ben 

Mihr-i emelde ẕerrece tābiş görülmedi 

 

Etdi ġarīḳ-ı ḫūn-ı ciger dem-be-dem beni 

Bir dāġ-ı serde böyle terāviş görülmedi151 

… 

    *** 

Mef‘ūlü Mefā‘īlü Mefā‘īlü Fa‘ūlün 

Ādem çıḳamaz ḥüsn-i rıżāsıyla muḥaṣṣal 

Dil kūyına gül-zār-ı cinān dirse yeridür152   

    *** 

Me‘fāilün Fe‘ilātün Me‘fāilün Fe‘ilün  

Elinde sāġarın itmez dil-i ḫarāb tehī 

Ḳalınca mey-kede-i çarḫ nüh ḳıbāb tehī 

 

Dil-i şikestemi ḫālī komaz şarāb ruḫı 

Piyāle-i meyi eyler mi āftāb tehī 

…. 

Faṣīḥ eşkümi ol ḥadde eyledüm rīzān 

                                                                                                                                                                     
150

  Enver, age., s 194. 
151

  Sâlim, age., s. 552; Belîğ, age., s. 323. 
152

  Belîğ, age., s. 321. 
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Ki ḳaldı dīde-i ġam-dīde çün ḥabāb tehī153 

    *** 

Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün  

Sensin ol yektā vücūd-ı bī-naẓīr ey nūr-ı Rab 

Ẕātuñ oldı on sekiz biñ ‘ālemi ḫalḳa sebep 

Sensin ol ser-meclis-i peyġamberān kim cümlesi  

Mu‘cizātuñ cāmunuñ bir ḳatresine teşne-leb154 

    *** 

Mef‘ūlü Fā‘ilātü Mefā‘īlü Fâ‘ilün 

Ḥāl-i dili su„āle ne ḥācet ki dem-be-dem  

Söyler zebān-ı ḥāl ile her bir nigāhumuz155
 

    *** 

Me‘fâilün Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün 

Sefīne-i dile tecrīd gösterür mi Ḫudā 

Kenār-ı sāḥil-i ümmīd gösterür mi Ḫudā 

 

Bu şām-ı tīre-i ḥasret irer mi encāme  

Cemālüñ ay ruḫı ḫurşīd gösterür mi Ḫudā 

Bu şūre-zār-ı kühen-bāġ-ı ḫār-perverde  

Faṣīḥ bir gül-i ümmīd gösterür mey-i Ḫudā156
 

 Fasîh Dede, çoğu divan Ģairinin yaptığı gibi kendi Ģiirleri hakkında övgü dolu 

sözler sarfetmiĢtir. Bilhassa gazellerinin mahlas beyitlerinde bu övünmelere yer 

vermiĢtir. Gazellerinden seçtiğimiz Ģu mısralar Ģairin Ģiir sahasında ne kadar iddialı 

olduğunu göstermektedir:  

                                                           
153

 Esrâr Dede, age., s. 428 
154

 Müstakimzâde, age., s. 645. 
155

 N. Tuman, age., s. 773. 
156

 ġeyhî Mehmet, age., s. 243. 
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 “Āsūman-ı feyż-ı ma‘nādur ki ṭab‘uñ ey Faṣīḥ (G. 6); Ḳażā lisān-ı cerī-i 

Faṣīḥa eyledi taḥsīs/ Bu gūne şi‘r-i ter eyler mi her zebān ile ülfet (G. 37); Ḫusrev-i 

iḳlīm-i ma‘nāyam Faṣīḥ/ Gevher-i mażmūna çekmem iḥtiyāc (40); Ḫoş-ṭab‘-ı suḫan-

güẕārum var (G. 74); Mi‘yār-senc-i cins-i belāġatsin ey Faṣīḥ/ Naẓmuñ temām 

mertebede şā‘irānedür (G. 91); Erbāb-ı ṭab‘ı şehd-i meẕāk eyledüñ Faṣīḥ/ Bu şi‘r-i 

ṣāf lü‘lü‘-i ḫāmeñ zülālidür (G. 111); Bu vādīde Faṣīḥā esb-i kilk-i tīz-pā derler (G. 

116); Ṣarīre başladuñ iy kilk-i ḫoş-edā-yı Faṣīḥ (G. 121); Her suḫan rütbe-i taḥsīni 

bulur mı çü Faṣīḥ/ Mālik-i ḥüsn-i edā ṣāḥib-i īcād ister (G. 129); Eyleseñ feyż-i 

suḫanda da‘vī-i Rūḫu’llahı/ İy Faṣīḥ inkār olınmaz sözlerüñ i‘cāzdur (G. 134); 

Yārānı bu şi‘r eylese i‘cāz ‘aceb mi/ Kilk-i suḫan-ārā-yı Faṣīḥüñ eẟeridür (G. 147); 

Böyle pākīze bedīhī naẓm-ı ġarrāya Faṣīḥ/ Cümle taḳrīzāt-ı erbāb-ı ġarāż bīhūdedür 

(G. 153); Görenler şi‘rüñi ḥükm itdiler kim bir daḫı dehre/ Senüñ gibi Faṣīḥā mīr-i 

dīvān-ı suḫan gelmez (G. 172); Zemāne şā‘iri eyler ziyād-ı naẓma heves/ Faṣīḥ 

şi‘rde ḥarf-ı zevā‘idin bilmez (G. 173); Saña maḥsūṣdur bu lehce ey Faṣīḥ/ Her kişi 

böyle pāk-gū olmaz (G. 175); Ben mîr-i meclis-i suḫan-ārāyiyüm Faṣīḥ/ Mānend-i 

ḫāme baña münāsib nedīm yok (G. 226); Aḥsente ūstādī-i ṭab‘-ı naẓīfüñe/ Herkes 

Faṣīḥ ṭarḥ idemez böyle şi‘r-i pāk (G. 231); Aḥsente Faṣīḥā ġazel-i tāze-edāña/ Sen 

nesḫ-i kühen-vādī-i naẓm-ı selef itdüñ (G. 245); Suḫan-sāzı idince ṭūtī-i ṭab‘-ı Faṣīḥ-

i zār/ Sükūṭ idüp ferāmūş eyledüñ evrāduñ iy bülbül (G. 277); Faṣīḥ her biri gencīne-

i ma‘ārifden/ Girān-bahā güher-i iltifātdur suḫānum (G. 280); Faṣīḥā şi‘r-i pāküm 

āşinā ta‘bīrdür cümle/ Ki bikr-i ma‘niyi me‘lūf-ı elfāz-ı ġarīb itmem (G. 290); Şā‘ir-i 

siḥr-i āferīn-i remz ü īmāyem Faṣīḥ/ Çeşm-i dil-ber şāhid-i ẕihn-i selīmümdür benüm 

(G. 300); Ter-zebān iden hemīşe kilk-i ma‘nāyı Faṣīḥ/ Naẓm-ı şīrīn-lehçe-i pāk ü 

selīsümdür benüm (G. 301); Fużūlīden bu şi‘ri eyledüñ maḫlaṣla farḳ ammā/ Faṣīḥā 

ḥaḳ bu naẓm içre seni ṣāḥib-edā gördüm (G. 306)” 

 Fasîh, kendini mana ikliminin padiĢahı, belagat türünün tartıcısı, icad sahibi, 

söz divanının üstadı, seleflerinin alıĢılmıĢ Ģiirlerinin hükmünü ortadan kaldırıcı,  ima 

ve remzleriyle sihirler yapıcı, edâ sahibi bir Ģair olarak görmektedir. Yukarıdaki 

beyitlerden de anlaĢılacağı üzere Ģair; temiz, ahenkli, yeni, canlı, orijinal, fasîh ve 

belîğ bir Ģiir peĢinde koĢmuĢtur.  

 Bu bilgilerden sonra Fasîh‟in edebî kiĢiliği ve sanatı hakkında yaptığımız 

tespitleri Ģöyle sıralayabiliriz: 

1. Fasîh, ömrünün yaklaĢık son otuz yılını mutasavvıf bir çevrede geçirmiĢ 

olmasına rağmen tam anlamıyla mutasavvıf bir Ģair değildir. Manzum 

eserlerinde tasavvufa dair izlere pek rastlanmamakla birlikte mensur 

eserlerinde dinî-tasavvufi temayüller görülmektedir. Farsça ile eserler kaleme 
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alabilecek kadar ileri düzeyde bir Farsça bilgisi olan Ģair, divan Ģiirinin Ġran 

edebiyatından aldığı hayal ve mazmunlara son derece vakıftır. Bunun yanında 

Türkçeyi kullanmadaki becerisi, Ģiir diline hâkimiyeti ve yeni hayaller 

üretmesi onu baĢarılı bir divan Ģairi yapmıĢtır. 

2. Klasik Ģiirin sebk-i hindî, hikemî tarz ve mahallileĢme gibi yeni heyecanlar 

peĢinde koĢtuğu bir dönemde yaĢayan Ģairin Ģiir sanatı bu akımlardan fazla 

etkilenmemiĢtir. Fasîh Dede, klasik dönem Ģairlerinin ele aldıkları konu ve 

hayalleri kendine has üslubuyla yansıtmıĢ bir divan Ģairidir. Özellikle usta 

Ģairlere yazdığı nazireleriyle Ģiir alanındaki kudretini ortaya koymaya 

çalıĢmıĢtır. 

3. Ġstanbul Türkçesinin kendine has sesini zarif ve pürüzsüz bir Ģekilde yansıtan 

Ģair, vezni ve kafiyeyi kullanmadaki ustalığıyla Ģiirlerinde müzikal bir hava 

meydana getirmiĢtir. 

4. Klasik Türk Ģiirinin kaside, gazel, mesnevî, kıt„a ve rubâ„î nazım Ģekillerine 

ait güzel örnekler veren Fasîh üretken bir Ģairdir. Manzum ve mensur eserleri 

bulunan Ģairin edebî açıdan en kıymetli eseri Divanı‟dır. Bu eser, hem 

sağlığında hem de ölümünden sonra büyük beğeni toplamıĢtır. 

5. Gazel ve rubâ„îlerini âĢıkane ve rindâne bir tarzda kaleme alan Fasîh hisli 

Ģiirler yazmıĢtır. Bu yönüyle Ģairin Ģiirlerinde tehassüs, tefekküre göre biraz 

daha ön plana çıkmıĢtır.  

6. Fasîh Dede, çok yönlü bir sanatkârdır. ġairliğinin yanı sıra hattatlık ve 

ressamlığı da vardır. Aynı zamanda usta bir öğretici ve muciddir. Zira Fasîhî 

ve ġinasî mahlaslı iki Ģair yetiĢtirmiĢ; hurde ta„lik adıyla yeni bir yazı türü 

icad etmiĢtir. 

7. Fasîh‟in etkilendiği Ģairler arasında Necâtî, Fuzûlî, Nef„î, ġeyhülislam Yahyâ 

gibi kudretli isimler gelirken, üzerinde tesiri olduğu düĢünülen isimler 

arasında da Nedim ve ġeyh Galip gibi iki büyük Ģiir üstadı vardır.  
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8. Fasîh Ahmed Dede, Mevlevî Ģairler arasında önemli bir konuma sahiptir. 

Fasîh‟in ġâhidî, Cevrî, NeĢâtî, Nâbî, Nef„î, ġeyh Gâlib ve YeniĢehirli Avnî 

gibi sayıları üç yüze yaklaĢan Mevlevî Ģairler zümresinde hatırı sayılır bir ünü 

vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. BÖLÜM 

BEHİŞT-ÂBÂD 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

A. ESERİN TANITILMASI 

1. Adı 

 Behişt-âbâd ismine çalıĢmalarımız esnasında, biyografik kaynaklardan 

yalnızca Osmanlı Müellifleri‟nde rastlayabildik. Fakat burada da, eser hakkında 

açıklayıcı bir bilgi verilmemiĢtir.
157

 Bu sebeple mesnevinin özellikleri ve ismi pek 

bilinmemektedir.  

 Elde bulunan tek nüshada bu isim bir kez zikredilmiĢtir. Fasîh, 

hazırladığımız çeviri yazılı metnin 1207. beytinde bir eser oluĢturduğu ve adını da 

Behişt-âbâd koyduğunu Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir: 

    İtdüm daḫı bir eẟer ki bünyād 

    Nām olsun aña BEHİŞT-ĀBĀD 

 

2. Türü 

 Behişt-âbâd, tahkiye üslubu ile kaleme alınmıĢ genel ahlaka dair bir 

nasihat-nâme olmasına rağmen eserde salt bir öğüt havası mevcut değildir.
158

 ġair, 

hikâye etmeye dayalı anlatımın verdiği imkânlar sayesinde birtakım temaları 

eserin kahramanları vasıtasıyla okuyucuya iletmek istemiĢtir. Aslına bakılırsa 

mesnevinin tamamında anlatılanlar, Doğu hikâye geleneğinin “kıssadan hisse 

çıkarma” düĢüncesinden baĢka bir Ģey değildir. Eserin iki önemli teması, vefa ve 

dostluktur. Asıl hikâye bölümünde kahramanlardan Ģehzadenin sorduğu Ģu sorular 

eserde bu iki konunun iĢleneceğinin habercisidir:  

‘Ālemde nedür ṭarīḳ-i yārī 

Āyīn-i vefā vü dōst-dārī    

 

                                                           
157

  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri I-II-III, hzl.: Cemal Kurnaz, C. II, Bizim Büro 

 Basımevi, Ankara 2009, s. 366. 
158

  Klasik Türk edebiyatında yazılan ahlakî mesneviler için bk.: Emine Yeniterzi, “Anadolu Türk 

 Edebiyatında Ahlakî Mesnevîler”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Özel Sayı: Eski Türk 

 Edebiyatı Tarihi II), C. 5, S. 10, 2007, s. 433- 468. 
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Ḥaḳḳ-ı nemek u ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet 

Mümkin midür anlara ri‘āyet  (408, 409) 

İşte bu sorular üzerine şehzadenin üstadı, Rum Kayserine esir düĢen Acem 

ġâpûr‟u ile onun vefakâr vezirinin hikâyesini anlatır. Böylece bu iki tema çerçeve 

hikâyeler vasıtasıyla okuyucuya anlatılmıĢ olur. Ayrıca eser boyunca bazı yan 

temalar da iĢlenmiĢtir. Bunlardan bazıları Ģöyledir: Âdil olmak, hadiselere sabır 

göstermek, tevekkül etmek, yalan söylememek, kin ve nefretten uzak durmak. 

 

3. Yazılış Sebebi  

 Behişt-âbâd‟da klasik mesnevilerin tertip hususiyetleri arasında yer alan 

sebeb-i te‟lif bölümü yoktur. Bu yüzden mesnevinin yazılıĢ amacını eserde yer 

alan ipuçları vasıtasıyla ortaya koymaya çalıĢacağız.  

 Mesnevinin giriĢ ve ana konu bölümlerinde eserin neden yazdığına dair 

herhangi bir bilgi mevcut değildir. Fakat hâtime bölümünde kaleme alınan Ģu 

beyitler eserin yazılıĢ amacına dolaylı olarak iĢaret etmektedir: 

Buldum bir iki le’āl-i yektā 

Çekdüm anı silk-i naẓma zībā  

 

Ammā ne mey ü piyāle mevcūd 

Bezm-i suḫan idi cümle maḳṣūd (1208, 1209)    

Beyitlerden de anlaĢılacağı üzere Ģair, birkaç eĢsiz inci bulduğunu ve bunları da 

nazm ipliğine süs yaptığını belirttikten sonra tüm maksadının söz meclisi 

olduğunu ifade etmiĢtir. Bu meclise kadeh ve içki girememiĢtir. Bu yüzden 

meclisin kadehi lale ve güldür. Eğer bu mecliste Ģarap ve dilberden bahis 

açılıyorsa bunun tek bir nedeni vardır; o da söz sofrasına lezzet katmaktır.       

 Neyler o bezimde bāde vü mül 

Peymānesi ola lāle vü gül    

 

  Ẕikr olsa n'ola şarāb u dil-ber  
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Ḫvān-ı suḫana nemekdür anlar  (1210, 1211) 

 Netice itibariyle Ģair, eserini muayyen bir durumu gözeterek yazmamıĢ, 

onun amacı tamamıyla söz meclisinin bülbülünü dile getirmektir. 

 

4. Yazılış Tarihi 

 Eser üzerine yaptığımız incelemeler esnasında bizi en çok meĢgul eden 

konulardan biri mesnevinin yazılıĢ tarihidir. ġair, eser için Ģu tarih beytini 

düĢmüĢtür: 

 Ḥarf-i menḳūṭla oldı tārīḫ 

Naẓm-ı rengīn edā-yı ra‘nā  

Fakat bu beyit Fasîh Ahmed Dede‟nin ölüm tarihi olan 1111/ 1699‟dan 9 yıl daha 

ileri bir zaman dilimine yani M. 1708‟e denk gelmektedir. Ġlk bakıĢta eseri Fasîh 

mahlaslı baĢka bir Ģairin yazmıĢ olabileceği düĢünülse de beyitte geçen edâ-yı 

ra„nâ ifadesindeki yay-ı izâfetin müstensih tasarrufu olduğu göze çarpmaktadır. 

Zira Arapça bir kelime olan “edâ”nın son aslî harfi hemzedir. Hemze ile biten 

kelimelerde gramer açısından tamlama ye‟si gösterilmemesi gerekirken çoğu 

müstensih, bunu göz ardı ederek bu tarz kelimeleri hemzesiz kabul edip yay-ı 

izâfeti göstererek tamlama yapar. Behişt-âbâd‟da da müstensih tercihini tamlama 

ye‟sini göstermekten yana kullanmıĢtır. Netice itibariyle edâ-yı ra„nâ ibaresindeki 

tamlama ye‟si kaldırılıdığında eserin 1110/ 1698-99 tarihinde kaleme alındığı 

ortaya çıkar. 

 

5. Beyit Sayısı 

 Behişt-âbâd‟da mesnevinin beyit sayısı hakkında herhangi bir bilgi 

verilmemiĢtir. Fakat incelediğimiz nüsha toplam 1230 beyittir. Bu sayıya metinde 

bulunan 27 rubâ„î, 1 nazm ve 1 kıt„a da dâhildir. Ayrıca rubâ„îlerden biri metin 

içerisinde iki kez yazılmıĢtır. Bu mütekerrir rubâ„î de aynı sayı içerisinde yer 

almaktadır. 
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A. MUHTEVA ÖZELLİKLERİ 

1. Tertibi 

 Behişt-âbâd‟ın ana planı geleneksel mesnevi tertibine göre düzenlenmiĢtir. 

Klasik mesnevilerin kalıplaĢmıĢ yapısındaki giriĢ, ana konu ve bitiĢ bölümlerinin 

hepsi eserde mevcuttur. Fakat tüm bunlara rağmen mesnevide bazı eksiklikler de 

göze çarpmaktadır.  

 GiriĢ bölümünde hemen hemen çoğu mesnevinin bünyesinde bulunan 

sebeb-i telif kısmı yoktur. Ayrıca Ġslamî geleneğe bağlı olarak yazılan mesneviler 

genellikle besmele ile baĢlar. Fakat Behişt-âbâd için bu durum söz konusu 

değildir. Eser, hamdele ile baĢlamıĢtır. Bu bölümde iki rubâ„î ile daha sonra 

kalemi öven bir kıt„a ve bir nazm yazılmıĢtır. Ardından yine kalemi yücelten bir 

manzumeye ve peĢ peĢe iki tevhide yer verilmiĢtir. Na„t, miraciyye, padiĢaha 

övgü, lâle ve Ģükûfenin vasıflarına övgü bölümleriyle eserin giriĢ kısmı son 

bulmuĢtur. 

 Mesnevinin ana konusu 247. beyitten önce gelen “Āġāz-ı Ḥikāyet-i ġāh-

Ferruḫ Bā-ferzend-i Gül-ruḫ” baĢlığıyla baĢlayıp 1200. beyitte tamamlanır. Eser, 

çerçeve hikâye tekniği ile yazılmıĢtır. Dolayısıyla ana konu tek bir hikâyenin 

tamamlanmasına hizmet eden yan hikâyeciklerden oluĢur.  

 Son olarak Ģair, 25 beyitlik hatime ve ardından 5 beyitlik tarih 

manzumesine yer vererek eserini tamamlamıĢtır.  

 Eserin tertip hususiyetleri arasında dikkati çeken önemli noktalardan biri 

metne yerleĢtirilmiĢ rubâ„îlerdir. Bu rubâ„îler, rastgele ve yalnızca tekdüzeliği 

kırmak için seçilmemiĢtir. GiriĢ kısmındaki rubâ„îler hemen her bölüm 

baĢlığından sonra kullanılmıĢ ve bu baĢlıkların muhtevasına uygun olarak 

yerleĢtirilmiĢtir. Ana konunun iĢlendiği yerlerdeki rûbâ„îler ise genellikle 

hikâyelerle iliĢkili olup konuyu tamamlayıcı, bazen de konular arasında geçiĢi 

sağlayıcı öğe olarak görev yapmıĢlardır.  
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 Mesnevinin bölüm baĢlıkları da çeĢitlilik gösterir. Bunlardan bir kısmı 

tamamıyla konu baĢlığı hüviyetindeyken, diğer bir kısmı da iĢlenecek bölümlerin 

özeti Ģeklinde olup uzun metinlerdir.     

 Eserdeki tertibinin daha iyi anlaĢılması için aĢağıya mesnevinin ana planı 

ile bölüm baĢlıklarını beyit numaralarına göre gösteren iki Ģema verilmiĢtir: 

 

BEHİŞT-ĀBĀD’IN GENEL TERTİP PLANI 

Bölümler 
İşlenen Konu ve Hikâyeler 

Geçtiği 

Beyitler 
Beyit Sayısı 

Giriş Hamdele, Tevhid, Na‘t, Mi‘raciyye, Padişaha 

Övgü, Lâle ve Şukûfenin Övgüsü 
1- 246 246 

Ana Konu Şehzade ile Padişahın Hikâyesi, Şehzade ile 

Hocasının Hikâyesi, Sohbet Meclisinin 

Durumu, Nûşirevân’ın Hikâyesi, Şâpûr Şah’ın 

Hikâyesi ve buna bağlı olarak anlatılan yan 

hikâyecikler. 

246- 1200 954 

Sonuç 
Hatime ve Tarih Manzumesi 1200- 1230 30 

Tablo 2 
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BEHİŞT-ĀBĀD’IN BÖLÜM BAŞLIKLARI VE AÇIKLAMA 

KISIMLARI 

B. Sırası 
B. 

Sayısı 

Giriş   

Şükr ü sipās ol Ḫallāḳ-ı cihāna ki  كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق

 zemzemesiyle gerd-i nāçīzi ḫil‘at-ı ṣūret ü teşrīf-i ḥayāt ile العرف

mükellef ü müşerref idüp cām-ı ma‘rifetden māye vü bezm-i 

maḥabbetden vāye iḥsān itmişdür 

1- 2 2 

Vü ḥamd-i bī-ḳıyās ol Ḫudā-yı bī-çūne ki ن مرات اهللقلب المؤم  feḥvası üzre 

dil-i erbāb-ı maḥabbeti āyīne-i ẕāt-ı muḳaddesi ḳılmışdur. Ḫvāh firīfte-i 

ṣun‘-ı müte‘āl ü ḫvāh envār-ı cemāl 

3- 4 2 

Āferīn ol nükte-senc-i siḥr-i āferīne ki gülşen-i ḫayāli cūybār-ı ḳalemden 

sīr-āb idüp çihre-i şāhid-i ma‘nāya āb u tāb virmişdür 
5- 6 2 

El-Ḥaḳ erbāb-ı ṭabī‘ata ne kilk-i çālākī gibi maḥrem ü ne ṭab‘-ı hevesnākī 

gibi hem-dem olur 
7- 9 3 

Ṭaḥrīṣ-i Ḫāme-i Rengīn-Nevā Be-Tevḥīd-i Ḫudā ‘Azze İsmühū ve ‘Alā 10- 22 13 

Tevḥīd-i Bārī ‘Azze İsmühū ve Celle 23- 45 23 

Tevḥīd-i Ḥażret-i Bārī 46- 66 21 

Na‘t-ı Pāk-i Ḥażret-i Faḫr-i Resūl 67- 100 33 

Evvelihi Mi‘rāciyye-i Hādiyyü’s-Sübül  101- 149 49 

Vaṣf-ı Sulṭān Aḥmed-i ‘Ālī-Tebār 150- 179 30 

Ẕikr-i Esmā’-i Lāle-i Rengīn  180- 205 26 

Vaṣf-ı Pāk-i Şükūfe-i Zerrīn 206- 246 41 

Ana Konu   
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Āġāz-ı Ḥikāyet-i Şāh-Ferruḫ Bā-Ferzend-i Gül-Ruḫ 247- 286 40 

Şeh-zāde-i gül-endām emīr-i dil-ārām vācibü’l-iḥtirām ile ale’s-seḥer 

hem-‘inān olup faṣl-ı bahārda cānib-i gülzāra ‘azīmet-i ḫırām itdükleridür 
287- 307 21 

Ṣıfat-ı Meclis 308- 320 13 

Der-Su’āl-i Şāh-zāde-i Ẕī-şān 321- 322 2 

Cevāb-ı Üstād-ı Pāk-Ẕād 323- 333 11 

Ḥikāyet-i Zībā 334- 383 50 

Ṣıfat-ı Şeb-i Deycūr 384- 396 13 

Ṣıfat-ı Meclis-i Ġarrā 397- 405 9 

Su’āl-i Şāh-zāde-i ‘Āl-i Şān u Cevāb-ı Üstād-ı Ẕī-şān 406- 432 27 

Ser-güzeşt-i Şāpūr Şāh-ı Ẕü’l-Ektāf 433- 468 36 

Ṣıfat-ı Vezīr-i Şāpūr Şāh  469- 480 12 

Tedbīr-i Vezīr Der-‘Azīmet-i Mülk-i Rūm 481- 496 16 

Vezīr-i Şāpūr Baṭrīkle Ṣoḥbet İtdügidür 497- 532 36 

Vezīr Baṭrīk ile Germ-Ülfet Olup Yine Şāpūr Şāhı Ferāmūş İtmezdi 533- 536 4 

Ḳayṣerüñ A‘yān-ı Velāyet ü Erkān-ı Devlete Tertīb-i Żiyāfet İtmesidür 537- 547 11 

Vezīrüñ Şāpūra Naṣīḥat Eylemesidür 548- 558 11 

Ḳayṣerüñ Ṣūret-i Şāpūrdan İḥtirāz İtdügidür 559- 571 13 

Ṣıfat-ı Meclis-i Ḳayṣer 573- 597 26 

Su’āl-i Ḳayṣer Ez-Keyfiyyet-i Ḥāl-i Şāpūr  598- 605 8 

Nā-Çār Şoden-i Şāpūr Şāh Der-Keşf-i Ḥāl-i Ḫod 606- 610 5 
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Ḳayṣer cülūd-ı baḳardan bir baḳara vaż‘ itdürüp üzerine baḳarāt-ı seb‘üñ 

cülūdını taṭbīḳ itdiler ü anuñ fevḳında bir ḳapu vaż‘ idüp Şāpūr Şāhı anda 

idḫāl itdiler 

611- 641 31 

Vezīrüñ Baṭrīḳ-i Bī-Nūrdan Destūr İsteyüp ‘Asker-i Ḳayṣere Vuṣūlidür 642- 671 30 

Resīden Nāme-i Batrīk Be-Maṭrān 672- 731 60 

Şikāyet-i Şāpūr Şāh Ez-Bend-i Girān 732- 759 28 

Vezīr Şāpūr Şāha işitdürmek ü ḫalāṣını bildürmek çāresiyle maṭrānı işġāl 

içün Seyyidetü’n-nār nām bir ma‘şūḳa vü ‘Aynü’l-ehil nām ‘āşıḳuñ ref‘-i 

ṣavtla hikāyesin basṭ itdügidür 

760- 795 36 

Vü Bir ‘Acūz-ı Ced‘ā vü ‘Averā vü Şūmā vü Maḳṭū‘atü’l-yedi Aña 

Müvekkil Ḳoyduġı 
796- 806 11 

‘Aynü’l-ehilüñ Ṣūret-i Ḥālin İnkārı vü ‘Acūzuñ Basṭ-ı Maḳālidür 807- 816 10 

‘Acūzuñ ‘Aynü‘l-ehile Ḥikāye Basṭ İtdügidür 817- 899 83 

‘Aynü’l-ehil Ẕeybüñ ‘Avreti Seyyidetü’ẕ-ẕehebe ‘Āşıḳ Olup Tek ü 

Pûsında Ẕeybüñ Esīr-i Ḳayd u Bendi Olduġın ‘Acūza İḳrār İtdügidür 
900- 922 23 

Şāpūr Şāh derūn-ı maḥbesden kelām-ı vezīri diñleyüp eẟnā-yı ḥikāyetde 

ḍarb itdügi emẟālden murād ne olduġın vü ‘Aynü’l-ehilden ḳaṣdı Şāpūr 

Şāh u Seyyidetü’n-nārdan maḳṣūdı kendi memleketi olduġın ki ḫalḳı 

āteşperestlerdür vü Seyyidetü’ẕ-ẕehebden murādı bilād-ı Rūm u Ẕehb ki 

Seyyidetü’ẕ-ẕehebüñ zevci olacaḳdur murād-ı ḳayṣer idügini vü ‘Aynü’l-

ehil müşāhede-i Seyyidetü’ẕ-ẕehebe pür-şevḳ oldı dimekden murādı 

Şāpūr Şāhuñ milket-i Rūma ṭama‘ı olduġın ü Ẕeyb ‘Aynü’l-ehili aḫẕ itdi 

dimekle ḳayṣer Şāpūr Şāhı esīr idüp der-bend-i ḳażā vü ḳadre ḥabs 

itdügidür ü vezīr kendi nefsini ‘Acūz-ı maḳṭū‘atü’l-yede teşbīh idüp 

‘Acūz ‘Aynü’l-ehile didügi gibi ṣabr eyle diyü ḫalāṣına sa‘y üzre olduġın 

bilüp bu muḳaddemātdan müreffehü’l-bāl olup mīẟāk-ı vezīre iştiyāḳ 

üzre olduġı vü şeb-i dīger maṭrānuñ vezīre ḳıṣṣa-i dūşīnenüñ itmāmını 

iltiḥāsıdur 

923- 946 24 
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Ḥikāyet-i Dīger  947- 1009 63 

Āḥu-beçe vü Ġazālüñ Aḥvālinden Püser-i Tācirüñ Āgāh Olduġıdur 1010- 1040 31 

Ṣaġīrüñ Ġazāl-i Kebīrden Ṣūret-i İ‘rāżıdur 1041- 1045 5 

Ṣaġīr bir seḥer uyḫūda iken āhū gelüp ṣaġīr-i mezbūrı ḫvābdan bī-dār 

idüp vāḳı‘a-ı ḥālden ḫaberdār u mābeynleri muṣāfāt olduġıdur 
1046- 1056 11 

Vezīr-i rūşen-żamir ḥikāye-i mezbūrı edāya getürüp yarın gice itmām 

idelüm dirken maṭrān niyāz-mend olup iḳdām eyledügidür 
1057- 1075 19 

‘Acūzuñ ‘Aynü’l-ehille İ‘tiẕārıdur 1076- 1081 6 

‘Acūzuñ Beyān-ı Ser-güẕeştidür 1082- 1128 47 

Ba’d-ez-ān Şāpūr Şāh dārü’l-baḳaradan kelām-ı vezīr-i pür-tedbīri tamām 

gūş-zed idüp ḍarb itdügi emẟālden aḫẕ eyledi ki āhū-beçeden murād 

Şāpūr Şāh kendidür ü anuñ ġazālle ṣaḥrāda geşt ü güẕārından maḳṣūd 

Şāpūr Şāhla ṣoḥbet-i vezīrdür ü ṣaġīrüñ ḥudūdda süḳūṭından ġaraż Şāpūr 

Şāhuñ ḳayṣer ḥabsine giriftār olduġıdur u āhū-beçenün ġazālden 

nüfūrından murād Şāpūr Şāh vezīrüñ kendüyi taḥlīṣe ḳaṣdını vü bu gice 

ḫalāṣ olacaġını şehrinüñ ḳarīb idügini vü müşeyyede ‘āciz olursa 

götürmekle ta‘ahhüdini bilüp ḫalāṣına ḳarār virdükde bu ümīd ile 

müreffehü’l-ḥāl olup vezīr-i ṣāḥib-endīş Şāpūr Şāhı dārü’l-‘uḳbādan 

nıṣfu’l-leylde ‘ālem-i aġyārdan ḫālī olduġı maḥall-i ḫalāṣ itdügidür. 

Ḫalāṣ şoden-i Şāpūr Şāh u inhizām-yāften leşker-i ḳayṣer-i rūm u giriftār 

şoden-i ḳayṣer-i der-dest-i Şāpūr Şāh        

1129- 1200 72 

Bitiş   

Ḫātime-i Kitāb-ı Müstetāb Be-İstid‘ā-yı Ḥüsn-i Ḫātime Ez-Cenāb-ı Vehhāb 1201- 1225 25 

Tārīḫ-i İtmām-ı Kitāb-ı Ġarrā Ez-Feyż-i ‘Ālem-i Bālā 1226- 1230 5 

Tablo 3 
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2. Eserde Yer Alan Bölüm ve Hikâyelerin Konusu 

2.1. Giriş Bölümü 

 ġair, bu bölüme hamdele özelliği gösteren iki baĢlık ve onların altında 

bulunan iki rubâ„î ile giriĢ yapmıĢtır. Ġlk baĢlıkta Allah‟ın insanları niçin yarattığına 

dair genellikle mutasavvıf erbabınca sıkça zikredilen “Ben gizli bir hazine idim. 

Bilinmek istedim ve halkı bu yüzden yarattım.” mealindeki hadise iktibas yapmıĢtır. 

ġair, bu hadis-i kudsîyi bir hamd vesilesi kabul ederek çaresizlik toprağını hayat ile 

süsleyen; muhabbet kadehi ve söz meclisiyle insanı Ģereflendiren Allah‟a 

ĢükretmiĢtir. Ardından gelen rubâ„î ile de muhabbet kadehinin sarhoĢu, saadet tacının 

güheri olmayı arzuladığını belirterek Allah‟tan lutuf ve hidayet dilenmiĢtir.  

 Ġkinci baĢlıkta “Müminin kalbi Allah‟ın aynasıdır.” hadisini nakleden Ģair, 

muhabbet erbabının gönlünü mukaddes zatının aynası yaptığı için Allah‟a sonsuz 

hamdetmiĢtir. Fasîh, bu baĢlığa ait rubâ„îde ise nefsiyle baĢ baĢa kalmak 

istemediğini, yalnızca aĢk sırlarının mahremi olmak istediğini söylemiĢtir.  

 Anlattığımız bu iki baĢlıktan sonra iki bölüm daha yazılmıĢtır. Bunların 

ilkinin baĢlığında kaleme ve söze övgü söz konudur. Bu övgüden sonra gelen kıt„a da 

aynı söylemi taĢımaktadır. Ġkincisinde ise güzel huylu kimselerin en büyük sırdaĢının 

kalem olduğunu belirten bir baĢlık ile bu doğrultuda yazılan bir nazm örneği vardır. 

 “Ṭaḥrīṣ-i Ḫāme-i Rengīn-Nevā Be-Tevḥīd-i Ḫudā ‘Azze İsmühū ve ‘Alā” 

baĢlığıyla baĢlayan, 12 beyit ve bir rubâ„îden oluĢan bölümde Ģair, bir sonraki 

kısımda yer alacak olan tevhit için kalemini hırslandırmıĢ ve onun vasıflarını 

saymıĢtır. ġair, 

 Ey kilk-i güher-feşān-ı ma‘nā 

V'ey bülbül-i gülsitān-ı ma‘nā  

  

Eyle yine bir nevā-yı dil-keş 

Ur ḫırmen-i ehl-i ‘aşḳa āteş    

 … 
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 Ol perde-kiyān-ı ‘aşḳa hem-dem 

Sensin bu Faṣīḥ-i zāre maḥrem (10, 11, 19)  

diyerek kalemi mana gülistanının bülbülüne benzetmiĢ ve kendi sırlarının 

mahreminin yalnızca kalem olduğunu dile getirmiĢtir.    

 Bu noktadan sonra mesnevide peĢ peĢe iki tevhit metni bulunmaktadır. Bu 

tevhitlerin ikisi de birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Ġlk tevhitte Ģair, Allah‟ın tabiat 

üzerideki yaratma kudretine ağırlık verilmiĢtir. Özellikle canlı tabiat tasvirleri burada 

dikkati çekmektedir. Felekler, sular, ağaçlar ve çiçekler bu tasvirlerden nasibini 

almıĢtır. Ġkinci tevhitte ise Allah‟ın gizli açık her Ģeyin bilgisine sahip olduğuna 

vurgu yapıldıktan sonra, O‟nun insanoğluna verdiği değer ve nimetler sayılmıĢtır. 

Ayrıca tevhidin son beyitlerinde Ģairin yaratıcıya yakarıĢı söz konusudur. 

 Tevhitlerden sonra bir rubâ„î ile Hz. Peygamber‟in na„tına giriĢ yapılır. Bu 

na„t 31 beyittir. ġair, giriĢ mahiyetindeki Ģu üç beyitle na„tına baĢlamıĢtır:  

Ey bülbül-i dil nevāya başla  

Bir naġme-i dil-güşāya başla 

 

Bir perdeden eyle kim ser-āġāz 

Ol perde ola maḳām-ı i‘cāz 

 

Ya‘nī ki o faḫr-i kā’īnātuñ 

Ḳıl na‘tını ol ḫuceste ẕātuñ   (67, 68, 69) 

ġair, derin bir tahassüsle yazdığı bu na„tta Hz. Muhammed‟in nübüvvet ve risâlet 

güneĢi olduğunu, âlemlere rahmet olarak gönderildiğini, nuruyla bütün cihanın tezyin 

edildiğini, hak yolunun rehberi ve vahdet meclisinin mahremi olduğunu belirtmiĢtir.  

Bu övgüyü müteakip,   

 Bir gice irüp bülbül-i ḳudsī pervāz  

İtdi bu terennümle nevāya āġāz 
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 Bālāya ḫırām eyle ki ey serv senüñ 

Ārāmgehüñ eyledi Ḥaḳ gülşen-i rāz (99, 100) 

beyitleriyle miraciyyeye baĢlanır. Hz. Muhammed‟in Allah katına yükseltilmesi çok 

ayrıntılı bir Ģekilde olmasa da sanatkârane bir üslupla aktarılmıĢtır. Mirac mucizesi 

sırasında gerçekleĢen hadiselerden; “Hz. Peygamberin Cebrail‟le birlikte Kudüs‟e 

varmasına, Hz. Musa ve meleklerle karĢılaĢmasına, Allah‟ın cemalini müĢahede 

etmesine ve namazın farz kılınmasına telmihte bulunulmuĢtur. 

 “Vaṣf-ı Sulṭān Aḥmed-i ‘Ālī-Tebār” baĢlığı altında hükümdar övgüsüne
159

 

yer veren Ģair, “Ẕikr-i Esmā’-i Lāle-i Rengīn” ve “Vaṣf-ı Pāk-i Şükūfe-i Zerrīn” 

baĢlıklarını taĢıyan bölümlerin birincisinde lâle, ikincisinde ise çiçek isimlerine 

değinmiĢtir. Fasîh’in rūy-ı nigār, nev-ẓuhūr, gül-reng, yāḳūt, gül-rū, gül-gūn, gül-

pūş, tāb-āver, senān, ġonca-nümā, tāb-efgen, pābūccı, kibrīti, dil-dāde gibi lâle 

                                                           
159  Fasîh, bu methiyede padiĢahın kaçıncı Ahmed olduğunu belirtmemiĢtir. Fakat taltif edilen 

 padiĢahın III. Ahmed olması çok kuvveli bir ihtimaldir. Zira padiĢah övgüsünü müteakip yazılan 

 lâle ve çiçek isimleriyle ilgili manzumeler bu ihtimali doğrulamaktadır. Yalnız eserin yazılıĢ tarihi 

 1698-99 dikkate alındığında tahtta, III. Ahmed‟in değil de II. Mustafa‟nın olduğu görülecektir. 

 Dolayısıyla ortaya tarihsel bir uyumsuzluk çıkacaktır. Fakat bu durumu Ģu Ģekilde açıklamak 

 mümkündür: II. Mustafa‟nın ülkeyi Edirne‟den yönetmesi ve üst üste birtakım siyasal 

 baĢarısızlıklar alması, özellikle 1697 Zenta yenilgisinden sonra babası gibi av eğlencelerine 

 dalarak yönetimde gevĢeklik göstermesi asker, ulema ve halk arasında büyük memnuniyetsizlikler 

 ortaya çıkarmıĢtır. (Abdülkadir Özcan, “II. Mustafa”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 31, s. 278- 279.) 

 Bu durumda muhtemelen ülke içinde, gelecekte ekberiyet sistemine göre padiĢahlık için en 

 uygun kiĢi olarak III. Ahmed‟in görülmesine sebebiyet vermiĢtir. ġair de bu düĢünceyi 

 taĢıyanlardan biri olarak, eserini III. Ahmed‟e sunmak için hazırlamıĢ fakat ömrü vefa etmediği 

 için bu arzusunu yerine getiremeden vefat etmiĢ olabilir.  

 Mesnevinin yazılıĢ tarihi ve Ģairi hakkında da Ģu yorumları yapabiliriz: 

 Eserin yazılıĢ tarihini 1708 olarak alırsak sunulduğu padiĢahla ilgili bir problem kalmaz. Yalnız 

 kaynakların verdiği bilgilere göre hem bu tarihte yaĢayan hem de Fasîh mahlasını kullanan ikinci 

 bir Ģair yoktur. Dolayısıyla eserin sahibinin Fasîh Dede olduğu, 1698-99 yılında yazıldığı ve 

 mesnevinin III. Ahmed‟e sunulmak üzere hazırlandığı görüĢünü Ģimdilik kabul etmek 

 durumundayız. 

 Bu bilgilere ek olarak Ģairin Ģiir üslubundan yola çıkarak Ģunları söyleyebiliriz: Fasîh 

 Dede‟nin Divan‟ındaki hacimsiz mesneviler ile Behişt-âbâd dil ve üslup açısından birbiriyle 

 örtüĢmekte; mesnevilerde yer alan bazı telmih ve hayaller aynı kalemin ürünü olduğuna iĢaret 

 etmektedir. Ayrıca Behişt-âbâd‟da yer alan rubâ„îler ile Divan‟daki rubâ„îler Ģairin bu nazım 

 Ģekline ne kadar düĢkün olduğunu göstermektedir. 
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isimlerini zikretmesi ve onların sıfatlarını sayması eserin yazıldığı dönemde lâlenin 

ne kadar revaçta olduğunu ortaya koymuştur.  

 

2.2. Ana Hikâye  

 Mesnevinin asıl hikâyesine “Āġāz-ı Ḥikāyet-i Şāh-Ferruḫ Bā-Ferzend-i Gül-

ruḫ” baĢlığıyla giriĢ yapılır. Hikâyeye göre Ġskender haĢmetli, bütün cihana 

hükmeden, namı Ferruh olan yüce bir padiĢahın günün birinde gül yüzlü bir 

Ģehzadesi dünyaya gelir. PadiĢah, oğlu ilim tahsil edebilecek yaĢa geldiğinde 

düzenlediği ulu bir törenle ona devrin kıymetli bir âlimini hoca tayin eder: 

 Bir merd-i güzīn ‘iṣmet-āyīn   

Şeh-zādeye itdi ḫvāce ta‘yīn   (261) 

Zamanın en değerli âlimlerinden biri olan bu zat, Ģehzadeyi eğitmek ve iyi bir edip 

yapmak için bütün ilimini onun yoluna serer. Bu hal üzere aylar yıllar gelip geçer. 

ġehzade her geçen gün üstadına daha büyük bir muhabbetle bağlanır ve onun saadet 

saçan kapısından biran bile ayrılmaz olur. Güllerin açılıp bülbüllerin Ģakımaya 

baĢladığı bir ilkbahar gününde Ģehzade ile üstadı her zamanki gibi mey ile piyale 

misali birbirine giriftar olup muhabbet kurmuĢlarken bir ara Ģehzade üstadına Ģu 

soruyu sorar:  

 Tāc-ser-i iftiḫārı şehler 

Zerrīn-kemerān zer-külehler  

 

Neyle ider ey edīb-i dānā 

Hem efser-i mihr-i ‘ālem-ārā  (321, 322) 

“Ey bilgin edip, padiĢahlar övünç tacını, altın kemerlerini, külahlarını; âlemi 

süsleyen güneĢ tacını neden yapar?” Üstadı bu soruya Ģöyle cevap verir: 

Bir pādişehüñ ki ‘adl ü iḥsān 

Ser-nāmesine olursa ‘unvān 

 



49 
 

 

 Tāc-ser-i iftiḫārı eyler 

Hem efser-i āfitāb-ı enver   (323, 324) 

Üstat, Ģehzadeye bu cevabı can kulağına süs yapmasını söyledikten sonra cevabın 

hikmetinin daha iyi anlaĢılması için ona Ġran‟ın adaletiyle ünlü yüce 

hükümdarlarından NûĢirevân‟ın zamanındaki adalet, güven ve emniyet ortamını 

anlatır.  

 A. Nûşirevân Döneminde Yaşanan Bir Hikâye
160

  

 Bu devirde yaĢanan bir hikâyeye göre; Geçimini sağlamak için çiftçilikle 

uğraĢan, himmet sahibi bir adam günlerden birinde ekip biçtiği tarlanın içerisinde 

define bulur. Defineyi gören çiftçi, bu durum karĢısında büyük bir ĢaĢkınlık içinde 

kalsa da hiç beklemeden doğruca tarlayı satın aldığı kiĢinin yanına varır. Tarlada bir 

hazine bulduğunu ona anlatır. Adam: “Ben bu yeri sana sattım, ama içinde eksik 

fazla ne olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden Ģimdi hak iddia edemem bulduklarının 

hepsi senindir.” deyince, çifçi: “Mümkün değildir ki ben baĢkasının malına tamah 

edeyim.” diye karĢılık vererek, itiraz eder. Bu iki kanaatkâr adam epey bir süre 

anlaĢmazlığa düĢtükten sonra bu ihtilafı kaldırmak için NuĢirevân‟a müracat ederler. 

NuĢirevân‟da onlara en değerli Ģeylerinin ne olduğunu sorar. Biri kızım, diğeri ise 

oğlum diye cevap verir. Bunun üzerine padiĢah çocukların büyüdükleri zaman 

birbiriyle evleneceklerini dolayısıyla altınların da bu evliliğin çeyizi olarak 

saklanması gerektiğini buyururak meseleyi en uygun Ģekilde çözüme kavuĢturur. 

Gerçekten de padiĢahın dediği gibi evlenecek yaĢa gelen gençler birbiriyle evlenir ve 

altınlar da onlara hediye edilir.   

 Üstat, bu hikâye ile NûĢirevân‟ın böylesine ciddi bir adalet ortamı tesis 

ettiğini, herkese hak terazisiyle muamele edip adalet dağıttığını, halkının hırsı ve 

kanaatsizliği bir kenara bıraktığını, devrin insanlarının onu hâkim yapıp her 

müĢküllerini ona bildirdiklerini belirtmiĢ olur. ġehzade tüm bu söylenilenleri 

dinledikten sonra Ģahlar için adaletin ne kadar önemli olduğunu bir daha kulağından 

çıkmamak üzere idrak eder.  

                                                           
160

  Bu baĢlıklar eserde bulunan hikâyelerin takibini kolay kılmak için hikâyelerin içeriğine göre 

verilmiĢtir. Konu ile ilgili daha geniĢ bilgi için tezin Olay Örgüsü bölümüne müracaat edilebilir. 
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 Üstat bunları anlatırken vakit de gece olmuĢtur. ġehzadenin uykusu gelince 

sohbet seher vaktine kalır. Sabah olduğunda yine her taraf güllük gülistanlık, yine 

muhabbet meclisi kurulmuĢ, yine hikmet yolunda yolculuk baĢlamıĢtır. ġehzade, 

böylesine latif bir ortamda üstada seslenerek dostluk yolunun, vefanın ne olduğunu; 

sohbet ve dost hakkına uymanın mümkün olup olmadığını sorar. Üstadı da bu sorular 

üzerine, 

Olmadı mı şehriyāre manẓūr  

Tedbīr-i vezīr ü ḥāl-i şāpūr   (428) 

diyerek Ġran Ģâhı ġâpûr ile onun veziri arasındaki vefakârlık hikâyesini anlatacağını 

müjdeler. ĠĢte mesnevinin asıl hikâyesi burada baĢlar. Birbiri içine geçmiĢ çerçeve 

hikâyeler Ģeklinde kurgulanan bu hikâyenin özeti Ģu Ģekildedir: 

 B. Şâpûr Şâh ve Vezirinin Hikâyesi  

 Pek çok memleketi tedbiri ve gücü ile mülküne katmıĢ, çok sultana boyun 

eğdirmiĢ, Acem ülkesinin zeki ve akıllı padiĢahı ġâpûr ġâh‟ın bir gece gönlü Rum 

ülkesine düĢer. Biraz düĢündükten sonra Rum diyarını almak istediğini vezirlerine 

söyler ve onlara bu konu hakkındaki fikirlerini sorar. Vezirler, bu düĢüncenin gönül 

okĢayıcı, fakat tehlikeli olduğunu söyleyerek padiĢahı uyarırlarsa da padiĢah, 

vezirlerin sözlerine itibar etmeyerek kararında aceleci ve ısrarcı bir tavırla azm ettiği 

iĢe koyulur. 

 ġâpûr ġâh‟ın yüce ilimlerin bilgisine sahip, âlim, filozof ve aynı zamanda 

Rum dilini de çok iyi konuĢan eĢsiz bir veziri vardır. ġâpûr, Rum diyarının alınması 

için bu veziriyle iĢbirliği yapmaya karar verir:      

Ma‘lūmı idi ‘ulūm-ı ‘ālī  

Olmışdı ‘alem ebü’l-me‘ālī 

 

 Her fende o feylesōf-ı dānā 

Bir bilmedügi yoġ idi aṣlā   

…. 

Āyīn ü lisān-ı Rūmı ammā 



51 
 

 

Bilmiş idi ol ḳadar ki maḥżā   (469, 470, 472) 

 Bir seher vakti sefere çıkan iki yoldaĢ az bir zamanda Rum diyarına varır. 

Vezir, burada tedbir maksadıyla kendini tabib olarak tanıtır ve kısa bir süre sonra 

ülkede hekimlikte meĢhur olur. Zamanla Rum Kayser‟inin sarayına kadar ulaĢır ve 

sarayda kendine gizli bir köĢeyi mesken tutar. Bu sırada Kayser‟in maiyetinde 

bulunan âlim bir rahibi ziyaret eder. Rahip, ziyaretin maksadını sorunca, vezir 

herhangi bir maksadının olmadığını, sadece saadet kapısına yüz sürmek için geldiği 

söyler. Ġlim tahsil etmek istediğini beyan eden vezir, nükte ve söylediği tatlı sözlerle 

rahibi kendine bağlar. Rahip, vezirin nüktedanlığı ve zekâsından hoĢlandığı için onu 

kendi hanesinde misafir eder. Kısa sürede rahiple saat ĢiĢesi gibi iç içe olmayı 

baĢaran vezir, bu sırada her ne iĢle uğraĢırsa uğraĢsın padiĢahını da asla unutmaz.  

 Öte yandan, bir gün Kayser, nedimlerine ziyafet vereceğini duyurur. Ziyafeti 

iĢiten ġâpûr ġâh, bunu Kayser‟i ve yakınındakileri tanımak için bir fırsat bilir ve bu 

iĢ için vezirine danıĢır. Vezir, ġâpûr‟a “Böyle bir şeyi sakın tasavvur etme, bu yolda 

pek çok tehlike vardır, düşüncen batıl ve boştur.” dese de söylediklerinin hiç biri 

fayda vermez.  

 Şāpūra didi vezīr-i ‘āḳıl  

Olma bu ḫaṭarlu yolda ġāfil  

 

Zinhār taṣavvur itme zinhār  

Żımnında bunuñ niçe ḫaṭar var 

 

 Sa‘y itme nihāl-i ter degüldür  

Şāhum bu olur biter degüldür  

 

 Bu cümle taṣavvuruñ hevādur  

Endīşe-i bāṭıl u ḫatādur   (548- 551) 

 ġâpûr, bir fırsat vaktinde vezirinin uyarılarına aldırıĢ etmeyerek ziyafete 

katılmak için yola çıkar. Ziyafet vakti geldiğinde, Kayser‟in kurduğu o mükellef 

meclise ġâpûr da dâhil olur. Bu sırada mecliste bulunan feraset sahibi, hekim kıllıklı, 
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zeki bir adamın gözü ġâpûr‟a takılır. Onu gizli gizli süzdükten sonra karĢısındaki 

adamın her tarafından riya aktığını fark eder ve onun ġâpûr olduğuna kanaat getirir. 

Vakit kaybetmeden hemen mecliste bir nara atarak herkesi ayağı kaldırır. Kayser‟in 

askerleri de o hızla ġâpûr‟u yakalar ve Kayser‟in önüne getirirler. Kayser, ona neden 

buraya geldiğini sorsa da, o sır perdesini aralamaz. UğraĢı fayda vermeyen Kayser, 

ġâpûr‟u cellâtlardan birine teslim eder:  

   Bu itdi su’āl perdesin bāz  

Ol itmedi keşf-i perde-i rāz  

… 

Nār-ı ġażabı ṭutup cihānı  

Ḫūn-rīze ḥavāle itdi anı  (598, 603) 

 Kanlı gözyaĢlarıyla ağlayan ġâpûr, Kayser‟in emriyle yedi ineğin derisinin 

içerisine hapsedilir. Fakat yalnızca yemek yiyebilecek kadar bir serbestlik bırakılır. 

BaĢına da bir Matran (piskopos) bekçi olarak konulur. ġâpûr bu halde iken Kayser 

ise, bir süre sonra Ġran ülkesine doğru sefer çıkar ve zamanla pek çok yeri ele geçirir. 

 Bu sırada yaĢananlardan haberdar olan vezir, Batrikle sohbet meclisinde 

bulunduğu sırada sözü Kayser‟in seferine getirir. ġâpûr‟u kurtarmak için çare 

aramaya baĢlayan vezir, sefer sırasında kendisine ihtiyaç olabileceğini söyleyerek 

Batrik‟ten izin ister. Tek maksadı sefere katılarak padiĢahını kurtarmak olan vezir, 

türlü hile ve yalanlarla Batrik‟i kandırmaya çalıĢır. Batrik, her ne kadar onun sefere 

gitmesine razı olmasa da çaresiz hatır uğruna izin verir. Vezirin yol azığını 

hazırlayan Batrik, onun yol boyunca emniyette olması ve gittiği yerde iyi 

karĢılanması için eski dostu Matran‟a bir mektup yazar.  

 Vezir, Matran‟ın yanına varınca beraberinde getirdiği mektubu ona verir. 

Matran, mektubu okuyup içindekilerin sırrına vakıf olunca veziri baĢ tacı yapar ve 

meskenine alır. Vezir de tıpkı Batrik‟e yaptığı gibi kısa sürede tatlı sözler ve ince 

nüktelerle Matran‟ı kendisine bağlar.  
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 ġâpûr‟un kurtuluĢ reçetesini anlatacağı kıssalarda bulan Vezir, her vakit 

yüksek perdeden hikâyeler anlatıp böylece hem Ģahını rahatlatmayı hem de Matran‟ı 

hayretler içerisinde bırakmayı amaçlar.  

 Bir gece ġâpûr ġâh, çektiği çilelerden feryat ederken yanına gelen bir adama 

artık dayanacak takatinin kalmadığını, böyle devam ederlerse ölümünün mukadder 

olacağını söyler. Adam her ne kadar acımasız biriyse de ġâpûr‟un bu içler acısı hali 

onu müteessir eder ve doğruca Matran‟ın yanına giderek gördüğü manzarayı ona 

anlatır. O anda Matran‟ın yanında bulunan vezir, artık padiĢahının sabredecek 

gücünün kalmadığını anladığı için Matran‟a -bu yolla da ġâpûr‟a iĢittirmek 

arzusuyla- daha önce hiç iĢitilmemiĢ bir hikâyeye dem vuracağını söyler. Bu hikâye 

„Aynü‟l-ehil isimli bir âĢığın sergüzeĢtidir:  

 B. 1. ‘Aynü’l-Ehil’in Hikâyesi  

 Bir gün „Aynü‟l-ehil adlı âĢık, Seyyidde-i Nâz isimli güzelin vasıflarını 

iĢitince hiç görmediği halde ona âĢık olur. 

 ‘Aynü’l-ehil ol ḳamer-cebīnüñ 

Vaṣfın işidüp o nāzenīnüñ  

  

 Oldı anuñ o muḥibb-i ṣādıḳ  

Gül-ruḫlarına ḳulaḳdan ‘āşıḳ  (775, 776) 

AĢk ateĢinin verdiği Ģevkle sevgilisinin diyarını öğrenir ve hiç beklemeden yollara 

koyulur. Bir seher vakti arada hiçbir perde olmadan maĢukunun yüzünü görünce 

fikrinin ipleri çözülür ve hayretler içerisinde kalır. „Aynü‟l-ehil, bu hal üzere her 

sabah onun kapısına kadar gider, o gül yüzlüyü görmek için beklermiĢ. Günlerden 

birinde Seyyidde-i Nâz‟ın kocası bu durumu fark edince, hiddete gelerek onu yakalar 

ve hapseder. BaĢına da burnu ve bir eli kesik acayip bir koca karıyı bekçi diker. 

„Acûz lakaplı bu kadın, „Aynü‟l-ehil‟e neden bu duruma düĢtüğünü sorar. O da 

durumunu saklayarak ben masumum, asla günahum yok diyerek yalan söyler:  

 Bu bābda bu esīr ü şeydā  

Ma‘ṣūmum u yoḳ günāhum aṣlā  (806) 
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Fakat „Acûz, onun yalan söylediğini yüzünden anlar ve ona bu yalana binaen kendi 

haliyle denk düĢecek bir kıssa anlatır:  

 B. 1. 1. Sahibine İhanet Eden Atın Hikâyesi  

 Mert bir adamın rüzgâr gibi hızlı bir atı vardır. O akıllı adam, atına sabahtan 

akĢama kadar hizmet eder, onun ne ihtiyacı var ise tastamam giderir. Günlerden 

birinde yine her zaman olduğu gibi bir seher vakti otlu sulu bir yere atını getirir. 

Bilinen bir yolda ilerlemek için atın koĢumlarını çözer, ona rahatlık verir. O sırada at, 

her ne illet oldu ise birden sahra yolunu tutarak kaçar. Atın sahibi de onu görünce 

derhal peĢinden gider:  

 Ṣaḥrāyı ṭutup feres şitābān  

Fāris daḫı der-pey oldı pūyān  (840) 

Fakat az bir zaman sonra ata yetiĢemez olur, izini kaybeder ve çaresiz bir vaziyette 

endiĢeye dalar. At ise çoktan fezalara kaçmıĢ ama ne yapacağını bilmez bir vaziyette 

sabaha kadar koĢturmuĢ, bir deri bir kemik kalmıĢ. Sabah olunca at, elemler 

içerisindeyken siyah bir aslan karĢısında beliriverir. Aslan atı tenha görmüĢtür, ama 

ne çare ki etten eser yok, elemler içerisinde periĢan bir mahlûk… Aslan, ata “Bu 

haline sebep olan şey nedir, bu zayıf hale nasıl düştün?”  diye sorar. At, günahını 

saklayarak bir cürm iĢlediğini fakat onun ne olduğunu bilmediğini söyler. Atın yalan 

söylediğini anlayan aslan, ona sadakat ipini tutmasını ancak bu Ģekilde kurtuluĢa 

erebileceğini salık verir. Aslanın sözünde merhamet gören at, baĢından geçenleri bir 

bir anlatır. Sahibine hıyanet ettiğini, verdiklerine nankörlükte bulunduğunu, bu 

yüzden böyle bir derde düĢtüğünü açıklar. Aslan, atı dinledikten sonra ona kurtuluĢ 

yolunu açar ve serbest bırakır. Hikâye burada biter.  

 ‘Aynü’l-ehil, ‘Acûz’un anlattığı bu hikâyeden nasibini alır ve kendi halini 

anlatmaya başlar. Gaddar nefsinin esiri olduğunu, bu yüzden bu belâ bendine 

düştüğünü söyler. ‘Aynü’l-ehil’i dinleyen ‘Acûz, ona sabır ve tevekkül telkin 

ettikten sonra gam köşesinde ertesi geceye kadar beklemesini ister.  

 Vezir, tüm bu hikâyeleri anlattıktan sonra Şâpûr Şâh söylenilenlerdeki esrarı 

tek tek idrak eder. ‘Aynü’l-ehil’in kendisi, Seyyidetü’n-nâr’ın memleketi, Zeheb’in 
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Kayser, ‘Acûz’un veziri olduğunu; ‘Acûz’un ‘Aynü’l-ehil’e tevekkül ve sabır 

dilemesinin, vezirinin kendini kurtarmak için çabaladığı anlamına geldiğini 

fehmeder. 

 Gece olunca sohbet tekrar baĢlar. Matran‟ın hikâyenin devamını dinlemek 

için sabırsızlandığı bir sırada vezir yeniden baĢlar anlatmaya: 

 Aynül‟l-ehil, epey bir süre gam köĢesinde esir olarak kalır. Zeyb, ara sıra 

elinde bir kılıç ile gelir o çaresizi tehdit edip gidermiĢ. „Acûz, sabretmeye mecalinin 

kalmadığını söyleyen „Aynü‟l-ehil‟i teskin etmek için bir hikâye daha anlatmaya 

karar verir: 

 B. 1. 2. Nefsine Uyan Yavru Geyiğin Hikâyesi  

 Mal sahibi bir tüccarın günün birinde bir çocuğu olur. Tüccar, çocuğunu 

sevindirmek için ona küçük bir ceylan hediye eder. Ceylanı emzirmek içinse semiz 

bir koyun tutulur. Ceylan, günden güne etlenir ve iki tane de acayip boynuzu çıkar. 

Çocuk bu durum karĢısında hayretler içinde kalır ve babasına ceylanı için büyük bir 

geyik bulmasını ister. Tüccar da bir avcıya büyük bir geyik bulması için emir verir. 

Avcı güzel, olgun bir geyik bularak tüccara getirir. Büyük geyik, yavru geyiğin 

bakımını üstlenir, ona yoldaĢ olur. Günün birinde yavru geyik kendi cinslerini merak 

eder ve onları anlatması için büyük geyiğe rica eder. Büyük geyik, cinslerinden 

bahsettikten sonra küçük ahunun aklı baĢından gider ve gafletle onların yanına 

varmayı arzular. Büyük ahu, ona her ne kadar düĢündüğünün batıl ve tehlikeli 

olduğunu anlatmaya çalıĢsa da o, yine sözünde ısrar eder. Küçük ahunun ısrarlarına 

dayanamayan büyük ahu çaresiz teklifini kabul eder. Bu iki yoldaĢ bir sabah vakti 

sarsar gibi gizlice kaçarak geyik ordusuna katılırlar: 

    Ol merḥaleden miẟāl-i ṣarṣar  

‘Azm-i vaṭan itdiler ber-ā-ber  

 

Ol dem o iki refīḳ-i ṣādıḳ  

Oldı reme-i gevezne lāḫiḳ   (998, 999) 
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Küçük ahu kendine denk bir ahu ile sahrada eğlenirken yolunu kaybederek çaresiz 

bir vaziyette tek baĢına ortada kalır. Bu sırada tacirin çocuğu geyiklerinin kaçtığını 

fark ederek durumu babasına iletir. Babası avcıyı yanına çağırtır ve geyikleri 

bulduğu takdirde kendisine bin dinar mükâfat vereceğini söyler. Kısa bir zamanda 

avcı geyikleri tekrar bulur ve tacire teslim eder. Geyikler eski mahallerine 

geldiklerinde yavru ahu hata yaptığını söyleyerek tekrar büyük ahuya sarılır. 

 Vezir bu hikâyeyi bitirdikten sonra „Aynü‟l-ehil‟in yarım kalan hikâyesine 

devam eder: 

 „Aynü‟l-ehil‟in elem gecesinde sabaha kadar sinesi gamla dolar. Zalim Zeyb 

yanına gelerek onu katledeceğini söyleyip gider. O gece „Acûz da her ne oldu ise bir 

türlü gelmez. Neden sonra „Acûz gelince „Aynü‟l-ehil, “Beni niye dün gece ziyaret 

etmedin?” diye sitemde bulunur. „Acûz da “Sen benim halimi bilmiyorsun, bir bilsen 

ne sıkıntılar, çileler içindeyim.” diyerek baĢlar kendi derdini anlatmaya: 

 B. 1. 3. ‘Acûz’un Hikâyesi  

 “Ben, Ġranlı bir yiğitle evliydim. Günün birinde Ġran beylerinden biri bu yiğidi 

öldürdü, beni ve çocuklarımı ele geçirdi. Daha sonra da bu zalim Zeyb‟e sattı. Zeybe 

yedi yıl kölelik yaptıktan sonra bir gün kaçmaya kalkıĢtım. Ama ne çare… Bu zalim 

adam, beni yakalayıp çocuklarımı da öldürdü. Tam yedi daha hizmet ettikten sonra 

yine kaçarken yakalandım ve bu sefer de elimi ve burnumu kesti. Artık kaçmaya 

mecalim kalmadı.”  

 „Acûz, baĢından geçenleri bu Ģekilde anlattıktan sonra „Aynü‟l-ehil‟e onu 

kurtaracağını söyler ve az bir gayretle onu hapsedildiği yerden çıkarır. „Aynü‟l-ehil, 

serbest kaldıktan sonra „Acûz‟a birlikte kaçmayı teklif eder. „Acûz, kendisinde 

derman kalmadığını, bu yüzden ona iĢtirak edemeyeceğini belirtmesine rağmen 

„Aynü‟l-ehil‟in ısrarlarına dayanamayıp onunla birlikte kaçar. En sonunda bu iki 

sadık dost mutluluğa ulaĢır.  

 Vezir, hikâyeyi burada tamamlar. Matran, vezire muhabbet duymaya baĢlar. 

Hikâye anlatıldığı sırada ġâpûr ġâh, vezirin vurgulamak istediği teĢbihlerin hepsini 

bir bir kavrar. Artık kurtuluĢ gecesi gelmiĢtir. Vezir, fırsatını bulduğu bir sırada 
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ġâpûr‟u tutulduğu hapisten kurtarır. Allah‟a hamd eden bu iki dost, doğruca 

padiĢahsız kalan askerlerinin yanına varır. ġâpûr‟u gören askerlere can gelir, hepsi 

birer aslan kesilir. Ne düĢman korkusu ne de baĢka bir korku… Rum ordusunu 

bozguna uğratıp, kalelerini tekrar ele geçirirler. Yakalanan Rum Kayser‟ini de ġâpûr 

ġah‟ın önüne getirirler. ġâpûr, Kayser‟e acıyarak verdiği zarar ziyanı gidermesi 

halinde kendisini serbest bırakacağını söyler. Kayser de ġâpûr‟un bu tavrı karĢısında 

mutluluğa gark olur ve hayatı boyunca ona itaat edeceğine söz verir. 

 Mesnevinin çerçeve hikâyesi burada tamamlanır. ġehzade, üstadının anlattığı 

hikâyeden artık gerçek vefanın, dostluğun ne demek olduğunu kavrar. Tabi hikâye 

anlatılırken uzun yıllar geçmiĢ, Ģah ölmüĢ Ģehzade de ölen babasının yerine tahta 

geçmiĢtir. Devran değiĢse de, zaman gelip geçse de eski Ģehzade yeni padiĢah, yine 

üstadının nasihatleriyle talime devam etmiĢtir. 

 

2.3. Bitiş Bölümü 

 Yirmi beĢ beyitlik bu bölümde Ģair, kaleme seslenerek artık çemenin bülbül 

inlemesine dayanamayacağını, bu yüzden bu kadar Ģeker saçmanın yeterli olacağını 

ifade eder. Daha sonra da bu köhne bahçeye böyle bir eser yazmakla taze bir bahar 

bağıĢladığını; bir hazineye vardığını ve onu da külfetsiz bir Ģekilde harcadığını 

belirtir. Mesnevinin ismini de bu bölümde zikreden Ģair, Allah‟a eserine kemal 

vermesi, onu aziz ve muteber kılması için dua eder. Bu hatimeden sonra kaleme 

aldığı beĢ beyitlik tarih manzumesiyle de Behişt-âbâd‟ı bitirir. 

3. Eserde Görülen Tahkiye Unsurları 

 Anlatıya dayalı metinler belli bir kurguya sahiptir. Her Ģey bu kurgu etrafında 

Ģekillenir. Olay, olay örgüsü, Ģahıslar, anlatıcı, bakıĢ açısı, zaman ve mekân gibi 

değiĢmez tahkiye unsurları bu kurgusal dünyayı oluĢturur. Neyin, nasıl ve ne tarzda 

anlatılacağı; dıĢ dünya ile metin, gerçekle kurmaca arasında ne gibi bir mesafe 

bırakılacağı bunların hepsi tahkiyeye dayalı ürünlerin sorguladığı konulardır. ĠĢte bu 

gibi soruların cevabını daha iyi verebilmek ve metne nüfuz edebilmek için yukarıda 

saydığımız unsurların iyi bir Ģekilde tahlil edilmesi gerekir. Bu sebeple Behişt-

âbâd‟ın tahkiye unsurlarına göz atmak istiyoruz. 
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3.1. Anlatıcı ve Bakış Açısı 

 Tahkiyeye dayalı ürünlerde karĢımıza çıkan ilk öğe anlatıcıdır. Anlatıcı, anlatı 

ile alıcı arasındaki köprüyü kurar. “O olmadan hikâyeyi anlatmak, olayları 

nakletmek ve olayların akışında rol alan figürleri tanıtmak mümkün olamaz. Çünkü 

o, anlatı dünyasının hem „yapıcı‟ hem de „yansıtıcı‟ unsurudur.”
161

 Bir anlatıda, 

anlatıcı ne kadar kuvvetli olursa metinde vurgulanmak istenen mesajın iletilmesi de o 

kadar kolay olur. 

 Anlatıcının bir de eĢya ve hadiseleri değerlendirmek ve aktarmak için aldığı 

pozisyon vardır. Bu pozisyona bakıĢ açısı adı verilir. “Bakış açısı, anlatma esasına 

bağlı metinlerde, vak‟a zincirinin meydana gelmesinde kullanılan mekân, zaman, 

şahıs kadrosu gibi unsurların kim tarafından, kime nakledilmekte olduğu sorularına 

verilen cevaptan başka bir şey değildir.”
162

 Dolayısıyla bakıĢ açısında tahkiyeyi 

oluĢturan ve olay örgüsünü Ģekillendiren unsurların metnin muhatabına gönderilme 

Ģekli ve gönderenin konumu oldukça önemlidir. 

 Tahkiyeye dayalı metinlerde üç çeĢit bakıĢ açısı mevcuttur: “Tanrısal bakış 

açısı, tekil bakış açısı ve çoğul bakış açısı.” 
163

 Bu bakıĢ açılarına “sıfır odaklanma, 

dış odaklanma ve iç odaklanma”
164

 adı da verilmektedir.  

 Bu açıklamalardan sonra Behişt-âbâd‟ı anlatıcı ve bakıĢ açısı noktalarından 

inceleyebiliriz.  

 Behişt-âbâd‟ın asıl hikâyesi üçüncü tekil Ģahıs anlatıcının tanrısal bakıĢ 

açısıyla sunulmuĢtur. Hâkim bakıĢ açısı da denilen bu bakıĢ açısında yazar, her 

Ģeyden haberdar olan; kiĢileri, zamanı, mekânı, olay örgüsünü dilediği gibi 

yönlendiren; istediğinde metne müdahale eden, istemediğinde metni baĢka ellere 

bırakan bir (O) anlatıcıya eserini teslim eder. Bu tip anlatıcı ve bakıĢ açısı 
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mesnevilerde hemen hemen her zaman kullanılmıĢtır. Yazara, yazma kolaylığı 

getiren bu bakıĢ açısı Batı‟da romanstan romana; bizde ise klasik mensur hikâye ve 

mesnevilerden modern roman ve hikâye sürecine geçiĢte sıklıkla kullanılmıĢtır. 

 Behişt-âbâd‟da ana hikâyenin baĢlangıcında yazar sözü mucizeler söyleyen 

kaleme bırakmıĢ ve ondan eserinin her varağını sihir ile tezyin etmesini istemiĢtir: 

    ‘Īsī-nefes ey ḫāme-i mu‘cīz-güftār 

 Ey serv-i ḫırām ey büt-i nāzük-reftār  

 Göster yine şeh-nāme-i bezm-i ‘aşḳuñ  

    Her bir varaḳın siḥr ile pür-naḳş u nigār (247, 248) 

Aslında bu anlatıcı yazardan baĢkası değildir. Fakat metnin itibari olması için yazarın 

kendini kenara çekip hayalî bir anlatıcı oluĢturması zorunlu bir iĢtir.  

 Yine “Ḥikāyet-i Zībā” baĢlığını taĢıyan bölümde anlatıcılık vasfı gizli gül 

bahçesinin bülbülüne verilmiĢtir: 

  Şūrīde hezār-ı gülşen-i rāz  

    Bu yüzden ider nevāya āġāz   (334) 

Fakat burada olayı anlatan aslında bülbül değil Ģahıslardan ġehzade‟nin hocasıdır. 

Yazar, alıcının zihninde kahraman anlatıcıyı eriterek onu bülbül gibi göstermiĢtir. 

Bunu yaparken yazar-anlatıcının önüne geçilmesini istememiĢ olabilir. Ama yine de 

bunun bilinçli bir Ģekilde yapıldığı söylenemez.  

 Bu tip bakıĢ açında anlatıcı olayın herhangi bir yerinde farklı bir mevzuya 

geçiĢ yapabilir. Söz gelimi, “Ṣıfat-ı Meclis” bölümünde olayın Ģahıslarından biri olan 

Ģehzadenin meclisi tasvir edilirken anlatıcı birden araya girmiĢ ve olayla ilgisi 

olmayan bir nasihat vermiĢtir: 

 Meyden ġaraż ey vücūd-ı kāmil  

Tezyīn-i suḫandur olma ġāfil  (314) 

 Çerçeve hikâye tekniğiyle kaleme alınan eserlerde olayların sürdürülebilmesi 

için hâkim bakıĢ açısının içerisinde mutlaka kahraman anlatıcı olmak zorundadır. 
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Çerçeve hikâye içerisinde bulunan olay her daim kahraman anlatıcı tarafından 

nakledilir. Fakat ara sıra (O) anlatıcı da olaya müdahale edebilir.  

 Burada anlatıcıya göre metin tiplerinden bahsetmek gerekiyor. Bu tipler 

genellikle Ģu Ģekilde gruplandırılır: 

a. Metin dışı-hikâye dışı anlatıcılı metinler: Bu durumda, birinci 

anlatıcı, bir şahıs olarak yer almadığı bir hikâyeyi anlatır. 

b. Metin dışı-hikâye içi anlatıcılı metinler: Bu durumda, birinci 

anlatıcı, şahıslarından birisi olduğu bir hikâyeyi anlatır. 

c. Metin içi-hikaye dışı anlatıcılı metinler: Bu durumda ikinci 

anlatıcı içinde yer almadığı bir hikâyeyi anlatır (ör.: Binbir 

Gece: Şehrazat). 

d. Metin içi-hikâye içi anlatıcılı metinler: İkinci anlatıcı bizzat 

içinde yer aldığı bir hikâyeyi anlatır.
165

 

 Bu durumda Behişt-âbâd‟da yer alan ikinci anlatıcı Ģehzadenin hocasıdır. 

Çünkü o, içinde yer almadığı hikâyeleri anlatacak olan kahraman anlatıcı 

konumundadır. “Ser-güzeĢt-i ġāpūr ġāh-ı Zü‟l-Ektāf” baĢlıklı ikinci yan hikâyede 

(O) anlatıcının sözü kahraman anlatıcıya bıraktığına Ģahit oluyoruz: 

Çün itdi murād şāh-ı ‘ālem 

Taḥḳīḳini cān u dilden ol dem  

  

 İtdi o hezār-ı gülşen-i rāz  

Bir naġme-i dil-pesende āġāz  (433, 434) 

 Bir de hikâye kahramanlarının anlattığı hikâyede rol alması söz konusudur. 

Behişt-âbâd‟da ġâpûr‟un veziri bu duruma güzel bir örnek teĢkil etmektedir. Vezir, 

ġâpûr‟u tutuklu bulunduğu hücreden çıkarmak için gayret etmektedir. Bu yüzden de 
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birtakım hikâyeler anlatır. ġu beyitlerde vezirin söze nasıl baĢladığını açıkça 

görüyoruz: 

 Bāġ-ı suḫanuñ hezār-ı mesti 

Bu resme idüp nevā-peresti 

 

 Ey ḳuvvet-i ḳalb-i ceyş-i ḳayṣer  

V'ey merd-i maṣāff ey dilāver  

 

Çün bülbül ü gül çemende ḫurrem  

Var idi diyārumuzda bir dem  (760- 762) 

 Bunların dıĢında kahraman anlatıcının kendi hikâyesini anlattığına da Ģahit 

oluyoruz. Burada artık ben anlatıcı devreye girmiĢtir. Vezirin anlattığı hikâyenin 

kahramanlarından „Acûz, Aynül‟l-ehil‟e kendi öz hikâyesini anlatırken birinci tekil 

Ģahıs anlatıcıyı kullanmıĢtır: 

 Bir merd-i cihān pehlivānuñ  

Ḫātūnı idüm ‘acūz anuñ  

 

 Var idi büzürg ü kūçek andan   

Bir ḳaç veledüm o ṣaf-şikenden  

 

Bir gün aña bī-günāh u ‘iṣyān  

Ḫışm eyleyüp ol ḫidīv-i Fürsān  

 

Evlād-ı ẕükūrum ile ẓālim  

Āġuşte-i ḫūn idüp ḥelālim  

 

Duḫterlerüm ile ḫvāh u nā-ḫvāh 

Ṣatdı beni bī-mürüvvet ol şāh  (1085- 1089) 
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Görüldüğü üzere „Acûz, baĢından geçen hikâyeyi anlatmıĢtır. Bilindiği gibi ben 

anlatıcının sınırları vardır. O, her Ģeyi bilmek zorunda değildir, bilmesi de 

düĢünülemez. „Acûz‟da iĢte böyle bir anlatıcıdır.  

 Buraya kadar Behişt-âbâd‟da anlatıcının hallerine değinmeye çalıĢtık. Elbette 

eserin değiĢik yerlerinde anlatıcılar da yer değiĢtirmiĢtir. Fakat genel anlamda dikkati 

çeken anlatıcılar ve bakıĢ açıları bir tablo ile Ģöyle gösterilebilir. 

ANLATICI BAKIŞ AÇISI GÖREVİ 

O ya da yazar-

anlatıcı 

Hâkim BakıĢ Açısı Asıl Anlatıcı. Tüm olayları dilediği gibi 

yönlendirmek. 

ġehzade‟nin hocası Kahraman 

Anlatıcı: Metin içi- 

Hikâye dıĢı 

Ġkinci Anlatıcı. ġâpûr ġah ile Vezir‟inin 

hikâyesini baĢtan sona anlatmak. 

Vezir Kahraman 

Anlatıcı: Metin Ġçi- 

Hikâye Ġçi 

ġâpûr‟u kurtarmak için hikâyeler 

anlatmak. 

„Acûz Kahraman 

Anlatıcı: Metin Ġçi- 

Hikâye Ġçi/ Birinci 

Tekil ġahıs BakıĢ 

Açısı 

Aynü‟l-ehil‟i bilinçlendirmek ve 

kurtarmak için hikâye anlatmak. 

Tablo 4 
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3.2.  Olay Örgüsü 

 Anlatmaya dayalı edebî ürünlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli 

unsurlardan biri hiç Ģüphesiz olay örgüsüdür. Olayların belli bir plan doğrultusunda 

neden-sonuç iliĢkisi göz önünde bulundurularak anlatılmasına olay örgüsü denir.
166

 

“Olay örgüsü, anlatının özel olarak, özenle ve belirli bir amaca göre 

biçimlendirilmesidir.”
167

 Olay, bir metinde tek baĢına anlam taĢımaz. Olay veya 

olaylar ancak bir iliĢki düzleminde sunulursa anlatı denilen kurmaca dünyadan 

bahsedilebilir. Bu iliĢkiye genellikle zincir ve halka benzetmeleriyle açıklık getirilir. 

“…olay örgüsüne aynı zamanda vak‟a zinciri; bu zincirdeki kendi başına bir anlamı 

olan ve aynı zamanda bütün içinde bir anlam taşıyan olaya ise vak‟a halkası 

denir.”
168

 

 Olaylar, okuyucuya ne kadar pürüzsüz ve etkili bir Ģekilde aktarılırsa 

okuyucunun metne girmesi de o kadar kolay olur. Tahkiyeli metinlerin bu anlamda 

birtakım aktarma biçimleri vardır. ġerif AktaĢ ve Ġsmail ÇetiĢli‟nin hemfikir 

oldukları tek zincirli, çok zincirli ve iç içe (helezonik) diye adlandırılan üç çeĢit olay 

örgüsü en çok kabul gören kurgulama biçimleridir.
169

 

 Ġncelediğimiz Behişt-âbâd mesnevisi, daha çok çerçeve hikâye terimiyle 

karĢılanan hikâye içinde hikâye anlatma tekniğiyle kaleme alınmıĢtır. Bu bağlamda 

öncelikle çerçeve hikâyenin tanım ve kapsamını açıklamak gerekiyor. 

 Çerçeve hikâyelerde “bir vaka, bir başka vaka içine yerleştirilerek 

sunulur.”
170

 Dolayısıyla “vak‟a zincirinin iç içe geçmesi”
171

 söz konusudur. Çoğu 

zaman asıl vurgulanmak istenen hikâye en dıĢta olmak Ģartıyla birtakım alt hikâyeler 

anlatılır. Bu alt hikâyelerin hepsi kabuk hikâyeyi besler. Nedensellik genellikle ana 

temaya hizmet edecek yan anlatıların birbirine bağlanmasıyla gerçekleĢtirilir. Ve en 
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nihayetinde yazarın vurgulamak istediği ana tema sonuca bağlanır. Çerçeve hikâyeyi 

bir Ģema ile Ģu Ģekilde göstermek mümkündür: 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5 

 ġekilden de anlaĢılacağı üzere A hikâyesi asıl hikâyeyi temsil etmektedir. Bu 

yüzden en dıĢta çekirdek vazifesi görür. B, C, D hikâyeleri çekirdek hikâyeyi 

tamamlayan yan hikâyelerdir. B anlatısının alt hikâyelerini B1 ve B2; C anlatısının 

alt hikâyesini ise C1 meydana getirmektedir. Bu hikâyeler müellifin tercihine göre 

önem kazanabilir. Hatta bazen yan anlatılar asıl anlatının önüne bile geçebilir, bu 

durumu bir sunuĢ özelliği olarak kabul etmek mümkündür. Ayrıca müellif 

dilediğince yan hikâyeler oluĢturup bunlarda da istediği kadar alt hikâyeler tasavvur 

edebilir.   

 Çerçeve hikâyede dikkati çeken durumlardan biri de olay kahramanlarının 

anlatıya müdahil olmasıdır. Çoğu zaman yan hikâyeler, bir iç anlatının kahramanının 

baĢından geçen maceralar Ģeklinde karĢımıza çıkar.  

 Batı‟da Decameron ve Heptameron, Doğu‟da ise Binbir Gece Masalları, 

Tûti-nâme, El-Ferec-Ba‟deş-Şidde gibi eserler çerçeve hikâyelerin en önemli 

örneklerini teĢkil ederler. Modern manada roman ve hikâyeye geçiĢ sürecinde Batı 

kültüründe romanslarda, Doğu kültüründe ise mesnevilerde en çok tercih edilen 

anlatım tekniği çerçeve hikâyedir. 

A 

C B 

B1 C1 

D 

B2 
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 Buraya kadar çerçeve hikâyenin özelliklerine kısaca göz attık. ġimdi Behişt-

âbâd‟ı bu bağlamda inceleyebiliriz. 

 Behişt-âbâd‟da, bir Ģehzadenin talimi söz konusudur. Bu talimin nasıl 

yapıldığı cevaplandığında eserin olay örgüsü ortaya çıkmıĢ olur. Öncelikle eserde yer 

alan olayların ana planını çıkartmak gerekir. ġerif AktaĢ‟a göre, bu iĢlem metnin 

vaka çevresinde parçalara ayrılmasıdır.
172

 Behişt-âbâd‟da geçen olayları Ģu Ģekilde 

parçalamak mümkündür: 

A. Asıl Hikâye veya Çekirdek Hikâye: ġehzade‟nin adalet ve hakiki 

dostluğu öğrenmek için üstadına sorduğu sorulara cevap alması. Eserin 

kabuğunu bu anlatı oluĢturur. ĠĢte aĢağıda sayacağımız yan hikâyeler ve 

onlarda anlatılan alt hikâyeler hep bu kabuğun içini dolduracaklardır. 

B. Birinci Yan Hikâye: Adalet hükümdarı NûĢirevân‟ın devrinde tesis 

ettiği huzur ortamı ele alınır. Bu hikâyenin sadece bir alt anlatısı vardır. 

Bu sebeple fazla girift ve önemli bir anlatı özelliği taĢımamaktadır.  

 b1. Alt Hikâyesi: Hak ve adalet sahibi bir çiftçinin hikâyesi. 

C. İkinci Yan Hikâye: Rum Kayser‟ine esir düĢen Acem ġâpûr‟u ile 

onu kurtarmaya çalıĢan vefakâr vezirinin hikâyesi. Mesnevinin 

omurgasını bu hikâye oluĢturur. Mesnevinin en uzun soluklu 

hikâyesidir. Macera ve merak ögelerinin güzel bir Ģekilde iĢlendiği, 

okuyucuyu metne sıkı sıkı bağlayan hikâye budur. Bu anlatının kendi 

içerisinde bir alt hikâye, onun içerisinde de yine üç alt hikâyesi 

mevcuttur: 

c1. Alt Hikâyesi: „Aynü‟l-ehil isimli bir aĢığın hikâyesi anlatılır. Bu 

hikâyenin bir üst paragrafta söylediğimiz gibi üç alt hikâyesi vardır. 

Bunlar: 

  c1.1. „Acûz‟un anlattığı, sahibine ihanet eden atın hikâyesi. 
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  c1.2. Ceylan yavrusunun hikâyesi. 

  c1.3. „Acûz‟un kendi öz hikâyesi. 

 Bu sıraladığımız hikâyeleri tabakalar Ģeklinde tablolaĢtıracak olursak Ģöyle 

bir Ģekille karĢılaĢırız: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tablo 6 

Öyleyse Behişt-âbâd‟da bir çekirdek hikâye içerisinde iki yan hikâye ve bunların da 

içinde bulunan beĢ alt hikâye mevcuttur.  

 Birinci yan hikâyede merak ve entrika mevcut değildir. Dolayısıyla bu hikâye 

bir nevi arka planda kalmıĢ, basit bir anlatı hüviyetindedir. Bu yüzden hikâyenin 

örgüsüne değinmeyeceğiz. 

 Mesnevinin asıl entrikasını meydana getiren hikâye, ġâpûr ġah ile veziri 

arasında geçen ikinci yan hikâyedir. ġâpûr, güçlü bir kahramandır. Ama biraz 

kuralsızdır. Uyarılara kulak asmadığından Rum ülkesini elde etme isteği henüz yolun 

baĢında son bulur. Zira o, zeki vezirinin sözünü dinlemeyerek Rum Kayser‟inin tertip 

ettiği ziyafete gizlice katılır ve bir anlamda kalemini kendi eliyle kırmıĢ olur. 

Hikâyenin sürükleyiciliği burada baĢlar. Çünkü olayın baĢkahramanı zorda kalmıĢtır. 

A 

C 

c1 

B 

c1.1 

c1.3 

c1.2 

b1 
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BaĢkahraman olmadan hikâye sürdürülemez. Bu yüzden ġâpûr, her beladan bir 

Ģekilde mutlaka kurtulmalıdır. Bunu yapacak kiĢi ise hazırdır: Vezir. Zeki bir 

kahraman, anlatıcının elinde plastik gibi eğilip bükülebilir. Böyle de olmuĢtur. Vezir, 

önce Kayser‟in sarayına girer, sonra Kayser‟in en güvendiği insanlardan biri olan 

Batrik‟le arkadaĢlık kurar, ardından kader, veziri bir Ģekilde Batrik vasıtasıyla 

ġâpûr‟un hapsedildiği yere ulaĢtırır. Vezir, burada da Batrik‟in referansıyla 

Matran‟ın yanında kendine yer edinir. O esnada ġâpûr ġah, acılar içerisinde 

kıvranmakta, artık dayanacak dermanının kalmadığını ilan etmektedir. Klasik Doğu 

geleneğinin getirdiği hikâye anlatarak darlıktan ferahlığa ulaĢtırma metodu burada 

baĢlayacaktır. Vezir, anlattıklarıyla önce Matran denen bekçiyi kendine bağlayacak, 

daha sonra ġâpûr‟u kurtarmak için çaba sarf ettiğini Ģifreli bir Ģekilde anlatacak. 

Böylece ġâpûr, derûn-ı mahbesten vezirin anlattığı kıssaları iĢitecek ve onların 

sırlarına vakıf olacak.   

 Anlattıklarıyla herkesi büyüleyen vezir, önce „Aynü‟l-ehil isimli bir âĢığın 

hikâyesinden dem vurur. „Aynül‟l-ehil nefsinin arzusuna yenik düĢerek tıpkı ġâpûr 

gibi esir olmuĢ biridir. Hikâyenin anlatılma sebebi açıktır. Vezir, ġâpûr‟una adeta sen 

„Aynü‟l-ehil‟sin, o da senin gibi aceleci davrandı, o da senin gibi esir oldu, demeye 

çalıĢır. Bu sırada „Aynü‟l-ehil‟in baĢında bekçilik yapan „Acûz isimli bir koca karı 

ile karĢılaĢıyoruz. Bu kiĢi vezirle aynı konumda ve görevdedir. Çünkü vezir, bir süre 

sonra „Aynü‟l-ehil‟i kurtarması için sözü „Acûz‟a teslim edecektir. „Acûz, sözü alır 

almaz, „Aynü‟l-ehil‟e hatalarını anlatacak, iki tane de güzel hayvan hikâyesinden 

bahsedecektir. Bu hikâyelerde de „Aynü‟l-ehil‟in kurtuluĢ iksiri saklıdır.  

 Olay örgüsü bu kerteden sonra artık parçaların birleĢtirilmesiyle 

tamamlanacaktır. Anlatılan hikâyelerin hepsi ġâpûr‟a öyle veya böyle temas etmekte, 

onun haline denk düĢmektedir. Vezir, onca bekleyiĢten sonra bir fırsatını bulup, 

ġâpûr‟u kurtarmıĢtır. Kurtulan ġâpûr, kısa bir zamanda askerlerini toplar, 

memleketini Kayser‟den alır ve mutlu son gerçekleĢir.  

 ġehzade, için anlatılan bu hikâye kıssadan hisse kapma adına oldukça can 

alıcıdır. ġehzade, hikâyenin hazinelerine eriĢmiĢ, hakiki vefayı tastamam 

öğrenmiĢtir.  
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 Mesnevinin zaman düzlemi nesnel zaman bakımından kesin sınırlara sahip 

değildir. Tahmin edileceği gibi hadiseler ne zaman baĢladığı bilinmiyor, fakat 

hikâyeler bitene kadar ciddi bir zaman diliminin geride kaldığı söylenebilir. Eserin 

sonunda padiĢah vefat etmiĢ, yerine Ģehzade gelmiĢ, üstat ise hala yerinde durmakta 

ve ıĢık saçmaya devam etmektedir. 

 Tüm bu söylenilenlerin yanında olay örgüsünün daha iyi anlaĢılması için 

biraz da metin içi bağlantılarla konuyu ele almak gerekiyor:  

 I. Olaylar öncelikle hikâye kahramanlarının tanıtılmasıyla baĢlıyor. Örnek 

olarak aĢağıya ġehzade‟nin babası ġah Ferruh‟un tanıtımını verebiliriz: 

Sābıḳda bu dehr-i bī-beḳāda 

Bir ḫıṭṭa-i pāk u dil-güşāda 

 

 Olmışdı şeh-i sitāre-leşker 

Bir pādişeh-i bülend-aḫter  

 

 Ḫurşīd-veş ol şeh-i yegāne  

Ḥükm itmiş idi bütün cihāna  

 

 Ol şāh-ı Sikenderāne-ḥaşmet  

    Ṣalmışdı bu ḫākdāne şevket   (249- 252) 

 Ferruh, bilindiği gibi padiĢah rolündedir. Bu sebeple tanıtımda kalıplaĢmıĢ 

ifadelerle onun bu yönüne vurgu yapılmıĢtır. Eserdeki diğer kahramanlar da 

genellikle bu doğrultuda ele alınıp iĢlenmiĢtir. 

 II. Örgünün ikinci basamağında mekân ve tabiat tasvirleri gelir. ġehzade ile 

hocasının sohbet ettiği bir vakitte tabiat Ģu rubâ„î ile tasvir edilmiĢtir: 

Güller açılup irdi bahār eyyāmı  

Naḳş-ı çemen ü ṣavt-ı hezār eyyāmı  

 Kām al ki degül bezm-i çemende bāḳī 

Hengām-ı ṭarab geşt ü güẕār eyyāmı (287, 288) 
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 Yine “Ṣıfat-ı Meclis”, “Ṣıfat-ı Şeb-i Deycūr”, “Ṣıfat-ı Meclis-i Ġarrā” 

baĢlıklarını taĢıyan bölümler de mekân ve zamanın olaylar içerisindeki önemini 

vurgulamak için metne yerleĢtirilmiĢtir.  

 III. Ġki yan hikâyenin anlatılmasını yani çekirdeğin dolmasını sağlayan unsur 

Ģehzadenin sorduğu sorulardır. Olay örgüsü bu sorulara verilen cevaplar etrafında 

oluĢturulacaktır. Sorular Ģu Ģekildedir:  

 Birinci soru, 

 Tāc-ser-i iftiḫārı şehler 

Zerrīn-kemerān zer-külehler  

 

Neyle ider ey edīb-i dānā 

Hem efser-i mihr-i ‘ālem-ārā  (321, 322) 

 Ġkinci soru, 

‘Ālemde nedür ṭarīḳ-i yārī 

 Āyīn-i vefā vü dōst-dārī 

 

 Ḥaḳḳ-ı nemek u ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet 

Mümkin midür anlara ri‘āyet  (408, 409)  

 IV. Hikâye kahramanlarının baĢına gelen olaylar, çerçeveler arasındaki temel 

geçiĢ unsurudur. Bütünlük bu olaylarla tesis edilir. Mesela, „Aynü‟l-ehil hapse 

atıldığında „Acûz‟a yalan söylemiĢtir. „Acûz ise bunu hemen fark etmiĢ ve onu 

uyarmak için sahibine ihanet eden, nefsine uyarak kaçan atın hikâyesini anlatmıĢtır. 

Böylece metin içinde yeni bir pencere aranlamıĢtır. ĠĢte mesnevide yer alan çerçeve 

hikâyeler hep bu Ģekilde teĢekkül etmiĢtir. 

 V. Hikâyelerdeki olay örgüsünün seyrini belirleyen unsur Ģüphesiz zamandır. 

Anlatıcılar, zamanı kılıç gibi kullanmıĢlardır. Ġstediklerinde olayları kesip ikiye 

bölmüĢler, istemediklerinde ise kılıcı kaldırıp öldürücü darbe yapmakla tehdit 
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etmiĢlerdir. Vezir, Matran‟a „Aynü‟l-ehil‟in hikâyesini anlatırken olayı yarıda 

keserek Ģöyle devam etmiĢtir: 

Bu ḳıṣṣanuñ ey bülend-himmet  

İtmāmına yoḳ bu gice ḳudret  

 

Renc-i sefer ile bende ḥālā  

Yoḳ basṭ-ı kelāma ḳudret aṣlā 

 

 Yarın gice bī-ḳuṣūr anı  

Taḳrīr ideyim bu dāsitānı   (918- 920) 

Beyitlerden de anlaĢılacağı üzere, vezir anlatıya bir merak unsuru katmıĢtır. 

Dinleyiciyi merakta bırakarak olay üzerine yoğunlaĢması için bir fırsat vermiĢtir. Bu 

da olay örgüsünün ilgi çekici olmasını sağlamıĢtır. 

 VI. Olay örgüsünde dikkati çeken unsurlardan biri de metne yerleĢtirilen 

rubâ„îlerdir. Bu rubâ„îler kendinden önce veya sonra anlatılan hadiselerin 

tamamlayıcısı ya da açıklayıcısı iĢlevindedir. Bu yüzden metne geliĢi güzel 

yerleĢtirilmemiĢtirler. Bazı rubâ„îler, anlatılan kıssanın ana fikrini içerir. Bu durum 

rubâ„î nazım Ģeklinde genellikle fikrî muhtevaya önem verilmesiyle açıklanabilir. 

 VII. Son olarak, hikâyeler içerisinde yer alan baĢlıklara da değinmek 

gerekiyor. Bu baĢlıkların bir kısmı açıklamaya yer vermeyen yalnızca baĢlık hüviyeti 

taĢıyan kısa ifadelerdir. Bu yüzden bunların olay örgüsü için değinilecek bir tarafı 

yoktur. Fakat bazı baĢlıklar var ki onlar hikâyelerin olay örgüsünü açıklar, 

dolayısıyla yazar tarafından okuyucuyu bilinçlendirmek için metne 

yerleĢtirilmiĢlerdir. Bu baĢlıklar, daha önce anlatıların sırlarını ortaya koyar, 

gelecekte ne olacağına dair ipuçları verir. Modern anlatılarda bu gibi Ģeyler azdır 

veya yoktur, fakat mesnevilerde yazar genellikle okuyucu yormak istemez; bu 

yüzden böyle Ģerh edici metin baĢlıklarını esere yerleĢtirir. 35b‟de yer alan Ģu baĢlık, 

iĢaret ettiğimiz durum için güzel bir örnek teĢkil etmektedir: 
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“Şāpūr Şāh derūn-ı maḥbesden kelām-ı vezīri diñleyüp eẟnā-yı ḥikāyetde 

ḍarb itdügi emẟālden murād ne olduġın vü ‘Aynü’l-ehilden ḳaṣdı Şāpūr Şāh u 

Seyyidetü’n-nārdan maḳṣūdı kendi memleketi olduġın ki ḫalḳı 

āteşperestlerdür vü Seyyidetü’ẕ-ẕehebden murādı bilād-ı Rūm u Ẕehb ki 

Seyyidetü’ẕ-ẕehebüñ zevci olacaḳdur murād-ı ḳayṣer idügini vü ‘Aynü’l-ehil 

müşāhede-i Seyyidetü’ẕ-ẕehebe pür-şevḳ oldı dimekden murādı Şāpūr Şāhuñ 

milket-i Rūma ṭama‘ı olduġın ü Ẕeyb ‘Aynü’l-ehili aḫẕ itdi dimekle ḳayṣer 

Şāpūr Şāhı esīr idüp der-bend-i ḳażā vü ḳadre ḥabs itdügidür ü vezīr kendi 

nefsini ‘Acūz-ı maḳṭū‘atü’l-yede teşbīh idüp ‘Acūz ‘Aynü’l-ehile didügi gibi 

ṣabr eyle diyü ḫalāṣına sa‘y üzre olduġın bilüp bu muḳaddemātdan 

müreffehü’l-bāl olup mīẟāk-ı vezīre iştiyāḳ üzre olduġı vü şeb-i dīger 

maṭrānuñ vezīre ḳıṣṣa-i dūşīnenüñ itmāmını iltiḥāsıdur.” 

Görüldüğü üzere Ģair, bu uzun açıklamada önceden attığı tüm düğümleri bir bir 

açıklamıĢ ve okuyucunun metni kendini yormadan anlamasına olanak sağlamıĢtır.  

3.3. Şahıs Kadrosu 

 Mesnevilerde modern roman ve hikâyelerde olduğu gibi karakterlerle pek 

karĢılaĢılmaz. Bu anlatılarda genellikle destan ve masalların bir unsuru olan tipler 

söz konusudur. Bu tiplerin hemen hepsi belli amaçlar doğrultusunda oluĢturulmuĢ, 

vak‟a örgüsünde bir boĢluğu doldurmak için yazarın hayat verdiği, dıĢ dünya ile 

ortak özellikleri olan insan veya insan dıĢı varlıklardır. BaĢka bir deyiĢle insan ve 

insan özelliği yüklenmiĢ yani kiĢileĢtirilmiĢ canlı-cansız tüm varlıklar eğer vak‟ada 

yer alıyorsa eserin Ģahıs kadrosunu meydana getirirler.
173

   

 Kurmaca dünyanın imkânlarından yararlanarak oluĢturulmuĢ itibari metinler 

arasında yer alan tahkiyeli mesnevilerde Ģahıs kadrosunu tespit ederken olay 

örgüsünün çok iyi bilinmesi gerekir. Roman tahlil yöntemleriyle Ģahısları 

gruplandırmak, bazen hatalara sebebiyet verebilir. Bu sebeple figürlerin pozisyonları 

incelenen metnin kendi yapısı içinde belirlenmelidir.  

                                                           
173

  Tekin, age., s.71. 
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 Açıklamaya çalıĢtığımız neden dâhilinde Behişt-âbâd‟ı Ģahıs kadrosu 

açısından çerçeve hikâye tekniğinin sınırları içerisinde incelemek zorundayız. Çünkü 

eser, metin içinde metin anlatma esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla çekirdek 

hikâyenin kahramanlarıyla alt anlatıların kahramanları farklıdır. Aynı zamanda alt 

anlatılardaki kahramanların özellikleri çoğu zaman kıssadan hisse olsun diye ya 

kendisinden bir üst anlatıdaki kahramana ya da herhangi bir anlatıdaki kahramana 

teĢbih edilir.  

 Eserdeki Ģahısları çekirdek hikâyeden baĢlamak üzere Ģu Ģekilde 

gruplandırarak anlatabiliriz:
174

 

I. Çekirdek Hikâyenin Şahıs Kadrosu 

 Ferruh Şah: Eserin bir nevi dekoratif tiplerindendir. Zira vak‟anın geliĢimde 

rol oynamamıĢtır. Yalnızca sebep-sonuç iliĢkisinde var olması gerektiği için ismi ve 

birkaç özelliği kliĢeleĢmiĢ ifadelerle belirtilmiĢtir: 

    Olmışdı şeh-i sitāre-leşker 

Bir pādişeh-i bülend-aḫter  

 

Ḫurşīd-veş ol şeh-i yegāne  

Ḥükm itmiş idi bütün cihāna  

 

Ol şāh-ı Sikenderāne-ḥaşmet  

Ṣalmışdı bu ḫākdāne şevket   (250- 252) 

 

 Şehzade: Ferruh ġah‟ın yegâne oğludur. Talim-i edîb için güç ve kuvvet 

kazandığı zaman kendisine bir hoca tayin edilmiĢtir. Meraklı, istekli, anlayıĢlı ve 

zeki bir tiptir. Sorduğu sorularla vak‟a örgüsünün baĢlamasını tetikleyen tiptir. Her 

ne kadar vak‟alar içerisinde yer almasa da dinleyici ve yönlendirici bir tip olarak 

karĢımıza çıkar. Hikâyelerin anlatımı bittikten sonra ölen babasının yerine padiĢah 

olmuĢtur.  

                                                           
174

  Hikâyeleri olay örgüsü bölümünde sınıflandırdığımız Ģekilde adlandıracağız. Bölümlerde teĢekkül 

 eden olaylar için olay örgüsü baĢlığına bakılabilir.  
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 Şehzadenin Üstadı: Vak‟a örgüsünün anlatıcısıdır. Tıpkı Binbir Gece 

Masalları‟ndaki ġehrazad gibi. Yalnız onun görevi biraz farklıdır. O hikâyeler 

anlatarak Ģehzadeyi eğitmeyi amaçlamaktadır. Gece gündüz Ģehzade ile muhabbet 

meclisinin kandilini yakmaya çalıĢmıĢtır. Eserde üstadın deneyimli ve tecrübeli bir 

kiĢi olduğu sezdirilmiĢtir. Mesneviden seçtiğimiz Ģu beyitler onun özelliklerini 

yansıtmaktadır: 

Bir merd-i güzīn ‘iṣmet-āyīn  

Şeh-zādeye itdi ḫvāce ta‘yīn  

  … 

Şeh-zāde-i gevher-i yegāne 

Üstād-ı yegāne-i zamāne 

… 

Bir ṣubḥ-dem ol edīb-i kāmil  

Ser-çeşme-i menba‘-ı feżā’īl   (261, 265, 267) 

 

II. Nûşirevân’ın Hikâyesinde Yer Alan Şahıs Kadrosu 

 Nûşirevân: Tarihi bir kiĢilik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu yüzden 

tarihten birebir ödünç alınmıĢtır. Adaletiyle ünlüdür, devrinde her türlü haksızlığı 

bertaraf etmiĢ bir Ġran padiĢahıdır.  

 Çiftçi: Himmet sahibi, güzel iĢler gören bir kiĢidir. Mesnevide çok kısa bir iç 

anlatının asıl kahramanı konumundadır.   

 Satıcı: Bu kiĢi de çiftinin tarlasını satın aldığı Ģahıstır. Tamamlayıcı, ikincil 

tiplerden biridir. 

III. Şâpûr ile Vezirin Hikâyesinde Yer Alan Şahıs Kadrosu 

 Şâpûr Şâh-ı Zü’l-Ektâf: Mesnevinin asıl kahramanlarından biridir. Olaylar 

onun etrafında ĢekillenmiĢtir. Acem ülkesinin padiĢahıdır. Pek çok ülkeyi fethetmiĢ 

güçlü ve haĢmetli bir kiĢidir: 
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Tedbīr ile tīġ-ı şu‘ledārı  

Mülk itmiş idi niçe diyārı 

 

Hengām-ı rezimde ol ẓafer-kīş 

İtmişdi hezār şāhı dil-rīş  

 

Şimşīr-i belārekinden anuñ  

Lerzān idi cānı ḫusrevānuñ   (436- 438) 

 Şâpûr’un pek söz dinlemeyen, baĢına buyruk bir kiĢiliği vardır: 

 Bu bābda ṭutdılar ser-ā-pā  

Gerçi ṭaraf-ı ḫilāfın ammā 

 

 Hep ber-ṭaraf oldı sa‘y-ı cumhūr 

Göstermeyüp iltifāt Şāpūr 

  

Ol kārda bī-direng ü te’ḫīr 

Bu vechle ḳıldı rāy u tedbīr   (465- 467) 

 Rum ülkesini almayı hedeflediği bir sırada sabırsızlığı yüzünden yakalanmıĢ 

ve hapse atılmıĢtır. Tutuklu bulunduğu süre içerinde çok çileler çekmiĢ ve ülkesi 

Kayser tarafından ele geçirilmiĢtir. Olayın sonunda vezir tarafından kurtarılmıĢtır.  

 Vezir: Mesnevinin en önemli kiĢisidir. Bazen anlatıcı, bazen de birebir 

olayların içinde yer alan bir kahraman olarak karĢımıza çıkmaktadır. Hakiki dostluk 

ve vefa teması onun Ģahsı üzerinden verilmiĢtir. Vezir, büyük bir azimle padiĢahını 

ölümden, ülkesini de yok olmaktan kurtaran vefakâr bir kiĢidir. Ġlk kez Ģu beyitlerle 

olaya dâhil olduğunu görüyoruz:  

Var idi meger o baḥr u kānuñ 

Bir ṣāf-güher vezīri anuñ  

 

Ma‘lūmı idi ‘ulūm-ı ‘ālī 
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Olmışdı ‘alem ebü’l-me‘ālī 

 

Her fende o feylesōf-ı dānā 

Bir bilmedügi yoġ idi aṣlā 

 

Her menzil olurdı ṣaḥn-ı gülşen 

Bī-bāk idi şiddet-i seferden  

 

Āyīn-i lisān-ı Rūmı ammā 

Bilmiş idi ol ḳadar ki maḥżā   (468- 472) 

 Akıllı, zeki, savaştan anlayan, Rum dilini çok iyi bilen, filozof bir şahıs 

olarak okuyucuya sunulur. İyi siyaset yaparak, ta Kayser’in en yakın adamlarına 

kadar ulaşmış, onları kendine bağlamıştır. Anlattığı hikâyelerle acılar içerisinde 

kıvranan padişahının kurtuluşunu müjdemiş ve nihayette onu feraha kavuşturmuştur.   

 Kayser: KarĢıt güç konumundadır. Rum ülkesinin padiĢahıdır. ġâpûr‟u esir 

etmiĢtir. En büyük özelliği bulduğu fırsatları iyi değerlendirmesidir. Zira mesnevide 

önce ġâpûr‟u yakalamıĢ ve sonra onun ülkesini fethe koyulmuĢtur. Mesnevinin 

sonunda ġâpûr, onu cezalandırmamıĢ ve harap ettiği yerleri tamir etmesi karĢılığında 

serbest bırakmıĢtır.  

 Batrik: Kayser‟in en güvendiği adamıdır. Mesnevide ilk kez Ģu beyitlerle 

varlığı hissettirilmiĢtir: 

Ol ṭā’ifenüñ ferīd-i ‘ālem  

Bir dīn ulusı var idi ol dem 

 

‘İlm ile o bī-şu‘ūr u bī-nūr  

Olmışdı o millet içre meşhūr  (498- 499) 

 Aracı kahraman görevi üstlenmiştir. Vezir, Kayser’in sarayında barınabilmek 

için önce onun dostluğunu kazanmıştır.  
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  Eẟnā-yı suḫanda ḳıldı ihdā 

Baṭrīke sezā niçe hidāyā 

 

 Her tuḥfe-i dil-pesendi anuñ  

Maḳbūlı olup ebü’l-ebānuñ  

 

Ol rind-i cihāna ḳıldı ikrām  

Gösterdi aña taḳarrüb-i tām   (516- 518) 

 Şâpûr, yakalandıktan sonra Vezir, yine onu aracı yaparak Şâpûr’a ulaşmıştır. 

Batrik, aslında iyi ve saf kahraman rolündedir. Çünkü veziri çok sevdiği için onun 

hiçbir hilesini fark edememiş ve sürekli ona yardım etmiştir.  

 Matran: Batrik‟in tanıdığıdır. Mesnevide Batrik‟le hemen hemen aynı rolleri 

üstlenmiĢtir. ġâpûr, yakalanınca baĢına Matran bekçi olarak konulmuĢtur. Daha 

sonra vezir, Batriğin de yardımıyla Matran‟a ulaĢmıĢtır. ġu beyitler Matran‟ın veziri 

yanına almasıyla ilgilidir: 

Gösterdi kemāl-i ġafletinden  

Ol ejdere ḫaymesinde mesken 

 

İtdi ‘aceb ol ‘adū-yı Şāpūr 

Gencīnesine o mārı gencūr   (679, 680) 

 Vezirin anlattığı hikâyelerin dinleyicisi olan matran‟ın meraklı bir kiĢiliği 

vardır, bu yüzden vezirin söyleyeceklerini sabırsızlıkla bekler. 

IV. ‘Aynü’l-ehil’in Hikâyesinde Yer Alan Şahıs Kadrosu 

 ‘Aynü’l-ehil: Vezirin anlattığı hikâyede ġâpûr‟a teĢbih edilen kiĢidir. O da 

ġâpûr gibi olmayacak bir heves yüzünden esir olmuĢtur.  

 ‘Acûz: Hikâyede vezirin kendisine teĢbih ettiği kiĢidir. Fiziksel özellikleri Ģu 

Ģekildedir:  

 Hem itdi o dem aña ḥavāle 
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Ol ḫaste-dil ü şikeste-ḥāle  

 

Bir ṭurfe-‘acūz-ı zişt-peyker 

Yek-çeşm ü kerīh-şekl ü münker 

 

Maḳṭū‘idi hem o pīre-zālüñ 

Burnı bir eli o bī-cemālüñ   (796- 798) 

 „Acûz‟un kocası ve çocukları öldürülmüĢ, burnu ve eli kesilmiĢtir. Çok çileler 

çekmiĢ, tam on dört yıl esir olarak yaĢamıĢtır. „Aynü‟l-ehil yakalanınca bekçi olarak 

yanına konulmuĢtur. „Acûz, kıssalar anlatarak bu mahkûmu rahatlatmıĢ ve onu 

selâmete kavuĢturmuĢtur. Anlatının sonunda „Acûz, bir fırsatını bularak „Aynü‟l-

ehil‟i kurtarmayı baĢarmıĢtır.   

 Seyyide-i Nâz: „Aynü‟l-ehil‟in âĢık olduğu ay yüzlü güzeldir. Hikâyede 

yalnızca ismi ve fiziksel özellikleri geçmiĢtir: 

İsmi o gül-i semen-‘iẕāruñ 

Seyyide-i nāz idi nigāruñ  

… 

‘Aynü’l-ehil ol ḳamer-cebīnüñ 

Vaṣfın işidüp o nāzenīnüñ  

 

Oldı anuñ o muḥibb-i ṣādıḳ 

Gül-ruḫlarına ḳulaḳdan ‘āşıḳ  (765, 775, 776) 

 Zeyb: Seyyide-i Naz‟ın kocası, „Aynü‟l-ehil‟in düĢmanıdır. Bu kötü tabiatlı 

adam, „Aynü‟l-ehil‟i yakalayarak çile ve yalnızlık köĢesine hapsetmiĢtir:  

Āgāh olup eyledi muḳarrer  

Tertīb-i cezāsın ol bed-aḫter  

 

Ẕeyb idi o kelbe nām şöhret  

Olmazdı bir öyle bed-ṭabī‘at 
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… 

Bir gūşe-i teng ü tāra ol dem  

Ḥabs eyledi bende çekdi muḥkem  (792, 793, 795) 

V. Nefsine Uyan Atın Hikâyesinde Yer Alan Şahıs Kadrosu 

 At: Behişt-âbâd‟da yer alan iki hayvan hikâyesinden ilkinin baĢkahramanıdır. 

Gül tenli, rüzgârdan bile hızlı bir hayvandır. Mesnevide „Aynü‟l-ehil‟in hali bu atın 

haline benzetilmiĢtir. Zaten bu hikâyenin anlatılma sebebi de yalan söyleyen 

„Aynü‟l-ehil‟e atın hali anlatılmak suretiyle doğru yolu göstermektir. 

 Aslan: Sahrada iken at‟ı yalnız baĢına gören siyah bir aslandır. Yalan 

söyleyip kendi halini gizleyen atın yalandan dönmesini sağlar ve merhamet ederek 

onu serbest bırakır. Mesnevide aslan, „Acûz‟a teĢbih edilmiĢtir.   

 At Sahibi: Atın her türlü bakımını yapan, onu hiçbir zaman terk etmeyen 

fedakâr bir adamdır. 

VI. Ceylan Yavrusunun Hikâyesinde Yer Alan Şahıs Kadrosu 

 Âhû-beçe: Ceylan yavrusudur. Nefsine uyarak cinslerinin yanına kaçmıĢ ve 

onu besleyenlere ihanet etmiĢtir. Daha sonra sahrada tek baĢına çaresiz kalmıĢtır. 

Sahibinin gayretleriyle bulunup tekrar eski yuvasına dönmüĢtür.    

 Gazal-i Kebir: Yavru ceylana yol gösteren olgun ceylandır. 

 Tüccar ve Tüccarın Oğlu: Tamamlayıcı iki tiptir. Hikâyenin baĢlaması ve 

sürdürülebilmesi için oluĢturulmuĢ statik kahramanlardır. Tüccar oğlunun isteklerini 

yerine getiren baba vazifesinde iken; oğlu, türlü arzularla vakit geçiren küçük bir 

çocuk konumundadır.  

  

3.4. Zaman 

 Ġtibarî metinlerin değiĢmez öğelerinden biri de zamandır. Anlatıya dayalı 

metinlerin vaka seyrini takip etmek ve vaka anlatılmadan önceki macerayı bilmek 

için zamana ihtiyaç vardır. Zaman, tahkiyeli metinlerde “vak‟a zamanı” ve “anlatma 
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zamanı” olmak üzere ikiye ayrılır. Olayların teĢekkül ettiği zamana vak‟a; kaleme 

alınıp, sunulduğu zamana da anlatma zamanı adı verilir.
175

Tarihsel süreçte, 

geleneksel anlatılardan modern anlatılara giderken bu iki zaman tipi sürekli 

geliĢtirilmiĢ ve farklı açılardan ele alınmıĢtır. Bu yönüyle geleneksel ve modern 

anlatılarda zaman birbirinden ayrılır. Modern anlatılardaki zaman konumuzun 

dıĢında kaldığı için doğrudan geleneksel anlatılarda zamana geçiĢ yapmak istiyoruz. 

Mehmet Tekin, geleneksel anlatılarda zaman için Ģunları söylemektedir:  

“Geleneksel anlatıda anlatıcı, anlatısını „olay‟ ağırlıklı kuruyordu ve 

zamana tasarrufta keyfi bir tutum takınıyordu… O, zamanı bir kurgu 

sorunu olarak görmüyordu; zaman olayların „sahihliğini‟ sağlamak 

için arada bir hatırlatılan soyut bir değerdi.  

Geleneksel anlatılarda zaman, vak‟anın zihinlere taşınması için bir 

araçtı. Aslında pek de önemsenmeyen bir araç…”
176

 

Mesnevilerde de zaman, genellikle bu Ģekilde ele alınır. Yani zaman, olay ve olay 

örgüsünün basit bir parçası olarak görev yapar ve çoğunlukla mücerret ifadelerle 

yansıtılır. Anlatılan vak‟anın ne zaman gerçekleĢtiği, anlatıcının bunu ne zaman 

naklettiği pek bilinmez.  

 Bu açıklamalardan sonra Behişt-âbâd‟da zamana bakabiliriz. Behişt-âbâd‟ın 

anlatma zamanı belli değildir. Çünkü olayların vak‟a zamanı muayyen ifadelerle 

belirtilmemiĢtir. Bu yüzden kozmik zaman unsurları üzerinden vak‟a zamanını 

irdelemekte fayda var. 

 Behişt-âbâd‟da vak‟a zamanının baĢlangıcına Ģu beyitle iĢaret edilir: 

Sābıḳda bu dehr-i bī-beḳāda 

Bir ḫıṭṭa-i pāk u dil-güşāda   (249) 

Sâbık kelimesi “geçmiĢ, geçici, geçen” anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla olaylar 

geçmiĢte, bilinmeyen bir karanlık zamanda cereyan etmeye baĢlayacaktır. Yine bir 

                                                           
175

  Tekin, age., 118. 
176

  Tekin, age., s. 111-112. 
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sabah vakti (subhdem) kahramanlardan Ģehzadeye hikmet kapıları açılacak ve yine 

bu hal üzre aylar yıllar (mah u sal) geçecek. Seher vakti tabiri mesnevi boyunca sık 

sık karĢımıza çıkar. Olayların bazıları bu zaman diliminde baĢlar. Söz gelimi 

Ģehzadenin üstadına sorduğu ilk soru bir seher vakti, esna-yı sühanda olmuĢtur:   

 Eẟnā-yı suḫanda şāh-zāde  

    Yüz urdı ḥużūr-ı üstāde   (320) 

Görüldüğü gibi zaman olayların baĢlaması için sadece basit göstergelerle ele 

alınmıĢtır. Mesnevinin vak‟a zamanının bitiĢi ise Ģöyledir:  

Bu kişt-i fenāda bir seḥergeh 

Çün berg-i giyāh-ı ḫuşk nā-geh 

 

Şeh ḫırmen-i ‘ömri virdi bāde  

    Şāh oldı yerine şāh-zāde   (1193, 1194) 

Vak‟a bittiğinde vak‟a zamanının ne kadar sürdüğünü bu beyitlerden çıkarabiliriz. 

Bir seher vakti padiĢah ölür ve yerine Ģehzadesi geçer. Demek ki vak‟a zamanı 

Ģehzadenin doğumu ile padiĢahın ölümü arasında geçen süredir. 

 Belirttiğimiz bu zaman çekirdek hikâyeye aittir. Bir de eser içerisinde 

bulunan yan hikâyelerin zamanı vardır. Bunlardan ilkinin vak‟a zamanı NuĢirevân 

denilen Ġran hükümdarının padiĢahlık yaptığı zaman dilimidir ki doğal olarak 

çekirdek vak‟anın zaman diliminden önce gerçekleĢmiĢtir. Dolayısıyla anlatma 

zamanı çekirdek vak‟anın anlatıldığı andır.  

 Eyyām-ı ‘adāletinde zincīr 

Ser-keşleri eylemişdi tesḫīr   (338) 

Beyitte geçen „eyyâm-ı adalet‟ terkibi bu hikâyenin vak‟a zamanını net bir Ģekilde 

ortaya koyar. Bu, NûĢirevân‟ın adaletiyle dünyaya hükmettiği zamandır. 

 Ġkinci yan hikâyede ise ġâpûr adlı bir Acem padiĢahının baĢına gelenler 

anlatılmıĢtır. ġâpûr‟un ne zaman yaĢadığı bilinmiyor. Bu yüzden vak‟a zamanı 

hakkında yalnızca geçmiĢ zaman demekle yetinebiliyoruz. Fakat anlatının içinde 



81 
 

 

vak‟a zamanı, bir gece ġâpûr‟un Rum ülkesine gönlü düĢmesiyle baĢlamıĢ ve 

Kayser‟e esir olduktan sonra kurtulduğu geceye kadar devam etmiĢtir. 

 Son olarak, eserde birçok yerde olayları yapay bir zamana bağlama gayretiyle 

yazılmıĢ kozmik zaman unsurlarına rastlamaktayız. Bunları Ģöyle sıralayabiliriz: Bir 

gün, vaktâ, bir dem, esna-yı sühan, her subhgeh, bir seher vakti, bir gece, Ģeb-i safâ, 

Ģebângeh, ol herze, ol lahzâ, ol ân, vakt-i duhâ, vakt-i sahbet, niçe rûzgâr vd. 

3.5. Mekân 

 Hikâye etmeye dayalı metinlerde gerçek ya da hayali fakat mutlaka kurmaca 

bir mekân söz konusudur. Yazar, bu mekânı anlatı sistemi içerisinde dilediğince 

kullanır. Mehmet Tekin romancının mekânı Ģu yönleriyle ele aldığını belirtmiĢtir:  

a. Olayların cereyan ettiği çevreyi tanıtmak, 

b. Roman kahramanlarını çizmek, 

c. Toplumu yansıtmak, 

d. Atmosfer yaratmak.
177

 

 Her ne kadar bu ifadeler bir romancı için söylenmiĢ olsa da aslında mesnevi 

yazarları için de durum bundan farklı değildir. Fakat onların vak‟a sistemi içerisinde 

mekâna daha az önem verirler. Söz gelimi toplumu yansıtmak için dar mekânları bir 

romancının anlattığı gibi sayfalar dolusu iç çözümlemelerle anlatmayabilirler, ya da 

bir romancı gibi kahramanın içinde yaĢadığı mekânın psikolojik etkisi üzerinde uzun 

uzadıya durmayabilirler. Bu yüzden biz Behişt-âbâd‟da mekânı daha statik ölçülerle 

değerlendireceğiz. Öncelikle çerçeve hikâyenin tamamında olayların cereyan ettiği 

mekânlara sırasıyla Ģöyle bakabiliriz: 

a. Çekirdek hikâyenin anlatıldığı mekân: Mesnevide çekirdek hikâyenin 

baĢladığı mekâna Ģöyle giriĢ yapılmıĢtır:  

   Sābıḳda bu dehr-i bī-beḳāda 

   Bir ḫıṭṭa-i pāk u dil-güşāda  (249) 

                                                           
177

  Tekin, age., s. 129. 
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Beyitten de anlaĢılacağı üzere mekân geniĢ bir mekândır ve neresi olduğu 

belli değildir. Yalnızca gönül alıcı ve temiz bir memleket olduğu 

söylenmektedir.  

Ferruh ġah‟ın karargâhı ise her tarafı Cennet bahçelerinden Ġrem bahçesi gibi 

tasvir edilmiĢtir: 

Her sū-i çemen miẟāl-i cennet 

Virmişdi o ḫāk-i pāke zīnet 

 

 Taḥḳīḳi bu kim leṭāfetinden  

Gülzār-ı irem-nümūne andan  (254, 255) 

ġehzade böyle bir mekânda yetiĢmiĢ, hocasıyla burada sohbet meclislerini 

kurmuĢtur.  

b. Şâpûr Şah’ın yaşadığı mekân: Bilindiği gibi mesnevilerde kahramanların 

yaĢadığı geniĢ mekânlar genellikle Çin, Hind, Hıtay, Rum, Acem gibi 

memleketlerdir. ġâpûr‟un memleketi de günümüzde Ġran diye bilinen Acem 

diyarıdır. 

   Bir şāh-ı cihānsitān-ı ‘ālem 

   Ser-ḥadd-i ‘Acemde bundan iḳdām  (435) 

c. Kayser’in yaşadığı mekân: Kayser, Rum ülkesinin padiĢahıdır. Henüz 

Kayser‟in adı hikâyede geçmemiĢken ġâpûr‟un gönlü ma„mure-i Rum‟a 

düĢmüĢtü. Ġlk defa Ģu beyitlerde Rum ismini görüyoruz: 

   Bir gice o şāh-ı ṣāf-meşreb  

   Ma‘mūre-i Rūmı itdi maṭlab 

   … 

 Mānend-i ‘arūs-ı cāh-ı ġāfil 

İtdi beni mülk-i Rūm bī-dil 

 

 Olmadan o milket-i dil-ārā 
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Pāy-ı sipehümle zīr ü bālā   (444, 450, 451) 

Mesnevi‟de Rum ülkesinin ayrı bir yeri vardır. Zira o, olay örgüsünün 

Ģekillenmesini sağlamıĢtır. Kayser ile ġâpûr arasındaki mücadelenin tamamı 

ġâpûr‟un Rum ülkesini almak istemesinden sonra baĢlamıĢtır.  

d. Şâpûr ve ‘Aynül’ehil’in hapsedildiği mekânlar: Bu mekânlar, mesnevinin 

kapalı mekânları arasında olup haklarında pek bilgi verilmemiĢtir. Yalnız 

ġâpûr‟un tutulduğu mekânın inek derisinden yapılan boğucu bir mekân 

olduğu bellidir. Bu mekânın kahramanın psikolojisini bozduğu açıkça 

ortadadır:  

   Dārü’l-baḳara ki anı fi’l-ḥāl 

   Çarḫa elek aṣdı itdi ġırbāl   (1138) 

 Sonuç olarak, mesnevide uzun uzun mekân tasvirlerine yer verilmemiĢtir. 

Tasvir edilen mekânlardan Rum ve Acem memleketlerinin cennet misal yerler 

oldukları vurgulanmıĢtır. Bu iki mekânın kullanılmasının baĢlıca sebebi ise Rum ve 

Acem diyarlarının hükümdarları arasında tarihten gelen bir düĢmanlığın olmasıdır. 

Dolayısıyla seçilen bu yerler mesnevinin olay örgüsüne uygun düĢmüĢtür diyebiliriz. 

 

3.6. Anlatım Teknikleri 

 Tahkiyeli bir metnin kurgusal dünyasının oluĢması ve estetik yönden bir 

değer ifade edebilmesi için birtakım anlatım tekniklerine ihtiyaç vardır. Anlatıların 

sağlam bir yapı ile okuyucunun karĢısına çıkmasında bu tekniklerin büyük bir rolü 

vardır. “Anlatım teknikleri, anlatıma çeşitlilik, dinamizm ve derinlik 

kazandırmıştır.”
178

  

 Anlatma-gösterme, tasvir, özetleme,  geriye dönüĢ, mektup, montaj, diyalog, 

iç çözümleme, iç monolog ve bilinç akımı gibi anlatım teknikleri geçmiĢten 

günümüze kullanılagelmiĢtir.
179

 Destan, masal ve mesnevi gibi geleneksel anlatılarda 

bu tekniklerden hepsinin olmasa da bir kısmının kullanıldığını görebilmekteyiz. 

                                                           
178

  Tekin, age., s. 186. 
179

  Tekin, age.,  s.185- 269. 
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Fakat bu eserleri vücuda getiren sanatçıların tekniklerin imkânlarını modern anlatı 

zamanlarının sanatçıları kadar iyi bildiklerini yahut bu teknikleri bilinçli bir Ģekilde 

kullandıklarını söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla geleneğe bağlı metinlerde bu 

tekniklerin mükemmellik derecesine varacak bir Ģekilde ele alındığı da iddia 

edilemez.  

 ġimdi bu kısa açıklamayı göz önünde bulundurarak Behişt-âbâd‟da dikkati 

çeken anlatım tekniklerine değinebiliriz: 

 

 3.6.1. Anlatma-Gösterme Teknikleri 

 Klasik edebiyatın manzum ve mensur hikâye geleneğine dayanan eserlerinde 

anlatma en fazla kullanılan teknik olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bu teknikte olaylar 

bir anlatıcı tarafından okuyucuya nakledilir ve okuyucu ile eser arasındaki tüm bağlar 

bu anlatıcının zihin dünyasına bırakılır. Yine “Bu yöntemde, anlatıcı, hikâyeyi 

sunuşuyla, sunuş sırasında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla okuyucunun dikkatini 

metne değil, kendi üzerine çeker.”
180

 

 Bir de daha çok modern türlerle birlikte gündeme gelen gösterme tekniği 

vardır. Bu teknikte okuyucunun yaĢananlara birebir tanıklık etmesi söz konusu olup 

okuyucu ile eser arasındaki tüm engeller ortadan kaldırılmıĢtır. 

 Behişt-âbâd‟da bu iki tekniği de görebilmekteyiz. Eserin geneline hâkim olan 

teknik anlatmadır. Bu tekniğe daha çok kiĢi tanıtımı ve olay anlatımında 

rastlıyoruz.
181

  

 Anlatıcının ġâpûr‟u tanıtırken kullandığı Ģu beyitler anlatma tekniğine iyi bir 

örnektir:  

 Bir şāh-ı cihānsitān-ı ‘ālem 

Ser-ḥadd-i ‘Acemde bundan iḳdām  

 

                                                           
180

  Tekin, age., s. 190. 
181

  Hakan Sazyek, Romanda Temel Anlatım Yöntemleri Üzerine Bir Sınıflandırma ÇalıĢması, Folklor 

 Edebiyat, S. 37, 2004/1, s.108- 110. 



85 
 

 

 Tedbīr ile tīġ-ı şu‘ledārı  

Mülk itmiş idi niçe diyārı 

 

Hengām-ı rezimde ol ẓafer-kīş 

İtmişdi hezār şāhı dil-rīş  

 

Şimşīr-i belārekinden anuñ  

Lerzān idi cānı ḫusrevānuñ  

  

 Ser-pençe-i baḥt u devlet ile  

Çoḳ şehr ü diyārı ḥimmet ile 

 

 İtmişdi o dāver-i müsellem  

Ser-ḥadd-i memālikine munżam   (435- 440) 

 Yine Batrik‟in tanıtıldığı bölümde anlatma tekniği kullanılmıĢtır: 

Ol ṭā’ifenüñ ferīd-i ‘ālem  

Bir dīn ulusı var idi ol dem  

 

‘İlm ile o bī-şu‘ūr u bī-nūr  

Olmışdı o millet içre meşhūr  

 

 Nā-rāstī vü cehāletinden  

Baṭrīke kemāl-i raġbetinden  

 

 Ḫāk-i rehini miẟāl-i gevher  

Zīb-i güle itmiş idi ḳayṣer   (498- 501) 

 Gösterme tekniği ise daha çok diyaloglarda karĢımıza çıkmaktadır. Vezirin 

Batrik’le tanıştığı şu bölümde Batrik’in sorusu üzerine vezir, ziyaret sebebini kendi 

ağzından anlatmıştır: 

 

A 
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 Maḳṣūd der-i sa‘ādetüñdür 

Bir ġayrı degül ziyāretüñdür  

 

Pā-būsuña ārzū muḥaḳḳaḳ  

Taḥṣīl-i ma‘ārif oldı ancaḳ  

  

Oldı aña fikretüm ki hāvī 

Fetḥ ide ḳapuñ der-i murādı   (512- 514) 

 Mesnevide her iki tekniğin içi içe kullanıldığı da görülmektedir.  

Anlatma Gördi ki bir esb-i nā-tüvāndur  

Bir pōst bir iki üstüḫvāndur  

 

Anlatma Derende o şīr-i merdüm-efgen  

Āheste su’āl itdi andan  

 

Gösterme Bādī ne olupdur infi‘āle 

Bu mertebe saña ża‘f-ı ḥāle  

 

Anlatma Āzürde-derūn o baḫtı tīre  

Şerḥ itdi cefā-yı raḫtı şīre 

 

 Gösterme Didi esed ey semend-i zībā  

Anlatma Küstāḫ reh-i rıżāda āyā  

 

Gösteme Bā‘iẟ buña ne günāhuñ oldı  

Dirler ki meẟeldür itdi buldı  

 

Anlatma Pūşīde idüp günāhın andan  

Didi ki budur ṭarīḳ-i rūşen  

 

Gösterme Cürm itmişüm ey dilīr-i ‘ālem 

G 

Ö 

S 

T 

E 

R 

M 

E 
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Cürmüm daḫı nidügüni bilmem   (867- 874) 

 Görüldüğü gibi bu parçada hem anlatma hem de göstermeye yer verilmiĢtir. 

Anlatıcı ara sıra olaya müdahale ederek olup biteni, kahramanın içinden geçeni 

yorumlama ihtiyacı hissetmiĢtir.  

 3.6.2. Tasvir  

 Klasik Türk edebiyatının ürünlerine dikkatli bir Ģekilde bakıldığında 

görülecek ilk Ģeylerden biri edebî tasvirlerdir. Bu dönem sanatçıları dıĢ dünyayı, 

insanı ve olayları kısacası canlı cansız görebildikleri her ne varsa kendi hayal 

süzgeçlerinden geçirerek sunmaya, tasvir etmeye çalıĢmıĢlardır. Hal böyle olunca 

doğal olarak geniĢ bir tasvir dünyası meydana çıkmıĢtır. 

 Mesneviler de edebî tasvirlerin yoğun bir Ģekilde kullanıldığı türlerdir. Bu 

konuda bilimsel bir çalıĢma yapan A. Atilla ġentürk mesnevilerde zaman, mekân, 

varlık, hadise ve psikolojik tasvirler olmak üzere genel olarak beĢ baĢlık altında 

edebî tasvirlere değinmiĢtir.
182

 Bu baĢlıklardan yola çıkarak Behişt-âbâd‟ın hikâye 

kısmında yer alan tasvirlere Ģöyle göz atabiliriz.
183

 

 I. Zaman Tasvirleri: Eserde zaman tasvirlerine pek yer verilmemiĢtir. Fakat 

az da olsa örnek bulmak mümkündür. Mesela Ģu rubâ„îde bahar vakti 

canlandırılmıĢtır: 

Güller açılup irdi bahār eyyāmı  

Naḳş-ı çemen ü ṣavt-ı hezār eyyāmı  

Kām al ki degül bezm-i çemende bāḳī 

Hengām-ı ṭarab geşt ü güẕār eyyāmı (287- 288) 

 Mesnevide “Ṣıfat-ı Şeb-i Deycūr” başlığını taşıyan bölümde de bir beyitle 

gece tasviri yapılmıştır: 

                                                           
182

  A. Atilla ġentürk, XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebî Tasvirler, Kitabevi 

 Yay., Ġstanbul 2000, 35- 36. 
183

  Bu kısımda mekân ve hadise tasvirlerine yer verilmemiĢtir. Eserde hadise tasviri neredeyse hiç 

 yoktur. Mekân tasvirlerine ise tezin Mekân baĢlığı altında değinilmiĢtir. 
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 Çün sāġar-ı pür-żiyā meh-i nev 

Ol encümene ṣalınca pertev   (384) 

 II. Varlık Tasvirleri: Bu tasvirlerin içerisine eĢya, tabiat ve insan gibi 

mefhumlar girmektedir. Behişt-âbâd‟da bu unsurlardan en çok dikkati çeken tabiattır. 

Özellikle bahar mevsiminde tabiatın durumu canlı sahnelerle anlatılmıĢtır: 

Gülşen ki olup leṭāfet-engīz 

Olmış dem-i nev-bahār-ı gül-ḫīz 

 

Mānend-i sehī-ḳadān-ı ser-keş  

Her tāze-nihāl-bānı dil-keş 

 

İtmiş o çemene erġuvānuñ  

Her şāḫını ṣun‘-ı Īzidānuñ  

 

 Sūr-ı dem-i nev-bahār yekser  

Pür-naḫl-i muraṣṣa ‘ vü mücevher  

 

Ṣad bergi açup hevā-yı dil-keş  

Gül ḫırmenine bıraḳmış āteş 

 

Ṣalmış çemene hezār āşūb  

Zībā çü gül-‘iẕār-ı maḥbūb  

 

Āşüfte idüp hezārı ra‘nā 

Çekmiş yüzine bir āl-i vālā 

 

Her nergis-i mest elinde sāġar  

Mey-ḫvāre-i pür-ḫumāra beñzer 

 

 Pervāzı olup miẟāl-i hāle 

Dönmiş meh-i tābdāra lāle  
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Gūyā ki seḥer çemende her gül  

Peymāne-i bezm-i ‘aşḳ-ı bülbül 

 

Tā ḥıfẓ ide bōstānı deyden  

Bir tīġ-i sebz elinde sūsen 

 

Hengām-ı seḥer gül-āb-ı şeb-nem  

Rūy-ı çemeni idince pür-nem  

 

Tāb-ı ḫūr ile çü lāle güller   

Yaḳmış ser-i gülbün üzre micmer 

 

 Pür-jāle derūn-ı ġonca gūyā 

Olmış çemene sebū-yı ṣahbā  

 

Gül ḫırmenin eylemiş pür-āteş  

Hindū-beçedür benefş-i dil-keş 

 

Dönmiş çemenüñ leṭāfetüñden  

Bir ḳaṣr-ı zümürrüdīne gülşen  (292- 307) 

 Bu tasvirler mesnevinin ana konusunun iĢlendiği bölüme aittir. ġair, Ģehzade 

ile hocasının sohbet meclisini bu Ģekilde tasavvur etmiĢtir.  

 Ġnsan tasvirlerinde ise genellikle imaj tasviri dediğimiz kliĢeleĢmiĢ, 

kahramanların yapısıyla birebir örtüĢen ifadelere yer verilmiĢtir. Ferruh ġah 

tanıtılırken kullanılan benzetmeler bu duruma iyi bir örnek teĢkil etmektedir: 

 Olmışdı şeh-i sitāre-leşker 

Bir pādişeh-i bülend-aḫter  

 

 Ḫurşīd-veş ol şeh-i yegāne  
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Ḥükm itmiş idi bütün cihāna  

 

 Ol şāh-ı Sikenderāne-ḥaşmet  

Ṣalmışdı bu ḫākdāne şevket 

 

Pīrāmen-i taḫtgāh-ı şāhī  

Ya‘nī o şehüñ ḳarārgāhı  

 

Her sū-i çemen miẟāl-i cennet 

  Virmişdi o ḫāk-i pāke zīnet   (250- 254)  

 III. Psikolojik Tasvirler: Genellikle kahramanların iç ve dıĢ halleri 

psikolojik tasvirlerle yansıtılır. Söz gelimi sahibine ihanet eden at‟ın hikâyesinde, 

aslan atı yalnız görünce iyi bir av bulduğu için sevinmiĢ daha sonra atın bir deri bir 

kemik olduğunu fark edince bütün fikri değiĢmiĢ: 

Gördi feresi çü şīr tenhā  

Ne māni‘ü ne mizāḥum aṣlā  

 

Şād itdi viṣāl-i dil-güşāsı  

Oldı aña ġālib iştihāsı  

 

 Geldükçe gidüp ḳarārı elden  

Ḫār-ı emeli bitürdi gülşen  

 

Çün oldı yaḳīn aña ġażanfer  

Ḫār oldı ümīd-i bāġı yekser 

 

Gördi ki bir esb-i nā-tüvāndur  

Bir pōst bir iki üstüḫvāndur  

 

Derende o şīr-i merdüm-efgen  

Āheste su’āl itdi andan   (863- 868) 
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3.6.3. Özetleme 

 Bir anlatıda birinci derece önem arz eden, ayrıntılarıyla anlatılan bölümler 

vardır. Bunun yanı sıra ayrıntıların silindiği, yalnızca hatırlatıcı veyahut tanıtıcı 

bilgilerin verilip geçildiği kısımlar da vardır. Özetleme tekniğinde yazarın/nâzımın 

yaptığı iĢ ikinci cümlede belirtilen düĢüncenin kendisidir. Sanatçı, anlatıda olay, 

durum ya da kahramanları özetleyerek verme ihtiyacı hissedebilir. Söz gelimi, ayları, 

yılları bir iki cümleye, bir ömrü bir paragrafa sıkıĢtırabilir. Bu anlatı dünyası için 

gayet doğal bir durumdur. Özetleme tekniği kullanılarak yazılan metinlerde neden, 

niçin, nasıl gibi soruların cevapları ya hiç yoktur ya da çok kısıtlıdır. Dolayısıyla 

özetleme yazarın anlatmak istediklerinin her türlü detaydan arındırılmıĢ halidir.  

 Hemen hemen çoğu anlatıda kullanılan özetleme tekniğinden mesneviler de 

büyük ölçüde istifade etmiĢtir. Behişt-âbâd‟da da özetleme mevcuttur. Mesnevide 

karĢımıza çıkan ilk örnek Ferruh ġah‟ın Ģehzadesinin doğumu ile ilim tahsil 

edebilecek yaĢa gelmesi arasında geçen sürenin yoğunluğunun azaltılıp 

özetlenmesidir: 

 Olmışdı o rāst-rāha sālik  

Bir gevher-i tābnāke mālik  

 

 Pür-ḳıymet olur o dürr-i yektā  

Perverde ola ṣadefde tenhā 

 

 Şeh-zāde o nāzenīn-i gül-ruḫ 

Perverde-i ḫāndān-ı ferruḫ  

 

Çün buldı o nev-nihāl-i devlet  

Ta‘līm-i edībe tāb [u] ḳudret  

 

 Ferzāne-şeh [ü] ḫuceste-dāver 

Ḫurşīd-i felek ḫidīv-i kişver  
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 Bir merd-i güzīn ‘iṣmet-āyīn   

Şeh-zādeye itdi ḫvāce ta‘yīn   (256- 261) 

 

 ġehzadenin ilk talimi ve talim sırasında geçirdiği zaman dilimi üç beyitle 

verilmiĢtir: 

 Ḫayr ile idüp du‘ā vü himmet  

Fetḥ oldı der-i künūz-ı ḥikmet  

 

Levḥa reşeḥāt-ı feyż-i Bārī  

Mīr-āb-ı ḳalemden oldı cārī  

 

 Bu ṭarz u nesaḳ bu ḥāl böyle  

Geçdi nice māh u sāl böyle   (268- 270) 

Aynı Ģekilde „Acûz da kendi hikâyesini anlatırken tamamen özetlemeden 

yararlanmıĢtır. Hayatını bir çırpıda anlatmıĢ, uzun zamanları birkaç beyite 

sığdırmıĢtır.
184

 

 Mesnevide hemen hemen bütün kahramanların özellikleri özetlenerek 

verilmiĢtir. Bir örnek verecek olursak: 

 Nūşīn-revān-ı dād-güster  

Ya‘nī o sipeh-penāh u kişver  

 

 Olmışdı o şāha dād-ḫvāhī 

Meşşāṭa-ı nev-‘arūs şāhī 

 

Virmişdi o şehriyāra naṣfet  

Āyīne-ṣıfat cemāl u ṣūret 

 

 Eyyām-ı ‘adāletinde zincīr 

                                                           
184

 Örnek için bk.: 1082 ile 1100. beyitler arası. 
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Ser-keşleri eylemişdi tesḫīr  

 

 Ābād idüp o merz u būmı 

Āvāre-ser eylemişdi būmı  

 

 Devletden o tācdāra her gāh  

Dād u dihiş olmış idi dil-ḫvāh  (335- 340) 

Bu bölümde NûĢirevân‟ın adaleti ve doğruluğundan bahsedilmiĢtir. Onun ayrıntıya 

dair herhangi bir özelliğine girilmemiĢ, kahramanın yalnızca metin için 

kullanılabilecek bir yönü özetle geçilmiĢtir. 

 Aksiyon içeren olaylarda da özetleme yapılmıĢtır. Söz gelimi ġâpûr‟u esir 

alan Kayser hiç vakit kaybetmeden Ġran‟a gitmiĢ ve orayı günlerce yağmalamıĢtır. 

Mesnevide bu olay Ģöyle özetlenmiĢtir: 

Bir ṣubḥ çeküp sipāh u leşker  

‘Azm eyledi sūy-ı şarḳa ḳayṣer  

 

Ya‘nī ki o ḥālden feraḥnāk 

‘Azm itdi diyār-ı Fürse bī-bāk 

 

Şekl-i baḳara ki bī-düm ü ser 

Şāpūr içün itmiş idi ḳayṣer 

 

 O künce çekerler idi anı 

Aḫşāma degin o nā-tüvānı 

 

 Maṭrānla ḳondurup ber-ā-ber 

Eylerdi müdām iḥāṭa leşker  

 

Her ḳanda ki itselerdi ārām  

Ger ṣubḥ-dem ü eger ki aḫşām  
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Ol heykele itdirürdi ḳayṣer  

Bir ḫayme-i ser-bülendi ber-ser  

 

Pīrāmen-i Fürsi ġāret üzre 

Günden güne seyr ü sür‘at üzre  (632- 639) 

 

 Netice itibariyle özetleme tekniği Behişt-âbâd‟ın vak‟a örgüsünde önemli bir 

iĢlevi yerine getirmektedir. Eserde vak‟anın savruklaĢmasının önlenmesi ve önemsiz 

noktaların okuyucuyu yormadan anlatılmasında tekniğin imkânları kullanılmıĢtır. 

Ayrıca teknik sayesinde okuyucu ile esas hikâye arasındaki bağ daha sağlam bir 

Ģekilde kurulmuĢtur. 

 

3.6.4. Geriye Dönüş 

 Behişt-âbâd‟da bu teknik, bir kez karĢımıza çıkmaktadır. O da „Acûz‟un 

kendi hikâyesini „Aynü‟l-ehil‟e anlattığı bölümdür. Her gece „Aynü‟l-ehil‟i ziyaret 

eden „Acûz, bir gece onun yanına gitmez. Ertesi gün „Aynü‟l-ehil, ona dün gece 

neden gelmediğini sorunca, o da geçmiĢe dönerek çektiği çileleri anlatır: 

 ‘Aynü’l-ehile didi meger sen  

Bilseñ ne ġamuñ esīriyüm ben  

 

İtsem elemüm beyān u taḳrīr  

Birer saña dāsitān u taṣvīr  

 

Saña ġamun itdürüp ferāmūş  

Min ba’d seni iderdi ḫāmūş  

  

Olsa saña miḥnetüm hüveydā  

Ṭa‘n itmez idüñ faḳīre aṣlā  (1076- 1079) 

….. 

Didi bu esīr-i bend-i hicrān  

Ey tāze-nihāl-i gülşen-i cān 
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Fürsān meliki olan emīrüñ  

Ol pādişeh-i cihān-serīrüñ  

 

Ḫāṣān-ı ḥarīm-i devletinden  

Merdān-ı der-i sa‘ādetinden  

 

 Bir merd-i cihān pehlivānuñ  

Ḫātūnı idüm ‘acūz anuñ   (1082- 1085) 

 

3.6.5. Diyalog 

 Ġki veya daha fazla figürün karĢılıklı konuĢmasına diyalog denir. Diyalog, 

sanatçıya doğal bir anlatım yapma olanağı sağlar. Bunun yanında olayların 

yansıtılması, kahramanların iç ve dıĢ hallerinin belirtilmesi gibi birtakım konularda 

da sanatçıya yardımcı olur. 

 Behişt-âbâd‟da kahramanlar yer yer birbirleriyle diyaloglar kurar. Çoğu 

zaman bu diyaloglar, anlatıcının araya girmesiyle bölünse de metnin kurgusal 

yapısında önemli bir pozisyona sahiptirler. Söz gelimi, „Aynü‟l-ehil hapsedildiğinde 

„Acûz‟la aralarında Ģöyle bir diyalog geçer: 

Didi ne idi senüñ günāhuñ  

Ġam gūşesin itdi cilvegāhuñ 

 

 Ol derd ü belā yolında pā-māl 

Didi ki budur ḥaḳīḳat-i ḥāl  

 

 Bu bābda bu esīr ü şeydā  

Ma‘ṣūmum u yoḳ günāhum aṣlā  (804- 806) 

 Bu diyalogda „Acûz, „Aynü‟l-ehil‟in yalan söylediğini fark etmiĢ ve aklını 

baĢına devĢirmesi için ona kendi durumuna denk düĢen bir hikâye anlatmaya karar 

vermiĢtir. Görüldüğü gibi bu diyalog, yeni bir alt anlatının açılması için zemin 

hazırlamıĢ, yani kurguyu faklı bir mecraya yönlendirmiĢtir.  
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 Yine ġâpûr‟un Rum ülkesini mülk edinme isteği ve bu konuda vezirlerinin 

görüĢlerini alması bir diyalog vasıtasıyla aktarılmıĢtır: 

 Mānend-i ‘arūs-ı cāh-ı ġāfil 

İtdi beni mülk-i Rūm bī-dil 

 

 Olmadan o milket-i dil-ārā 

Pāy-ı sipehümle zīr ü bālā 

 

Esbāb-ı sefer olup müheyyā 

‘Azm eyleyem ol diyār-ı tenhā  

 

Mānend-i sitāregān-ı gerdūn  

Manẓūrum ola derūn u bīrūn 

 

Dervāzelerin idüp güẕergeh  

Semt-i żaferinden olam āgāh  

 

 Aḥvāl-i umūrı bīş eger kem 

Tedbīrüñüze ḳılam müsellem 

 

 Hep ṣāḥib-i rāy-ı mu‘tebersiz 

Bu bābda siz ne rāy idersiz 

 

Ol dem vüzerā-yı nīg-ḫaṣlet 

Ṣāhib-ḫıredān-ı mülk-i devlet  (450- 457) 

….. 

 Ol rāy ki dilde cilvegerdür 

Zinhār ki rāy-ı pür-ḫaṭardur 

 

Bu ḫāṭıra kesr-i şāne degmez  

Bir sūdı niçe ziyāne degmez  
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Ger olsa dür ü eger güherden  

El çek o niḥāl-i bī-ẟemerden  

 

 Her çend mekārih-i seferden  

Men‘eylediler reh-i ḫaṭardan   (461- 464) 

 Behişt-âbâd‟da bunun gibi diyalog örneklerine sıkça rastlarız. Diyaloglarda 

dikkati çeken noktalardan biri de anlatıcının söz akıĢına sürekli müdahale etmesi ve 

olayları kendi ağzından yorumlamaya çalıĢmasıdır. Bunu da bir üslup özelliği olarak 

kabul etmek gerekir.   

3.6.6. İç Diyalog 

 Anlatı kahramanının kendi durumunu karĢısında biri varmıĢçasına 

yansıtmasına iç diyalog denir. Behişt-âbâd‟dan aldığımız Ģu beyitler iç diyaloga 

güzel bir örnek teĢkil etmektedir: 

Yā Rab ne ḳılam bu bī-sitāre  

Olmaz mı ‘aceb bu derde çāre  

 

Geh bār-ı belā-yı bend ü zencīr 

Geh bīm-i cefā-yı tīġ u şemşīr   

 

 Ne hem-nefes ü ne dest-yārum  

Yoḳ semt-i ḥalāṣa iḳtidārum   (628- 630) 

 Burada kahraman ġâpûr ġah‟tır. Çektiği çileleri yaratıcıya, yüksek bir ses ve 

derin bir tahassüsle ulaĢtırmaya çalıĢmıĢtır.  

3.6.7. İç Çözümleme  

 Bir anlatıda kahramanların psikolojik durumu ve herhangi bir konu 

hakkındaki düĢüncesi anlatıcı tarafından yansıtılıyorsa buna iç çözümleme denir.
185

 

                                                           
185

  Tekin, age., s. 261. 
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Behişt-âbâd‟da iç çözümlemeye dair güzel örnekleri bulabilmekteyiz. Söz gelimi 

anlatıcı,  

Ḳatlin ki o dem muḳarrer itdi  

Ol mest-i sitem yaḳıldı gitti  

 

Āḫir o şikeste-ḥāl bildi 

Taḫlīṣine yoḳ mecāl bildi 

 

Ol gün o hezār-nāle mu‘tād 

Aḫşāma dek itdi āh u feryād   (1067- 1069) 

Diyerek „Aynü‟l-ehil‟in çaresizliğini dile getirmiĢtir. Kahramanın ne düĢündüğünü 

ve ne yaptığını bu beyitlerden gayet açık bir Ģekilde çıkartabiliyoruz.  

 Yine baĢka bir yerde,  

Ḳayṣerde ṣafā-yı dil müheyyā 

Şāpūr şikeste-ḫāṭır ammā 

 

Gülzār-ı ġamuñ olup hezārı  

Olmışdı hemīşe nālekārı  

 

 İtmiş idi zehr-i ġuṣṣa pür-pīç 

Bilmezdi devā o bī-nevā hīç 

 

 Ḫam-der-ḫam olup o bār-ı ġamdan 

Bī-tāb idi sāġar-ı elemden  

 

Ḫod-kerdesine olup peşīmān  

Eylerdi bu gūne āh u efġān   (623- 627) 
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Ġfadeleriyle Kayser‟e esir düĢen ġâpûr‟un iç çözümlemesi yapılmıĢtır. Bu kısımda 

anlatıcı, ġâpûr‟un çaresizlik ve piĢmanlık duygularını okuyucuya hissettirmeye 

çalıĢmıĢtır.    

3.7. Hikâyelerde Görülen Motifler 

 Behişt-âbâd‟da umumiyetle masal, efsane ve halk hikâyelerinde görmeye 

alıĢık olduğumuz bazı motiflere rastlmaktayız. Aslında bu motiflerin birçoğu 

mesnevilerde de mevcuttur. Fakat mesnevilerde motiflerin kullanımı, adı geçen 

türlerde olduğu gibi çok yoğun ve yaygın değildir. Motifler, didaktik mesnevilerden 

daha ziyade Behişt-âbâd gibi tahkiye niteliği taĢıyan mesnevilerde karĢımıza 

çıkmaktadır. 

 Behişt-âbâd‟da mektup, görmeden âĢık olma, kılık değiĢtirme, esâret ve 

mutlu son, insan özelliği gösteren hayvanlar olmak üzere beĢ motif dikkati 

çekmektedir. Bu motifleri sırasıyla Ģöyle açıklayabiliriz: 

3.7.1. Mektup 

 Hikâyelerin baĢkahramanlarından biri olan ġâpûr ġâh, Kayser‟e esir 

düĢtüğünde Vezir, Batrik‟ten orduya katılmak için izin ister. Batrik‟te onun hem 

yolda güvende olması hem de gittiği yerde iyi karĢılanması için eski dostu Matran‟a 

bir mektup yazar. Vezir de mektubu alır ve doğruca Matran‟a götürür. Matran, 

mektubu okuyunca vezire yardım eder ve onu yanına alır.  

 Eserde mektup metni yer almamaktadır. Fakat yukarıda belirttiğimiz Ģekliyle 

bir mektup yazıldığı ifade edilmiĢtir. Görüleceği üzere aslında mektup motifi, tüm 

unsurlarıyla karĢımıza çıkmasa da kurgu içerisinde önemli bir görevi yerine 

getirmektedir. Mektup hakkında mesnevide Ģu ifadeler yer almaktadır:  

    Maṭrāna o nīlgūn-cāme  

İtdi raḳam iştiyāḳ-nāme  

 

Ammā ki o nāme-i güherbār 

Bu vechle buldı zīb-i ruḫsār  
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Bu ḥāmil-i riḳ‘a-i maḥabbet  

Ol dem ki bula ḥużūra ruḫṣat  (666- 668) 

 Batrik, vezir yola çıkarken nâme-ber olarak isimlendirdiği mektubu yanından 

ayırmaması gerektiğini söyler: 

 Bu nāme-beri itme cüdā yanuñdan  

‘Add eyle anı cümle-i ḫāsānuñdan  (670) 

  Matran, mektubu okuyunca içindekilerin sırrına vakıf olur: 

 Çün nāmenüñ ol kerīh-manẓar 

Mażmūnına vāḳıf oldı yekser  (676) 

 

3.7.2. Görmeden Âşık Olma 

 Mesnevilerde sıkça karĢımıza çıkan bu motif, Behişt-âbâd‟da da 

kullanılmıĢtır. „Aynü‟l-ehil isimli delikanlı, bir sohbet meclisindeyken Seyyide-i Nâz 

isimli ay yüzlü bir güzelin vasıflarını iĢitince ona kulaktan âĢık olur ve Mecnûn gibi 

yollara düĢerek sevgilisinin bulunduğu memlekete gider. Eserde bu olay Ģu Ģekilde 

anlatılır: 

Bezm ehline bir ṭarīḳ-i tafṣīl 

Vaṣf-ı ser-i zülfin itdi taṭvīl 

 

 ‘Aynü’l-ehil ol ḳamer-cebīnüñ 

Vaṣfın işidüp o nāzenīnüñ  

 

 Oldı anuñ o muḥibb-i ṣādıḳ 

Gül-ruḫlarına ḳulaḳdan ‘āşıḳ  

 

Nāḳilden o pür-niyāz u nāliş 

Ser-menzil ü nāmın itdi pürsiş  (774- 777)  
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3.7.3. Kılık Değiştirme 

 Vezir, Rum ülkesine geldikten sonra kılık değiĢtirerek kendini rahip gibi 

gösterip ülkede hekimlik yapmaya baĢlar. Zamanla üne kavuĢur ve bu sayede Rum 

Kayser‟inin sarayına kadar girer, onun en güvenilir adamlarından Batrik‟la dostluk 

kurar. Mesnevide “Tedbīr-i Vezīr Der-‘Azīmet-i Mülk-i Rūm” baĢlığı altında 

anlatılan bu hadiselere dair bazı beyitler Ģunlardır: 

 Taġyīr-i libāsa oldı ẕāhib  

Gösterdi özin miẟāl-i rāhib  

 

Zünnārın idüp miyāna muḥkem  

Bir rāhib-i deyre dutdı ol dem  

 

Ṭıbb idi hemīşe müdde‘āsı  

Var idi hem anda dest ü pāsı    

… 

Ve’l-ḥāṣıl o merd-i rāh-ı himmet 

Rūm içre anuñla buldı şöhret  (481- 483, 488) 

 

3.7.4. Esâret ve Mutlu Son 

 Mesnevide, esaret ve mutlu sonlar kurguda önemli bir rol üstlenmiĢlerdir. 

Birbirine benzer kaderleri taĢıyan kahramanlardan ġâpûr, „Aynü‟l-ehil ve „Acûz 

esareti tadan insanlardır. Bu kiĢiler, aynı zamanda “darlıktan ferahlığa” da kavuĢarak 

mutlu bir son yaĢamıĢlardır. Kahramanların hepsi hikâyelerin sonunda her türlü 

engeli aĢarak mutluluğa, özgürlüğe ulaĢmıĢlardır. ġâpûr, hapsedildiği yerden veziri; 

„Aynü‟l-ehil ise „Acûz sayesinde kurtulmuĢtur. „Acûz da Zeyb‟in yanında yıllar 

süren esaretine „Aynü‟l-ehil‟in desteğiyle son vermiĢtir. 

 3.7.5. İnsan Özelliği Gösteren Hayvanlar 

 Behişt-âbâd‟da daha önce de belirttiğimiz üzere iki hayvan hikâyesi vardır. 

Bu hikâyelerde rol alan hayvanlar at, aslan ve geyiktir. Hayvanların hepsine yer yer 
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insana ait birtakım özellikler yüklenmiĢtir. Öncelikle bu hayvanların hepsi 

konuĢturulmuĢ; ardından hayvanlara muhakeme etme gücü ve doğruyu yanlıĢtan 

ayırabilme yetisi verilmiĢtir. Yine mesnevide, hata yaptığını anlayan at ile yavru 

geyiğin piĢman olması; bunların hakikati bulmalarında aslan ile olgun geyiğin 

rehberlik yapması, insana ait özelliklerin hayvanlara aktarılmasına örnek teĢkil 

etmektedir.  

4. Mesnevide Adı Geçen Kişilikler 

4.1. Dinî- Tasavvufî Kişilikler  

 Âsaf: Hz. Süleyman‟ın sadık, iĢ bilir, tedbirli, anlayıĢlı ve zeki veziridir. Hz. 

Süleyman‟ın kâtipliğini de yapan Âsaf, söz bilir kiĢiliğinden dolayı BehiĢt-âbâd‟da 

kullanılmıĢtır. Mesnevinin kahramanlarından vezir, bu özelliği dolayısıyla Âsaf‟a 

benzetilmiĢtir.   

Olduḳça ol Āṣaf-ı suḫan-sāz  

Firdevsī-i naẓm-ı ḳıṣṣa-perdāz  (692) 

  

 Cibrîl: Hz. Peygamber‟e Miraç‟ta arĢa kadar eĢlik eden dört büyük haberci 

melekten biridir. Mesnevide, peygamberin Cebrail‟le birlikte Kudüs‟e ulaĢtığı 

söylenmiĢtir.  

Cibrīl ile ol melek-ḫaṣā’il 

Çün oldı ḥarīm-i Ḳudse vāṣıl  (121) 

 

 Dört Halife: Mesnevinin na„t bölümünde isimleri geçen Ġslam‟ın bu dört 

halifesinin Müslümanlarca kendilerine verilen ünvanları isimleriyle birlikte 

zikredilmiĢtir. Hz. Ebu Bekir ilk defa Hac emîrliği yapan kiĢi olması hasebiyle emîr; 

Hz. Ömer adaletiyle meĢhur olmasından dolayı âdil; Hz. Osman olgunluğu, güzel 

ahlakı sebebiyle kâmil; Hz. Ali ise cesareti sebebiyle dîlîr sıfatlarıyla taltif edilmiĢtir.   

Bū-Bekr ü ‘Ömer emīr [ü] ‘ādil 

‘Oẟmān u ‘Alī dilīr ü kāmil   (90) 
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 Hz. Muhammed (sav): Mesnevinin na„t ve miraciyye bölümlerinde Hz. 

Peygamber‟in zatı övülmüĢ, mucizeleri anlatılmıĢtır. ġairin, Hz. Muhammed için 

kullandığı sıfatlardan bazıları Ģunlardır: Fahr-i Kâinât, Medâr-ı „Âlem, Sâlâr-ı 

Harem, Resûl-i Ekrem, Sultân-ı Rüsûl, Gülzâr-ı Nübüvvet ü Risâlet, Rehber-i 

Sa„âdet, Maḥrem-i Bezmgāh-ı Vaḥdet, Maḥbūb-ı Ḫudā.
186

   

  

 Kârûn: Edebiyatımızda zenginlik ve cimriliğin sembolü olan Kârûn, 

Ġsrailoğullarından olup Hz. Musa‟nın kendisine öğrettiği ilm-i kimyâyı kötüye 

kullanıp büyük bir servetin sahibi olmuĢtur.
187

 Mesnevide de Karun‟un haksız elde 

ettiği zenginliğine bir beyitle iĢaret edilmiĢtir:  

Bī-sa‘y u ṭaleb miẟāl-i Ḳārūn  

Bir gence irişdi anda medfūn  (345) 

 

 Ümmü Hânî: Hz. Ali (r.a.)nin ablasıdır. Hz. Peygamber, Mirac hadisesinin 

gerçekleĢtiği gece Ümmü Hânî‟nin evinde misafir olarak kalmaktaydı ve Cebrâil 

buraya gelerek O (sav)‟nu uyandırmıĢ ve miraca davet etmiĢtir. Pek çok mesnevinin 

miraciyyesinde olduğu gibi Behişt-âbâd‟da da bu vesile ile Ümmü Hânî‟nin ismi 

anılmıĢtır.
188

 

Mihmān-serā-yı Ümmü Hānī 

Āsūde-serīr-i mihribānī   (114) 

 

4.2. Tarihî- Efsanevî ve Kişilikler 

 Behrâm: Hem Ġran‟ın eski hükümdarlarından birinin hem de kahramanlığın 

sembolü olan Merih gezegeninin adı olması sebebiyle edebî metinlerde sıkça anılır. 

Behişt-âbâd‟da ise Mirâc‟da yaĢanan hadiselere göndermede bulunmak amacıyla Hz. 

Peygamber‟in yüce iltifatının gökyüzü kumandanı Behrâm‟ı bile kul ettiği söylenir.   

                                                           
186

  Hz. Peygamber‟in isim ve sıfatları için bk.: Emine Yeniterzi, Divan Şiirinde Na„t, Türkiye Diyanet 

 Vakfı Yay., Ankara 1993, s. 161- 202. 
187

  Ġskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay., Ġstanbul 2004, s. 258. 
188

  Metin AkkuĢ, Divan Şiirinde İnsan I- Dinî Kişilikler, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 

 Yay., Erzurum 2000, s. 169. 
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Gözden geçirüp bu ṣābitātı 

Behrāmı ḳul itdi iltifātı  (128) 

  

 Behmen ya da Erdşîr: ġahnâme kahramanlarından olan Behmen‟in yüz on 

iki yıl saltanat sürdüğü kaydedilmektedir. Divan Ģiirinde çoğu zaman yiğitliği söz 

konusu edilir. Behişt-âbâd‟da 723. ve 1160. beyitlerde adı geçmekle birlikte herhangi 

bir özelliği vurgulanmaz.   

 Cem: PîĢdâdî sülalesinin dördüncü hükümdarı olan Cem, rivayetlere göre 

yedi yüz yıl hükümdarlık yapmıĢtır. CemĢîd adıyla da bilinir. ġarabı ilk defa bulduğu 

söylenilen Cem, kaynaklara göre Nevrûz‟u da yılbaĢı olarak kabul eden ilk kiĢidir. 

Klasik Türk Ģiiride hem dünyevi hem de uhrevi içki meclislerinin düzenleyicisi 

olarak bilinir ve en çok bu bağlamda kullanılır.
189

 

Bir cāmla dil-firīb-ḫurşīd  

Olmış çemen ülkesinde Cemşīd  (220) 

 

Destinde ṭolu piyāle çün Cem  

Olmış yine dil-pesendüñ ‘ālem  (222) 

 

Bir bezm-i ṣafā ki ṣayt-ı cāmı  

Bezm-i Cemden virür peyāmı  (311) 

 

Pāyāna irüp o meclis-i Cem 

Şeh-zāde-i nāzenīnüñ ol dem  (385) 

 Dârâ: Ġran‟ın en azametli padiĢahları arasında gösterilen Dârâ, rivayetlere 

göre Ġskenderle üç savaĢ yapmıĢ ama hiç birinde muvaffak olamamıĢ; Ġskenderle 

barıĢ yapacağı bir sırada kendi hizmetçileri tarafından öldürülmüĢtür. Dârâ, yiğitliğin 

                                                           
189

  Nimet Yıldırım, Fars Mitolojisi Sözlüğü, Kabalcı Yay., Ġstanbul 2006, s. 204; Gencay 

 Zavotçu, Divan Edebiyatı Kişiler-Kişilikler Sözlüğü, Aydın Kitabevi, Ankara 2006, s. 88- 89; 

 Pala, age., s. 86- 87. 
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sembolüdür ve divan Ģiirinde pek çok Ģair tarafından bu yönüyle telmihte bulunulan 

bir kiĢidir. Behişt-âbâd‟da Dârâ ve Dârâb adlarıyla anılmıĢtır.
190

   

Ṣalmış çemene şükūh Dārā 

La‘līn-ḳadeḥ ile gülşen-ārā   (219) 

 

Her biri miẟāl-i genc-i Dārā  

Bir künc-i nihānı ḳıldı me’vā  (496) 

 

Ol ġayret-i Erdşīr ü Dārāb  

Genc ü sipehe olup ẓafer-yāb  (1160) 

 İskender: M.Ö. III. yüzyılda yaĢayan Büyük Ġskender lakabıyla anılan 

Makedonyalı meĢhur padiĢahtır. Behişt-âbâd‟da kudretine ve yedi iklimi gösteren 

aynasına telmihte bulunulmuĢtur.
191

   

İskender-i rūzgār sensin  

Şāhen-şeh-i nāmdār sensin   (165) 

 

Ol bezme sezādur itse sāġar 

Āyīnesini eger Sikender    (312) 

 Hûşeng: ġehnâme‟de adı geçen, yiğit ve zeki bir kahramandır. Kiyumers‟in 

torunu olan HûĢeng kırk yıl hükümdarlık yapmıĢ ve tüm dünyayı dört baĢı mamur bir 

hale getirmiĢtir.
192

 

 Peşeng: Bazı rivayetler, Efresyab‟ın babası ya da oğlu bazıları ise 

Menûçehr‟in babası ya da Tûs‟un damadı olduğunu söylemektedir.
193

 HuĢeng ve 

PeĢeng kahramanlıklarından dolayı Behişt-âbâd‟da anılmıĢlardır.  

Ey der-ḫur-ı dīhīm ü sezā-yı evreng 

V'ey ḫāk-i rehi tāc-ı Peşeng u Hūşeng  (178) 

                                                           
190

  Yıldırım, age., s. 233; Zavotçu, age., s. 103. 
191

 Pala, age., s. 236- 237. 
192

 Zavotçu, age., s. 230.  
193

 Yıldırım, age., s. 565. 
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 Rüstem ya da Tehemten: Olağanüstü özellikler taĢıyan Rüstem, Ġran 

hükümdarlarının en görkemlilerindendir. Dedesi Sam, babası Zâl‟dir. Klasik Ģiirde 

savaĢ ve mücadelenin simgesi olarak anılır.
194

 

Peygār-ı ḥiṣāra her ṭarafdan 

Çün Rüstem ü Behmen ü Tehemten  (723) 

 Nūşīn-revān: (bk.: ġahıs Kadrosu) 

 

4.3.Sanatkâr ve Bilgin Kişilikler 

 Bihzâd: Divan Ģiirinde ressamlığıyla ün yapmıĢ bir sanatçı olarak anılır. 

Genellikle Bihzâd‟ın resimleri ile âĢıkların sevgilileri mukayese edilir. Bihzâd, 

Behişt-âbâd‟da iki yerde geçer. Olay örgüsünde ġâpûr‟u ele veren kiĢinin nakkaĢlığı 

Bihzâd‟a benzetilir.
195

  

Naḳşın ki anuñ miẟāl-i Bihzād  

Ṭarḥ eylemiş idi anda üstād   (579) 

 

Ḥālā bu velīmenüñ o naḳḳād  

Naḳşın çıḳarur miẟāl-i Bihzād  (590) 

 Erjeng: Çin‟in ünlü ressamlarından Mânî‟nin resimlerini topladığı külliyata 

Erjeng denir. Klasik Ģiirde genellikle Ģairler tarafından çizilen sevgili portreleri, 

nakıĢlar Erjeng‟le kıyaslanır.
196

  

Pür-naḳşla kim görindi gül-reng 

Ḥayretde ḳalur hezār Erjeng   (182) 

 

 Felâtun: Divan Ģiirinde akıl ve zekânın bir temsilcisi olarak anılan ünlü 

Yunanlı filozoftur. M.Ö. IV. asırda yaĢayan Eflâtun, felsefi düĢünceleriyle birçok 

                                                           
194

 Pala, age., s. 382; Yıldırım, age., s. 592; Zavotçu, age., s. 417. 
195

  Zavotçu, age., s.67. 
196

  Pala, age., s. 140. 
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Ġslam âlimine ve filozofuna akıl hocalığı yapmıĢtır. Behişt-âbâd‟da kahramanlardan 

vezir, zekâsı dolayısıyla Eflatun‟a teĢbih edilmiĢtir.
197

  

Ṭurmaz yine ol Felāṭun-eṭvār 

Mirżāyı müdām iderdi tīmār   (535) 

 

 Firdevsî: Ġran‟ın milli Ģairidir. Firdevsî, Ġran‟ın geçmiĢiyle ilgili sözlü 

rivayetleri toplayarak Ġran tarihinin en büyük eserlerinden Şâhnâme‟yi kaleme 

almıĢtır. Klasik Ģiirde Ģairler genellikle kendilerini Firdevsî‟ye benzetirler. Behişt-

âbâd‟da ġâpûr‟un veziri kıssalar anlatması cihetiyle Firdevsî‟ye benzetilir.  

Olduḳça ol Āṣaf-ı suḫan-sāz  

Firdevsī-i naẓm-ı ḳıṣṣa-perdāz  (692) 

 

 Mânî: Çin‟in en meĢhur nakkaĢ ve resim sanatçısı olmasının yanında 

Maniheizm denilen karma bir dinin de kurucusudur. Behişt-âbâd‟da ismi resimle 

alakalı olarak iki yerde geçmektedir.
198

  

Eylerdi o Mānī-i seḥer-kār 

Levḥ-i dile naḳş-ı ḥīle her bār  (695) 

 

Geh naḳşa o hem sirişt-i Mānī 

Şāpūra baḳup gehī nihānī   (580) 

 

4.4. Diğer Kişilikler 

 Kays ve Leylâ: Kays‟ın diğer adı Mecnûn‟dur. Gerçekten yaĢayıp 

yaĢamadığı tartıĢma konusudur. Leylâ vü Mecnûn hikâyelerinin baĢrol oyuncusu olan 

Kays, divan Ģiirinde âĢığın sembolüdür. ġairlerin çizdikleri âĢık portreleri ya 

Mecnûn‟a benzer ya da Mecnûn‟dan kat be kat üstün olan hayalî bir aĢığa. Leylâ ise 

                                                           
197

  Fahrettin Olguner, “Eflâtun”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 10, Ġstanbul 1994, s. 469; Pala, age., s. 

 135. 
198

 Pala, age., s. 297; Zavotçu, age., s. 307; Yıldırım, age., s. 501. 



108 
 

 

maĢuğun simgesidir. Mecnûn‟a yüklenilen anlamların aynısı Leylâ için de geçerlidir. 

Behişt-âbâd‟da „Aynü‟l-ehil‟in hikâyesinde bu kiĢiliklerin isimleri hatırlatılmıĢtır.  

Olmazdı miẟāl-i Ḳays u Leylā  

Ülfetlerine ḳıyās aṣlā    (767) 

 

Bir Leylī vü şek çü Ḳays nā-şād 

O ṣāf-cemīlin eyleyüp bād   (773) 

 

5. Ayet ve Hadisler 

 Behişt-âbâd, dinî-tasavvufî bir muhtevaya sahip olmadığı için eserde ayet ve 

hadislerin sayısı oldukça kısıtlıdır. ġair, yalnızca giriĢ bölümünde yer alan, hamdele, 

tevhit, na‟t ve mi„raciyye kısımlarında hem tam ve nâkıs hem de lâfzen ve manen 

ayet ve hadis iktibaslarına yer vermiĢtir. Eserde yer alıĢ sırasına göre ayet ve hadisler 

aĢağıya alınmıĢtır. 

 

5.1. Ayetler 

a. هوالاول والاآ خر....  “O, ilktir, sondur….” (Hadîd 57/ 3). 

Ey cevher-i ẕātı evvel āḫir 

Āyīne-i ‘ālem-i meẓāhir   (23) 

 

b. رفيع ادلرجات ذوالعرش “Dereceleri yükselten, arĢın sahibi Allah (cc.)…” 

(Mü‟min 40/ 15) Mesnevide bu ayete Allah‟ın Râfi„ ismiyle iĢaret 

edilmiĢtir. 

   Ey Rāfi‘-i nüh revāḳ-ı nīlī 

Her cüz ü küle viren tesellī   (24) 

 

c.   وما ارسلناك الا رمحته للعاامني “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik.” (Enbiya 21/ 107) 

   

  Ey şāh-ı serīr-i ‘öẕr-ḫāvhī 
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   ‘Ālemlere raḥmet-i İlāhī   (75) 

 

d. وانشق اللمر “… ve ay yarıldı.” (Kamer 51/ 4) Kendisinden mucize 

göstermesini isteyen Mekkelilere karĢı Hz. Muhammed, parmağıyla aya 

iĢaret ederek onu iki parçaya bölmüĢtür. Fasîh, bu mucizeye Ģöyle 

göndermede bulunmuĢtur:   

İlzām ola tā ki ḫaṣm-ı cāmid 

Şaḳḳ-ı ḳamer oldı iki şāhid    (91)   

 

5.2. Hadisler 

a.  خمفيًا فأ  حببت آ ن ُآعرف خفللت اخلق ال ُآعرفكنت كزًنا  “Ben gizli bir hazine idim. 

Bilinmek istedim ve halkı yarattım.”
199

 Bu hadis-i kudsî, Behişt-âbâd‟ın 

ilk baĢlığında iktibâs edilmiĢ ve burada da anlamı verilmiĢtir.  

 

b.  كلب امُل من مر آ ت هللا  “Müminin kalbi Allah‟ın aynasıdır.” Bu hadisin, 

“Müminin kalbi, Allah‟ın evidir. Müminin kalbi, Allah‟ın arĢıdır. 

Müminin kalbi, Allah‟ın hazineleridir.” gibi farklı Ģekilleri de vardır.
200

  

Hadis, mesnevinin ikinci baĢlığında geçmektedir. 

 

c. لوالك "Sen olmasan, sen olmasan; felekleri yaratmazdım.” anlamındaki 

hadisten alınan bu ibare Ģu beyitte kullanılmıĢtır: 

Nūr-ı dil-i ḳudsiyān-ı eflāk 

Şāhen-şeh-i taḫtgāh-ı “levlāk”  (74) 

 

 

 

 

                                                           
199

  El-Aclûnî, Keşfü‟l-Hafâ, C. II, s. 121. 
200

  El-Aclûnî, age., C. II, s. 91. 
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B. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

1. Vezin   

 Behişt-âbâd, aruz vezninin hezec bahrinden “Mef„ûlü Mefâ„ilün Fe„ûlün” 

kalıbıyla yazılmıĢtır. Türk edebiyatının en önemli mesnevilerinden olan Fuzûlî‟nin 

Leylâ vü Mecnûn‟u, Nâbî‟nin Hayrâbâd‟ı, ġeyh Gâlib‟in Hüsn ü Aşk‟ı da aynı 

kalıpla kaleme alınmıĢtır. Bu kalıpta bazen bir hece düĢmesi meydana gelir; üçüncü 

hecedeki “–lü” ile dördüncü hecedeki “–me” sesleri birleĢerek “–lün” kapalı hecesini 

oluĢturur ve vezin “Mef„ûlün Fâ„ilün Fe„ûlün” Ģeklini alır. Bu hadiseye sekt-i melih 

denir.
201

 

 Özellikle Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerin bol olduğu mesnevilerde bu 

kalıbı uygulamak daha kolaydır. Behişt-âbâd‟da da Arapça ve Farsça kelimelerin 

üstünlüğü söz konusudur. Dolayısıyla Ģair, bir anlamda eseri için uygun bir vezin 

seçmiĢtir denilebilir. 

 Mesnevide farklı nazım Ģekilleri bulunmaktadır. Bunlarda veznin de değiĢtiği 

görülür. Eserdeki 1 kıt„a “Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün”; 1 nazm ve eserin 

sonunda yer alan tarih manzumesi “Fe„ilâtün Fe„ilâtün Fe„ilün” kalıbıyla yazılmıĢtır. 

Ayrıca Behişt-âbâd‟da toplam 26 rubâ„î vardır. Bu rubâ„îlerde kullanılan aruz 

kalıpları ise Ģöyledir: 

I., II., III., IV., IX., XIII., XIV., XVIII. ve XXII. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

V. Rubâ‘î 

Mef„ûlün Mef„ûlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlün Mef„ûlü Mefâ„îlü Fe„ûl 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fe„ûl 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fe„ûl  

                                                           
201

  Haluk Ġpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yay., Ġstanbul 2002, s. 195. 
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 VI. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

  

VII., X. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl 

  

VIII., XII., XVII., XIX., XXI., XXIII ve XXIV. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

  

XI. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

 

XV., XX. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  
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XVI. ve XXV. Rubâ‘î   

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl 

 

XXVI. Rubâ‘î 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„  

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlü Fe„ûl 

Mef„ûlü Mefâ„îlü Mefâ„îlün Fa„ 

 

 Yukarıda da belirttiğimiz üzere Ģair, eserin dili ile uyumlu bir aruz kalıbı 

kullanmıĢtır. Bu sebeple ifadelerini aruza uydurmakta pek zorlanmamıĢtır. Eserde 

yer yer ahengin aksadığı dizelere rastlansa da mesnevinin geneline baktığımız da 

akıcılığın sağlandığı söylenebilir.  

 Behişt-âbâd‟da Ģiir dili için göze çarpan ufak tefek vezin kusurları ile Ģairin 

özel olarak yaptığı birtakım vezin tasarrufları göze çarpmaktadır. Bunlara maddeler 

halinde bakacak olursak: 

 I. ġairler için en affedilmez vezin kusuru olarak görülen zihafa eser boyunca 

çok az mısrada rastlanır. Bunlarında hemen hepsini kelime sonlarında bulunan nispet 

î‟leri ve uzun ünlü ile biten heceler oluĢturur. Ayrıca bazı kelimelerin ilk hecelerinde 

bulunan uzun ünlülerde de zihaf yapılmıĢtır:  

Ey ṭūṭī-i şūḫ-ı meclis-ārā 

Mi‘rāc-ı Nebīde ol şeker-ḫā   (105) 

 

Ol rü’yet ü ol tecellī-i ẕāt 

Güncāyiş ide ḫayāle meh-tāb  (137) 
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Firdevsī-i kilk-i meclis-ārā 

Evṣāfuñ ider bu gūne imlā   (159) 

 

Olduḳça ol āṣaf-ı suḫan-sāz  

Firdevsī-i naẓm-ı ḳıṣṣa-perdāz  (692) 

 

Eylerdi o Mānī-i seḥer-kār 

Levḥ-i dile naḳş-ı ḥīle her bār  (695) 

 

Cem‘olsa simāṭı üzre gāhī  

Müstaġnī iderdi zād-ı rāhı   (701) 

 

Bu gerçi reh-i ḥīlede ber-pā 

Seyr ü seferinde ḳayṣer ammā  (703) 

 

Her deşt virür oldı püşte püşte 

Bir nāsī esīr ü pīri küşte   (711) 

 

Maṭrānla ol güşāde-meşreb  

Hem-zānū-yı ṣoḥbet oldı ol şeb  (749)  

 

Çün o hümā-yı leṭāfet-engīz 

Tev’emdür aña çemende şeb-dīz  (203) 

 

Şeh-zāde o nā-mecūsī ammā 

Cām-ı heves itdi mest ü şeydā  (272) 

 

Ey burc-ı ḥaḳīḳat āfitābı 

Ol ġonca-pūzenden al niḳābı  (331)  
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 II. Mesnevi boyunca en çok karĢılaĢılan aruz uygulaması Ģüphesiz imaledir. 

ġair, pek çok mısrada imale yapmıĢtır. Ġmalelerin olmadığı mısralar ise genellikle 

Farsça tamlama ve ibarelerden kurulmuĢtur: 

 Ey kilk-i güher-feşān-ı ma‘nā 

   V’ey bülbül-i gülsitān-ı ma‘nā  (10) 

 

   Her ḳatreñi baḥr-ı pür-güher ḳıl 

Her gevheri zīb-i tāc-ı ser ḳıl  (15) 

 

Sālār-ı ḥarem medār- ı ‘ālem 

Sulṭān-ı rüsul Resūl-i Ekrem   (70) 

 

Hengām-ı seḥer ki şāh-ı ḫāver  

Zerrīn-külāhın itdi ber-ser   (390) 

 

Ey ḳuvvet-i ḳalb-i ceyş-i ḳayṣer  

V’ey merd-i maṣāff ey dilāver  (761) 

 

 İmaleler, daha çok Farşça tamlamalarda görülmektedir. Bu imalelerin bir 

kısmı mısralar arasında paralelizme katkı sağlayıp ritmi ve ahengi arttırdığı için göze 

ve kulağa hoş gelmekteyken diğer bir kısmı ise ritmin aksamasına sebep olmuştur: 

Ol bāde ki āteş-i derūndur 

Berḳ-efgen-i ḫırmen-i sükūndur  (57) 

 

Şeh-zāde-i gevher-i yegāne 

Üstād-ı yegāne-i zamāne   (265) 

 

Rāy-ı keremüñ idüp meh-i nev 

Ṣalduñ dü cihāna nūr u pertev  (28) 

 

 Ebr-i keremüñle buldı revnaḳ  
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Ger ġonca vü ger gül-i muṭabbaḳ  (39) 

 

Ammā ki o nāme-i güherbār 

Bu vechle buldı zīb-i ruḫsār   (667) 

 

Nūr-ı nigeh ol sürūr-ı sīne 

Meyl itdi ġazāl-beççesine   (953) 

 

 Ẕikr olsa n'ola şarāb u dil-ber  

 Ḫvān-ı suḫana nemekdür anlar  (1211) 

 

 Türkçe kelimelerde de imale yapıldığı görülmektedir. Fakat bu tür imaleler 

genelde kök ve gövdelere gelen eklerde ya da kelimelerin son hecelerinde söz 

konusudur. Nadir de olsa kelime baĢı ve ortasında bulunan hecelere de imale 

uygulanmıĢtır: 

Olmasa eger güneş żiyāsı 

Rūşen mi olurdı mehliḳāsı   (76) 

 

Sensin bu yola delīl-i rūşen 

Naṣṣ ile mübeyyen ü müberhen  (87) 

 

Bülbül gibi bu çemende yine 

Başla naġamāt-ı dil-nişīne   (104) 

 

Didüm ki idem ben anı taḳrīr 

Esmā’-i şükūfesini taḥrīr   (177) 

 

Gül gibi idüp hezārı şeydā 

Gül-rū çemene bıraḳdı ġavġā  (187) 
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Żımnında olan nihān ẓāhir  

Olmasa eger ki bār-ı ḫāṭır   (327) 

 

Ḳandīl-i künişt o pīr-i rūşen  

İtdi aña ḥücresinde mesken   (523) 

 

 III. ġair, Behişt-âbâd‟da medli hecelerin kullanımına olabildiğince özen 

göstermiĢtir. Vezin gereği medli hece var ise ulamalı durumlar hariç çoğu yerde med 

yapmayı ihmal etmemiĢ ve böylece hecelerin en uygun ses değerlerini yakalamasına 

fırsat vermiĢtir: 

Bir gevhere āb u tāb virdüñ 

Āḫir aña ıżṭırāb virdüñ   (25) 

 

Eşcārını sāyedār ḳılduñ  

Hem-meşreb-i cūybār ḳılduñ  (38)  

 

Bir cāmla dil-firīb-ḫurşīd  

Olmış çemen ülkesinde Cemşīd  (220) 

 

Eyyāmla pāy-ı taḫt-ı ḳayser  

Çün oldı ḳarārgāh-ı dāver   (495) 

 

Zerrīn-licām u zīn-i berter  

Esbāb-ı diger belā-yı dīger   (839) 

 Türkçe kelimelerde neredeyse hiç med yapılmamıĢtır. Yalnızca Ģu üç beyitte 

vezni kurtarmak için “var” kelimelerinde mede baĢvurulmuĢtur: 

Süstī-i ten-i nizār bende  

Bu ża‘f-ı baṣar ki var bende   (1112) 

 

Ben ḫāke senüñle var māni‘  

Hem-rāhlıġa hezār māni‘  (1113) 
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Didi aña ey bülend-himmet  

Çün sende bu deñlü var ḳudret  (1118) 

 Aruzun genel kaidelerinden biri olan fakat çoğu Ģairin pek ciddiye almadığı 

“nun-ı sâkin”lerle biten kelimelerde med yapılmaması kuralına Behişt-âbâd‟da bazen 

uyulmuĢ bazen de uyulmamıĢtır. AĢağıda verilen ilk dört beyitte nun-ı sâkinlerde 

med yokken diğer örneklerde vardır: 

Hem ol güher-i girān-bahāya  

Luṭf u kerem itdi bī-nihāya   (138) 

 

Efser-şiken-i muḫālifānsın  

Şāhen-şeh-i a‘ẓam-ı cihānsın  (161) 

 

Çün ḫusrev-i ḫāver-i pür-envār 

Ṭutmış çemeni seḥer cihāndār  (230) 

 

Tāc-ser-i iftiḫārı şehler 

Zerrīn-kemerān zer-külehler   (321) 

 

Ol dem o mekāndan münezzeh 

İdrāk u nişāndan münezzeh   (135) 

 

 Her luṭf u kerem ki itdi bī-çūn 

 Biñ cānla oldı gerçi memnūn  (140) 

 

Ḥayrān olup o ḥāle ḳayṣer  

Şükrāne niẟār ḳıldı gevher   (608) 

 

Ey māder-i mihribān sensiz 

Bir ān olımaz bu cān sensiz   (1014)  
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 IV. Behişt-âbâd‟da ahengi arttıran unsurlardan biri de ulamalardır. Eserin 

genelinde ulamalara sıkça tesadüf edilmektedir:   

Her şīb ü firāzı gülşen itdüñ 

Ārāmgeh ü nişīmen itdüñ   (34) 

 

Bir ‘āleme irdi kim ṭarabnāk  

Bī-tāb olur anda ‘aḳl u idrāk   (133) 

 

‘Adlüñdür iden cihānı ma‘mūr  

Nāmuñdur iden zamānı mesrūr  (166) 

 

Devletden o tācdāra her gāh  

Dād u dihiş olmış idi dil-ḫvāh  (340) 

 

Ḥükm eyledi kim o şaḫṣ-ı mestūr  

Şāpūrdur ol bu naḳş-ı şāpūr   (584) 

 

 V. Eserde “rezm, bezm, Ģekl, nakĢ” gibi bazı kelimeler vezin gereği Türkçe 

söyleyiĢe uygun bir Ģekilde açılarak okunmuĢtur: 

‘Aşḳ u ṭaraba idince āheng  

Raḳṣ itdi bezimde cām-ı gül-reng  (316) 

 

Hengām-ı rezimde ol ẓafer-kīş 

İtmişdi hezār şāhı dil-rīş   (437) 

 

Tebdīl-i şekil o merzbūma 

Sevdā-yı ‘azīmet itdi Rūma  (445) 

 

Ya‘nī ki bu cām ider ki taḳrīr  

Olmış o naḳış ki bunda taṣvīr  (587) 
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Neyler o bezimde bāde vü mül 

Peymānesi ola lāle vü gül  (1210) 

 

 VI. Yine çoğu edebî metinde karĢımıza çıkan vezin tasarruflarından biri olan 

hece düĢmesi yolu ile kelimeleri birleĢtirerek okuma Behişt-âbâd‟da da vardır. 

Bunun örneklerini aĢağıda koyu punto ile belirtilen kelimelerde görmekteyiz: 

Ey der-ḫur ṣad gūne-i iġrād-ı celīl  

V'ey gevher-zībā-yı bünāgūş-ı ḫalīl  (65) 

 

Her yār-ı çehār-gāne k'anlar  

Erkān-ı şerî‘at oldı yekser   (92) 

 

K'ey serv-i çemensitān-ı rif‘at 

Ṭūr kim saña ṭutdı yüz sa‘ādet  (116) 

 

Ey ḫusrev-i Cem Cenāb-ı ‘ālem 

V'ey ẓıll-i Ḫudā şeh-i mükerrem  (160) 

 

Olsa n'ola ol le’āl-i hikmet 

Pīrāye-i efser-i sa‘ādet   (330) 

 

Cā’iz k'ide bu muḥibb-i rūşen  

Ḫāk-i der-i ḳayṣeri nişīmen  (654) 

 

Gerd-i süm-i raḫş-ı leşkerinden 

İtsem n'ola çeşm-i cānı rūşen  (658)  

 

İrdi yolı bir maḥalle nā-çār  

K'itmişdi şikāf-ı seyl-i kühsār  (1004) 
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 VII. Mesnevide kullanılan aruz kalıbına has bir durum olan “sekt-i melih”e 

eser boyunca pek rastlayamamaktayız. AĢağıdaki beyitlerin koyu puntolu mısraları 

bu uygulamaya verilebilecek nadir örnekler arasındadır: 

Ṣalmış çemene hezār āşūb  

Zībā çü gül-‘iẕār-ı maḥbūb   (297) 

 

 

Bir bezm-i ṣafā ki ṣayt-ı cāmı 

Bezm-i Cemden virür peyāmı  (311) 

 

Pes ḳayṣer ḫāna zād-ı ālām  

Me’mūrını itdi cümle itmām   (1182) 

 

2. Kafiye 

 Kafiye ve redif klasik Ģiirde ahengi/ses uyumunu sağlayan vazgeçilmez 

ögeler arasındadır. Bazı Ģairler için kafiye ve redif Ģiir metninin tamamından da 

önemlidir. Bazen Ģairin vurgulamak istediği hayal, his ve tefekkürün tüm 

sorumluluğu tek baĢına kafiye ve redifin üstüne kalabilmektedir. Özelllikle gazel, 

kaside ve mesnevi dıĢındaki diğer nazım Ģekilleri için bu unsurların önemi daha da 

büyüktür. Dolayısıyla Ģunu söyleyebiliriz ki bir Ģairin iyi bir söz ustası olabilmesi ve 

hafızalarda yer edinebilmesi için kafiye ve redifi olabildiğince titiz bir Ģekilde 

kullanması gerekir. 

 Mesnevilerde kafiye uygulaması, beyitler arası kayıtsızlık söz konusu olduğu 

için birçok nazım türüne göre daha kolaydır. ġairler genellikle mesnevilerinde göz 

için kafiye uygulamasını tercih etmiĢlerdir. Usta Ģairler, hacimli bir mesnevide bile 

hemen hiç hata yapmazken, ikinci sınıf Ģairlerin çok küçük mesnevilerde aĢırı 

derecede hatalar yaptıkları görülmüĢtür. 

 Bir mesnevide hem Ģekil hem de ahenk açısından önemli bir yer teĢkil eden 

kafiye ve redif konusunun hakkıyla anlaĢılabilmesi için değerlendirilen edebî metnin 

genel kanaat oluĢturabilecek bir kısmının incelenmesi gerekir. Bu bağlamda Behişt-
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âbâd üzerine yaptığımız incelemede elde ettiğimiz sonuçları ortaya koyarak Ģairin 

kafiye konusundaki artı ve eksilerini belirtmeye çalıĢacağız. 

 I. Eserde mesnevi nazım Ģekliyle tertip edilen 1168 beyit incelenmiĢtir. Bu 

beyitlerde kafiye yapılan kelimelerin dilleri Ģu Ģekildedir: 

I. Mısra II. Mısra Beyit Sayısı 

Farsça Farsça 389 

Arapça Arapça 357 

Farsça Arapça 165 

Arapça Farsça 119 

Türkçe Türkçe 20 

Tablo 7 

 Geri kalan beyitlerdeki kafiyeler ise bir mısraı Türkçe, Farsça ve Arapça kök 

ya da gövde olan kelimeler ile diğer bir mısraı yine bu dillerin kelimelerine getirilen 

Türkçe çekim ekleri ile sonlanan kelimeler arasında yapılan karıĢık kafiyelerden 

oluĢmaktadır. Bu kafiyelerin ahengi olumsuz etkilediği ve zorlamayla yapıldığı 

anlaĢılmaktadır. AĢağıdaki örnekler bu tarz kafiyelerdendir: 

k'anlar/ yekser  92  yine/dil-nişīne  104   

pertevinden/ rūşen  127  eyler/ enver  324   

letāfetinden/ andan  255  anuñ/ mihribānuñ 358 

kem/ bilemem  350  zenden/ andan  376 

sāġar/ diller  358  gülşen/ güherden 418 

anuñ/ ḫusrevānuñ 438  kār-dānı/ anı  475 

ten/ birbirinden  532  leşkerinden/ rūşen 658 

mekānda/ anda 972  ḫun-feşānda/ anda 1021 
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 Ayrıca Ģu 10 beyitte Türkçe bir kelime ile Arapça veya Farsça kelimeler 

kafiyelenmiĢtir: 

sāġar/ beñzer  299   muṭlaḳ/ ancaḳ  371 

üzre/ behre   377   muḥaḳḳaḳ/ ancaḳ  513 

zinhār/ var  549   elde/ maḥalde   769 

nihādı/ adı   779   heb/ müretteb  971 

reh-ber/ göster  986  nizar/ var  1112 

  

 Buraya kadar söylenilenleri bir grafikle yansıtacak olursak Ģöyle bir tabloyla 

karĢılaĢılır:
202

 

 

 

Grafik 1 

  

 Behişt-âbâd‟da dillere göre yapılmıĢ kafiye türlerine aĢağıdaki kelimeleri 

örnek verebiliriz: 

 

                                                           
202

  Grafikte kısaltmaları verilen T, A, F, D harfleri sırasıyla Türkçe, Arapça, Farsça ve Diğerleri 

 anlamına gelmektedir. Ayrıca ilk harf birinci mısraı, ikinci harf ise ikinci mısraı göstermektedir. 

% 33,3

% 30,56

% 1,7

% 14,12

% 10,18

% 0,8

% 9,1

F-F A-A T-T F-A A-F T-A/F D
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Türkçe kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

bulmaz/ olmaz  149  ṣatdum / atdum  349 

yol/ ol   583  yaşdan/ başdan 606 

gitdi/ itdi  843  aldı/ kaldı  845 

yüzinden/ yüzinden 879  olmaz/ kalmaz  942 

kurdum/ oturdum 1031  sen/ ben  1076 

 

 Farsça kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

 perver/ güster  18  reh-ber/ peyem-ber 64 

 şitābān/ tābān  109  zerrīn/ rengīn   174 

zīver/ sāġar  227  ḫānḳāhı/ şāhı   380 

zinhār/ ġam-ḫvār  427  nigūkār/ tīmār  490 

ḫoş-dem/ ḫurrem 647  güftār/ ṭalebkār 755 

huşyār/ bī-dār  823  pūyān/ nümāyān 862 

bī-şūmār/ nāmdār 890  zebān/ civān  907 

ḫīzān/ şitābān  1018  enbāz/ āgāz  1135 

 

Arapça kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

ḥālā/ iḥyā  169  taḳrīr/ taḥrīr  177 

maḥfūz/ maḥẓūẓ 245  ‘ārif/ vāḳıf  279 

ḥālet/ ‘işret  309  hikmet/ sa‘ādet 330 

sālik/ mālik   343  muḥaḳḳaḳ/ muṭlaḳ 366 

ṭal‘at/ ‘adālet  383  müverraḳ/ revnaḳ 397 

te’ḫīr/ tedbīr  467  rāḥat/ ḥācet  487 

himmet/ ġāret  564  mufaṣṣal/ evvel 751 

miḥnet/ ‘azīmet 851  iḳbāl/ fi’l-ḥāl  889 

‘aceb/ sebeb  1048  ma‘ārif/ vāḳıf  1143 
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İlk mısraı Arapça ikincisi Farsça olan kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

‘ayān/ nihān  48  tev’em/ ḫurrem 90 

fi’l-ḥāl/ rū-māl 115  mücevher/ sāġar 180 

bī-bekā/ dil-güşā 249  ammā/ şeydā  272 

nā’il/ ḥoş-dil  360  muḳarrer/ gevher 417 

muḥkem/ ol dem 482  tedbīr/ zincīr  739 

ṣaḥrā/ peydā  835  mu‘tād/ āzād  876 

 

İlk mısraı Farsça ikincisi Arapça olan kelimelerle yapılmış kafiyeler: 

hem-dem/ maḥrem 19  gī’sū/ lü’lü  41 

bī-çūn/ memnūn 141  cihān-gīr/ tesḫīr 218 

yegāne/ zamāne 265  āyīn/ teskīn  348 

ser-ā-pā/ ammā 465  dür-bār/ īẟār  507 

pīre-zāl/ bī-cemāl 798  gülzār/ dīnār  1014   

 

 II. Behişt-âbâd‟da yalnızca bir beyitte kafiye yoktur. Beytin mısra sonlarında 

“müĢâbehetlerinden” ve “biribirinden” kelimeleri bulunmaktadır. 

 III. Kafiye türü açısından Behişt-âbâd‟da tam ve zengin kafiyelerin üstünlüğü 

göze çarpmaktadır. Yarım kafiyeye ise birkaç örnek dıĢında neredeyse hiç 

rastlanılmamaktadır. Cinaslı kafiye örneklerinin de geniĢçe kullanıldığı eserde, tam 

cinastan ziyade nâkıs, lâhik ve mükerrer cinaslar kullanılmıĢtır. Eserdeki kafiye 

çeĢitlerini yansıtması açısından Ģu örnekleri verebiliriz: 

Yarım kafiye örnekleri: 

bulmaz/ olmaz  149  „ālem/ ikdām   435 

ol dem/ pür ġam  815  münḥal/ evvel  837 

devrān/ mesken  1133  ma‘ārif/ vāḳıf   1143 

rif‘at/ sa‘ādet  116  miḥnet/ ḥālet  860 
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Tam kafiye örnekleri: 

ġaflet/ işret   59  ‘ālem/ muḥkem  87 

muḥaḳḳaḳ/ revnaḳ 112  yektā/ ‘ālem-ārā  153 

dil-keş/ meh-veş  266  gevher/ zer   353 

ḳayṣer/ cilve-güster  596  tenhā/ aṣlā   863 

çeşm-i ter/ cilveger  980  muḫtel/ evvel   1149 

 

Zengin kafiye örnekleri: 

cāvidānī/ me‘ānī  17  delīl/ selsebīl   102 

dīdār/ reftār   132  idrāk/ tarabnāk  133 

zerrīn/ rengīn   174  ḫurşīd/ Cemşīd  220 

ḫarīdār/ ṭama‘kār  355  merz u būm/ ḳudūm  491 

tedbīr/ taḳṣīr   616   tafsīl/ taṭvīl   774 

imdād/ āzād   930  āzār/ sitemkār  1095 

 

Cinaslı kafiye örnekleri: 

āḫir/ meẓāhir   23  bāhir/ ẓāhir   29 

kāhil/ kāmil   55  şān/ āşiyān   79 

yine/ dil-nişīne  104  ḳā’īm/ dā’īm   146 

fīruẕ/ meclis-efrūz  223   ṣatdum/ atdum  349 

anı/ nā-tüvānı   635   peççesine/ sīne  953 

āb/ şarāb   1103  şehriyār/ yār   1139 

 

 IV. Her ne kadar Ģiirde/nazımda redif, ahengi sağlayan önemli bir öge olsa da 

Behişt-âbâd‟da çok sık kullanıldığına Ģahit olmamaktayız. Fakat yine de Ģair, zaman 

zaman rediflerden yararlanmıĢtır. Eserde görülen rediflerin büyük bir kısmı çekim 

eki iĢlevindedir. Ara sıra kelime halindeki redifler de dikkati çekmektedir. 

 Ek halindeki rediflerden bazıları Ģunlardır: -duñ 38, -e 134, -dur 190, -uñ 244, 

-sinde 411, -um 630, -ı 779, -di 843, -mıĢ 968.  
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 Kelime halindeki rediflerden bazıları Ģunlardır: ḳıl 15, eyle 64, baĢla 67, üzre 

201, degüldür 550, it 669, bildi 1068. 

 

3. Dil ve Üslup 

 Fasîh Ahmed Dede, eserlerini Mevlevî terbiyesini aldığı yaklaĢık otuz yıllık 

bir dönemde vermiĢtir. Mükemmel düzeyde Farsça bildiği için eserleri tetkik 

edildiğinde ilk bakıĢta Farsça kelimelerle örülü kocaman bir Ģiir dünyası ile 

karĢılaĢılır. PeĢinden aynı Ģekilde Arapça gelir. Ancak Ģair, çok iyi bir Türkçe 

zekâsına da sahiptir. ġairin Türkçe kelimelerle örülü manzumelerinde sarihlik ve 

samimilik havasının insanı hemen sardığı bir Ģiir dili hâkimdir. Bu anlamda özellikle 

onun hacimli Türkçe Divanı baĢtan sona okunduğunda insanı rahatsız edebilecek 

derecede belagat kusurlarına, vezin aksaklıklarına, dili yanlıĢ kullanmadan ileri gelen 

karmaĢıklıklara, üslup bozukluklarına neredeyse hiç rastlanmaz.  

 Fasîh‟in üslubu ve dili üzerine verilen hükümler bugüne kadar genellikle 

Divanı ile mensur eserlerine dayanmaktaydı. Bu çalıĢma ile Fasîh‟e bir de mesnevî 

dili ve üslubu açısından yaklaĢma fırsatı doğdu. Bu noktada Ģunları söylemek 

mümkündür: 

 Behişt-âbâd‟ın giriĢ kısmında yer alan hamdele, tevhid, na„t, miraciyye ve 

padiĢah övgüsünün dili pek çok mesnevide olduğu gibi sanatlı ve ağırdır. Aynı 

Ģekilde ana konunun iĢlendiği bölümde, özellikle kahraman tasvirleri sırasında ağdalı 

bir dil kullanılmıĢtır. Ayrıca Fasîh, eserdeki rubâ„îlerin dilinde de mesnevi nazım 

Ģekliyle yazılan yerlere göre anlaĢılması daha zor bir nazım dili tercih etmiĢtir.   

 Fasîh Dede‟nin hikâye etme üslubu gayet rahattır. Anlatacağı hikâyeyi 

okuyucuyu yormadan tane tane anlatır ve böylece metin ile alıcı arasında samimi bir 

hava oluĢturur. 

 Behişt-âbâd, Farsça ve Arapça kelimelerin ağırlıkta olduğu bir mesnevi 

olmasına rağmet Ģairin üslubu gayet açıktır. Bu yüzden az bir lugat karıĢtırma ile 

mesnevi rahatlıkla anlaĢılabilir. Eser boyunca tamamı Farsça-Arapça kelime ve 

terkiplerle yazılmıĢ beyitler görülmektedir:  
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Ey kilk-i güher-feşān-ı ma‘nā 

   V'ey bülbül-i gülsitān-ı ma‘nā  (10) 

 

Ey ṭurfe kümeyt-i nāz-perver 

   Meydān-ı suḫanda cilve-güster  (18) 

 

Nāzende ḫidīv-i çār-bāliş 

Maḳṣūd u me’āl-i āferīniş   (72) 

 

Şāyeste-i taḫt-ı tācdārī 

Pīrāye-i tāc-ı şehriyārī   (155) 

 

Sūr-ı dem-i nev-bahār yekser  

Pür-naḫl-i muraṣṣa ‘ vü mücevher  (295) 

 

Ser-çeşme-i cümle kān-ı mertā 

Āb-ı ruḫ-ı millet-i naṣārā   (539) 

 Eserde kullanılan Türkçe kelimelerin büyük bir kısmı fiildir. En fazla ol-, it-, 

eyle- yardımcı fiilleri kullanılmıĢtır. Bunun yanında kıl-, di-, bul-, tut-, kal-, düĢ-, sal- 

gibi bazı fiillere de rastlanmaktadır. Çoğu beyit, Türkçe bir fiille anlamını 

tamamlamaktadır. Mesnevide tamamıyla Türkçe söyleyiĢin hâkim olduğu beyitler 

olmamasına rağmen Türkçeye pek de uzak olmayan söyleyiĢler mevcuttur:  

 Ammā ki içinde bīş eger kem  

Hergiz ben anuñ ne var bilemem  (350) 

 

Baş üzre yer eyleyüp vezīre  

Ḫayr ile du‘ālar itdi pīre   (678) 

  

Bildi ki bu derde ol perīşān  

Anuñla bulur bulursa dermān  (688) 
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Söz kim vire istimā‘ı rāḥat  

Minnetdür eger deñilse zaḥmet  (946) 

 Fasîh Dede, eser boyunca birtakım deyimler de kullanılmıştır. Bunlardan 

bazıları aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır:  

Deyim B. Nu Deyim B. Nu 

ḳul etmek 128 gözden geçirmek 128 

yüz yire ḳoymak 368 pāyāna ir- (ayağına gelmek) 385 

naẓardan münfek itmemek 

(gözden ayırmamak) 

494 yüz sürmek 505 

başdan aşmak 606 baş üzre yer eylemek 678 

ḳan aġlamak 735 cāna minnet 737 

serden geçeyazmak 853 çarḫa elek aṣmak 1138 

dil vermek 1192 dāmānını būs itmek 171 

Tablo 8 

 Behişt-âbâd’da arkaik kelimelere yanlızca birkaç kelime örnek gösterilebilir: 

ir-, irgür-, iriş- ur-, kanda, kimesne, koca gibi.  

 1230 beyitlik bu mesnevide, mütekerrir mısralar da göze çarpmaktadır. 380. 

beytin ilk mısraı ile 1888. beytin ilk mısraı; 627. beytin ilk mısraı ile 729. beyitin ilk 

mısraı;  1190. beytin ilk mısraı ile 1195. beyitin ilk mısraı; 279. beytin ikinci mısraı 

ile 591. beyitin ikinci mısraı; 527. beyitin ikinci mısraı ile 681. beytin ikinci mısraı 

aynıdır. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. BÖLÜM 

ÇEVİRİ YAZILI METİN 
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A. Nüshanın Özellikleri 

 Behişt-âbâd‟ın elimizde tek nüshası vardır. Bu nüsha, Ġstanbul 

AraĢtırmaları Enstitüsü Kütüphanesi ġevket Rado Yazmaları numara ġR 

00097‟de kayıtlıdır. Nüshanın özelliklerini daha önce yayımladığımız bir 

makalede
203

 belirtmiĢtik. Makaleden hareketle nüshaya ait bilgileri aĢağıya 

alıyoruz. 

Adı    : BehiĢt-ābād  

Varak Sayısı   : 47  

Yaprak Boyutu  : 210x130(mm)  

Yazı Boyutu   : 145x70 (mm)  

Cilt    : Kahverengi meĢin  

İstinsah Tarihi  : (?)  

Müstensih   : (?)  

Yazı Tarzı  : Ta‟lik hat. Yalnızca söz baĢları kırmızı, diğer 

kısımlar siyah mürekkeple yazılmıĢtır.   

 Nüshanın her yaprağında eğer bölüm baĢlığı ve bir beytin alt alta yazılmıĢ 

iki mısraı yok ise 15 beyit bulunmaktadır. Açık bir hatla yazılan nüshada yazım 

yanlıĢı neredeyse yok denecek kadar azdır. 

 

B. Metin Oluşturmada Tutulan Yol 

 BehiĢt-âbâd‟ın çeviri yazılı metni oluĢturulurken dikkat edilen hususlar 

Ģunlardır: 

1. Metinde aĢağıdaki tabloda gösterilen transkripsiyon iĢaretleri 

kullanılmıĢtır.  

                                                           
203

  Hakan Sevindik, “Fasîh Ahmed Dede‟nin BehiĢt-âbâd Mesnevisi”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat 

 Fakültesi Dergisi, S. 23, Konya 2010, s. 37- 46. 
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2. Yazımda birlik sağlamak ve tutarsızlıkları engelleyebilmek adına 

Arapça ve Farsça kelime, tamlama ve eklerde Ġsmail Ünver tarafından 

yayımlanan makaleye
204

 mümkün olduğunca uyulmaya çalıĢılmıĢtır.  

3. Ḫvāce, ḫvāb, ḫvāhiş örneklerinde olduğu gibi bazı Farsça kelimelerdeki 

“vâv-ı ma„dûle”ler üst simge (
v
) olarak gösterilmiĢtir. 

4. “Düşman-düşmen”, “zamān-zemān”, “tamam-temām” gibi iki farklı 

okunuĢu olan kelimelerde günümüze yakın olan ilk okunuĢ tercih 

edilmiĢtir. 

5. Metinde tamamıyla Farsça olan beyitler vardır. Bunların da çeviri 

yazısı olduğu gibi yapılmıĢtır. Ayrıca bazı Arapça iktibaslar 

                                                           
204

  Ġsmail Ünver, “Çeviri Yazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Ankara Üniversitesi DTCF 

 Türkoloji Dergisi, C. IX, S. 1, 1993, s. 51- 90. 
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mevcuttur. Bu iktibasların orijinal halleri yazılmıĢ ve dipnotlarla 

anlamları verilmiĢtir.  

6. Eserin tek nüshası olduğu için nüsha farklılıkları diye bir Ģey söz 

konusu edilmemiĢtir. Yalnız metin içinde karĢılaĢılan problemler 

dipnotla gösterilmiĢtir.  

7. Mesnevide biri yazmadaki siliklikten; bir diğeri de eksik yazımdan 

kaynaklanan iki yerde okunmayan kelime vardır. Bunlar (…….) 

Ģeklinde gösterilerek dipnotta açıklaması yapılmıĢtır.  

8. Ġsm-i fâil olan “dā’im, ḥā’il,  ḳā’im, mā’il, sā’ir” gibi kelimelerin 

hemzeli okunuĢları kabul edilmiĢtir.  

9. Mesnevide 5, 10, 15 gibi her beĢ beyitte bir numara verilmek suretiyle 

beyitlerin sol taraflarında sayıları gösterilmiĢtir. Ayrıca yine sol tarafa 

varak numaraları da yazılmıĢtır.  

10. Eser boyunca “mihr-bān-mihribān”, “şehr-yār-şehriyār”, “āsmān-

āsumān”, pādşāh-pādişāh” kelimelerinin ikinci; rūzgār-rūzigār, tācdār-

tācidār kelimelerinin de birinci okunuĢları esas alınmıĢtır. 

11. Dürr, sedd, ḥadd gibi aslı medli kelimelerin vezin gereği medli ya da 

medsiz Ģekillerinden biri kullanılmıĢtır.  

12. Nüshada bazen bağlama edatı olan “vav”ların yazılmadığı 

görülmüĢtür. Yazılmayan bu “vav”lar köĢeli parantezlerle [u/ü] 

Ģeklinde gösterilmiĢtir.  

 

 

 

 



133 
 

 

C. METİN 

BEHİŞT-ĀBĀD 

1b 

Şükr ü sipās ol Ḫallāḳ-ı cihāna ki    كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق

 zemzemesiyle gerd-i nāçīzi ḫil‘at-ı ṣūret ü teşrīf-i ḥayāt ile mükellef ü *العرف

müşerref idüp cām-ı ma‘rifetden māye vü bezm-i maḥabbetden vāye iḥsān 

itmişdür 

 

I.** Rubā‘iyye 

1 Medhūş-ı mey-i cām-ı maḥabbet eyle 

Dürdin güher-i tāc-ı sa‘ādet eyle  

Ol meykede-i ‘aşḳa delīl-i rāhum  

Yā Rab baña luṭf ile hidāyet eyle 

 

Vü ḥamd-i bī-ḳıyās ol Ḫudā-yı bī-çūne ki *** ن مرات اهللقلب المؤم  feḥvası üzre 

dil-i erbāb-ı maḥabbeti āyīne-i ẕāt-ı muḳaddesi ḳılmışdur. Ḫvāh firīfte-i ṣun‘-ı 

müte‘āl ü ḫvāh envār-ı cemāl 

 

2a 

II. Rubā‘iyye 

İtsün ḳo nevā bezmine sāz-ı ‘aşḳuñ  

Her bir rekīk-i perde-nevāz-ı ‘aşḳuñ 

Ḳoyma beni öz ḥālüme yā Rab yā Rab 

Ḳıl maḥrem-i ḫalvetüñe rāz-ı ‘aşḳuñ  

 

 

                                                           
*
  Küntü kenzen maḫfiyyen feaḥbebtü en ‘urife feḫalaḳtu’l-ḫalḳa li-‘urefa. “Ben gizli bir hazine 

 idim. Bilinmek istedim. Bu yüzden halkı yarattım.”     
**

 Numaralar metin içinde yer alan rubâ‘îlerin sırasını göstermektedir.  
***

  Ḳalbu’l-mü’mini mir’ātu’l-lah. “Müminin kalbi Allah’ın aynasıdır.” 
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Āferīn ol nükte-senc-i siḥr-i āferīne ki gülşen-i ḫayāli cūybār-ı ḳalemden sīr-

āb idüp çihre-i şāhid-i ma‘nāya āb u tāb virmişdür 

 

Ḳıṭ‘a 

5 Ḥabbeẕā ehl-i ṭabī‘at ki suḫan bezminden 

Çihre-i şāhid-i ma‘nāya virüp zīb ü cemāl 

Feyż-i reşḥ-i ḳalem-i nālede pervāzından   

Bāġ-ı endīşesini ḫurrem ide jāle miẟāl 

 

El-Ḥaḳ erbāb-ı ṭabī‘ata ne kilk-i çālākī gibi maḥrem ü ne ṭab‘-ı hevesnākī 

gibi hem-dem olur 

 

Naẓm 

Maḥrem-i ehl-i maḳal oldı ḳalem  

Mūceb-i kesb-i kemāl oldı ḳalem 

Bilinür miydi ḳalem olmasa ger  

Rütbe-i ma‘rifet ü ‘ilm ü hüner 

Tercümān-ı suḫan-ı ehl-i kemāl 

Hem zebān-ı dil-i erbāb-ı maḳāl 

 

2b 

Ṭaḥrīṣ-i Ḫāme-i Rengīn-Nevā Be-Tevḥīd-i Ḫudā ‘Azze İsmühū ve ‘Alā 

 

10 Ey kilk-i güher-feşān-ı ma‘nā 

V'ey bülbül-i gülsitān-ı ma‘nā  

  

Eyle yine bir nevā-yı dil-keş 

Ur ḫırmen-i ehl-i ‘aşḳa āteş 

 

Şūḫ ol yine gülşen-i suḫanda 

Kim göñline ġoncanuñ çemende  
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Feyżüñ yetürüp miẟāl-i şebnem  

Dil gülşenin eyle şād u ḫurrem  

 

 Vir ‘aşḳa revāc-ı nev-bahārı 

Bāġ-ı İrem it o sebzezārı 

 

15 Her ḳatreñi baḥr-ı pür-güher ḳıl 

Her gevheri zīb-i tāc-ı ser ḳıl 

 

Vir sīne-i ehl-i ‘aşḳa ḥālet  

Her dāġını ḳıl gül-i maḥabbet 

 

Olsun yine feyż-i cāvidānī  

Pīrāye-i gülşen-i me‘ānī 

 

Ey ṭurfe kümeyt-i nāz-perver 

Meydān-ı suḫanda cilve-güster 

 

 Ol perde-kiyān-ı ‘aşḳa hem-dem 

Sensin bu Faṣīḥ-i zāre maḥrem 

 

20 Tevḥīd-i Ḫudāya eyle verziş 

Ol maẓhar-ı sırr-ı āferīniş  

 

III. Rubā‘iyye 

Ey ṣun‘-ı cemīline ‘aḳıllar ḥayrān 

Māhiyyet-i ẕātuñ nice mümkin iẕ‘ān 

Ol evcde murġ-ı ḫıred itmez pervāz 

Ol ‘arṣada yoḳ tīr-i ḫayāle meydān 
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3
a
 

Tevḥīd-i Bārī ‘Azze İsmühū ve Celle 

Ey cevher-i ẕātı evvel āḫir 

Āyīne-i ‘ālem-i meẓāhir  

 

 Ey Rāfi‘-i nüh revāḳ-ı nīlī 

Her cüz ü küle viren tesellī 

 

25 Bir gevhere āb u tāb virdüñ 

Āḫir aña ıżṭırāb virdüñ 

 

Virdüñ hem anuñla ḫāke ṣūret  

Hem ṭāḳ-ı nühüm-revāḳa rif‘at 

 

Luṭf itdüñ o bāġa bir gül-i ter 

Ḳılduñ anı āfitāb-ı enver 

 

Rāy-ı keremüñ idüp meh-i nev 

Ṣalduñ dü cihāna nūr u pertev 

 

Bir şu‘le-i ḳudretüñle bāhir 

Ḳılduñ niçe biñ çerāġ ẓāhir 

 

30 İtdüñ bu nühüm revāḳı pür-zīb 

Ḳılduñ niçe gevher anda tertīb    

 

Ta‘yīn ḳılup rüsūm-ı eşyā 

Levḥ u ḳalem itdüñ hüveydā 

 

Eflāke virünce bunca ḥālet 

Düşdi dil-i ḫāke tāb-ı ġayret 
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İtdüñ hem anı ḳılup mükerrem 

Aṣl-ı güher-i vücūd-ı ādem 

 

 Her şīb ü firāzı gülşen itdüñ 

Ārāmgeh ü nişīmen itdüñ 

 

35 İtdüñ anı nüsḫa-i mufaṣṣal 

Ḳılduñ aña cūy-bārı cedvel  

 

Virdüñ güline ‘iẕār-ı ḫoş-bū 

Bülbüllerine nevā-yı dil-cū 

3b 

Servine ḫırām-ı nāz virdüñ  

Cūyına ruḫ-ı niyāz virdüñ  

 

Eşcārını sāyedār ḳılduñ  

Hem-meşreb-i cūybār ḳılduñ  

 

 Ebr-i keremüñle buldı revnaḳ  

Ger ġonca vü ger gül-i muṭabbaḳ 

 

40 Virdüñ güle ṭal‘at-ı ḫuceste   

Şevḳ āteşini hezār-ı meste 

 

Sünbüle ḳoduñ ḫamīde gīsū 

Deryāda ṣadef ṣadefde lü’lü 

 

Ger nesr-i felek gerekse nesrīn     

Ger nergis-i bāġ eger ki pervīn 

 

Hep ḳudretüñe delīl-i rūşen 

Ger faṣl-ı bahār eger ki Behmen   
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IV. Rubā‘iyye-i Ġarrā Tevḥīd-i Bār-i Te‘ālā 

 ‘Aşḳ ehline ey şevḳ-fezā esrārı 

Ey māye-i erbāb-ı ṣafā eẕkārı 

45 Ḳıl şevḳuñ-ıla gülşen-i tevḥīdüñe 

Cūlar gibi hem-vāre zebānum cārī 

 

Tevḥīd-i Ḥażret-i Bārī 

Ey ẕāt-ı muḳaddesüñle peydā 

Pinhān eger ki āşikārā 

 

Ey ṣāni‘-i her-nihān u ẓāhir 

Ṣun‘uñla ḫıred tamām ḳāṣır  

 

Ey ‘ilmüñe her nihān ‘ayāndur 

‘Ālemsün anı ne kim nihāndur 

 

 Pūşīde eger ü ger hüveydā 

Ẓāhir saña her nihān u peydā 

4
a 

50 Yoḳdan getürüp vücūda yekser 

İtdüñ bizi her kemāle maẓhar 

 

Ṭā‘ātla eyleyüp ser-efrāz 

İtdüñ bizi ol şerefle mümtāz 

 

Virdüñ bize nūr-ı ‘aḳl u idrāk 

Ḳılduñ reviş-i suḫanda çālāk 

 

Teklīf-i mey-i maḥabbet itdüñ 

Terġīb-i şarāb-ı vuṣlat itdüñ  
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Biz bilmedük ey Ḫudā-yı bī-çūn 

Aḥvālümüz eyledüñ diger-gūn  

 

55 Olduḳ ṭaraf-ı rıżāda kāhil 

Semt-i reviş-i hevāda kāmil 

 

Bir mey bizi itdi mest-i bī-bāk  

Hergiz ne ḫıred ne ‘aḳl u idrāk  

 

Ol bāde ki āteş-i derūndur 

Berḳ-efgen-i ḫırmen-i sükūndur 

 

İtdi bize ol şarāb-ı pür-tāb 

Ebrū-yı ḫam-ı bütānı miḥrāb  

 

Ya‘nī ki mey-i hevā vü ġaflet  

Hergiz ne sebū ne cām-ı ‘işret  

 

60 Yā Rab bizi ol reh-i ḫaṭardan  

Ḥıfẓ eyle ṭarīḳ-i şūr u şerden 

 

 Peymānemi şevḳ-i vuṣlatuñla 

Pür eyle mey-i maḥabbetüñle  

  

Feyżüñle derūnum eyle sīr-āb 

Olsun o çemen hemīşe şād-āb 

 

Ḳıl şevḳuñı cān u dilde ẓāhir 

Ol şevḳla vir ṣafā-yı ḫāṭır 

4b 

Tevfīḳ-ı refīḳ ü reh-ber eyle 

Āgāh-ı reh-i peyem-ber eyle   
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V. Rubā‘iyye205 

65 Ey der-ḫūr ṣad-gūne-i iġrād-ı celīl  

V'ey gevher-zībā-yı bünāgūş-ı ḫalīl 

 Ḥaḳ üzre Faṣīḥā idemez şimdi edā 

Na‘tüñde iderse ne ḳadar sa‘y-ı cemīl 

 

Na‘t-ı Pāk-i Ḥażret-i Faḫr-i Resūl 

Ey bülbül-i dil nevāya başla  

Bir naġme-i dil-güşāya başla 

 

Bir perdeden eyle kim ser-āġāz  

Ol perde ola maḳām-ı i‘cāz 

 

Ya‘nī ki o faḫr-i kā’inātuñ 

Ḳıl na‘tını ol ḫuceste ẕātuñ 

 

70 Sālār-ı ḥarem medār-ı ‘ālem 

Sulṭān-ı Rüsul Resūl-i Ekrem 

 

 Gülzār-ı nübüvvet ü risālet 

Ḫurşīd-i sipihr-i ḳadr u rif‘at 

 

Nāzende ḫidīv-i çār-bāliş 

Maḳṣūd u me’āl-i āferīniş 

 

Pīrāye-i ḫāk-dān-ı ‘ālem 

Ser-māye-i baḥr u kān-ı ‘ālem 

 

Nūr-ı dil-i ḳudsiyān-ı eflāk 

Şāhen-şeh-i taḫtgāh-ı “levlāk” 

                                                           
205

  Başlık tarafımızca konulmuştur. 
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75 Ey şāh-ı serīr-i ‘öẕr-ḫāvhī 

‘Ālemlere raḥmet-i İlāhī 

 

 Olmasa eger güneş żiyāsı 

Rūşen mi olurdı mehliḳāsı 

5
a
 

Ey ḫāk-der-i felek medārı 

Ārāyiş-i tāc-ı şehriyārī 

 

Olmasa ‘azīmetüñ muḳarrer 

Bulmazdı bu nüh ḫıyām zīver  

 

Ey küngüre-i revāḳ şānı 

Murġ-ı melekūtuñ āşiyānı 

 

80 Olmasa gedā-yı ḫāk-i rāhuñ  

Olmazdı fürūġı mihr ü māhuñ  

 

 Mihrüñ aña olmasaydı maṭlab 

Olmazdı felek de böyle kevkeb 

 

 Virdi senüñ ol ḥakīm-i muṭlaḳ 

Nūruñla bu nüh revāḳa revnaḳ 

 

Envār-ı ruḫuñ olınca lāmi‘ 

Ref‘ itdi ẓalām-ı küfri Rāfi‘  

 

Minnet o Ḫudā-yı kār-dāna 

Ḫallāḳ-ı zemīn ü āsumāna 

 

85 İtdüñ bizi rāh-ı Ḥaḳḳa da‘vet 

Olduñ bize reh-ber-i sa‘ādet 
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Sensin bu yola delīl-i rūşen 

Naṣṣ ile mübeyyen ü müberhen 

 

 Aḥvāl-i ehem niẓām-ı ‘ālem 

Aḥkām-ı şerī‘atüñle muḥkem 

 

 Menşūr-ı nübüvvetüñle şāhā 

Oldı şecer ol ḥacerde peydā 

 

90 Ḳaddüñle diñeldi sāye tev’em 

Sāyeñde cihān velīk ḫurrem 

 

İlzām ola tā ki ḫaṣm-ı cāmid 

Şaḳḳ-ı ḳamer oldı iki şāhid     

5
b
 

Her yār-ı çehār-gāne k'anlar  

Erkān-ı şerî‘at oldı yekser 

 

 Bū-Bekr ü ‘Ömer emīr [ü] ‘ādil 

‘Oẟmān u ‘Alī dilīr ü kāmil 

 

 Ol ravża-ı pāke ṣubḥ eger şām 

Bizden ola biñ taḥiyyet-i tām 

 

95 Ey maḥrem-i bezmgāh-ı vaḥdet 

Tenhā-rev-i ‘ālem-i maḥabbet  

 

Virdüñ ḳademüñle pāye pāye  

Çün ḳadr u şeref bu nüh feżāya 

 

Maḥşerde Faṣīḥ-i bī-nevāya 

Luṭf u keremüñle ḳıl ḥimāye 
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Maḥrūm-ı der-i viṣālüñ itme  

Şāyān-ı ruḫ-ı celālüñ itme 

 

VI. Rubā‘iyye 

 Bir gice irüp bülbül-i ḳudsī pervāz  

İtdi bu terennümle nevāya āġāz 

100 Bālāya ḫırām eyle ki ey serv senüñ 

Ārāmgehüñ eyledi Ḥaḳ gülşen-i rāz 

 

 Evvelihi Mi‘rāciyye-i Hādiyyü’s-Sübül  

Ey ḫāme-i ḫoş-edā vü ḫoş-dem  

Rāz-ı dile āşinā vü maḥrem 

 

Ser-çeşme-i Ḫıżruñ ol delīli 

Göster bize gel o selsebīli  

 

Şeb-nem gibi ḳıl güher-feşānı 

Sīr-āb-ı ter it bu gülsitānı 

6
a
 

 Bülbül gibi bu çemende yine 

Başla naġamāt-ı dil-nişīne 

 

105 Ey ṭūṭī-i şūḫ-ı meclis-ārā 

Mi‘rāc-ı Nebīde ol şeker-ḫā 

 

Bir şeb ki muḥīt-i pür-telāṭum 

Ya‘nī ki bu bāzgūne ḳulzüm 

  

Çün lücce-i çeşm-i ḫūn-pālā  

Hep gevherin itdi āşikārā 
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 Māh-ı nev ü tābnāk ü enver 

Keştī-i sipihre oldı lenger  

      

 Zer-fülke sefīne kim şitābān 

Fānūsını yaḳdı māh-ı tābān 

 

110 Efsūn-ı felek hilāli gāhī 

Gösterdi şebīkesinde māhī 

 

Oldı nice şu‘leler nümāyān  

Anda meger itdiler çerāġān  

 

Virmişdi o şeb o şeh muḥaḳḳaḳ 

‘Azm ile bu nüh revāḳa revnaḳ 

 

Olmışdı o şeb o faḥr-i ‘ālem  

Maḥbūb-ı Ḫudā Resūl-i Ekrem  

 

 Mihmān-serā-yı Ümmü Hānī 

Āsūde-serīr-i mihribānī 

 

115 Emr ile sürūş irişdi fi’l-ḥāl 

İtdi ḳadem-i Resūle rū-māl 

 

K'ey serv-i çemensitān-ı rif‘at 

Ṭūr kim saña ṭutdı yüz sa‘ādet 

 

Teşrīf-i viṣāli ey mübārek  

Ḫāṣ eyledi saña Ḥaḳ tebārek 

 

 Hem saña idüp taḥiyyet-i tām 

Hem eyledi da‘vetiyle ikrām 
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6
b
 

 Ol merḥale-sāz-ı rāh-ı maḳṣūd 

Esbāb-ı sefer ḳamusı mevcūd 

 

120 Gül-ġonca-ı bāġ-ı ṭab‘ı ol dem 

Güller gibi oldı şād u ḫurrem  

 

Cibrīl ile ol melek-ḫaṣā’il 

Çün oldı ḥarīm-i Ḳudse vāṣıl  

 

Taḳdīmle buldı ḳadr u pāye  

Ervāḥ-ı ‘aẓām-ı enbiyāya 

 

Ol bāġdan ol gül-i muṭabbaḳ 

Virdi ṭabaḳāt-ı çarḫa revnaḳ 

 

 ‘Aks-i ruḫı māh-tāba düşdi 

Şermende olup ḥicāba düşdi 

 

125 Oldı virüp iḥtisābı behre  

Ser-rişte-i sübḥa tār-ı zühre 

 

Gerd-i reh-i ‘azmin itdi bī-bāk 

Rīg-i raḳam-ı debīr-i eflāk 

 

Ḫurşīd-i cemāli pertevinden  

Ḳıldı ruḫ-ı āfitābı rūşen 

 

 Gözden geçirüp bu ṣābitātı 

Behrāmı ḳul itdi iltifātı  
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 Virdi şeref-i ‘ulüvv-i şānı  

Keyvāne neşāṭ-ı cāvidānı  

 

130 Andan o hümā-yı evc-i i‘zāz 

Sūy-ı melekūta itdi pervāz    

   

Ümmīd-i viṣāl u şevḳ-ı dīdār  

İtdi o ḳadar ki germ-reftār 

 

Her perdesi pür-şitāb geçdi 

Çoḳ perde vü çoḳ ḥicāb geçdi 

 

 Bir ‘āleme irdi kim ṭarabnāk  

Bī-tāb olur anda ‘aḳl u idrāk   

7
a
 

 Çün irdi ḥużūr-ı Ẕü’l-celāle  

İrdi meh-i rif‘atı kemāle 

 

135 Ol dem o mekāndan münezzeh 

İdrāk u nişāndan münezzeh  

 

‘Arż itdi ḥabībine cemālin  

Gösterdi cemāl-i bī-miẟālin 

 

Ol rü’yet ü ol tecellī-i ẕāt  

Güncāyiş ide ḫayāle meh-tāb  

 

 Hem ol güher-i girān-bahāya  

Luṭf u kerem itdi bī-nihāya 

 

 Hem didi ki ben seni muḳarrer 

İtdüm her iki cihāna server  
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140 Levḥ-i ezelīde ey mükerrem  

Nūruñla raḳam-zed oldı ‘ālem 

 

Her luṭf u kerem ki itdi bī-çūn  

Biñ cānla oldı gerçi memnūn  

 

Ammā ki ża‘īf-i ümmetinden  

Yād itdi kemāl-i şefḳatinden  

 

 Hem anları ḳıldı ol kerem-sāz  

İ‘zāz-ı sücūd ile ser-efrāz  

 

 Geldi bu ḳadar tuḥafla ol şāh   

İtdi kerem-i Ḫudādan āgāh  

 

145 Yā Rab keremüñden eyle iḥsān  

Eyle bizi ol keremle ḫandān  

 

Eyle bizi ol tuḥafla ḳā’im  

Olsun işümüz ḳıyām dā’im 

    

Yā Rab bu Faṣīḥ-i bī-ser ü pā 

Pā-beste-i ḳayd u renc ammā   

7b 

Vir bu keremi ḳamuya şāmil 

Sende bu keremden olma ġāfil  

 

 Kimse derecāt-ı ‘ālī bulmaz  

Bulmaḳsa ġaraż ‘amelsiz olmaz  
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VII. Rubā‘iyye 

 Vaṣf-ı Sulṭān Aḥmed-i ‘Ālī-Tebār 

150 Ey dāver-i ferruḫ-ruḫ [u] ferḫunde-siyer 

V'ey ḫusrev-i rūşen-dil ü ḫurşīd-eẟer 

Olmaz yine şemşīrüñe ḥā’il farżā 

Ḫurşīd eger miġfer ü çarḫ olsa siper  

 

Cem-mertebe pādişāh-ı ‘ālem     

Ḫāḳān-ı cihān penāh-ı ‘ālem  

 

Ḫān Aḥmed-i cem-livā-yı yektā  

Sulṭān-ı cihān-ı ‘ālem-ārā 

 

 Ferḫunde-tebār dād-güster 

Me’vā-yı cihān melāẕ-ı kişver 

 

155 Şāyeste-i taḫt-ı tācdārī 

Pīrāye-i tāc-ı şehriyārī 

 

 Ey pādişeh-i bülend-aḫter 

Nāzende şeh-i serīr ü efser 

 

Sensin o ḫidīv-i ‘ālem-ārā 

Pīrāye-i taḫt u tāc-pīrā 

 

Kim sāye-i devletüñde ‘ālem 

Āsūde vü şādmān u ḫurrem  

 

 Firdevsī-i kilk-i meclis-ārā  

Evṣāfuñ ider bu gūne imlā  
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160 Ey ḫusrev-i Cem Cenāb-ı ‘ālem 

V'ey ẓıll-ı Ḫudā şeh-i mükerrem  

8a 

 Efser-şiken-i muḫālifānsın  

Şāhen-şeh-i a‘ẓam-ı cihānsın 

 

Ey dāver-i ḫoş-nihād u ‘ādil 

Bir şāh degül saña mu‘ādil 

 

Ḥükmüñde şehān-ı zer-külehler  

Fermānuña bende cümle şehler  

 

 Ey ḫusrev-i Cem-serīr el-ḥaḳ 

‘Adlüñle zamāne buldı revnaḳ  

 

165 İskender-i rūzgār sensin  

Şāhen-şeh-i nāmdār sensin  

 

 ‘Adlüñdür iden cihānı ma‘mūr  

Nāmuñdur iden zamānı mesrūr 

 

Ey şāh-ı cihān şāh-ı ecdād 

İtdüñ yine bir eẟer ki bünyād  

 

Ecdād-ı mu‘aẓẓamuñdan anı  

Hīç itmedi kimse dil-nişānı  

 

Bir cāy-ı müferreḥ içre ḥālā 

Çoḳ ḳaṣr-ı laṭīf ḳılduñ iḥyā 

  

170 Bir cāy-ı feraḥ-fezā vü merġūb 

Hem-sāye vü hem-civār-ı Eyyūb 
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 Ḥaḳḳā ki serāy-ı ṭarḥ-ı dil-cū 

Dāmānını būs ider leb-i cū 

 

Ġāyetde laṭīf ü dil-güşādur 

Her gūşesi bāġ-ı pür-ṣafādur  

 

Ezhār ile pür o cāy-ı ra‘nā 

Her gūşede ṣad hezār gūyā 

 

İtmiş çemenin şükūfe-zerrīn 

Lāleyle olup o cāy-ı rengīn  

  

175 Bir gün bu faḳīr-i nükte-pīrā 

Bī-çāre Faṣīḥ-i zār u şeydā 

8
b
 

 İtdüm heves ol maḳām-ı pāki  

Ya‘nī o maḳām-ı tābnāki 

 

Didüm ki idem ben anı taḳrīr 

Esmā’-i şükūfesini taḥrīr   

 

VIII. Rubā‘iyye 

Ey der-ḫūr dīhīm ü sezā-yı evreng 

V'ey ḫāk-i reh-i tāc-ı Peşeng u Hūşeng 

‘İşretkede-i bāġda bī-ṣabr u direng 

Al lāle gibi destüñe cām-ı gül-reng 

 

Ẕikr-i Esmā’-i Lāle-i Rengīn206  

180 ‘Arż itdi muraṣṣa‘-i mücevher 

Zībā seḥer āfitāba sāġar 

                                                           
206

  Bu başlığın üstünde “Bu lāle zerrīnden ṣoñra taḥrīr oluna” ibaresi bulunmaktadır. 
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 Baḫt eyledi nev-ẓuhūra yāri 

Ṭutdı çemen-i şükūfezārı 

  

Pür-naḳşla kim görindi gül-reng 

Ḥayretde ḳalur hezār Erjeng   

 

Çün ebr-i bahār olup güherbār 

Feyż aldı ebir nemādan ezhār   

 

Yāḳūt bulup revāc u ḳıymet  

Virdi dem-i nev-bahāra zīnet  

 

185 ‘Arż itmek içün çemende kālā 

Ferş oldı o reh-güẕāra dībā 

 

 Pür-sāġar ile miẟāl-i gül-rū  

Mest itdi dil-i hezārı dil-cū 

 

Gül gibi idüp hezārı şeydā 

Gül-rū çemene bıraḳdı ġavġā 

 

Gül-pūş o dem-i ṣafāda el-ḥaḳ 

Gül-gūn-ḳadeḥ ile virdi revnaḳ 

9a 

Tāb-āver olup miẟāl-i nesrīn  

Sellemtü olur çemende Şīrīn  

 

190 Mānend-i senān-ı ḫoş-nümādur 

Şehnāz-ı ‘arūs-ı dil-güşādur 

  

 Sulṭān-ı cihān pür-nezāket 

Ḫoş-renge virür hezār zīnet 
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Yā ġonca-nümā-yı şeb-çerāġı 

Hem ürd-i behişt idüp o bāġı  

 

Çün şu‘le-nümā-yı nūr-baḫşā 

Bir ṭurfe-reviş ḥadīḳa-pīrā 

 

Tāb-efgen olup miẟāl-i cān-sūz 

Yaḳdı dil-i ‘ālemi cihān-sūz   

 

195 Gösterdi ruḫını gül-‘iẕāra 

Bezm-i çemen içre la‘l-i yāra 

 

 Tāb-āver olur bulınca şöhret  

Bāġa vireli pābūccı zīnet 

 

Āl eyler idi çemende ḫoş-nāz 

Ser-ber idi cümleye ser-efrāz 

 

Kibrītiye hīç olur mı hem-tā 

Rengīn-bedaḫş dürr-i yektā 

 

Ṭanbūrı idüp nevāya āheng 

‘Uşşāḳı ider görince dil-teng 

 

200 Çün rūy-ı nigār-ı nāz-perver 

Şeb-renge virür sefīd zīver 

 

 Nāzuñ daḫı pür-leṭāfet üzre 

Monlāyı görüp sa‘ādet üzre 

 

Dil-dāde olup çemende ber-pā 

Meh-nevle iderdi ‘arż-ı kālā 
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Çün o hümā-yı leṭāfet-engīz 

Tev’emdür aña çemende şeb-dīz 

9b 

Esmā’-i şükūfe ḥadden efzūn 

Ammā ki ḳıyāsdan da bīrūn 

 

205 Olsun burada bu tuḥfe itmām  

Zerrīni daḫı olunsun i‘lām  

 

    IX. Rubā‘iyye 

Vaṣf-ı Pāk-i Şükūfe-i Zerrīn 

 Bī-perde idüp ‘arż-ı cemālin dil-keş 

Ṣalmış çemene tāb-‘iẕārın meh-veş 

Ol tābla çün dāġ-ı derūn-ı lāle  

İtmiş dil-i ezhārı ser-ā-ser āteş 

 

Ḥaḳḳā ki miẟāl-i çarḫ-ı pervīn  

Zeyn itmiş o bōstānı zerrīn 

 

Çün dil-ber-i ḫoş-pesend-i tannāz  

Olmış çemenüñ ferīdi mümtāz 

 

210 Şāhāne olup esīr-i ‘işret 

Virmiş dem-i nev-bahāra raġbet 

 

 Pervāzı idüp bülend dil-keş 

Ṣalmış gül-i āfitāba āteş  

 

Zerrīn ‘alem ile mīr-i ezhār  

Olmış sipeh-i bahāra serdār 
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Yek-rūy olup ṣafāya mā’il 

Ḳılmış anı bir piyāle ḫoş-dil 

 

İtmiş çemen ehlin ‘ālem-ārā 

Ḫurşīd-ṣıfat esīr ü şeydā 

 

215 Olmış çemen içre mihr-i raḫşān  

Ḫurşīd-i seḥer gibi dıraḫşān 

 

 Bī-vāṣıṭa nāzükāne şehnāz 

Olmış şeh-i nev-bahāra dem-sāz 

10a 

Pür-tāb-ı żiyā elinde sāġar  

Virmiş çemene yegāne zīver 

 

El-ḥāṣılı eylemiş cihān-gīr  

Gülzārı degül cihānı tesḫīr  

 

Ṣalmış çemene şükūh Dārā 

La‘līn-ḳadeḥ ile gülşen-ārā 

 

220 Bir cāmla dil-firīb-ḫurşīd  

Olmış çemen ülkesinde Cemşīd  

 

 Almış ele dil-nevāz sāġar  

Rindāne çemende ‘işret eyler 

 

Destinde ṭolu piyāle çün Cem  

Olmış yine dil-pesendüñ ‘ālem 

 

Āşüfte seḥer o rūz-ı fīruẕ 

Almış ele cām-ı meclis-efrūz  
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Bezm ‘ālemine yine cihān-tāb  

Olmış seḥer āfitāb-ı pür-tāb   

 

225 Ḳullanmada dil-güşā pey-ā-pey  

Ol baḥr-ı ṣafāda zevraḳ-ı mey  

 

 Şeb-nem gibi feyż-i cām-ı vaḥdet  

Virmiş ruḫ-ı dil-rübāya zīnet  

 

Ḫāḳānı idüp çemende zīver 

Tāc-ı serin itmiş anda sāġar  

 

Gülşende ḳamer gibi dil-ārā 

Olmış dem-i bāġa zīnet-efzā  

 

Nāhīd-ṣıfat güşāde el-ḥaḳ 

Virdi dem-i nev-bahāra revnaḳ  

 

230 Çün ḫusrev-i ḫāver-i pür-envār 

Ṭutmış çemeni seḥer cihāndār 

 

  Oldı çemen içre şāh-ı ezhār  

Pür-şu‘le felekde müşterī-vār  

10b 

 Mānend-i Süheyl māh-ı ṭal‘at 

Virmiş çemene Süheyl-zīnet 

 

Tāb-ruḫ-ı mehveşān semen-sā 

Olmış o dem içre şāh-ı ġarrā 

 

‘Ālemde nedür hezār dīnār  

Ḥaḳḳā ki laṭīf tāc-ı ezhār  
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235 Ġāyetde güzel o nev-resīde 

Miẟlin göremez anuñ dü dīde  

   

  Yā neyyir-i a‘ẓam-ı cihān zīb 

Yektāyı ider nevāya terġīb  

 

 Revnaḳ olalı cihānda meşhūr  

Hem ṣāḥibini iderdi mesrūr  

 

Mānend-i sinān nāmı mevzūn  

Bir kerre gören olurdı memnūn 

 

‘Ālemde gören olur şeref-yāb  

Pür-tāb durur cihānda meh-tāb 

 

240 Nādīde degül mi dürr-i yektā  

Yoḳ miẟli cihān içinde ḥaḳḳā 

 

 Boşnāk u Muḥammedī-i fīrūz 

Hem Aḥmedī vü Cem ü dil-fürūz 

 

 Besdür bu ḳadar Faṣīḥ besdür 

Her biri ola ṣaḥīḥ besdür 

 

Ḳaldır elüñi o ẕāt-ı pāke  

Sür vech-i niyāzı rūy-ı ḫāke 

 

Ẕātın o şeh-i cihān-medāruñ 

Ḥıfẓ eyleye Ḥaḳ o tācdāruñ  

 

245 Ekdār u elemden ola maḥfūẓ 

‘Adl ile ide cihānı maḥẓūẓ 
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11
a
 

  Taṭvīl-i kelām olur (………)* 

Eyle yine bir nevāya āġāz 

 

Āġāz-ı Ḥikāyet-i Şāh-Ferruḫ Bā-Ferzend-i Gül-Ruḫ 

X. Rubā‘iyye 

 ‘Īsī-nefes ey ḫāme-i mu‘cīz-güftār 

Ey serv-i ḫırām ey büt-i nāzük-reftār  

Göster yine şeh-nāme-i bezm-i ‘aşḳuñ  

Her bir varaḳın siḥr ile pür-naḳş u nigār 

 

Sābıḳda bu dehr-i bī-beḳāda 

Bir ḫıṭṭa-i pāk u dil-güşāda 

 

250 Olmışdı şeh-i sitāre-leşker 

Bir pādişeh-i bülend-aḫter  

 

 Ḫurşīd-veş ol şeh-i yegāne  

Ḥükm itmiş idi bütün cihāna  

 

 Ol şāh-ı Sikenderāne-ḥaşmet  

Ṣalmışdı bu ḫākdāne şevket 

 

Pīrāmen-i taḫtgāh-ı şāhī  

Ya‘nī o şehüñ ḳarārgāhı  

 

Her sū-i çemen miẟāl-i cennet 

Virmişdi o ḫāk-i pāke zīnet 

 

 

                                                           
*
  Yazmada silinmiş, okunmuyor. 
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255 Taḥḳīḳi bu kim leṭāfetinden  

Gülzār-ı irem-nümūne andan  

 

 Olmışdı o rāst-rāha sālik  

Bir gevher-i tābnāke mālik  

 

 Pür-ḳıymet olur o dürr-i yektā  

Perverde ola ṣadefde tenhā 

 

 Şeh-zāde o nāzenīn-i gül-ruḫ 

Perverde-i ḫāndān-ı ferruḫ  

11b 

Çün buldı o nev-nihāl-i devlet  

Ta‘līm-i edībe tāb [u] ḳudret  

 

260 Ferzāne-şeh [ü] ḫuceste-dāver 

Ḫurşīd-i felek ḫidīv-i kişver  

 

 Bir merd-i güzīn ‘iṣmet-āyīn   

Şeh-zādeye itdi ḫvāce ta‘yīn  

 

XI. Rubā‘iyye 

 Ol devlet-i cāvid ise dil-ḫvāhuñ ger 

 Ḫāk-i reh-i erbāb-ı kemālāt u hüner 

 Ger olsa zer-i ḫāliṣ eger ki gevher  

Elbette yine himmet-i üstād ister  

 

Şeh-zādesine o şāh-ı dānā 

Ḫāṣ eyledi bir maḳām-ı zībā  

 

265 Şeh-zāde-i gevher-i yegāne 

Üstād-ı yegāne-i zamāne  
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 Āzāde-i bendgān-ı dil-keş 

Ḫūbān-ı perī vü şān-ı meh-veş  

 

 Bir ṣubḥ-dem ol edīb-i kāmil  

Ser-çeşme-i menba‘-ı feżā’il 

 

 Ḫayr ile idüp du‘ā vü himmet  

Fetḥ oldı der-i künūz-ı ḥikmet  

 

Levḥa reşeḥāt-ı feyż-i Bārī  

Mīr-āb-ı ḳalemden oldı cārī  

 

270 Bu ṭarz u nesaḳ bu ḥāl böyle  

Geçdi niçe māh u sāl böyle  

 

 Bir teşne-dilān sīne-i pür-tāb 

Bir kūzeden oldı gerçi sīr-āb 

12
a
 

 Şeh-zāde o nā-mecūsī ammā 

Cām-ı heves itdi mest ü şeydā  

 

 Ḫūbān-ı ḥarem-serādan ol şeh  

Germ-ülfet olup biriyle nā-geh  

 

Olmışdı maḥabbet ile bī-bāk  

Vadī-i hevesde cüst ü çālāk 

 

275 Ol şevḳla dilde şāh-ı ‘ālem  

İtmişdi binā-yı ‘aşḳı muḥkem  

 

 Ol ġonca-i nāzuñ ıżṭırābı  

Çāk eyledi perde-i ḥicābı  
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 ‘Aşḳuñ budur iḳtiżāsı her bār  

Āzāde iken ider giriftār  

 

 Mīr idi ‘ilim o gül-‘iẕāra 

Mīr-i ‘ilim idi şehriyāra 

 

Ol şāh-ı suḫan-şinās-ı ‘ārif 

Çün ṣūret-i ḥāle oldı vāḳıf 

 

280 Ārām-ı dilin görince rencūr  

Virdi dem-i ‘ayş u nūş u sütūr  

 

 Ey mihr-i sipihr-i pādişāhī  

Ḍarb eyle çemende çetr-i şāhı 

 

 Ser-pūşını al ḫum-ı şarābuñ      

Vir ḥükmini devr-i pür-şitābuñ  

 

 Gülşende ṭutup seḥer piyāle  

Sāġar be-kef ol miẟāl-i jāle 

 

Ey burc-ı sa‘ādetümde aḫter  

Olsun saña āfitāb sāġar 

 

XII. Rubā‘iyye 

285 Ey der-ḫūr dīhīm ü sezā-yı evreng 

V'ey ḫāk-i rehi tāc-ı Peşeng ü Hūşeng 

12b   ‘İşretkede-i bāġda bī-ṣabr u direng 

Al lāle gibi destüñe cām-ı gül-reng207 

 
                                                           
207

 Bu rubâ„î v. 8b‟de de geçmektedir. 
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Şeh-zāde-i gül-endām emīr-i dil-ārām vācibü’l-iḥtirām ile ale’s-seḥer 

hem-‘inān olup faṣl-ı bahārda cānib-i gülzāra ‘azīmet-i ḫırām itdükleridür 

   

XIII. Rubā‘iyye 

Güller açılup irdi bahār eyyāmı  

Naḳş-ı çemen ü ṣavt-ı hezār eyyāmı  

 Kām al ki degül bezm-i çemende bāḳī 

Hengām-ı ṭarab geşt ü güẕār eyyāmı  

 

Bir vaḳt-i seḥer o serv-i ḳāmet 

Şeh-zāde-i āfitāb-ı ṭal‘at 

 

290 Devletle çıḳup çü mihr-i raḫşān 

Çün serv-i sehī olup ḫırāmān  

 

 Ṣaldı o şeh-i bülend-pāye 

Bir gülşen-i dil-güşāya sāye  

 

 Gülşen ki olup leṭāfet-engīz 

Olmış dem-i nev-bahār-ı gül-ḫīz 

 

 Mānend-i sehī-ḳadān-ı ser-keş  

Her tāze-nihāl-bānı dil-keş 

 

İtmiş o çemene erġuvānuñ  

Her şāḫını ṣun‘-ı Īzidānuñ  

 

295 Sūr-ı dem-i nev-bahār yekser  

Pür-naḫl-i muraṣṣa‘ vü mücevher  

 

 Ṣad bergi açup hevā-yı dil-keş  

Gül ḫırmenine bıraḳmış āteş 
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13
a
 

 Ṣalmış çemene hezār āşūb  

Zībā çü gül-‘iẕār-ı maḥbūb  

 

 Āşüfte idüp hezārı ra‘nā 

Çekmiş yüzine bir āl-i vālā 

 

Her nergis-i mest elinde sāġar  

Mey-ḫvāre-i pür-ḫumāra beñzer 

 

300 Pervāzı olup miẟāl-i hāle  

Dönmiş meh-i tābdāra lāle  

 

 Gūyā ki seḥer çemende her gül  

Peymāne-i bezm-i ‘aşḳ-ı bülbül 

 

 Tā ḥıfẓ ide bōstānı deyden  

Bir tīġ-i sebz elinde sūsen 

 

 Hengām-ı seḥer gül-āb-ı şeb-nem  

Rūy-ı çemeni idince pür-nem  

 

Tāb-ı ḫur ile çü lāle güller   

Yaḳmış ser-i gülbün üzre micmer 

 

305 Pür-jāle derūn-ı ġonca gūyā 

Olmış çemene sebū-yı ṣahbā  

 

 Gül ḫırmenin eylemiş pür-āteş  

Hindū-beçe*dür benefş-i dil-keş 

                                                           
*
  Kelime nüshada “peçe” Ģeklinde yazılmasına rağmen kelimenin aslına sadık kalarak eser boyunca 

 “beçe” yazıldı.   
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Dönmiş çemenüñ leṭāfetinden  

Bir ḳaṣr-ı zümürrüdīne gülşen  

  

  Ṣıfat-ı Meclis 

 Şeh-zāde çün ol ḫidīv-i ‘ālem  

Gördi çemeni bu gūne ḫurrem  

 

 Gül-rengi virüp derūna ḥālet  

Der-ḫāṭır olup zamān-ı ‘işret  

 

310 İtdi o Cem-i zamāna pür-zīb 

Bir meclis-i ḫusrevāne tertīb  

13b  

 Bir bezm-i ṣafā ki ṣayt-ı cāmı  

Bezm-i Cemden virür peyāmı  

 

Ol bezme sezādur itse sāġar 

Āyīnesini eger Sikender  

 

 Ger olsa maḥal be-ḥükm-i te’kīd  

Peymānesi ḫıẕmetinde ḫurşīd 

 

 Meyden ġaraż ey vücūd-ı kāmil  

Tezyīn-i suḫandur olma ġāfil  

 

315 Şeh-zāde o mīr-i meclis-ārā 

Sāḳī vü edīb-i nükte-pīrā 

 

 ‘Aşḳ u ṭaraba idince āheng  

Raḳṣ itdi bezimde cām-ı gül-reng  
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Ol bezm-i ṣafāda sāġar-ı zer 

Bedr oldı gehī hilāl o sāġar    

 

 Çün tābiş-i mihr-i ‘ālem-efrūz 

Her ġonca-derūnın itdi pür-sūz  

 

 Āheste sezā-yı tāc u efser  

Silk-i suḫana çekildi gevher  

 

320 Eẟnā-yı suḫanda şāh-zāde  

Yüz urdı ḥużūr-ı ūstāde  

 

Der-Su’āl-i Şāh-zāde-i Ẕī-şān 

 Tāc-ser-i iftiḫārı şehler 

Zerrīn-kemerān zer-külehler  

 

Neyle ider ey edīb-i dānā 

Hem efser-i mihr-i ‘ālem-ārā 

 

Cevāb-ı Üstād-ı Pāk-Ẕād 

Bir pādişehüñ ki ‘adl ü iḥsān 

Ser-nāmesine olursa ‘unvān 

14a 

 Tāc-ser-i iftiḫārı eyler 

Hem efser-i āfitāb-ı enver 

 

325 Zīrā ki olur bu bāġ-ı ‘ālem 

Bārān-ı ‘adālet ile ḫurrem  

 

 Ey zīnet-i ḫāndān-ı devlet  

İḥsānladur cihāna zīnet   



165 
 

 

Żımnında olan nihān ẓāhir  

Olmasa eger ki bār-ı ḫāṭır  

 

 Zībā yaraşur bu silk-i gevher  

Eyle anı gūş-ı cāna zīver  

 

 Üstād-ı ṭarīḳa ol gül-endām  

İtdi bu nezāket ile ibrām  

 

330 Olsa n'ola ol le’āl-i ḥikmet  

Pīrāye-i efser-i sa‘ādet 

 

 Ey burc-ı ḥaḳīḳat āfitābı  

Ol ġonca-pūzenden al niḳābı 

  

XIV. Rubā‘iyye-i Ġarrā 

Ey ġonca-i bāġ-ı dile feyżüñ şeb-nem 

V'ey bāġ-ı revānumda hezār-ı ḫoş-dem 

 Olsun reşeḥāt-ı suḫanuñ feyżinden  

Hem-vāre gül-i bāġ-ı ümīdüm ḫurrem  

  

Ḥikāyet-i Zībā 

 Şūrīde hezār-ı gülşen-i rāz  

Bu yüzden ider nevāya āġāz 

 

335 Nūşīn-revān-ı dād-güster  

Ya‘nī o sipeh-penāh u kişver  

 

 Olmışdı o şāha dād-ḫvāhı 

Meşşāṭa-ı nev-‘arūs şāhī 

14b 
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Virmişdi o şehriyāra naṣfet  

Āyīne-ṣıfat cemāl u ṣūret 

 

 Eyyām-ı ‘adāletinde zincīr 

Ser-keşleri eylemişdi tesḫīr  

 

 Ābād idüp o merz u būmı 

Āvāre-ser eylemişdi būmı  

 

340 Devletden o tācdāra her gāh  

Dād u dihiş olmış idi dil-ḫvāh 

  

 Bir ṣāḥib-i naḳd-i himmet anuñ  

Devrinde o dāver-i zamānuñ 

 

Āḫirden o şaḫṣ-ı ḫūb-kirdār  

Bir ḳıṭ’a zemīni itdi bāzār 

 

 Çünkim o reh-i sadāda sālik 

Def‘-i ẟemen itdi oldı mālik 

  

 Eylerken o pür-heves zirā‘at 

Taḥṣīl-i me‘āş içün ḥirāẟet 

 

345 Bī-sa‘y u ṭaleb miẟāl-i Ḳārūn  

Bir gence irişdi anda medfūn 

 

 Sür‘atle o dem fütān u ḫīzān  

İrdi der-i bāyi‘e şitābān 

 

Bī-ġāneden ol ḥarīf-i dānā 

‘Arż itdi aña o genci tenhā  
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 Bāyi‘ didi ey mürüvvet-āyīn  

Vir āteş-i güft-gūya teskīn  

 

 Bir yer ki saña ben anı ṣatdum  

Naḳdin yem-i ḫarc u ṣarfa atdum  

 

350 Ammā ki içinde bīş eger kem  

Hergiz ben anuñ ne var bilemem 

 

 Ḳalsun ṣaḳın ey nedīm-i ġam-ḫvār  

Zinhār bu söz burada zinhār  

15a 

Mülküñdeki bir defīne bulduñ  

Şāhāne sen aña mālik olduñ   

 

 Olsun saña ey sütūde-gevher  

Çün māl-ı peder mübārek ol zer  

 

 Didi aña müşterī birāder  

Bu söz ki didüñ degül müyesser 

 

355 Ḥāşā ki olup aña ḫarīdār 

Māl-ı digere olam ṭama‘kār 

 

 XV. Ḫūb Rubā‘iyye-i Ġarīb ü Laṭīf 

 ‘Adl ile zihī dāver-i ferḫunde-ḫıṣāl  

Bir mertebe itmiş ki cihānı ḫoş-ḥāl 

Bir arż-ı mübī‘ içre hüveydā gence 

Hergiz ne alanda ne ṣatanda iḳbāl  

  

Aḥsente zihī ‘adālet anuñ  

Devrinde o şāh-ı mihribānuñ 
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 Geçmişler o reh-revān-ı ferheng 

Ḥırṣ u ṭama‘ı hezār ferseng  

 

360 Her biri olup ġınāya nā’il 

Olmışlar o devlet ile ḫoş-dil  

 

 El-ḳıṣṣa çün iḫtilāf-ı bī-ḥad 

Çün ḳıṣṣa-ı ‘aşḳ oldı mümted 

 

Ammā ki bilürler idi şāhuñ  

‘Adl ü keremin o pādişāhuñ  

 

 Keyfiyyet-i genci şehriyāra 

‘Arż eylediler o tācdāra 

 

 Olduḳda o genc-i şāha māye  

Olmaz mı bize nasīb ü vāye  

15
b
 

365 Gül gibi olup ḫidīv-i ‘ālem  

Bu zemzeme-i feraḥla ḫurrem 

 

 Bādī bu sa‘ādete muḥaḳḳaḳ 

Bildi ki ‘adālet oldı muṭlaḳ 

 

Derk eyledi kim bu taḫt-ı devlet 

Naṣfetle bulur cemāl u ṣūret   

 

 Yüz yire ḳoyup o şāh-ı emced  

Dīnince idüp sipās-ı bī-ḥad 

 

 Hem itdi o şāh-ı nükte-perdāz  

Pür-şevḳ u ṭarab su’āle āġāz  
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370 Baḥr-ı keremi olınca cūşān  

İtdi size Ḥaḳ ne gevher iḥsān  

 

 Biri didi bir püser ki muṭlaḳ  

Oldur sebeb-i ḥayātum ancaḳ  

 

Ol biri didi ki nev-resīde 

Nāz u ni‘am ile perverīde 

 

 Bir duḫtere māliküm ki ḥālā  

Oldur ḥaremümde serv-i bālā  

 

 Emr eyledi şeh ki māh u pervīn  

Hem-ser olalar bi-resm ü āyīn 

 

375 Her biri olup enīs ü maḥrem 

Peyvend-i ḳarābet oldı muḥkem 

 

 Gencīne cehāz-ı merd ü zenden  

Ḥıfẓ olına mā-‘adāsı andan  

 

Taḳsīm olınup ‘adālet üzre 

Yeksān ola ‘āḳidine behre 

 

 Bu resme ki ol ḫuceste-dāver  

Çün rişte-i dāda çekdi gevher  

 

 Fermāna iṭā‘at oldı ḥāṣıl 

Her biri olup murāda vāṣıl  

16a 

380 İtdükçe maḳar bu ḫānḳāhı  

Vird eylediler ẟenā-yı şāhı  
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 Şeh-zāde çün ol meh-i münevver  

İtdi anı gūş-ı cāna zīver  

 

La‘li gibi ol melāḥat-engīz 

İtdi dehenin güherle leb-rīz 

 

 Bildi ki o āfitāb-ı ṭal‘at 

Şāhā ne yeter şeref ‘adālet 

  

 Ṣıfat-ı Şeb-i Deycūr 

 Çün sāġar-ı pür-żiyā meh-i nev 

Ol encümene ṣalınca pertev   

 

385 Pāyāna irüp o meclis-i Cem 

Şeh-zāde-i nāzenīnüñ ol dem 

 

 Nergis gibi ser-girān u bī-tāb 

Çeşm-i siyehi olınca pür-ḫvāb 

 

Ṭayy oldı besāṭ-ı ‘ayş u ‘işret  

Ḳaldı dem-i ṣubḥgāha ṣoḥbet  

 

XVI. Rubā‘iyye-i Nāzük 

 Bezm-i çemene sāġar-ı dil-cū yaraşur  

Ol gülşene gül-ġonca-ı ḫoş-bū yaraşur  

 Hengām-ı seḥer sürme-i nāz u ‘işve 

Şeb-çeşm-i siyeh-mestüñe uyḫu yaraşur 

 

390 Hengām-ı seḥer ki şāh-ı ḫāver  

Zerrīn-külāhın itdi ber-ser 
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 İtdi yine tāb-ı sāġarından 

‘İşretkede-i cihānı rūşen 

 16b 

Te’ẟīr-i neşāṭ-ı şebden ol şeh 

Ālūde-i ḫvāb iken seḥergeh 

 

 Āheste nesīm-i ṣubḥgāhı  

Nergis-ṣıfat açdı çeşm-i şāhı  

 

 Virmişdi keder ḫumār-ı bāde 

Emr itdi o demde şāh-zāde 

 

XVII. Rubā‘iyye-i Pür-Nezāket 

395 Vaḳt-i gül ü hengām-ı ṣafādur sāḳī 

Devr-i ḳadeḥ ü cām-ı ṣafādur sāḳī  

 Çün māh-ı nev ol zevraḳı yelken ṭurıyla 

Ḳullan yine eyyām-ı ṣafādur sāḳī 

 

Ṣıfat-ı Meclis-i Ġarrā 

Tāb-efgen olup mey-i müverraḳ 

Virdi gül-i āfitāba revnaḳ 

 

 Devr eyledi bezm-i bāġı sāġar  

Gül gibi açıldı ġonca diller  

 

 İtdükçe gelū-yı şīşe ḳulḳul 

Arturdı nevā-yı şevḳı bülbül  

 

400 Ṭās-ı felege seḥer pey-ā-pey 

Atıldı derūn-ı şīşeden mey 
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 Fevvāre-i gülsitān-ı ‘işret  

Virdi yine ḳaṣr-ı bāġa zīnet  

 

Muṭribler olup terāne-perdāz  

Bir perdeden itdiler ser-āġāz  

 

Her gūne nevā-yı dil-güşādan  

Döndi ser-i kūhsāre gülşen  

 

 Bu vechle buldı çünki zīnet  

Ol bezm-i ṭarab o cāy-ı ‘işret 

17
a
 

405 Pür-şevḳ olup o māye-i nāz 

İtdi yine bir su’āle āġāz  

 

Su’āl-i Şāh-zāde-i ‘Āl-i Şān u Cevāb-ı Üstād-ı Ẕī-şān 

 Ey vāḳıf-ı rāh-ı dil-nevāzī  

Āgāh-ı ṭarīḳ-i çāre-sāzī 

 

Ey bedreḳa-ı ṭarīḳ-ı ülfet 

V'ey rāh-ber-i reh-i ṣadāḳat  

 

‘Ālemde nedür ṭarīḳ-i yārī 

 Āyīn-i vefā vü dōst-dārī 

 

 Ḥaḳḳ-ı nemek u ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet 

Mümkin midür anlara ri‘āyet 

 

410 Ebnā-yı zamān idüp ferāmūş  

Hengām-ı suḫan olur mı ḫāmūş  
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 Bir servüñ eger ki sāyesinde 

Āsūde olup ḥimāyesinde  

 

Miḥnetde olur mı yār u hem-dem  

Hem sāġar-ı ‘ayş u bezm-i ġam hem  

 

Bu ‘uḳdemi mücmel ü mufaṣṣal 

Ḳıl nāḫun-ı fikretüñle münḥal  

 

 Ey māh-ı sipihr-i şehriyārī 

Ḫurşīd-i cihān-ı tācdārī  

 

415 Anı ki su’āl itdi dāver  

İtse n'ola gūş-ı cāna zīver 

 

 El-ḥaḳ der-i bārgāh-ı şehde 

Ya‘nī o bülend-bārgehde 

 

El’āna çekilmedi muḳarrer 

Bir silk-i beyāna böyle gevher  

 

Ḫālī degül ey nihāl-i gülşen  

Deryā ṣadef ü ṣadef güherden 

17b 

 Ger ġonca eger gül-i muṭabbaḳ  

Ḫār ile bulur çemende revnaḳ  

 

420 Ma‘lūmdur ey ḫuceste-dāver 

Seng-i siyeh oldı kān-ı gevher  

 

 Çün nergis ü sūsen ü siperġam 

Yeksān degül nihād-ı ādem  
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‘Aşḳ olsun o serv-i ḫoş-nihāda  

Cūlar gibi ola ṣāf u sāde 

 

Hem-cām olup ṣafā deminde  

Hem-ṣoḥbet ola ġam ‘āleminde  

 

 Her gice olup nigāhbānuñ  

Her ṣubḥgeh ola sāyebānuñ  

 

425 Her ḳanda giderseñ ola her geh 

Sāyeñ gibi saña yār u hem-reh 

 

 Ger olsa felekden infi‘ālüñ  

Def‘ eyleye sa‘y idüp melālüñ  

 

Zinhār bu gülsitānda zinhār  

Olmaz dime böyle yār-ı ġam-ḫvār 

 

Olmadı mı şehriyāre manẓūr  

Tedbīr-i vezīr ü ḥāl-i şāpūr 

 

 Çün oldı o tābdār gevher 

Zībinde le’āl-i gūş-ı dāver 

 

430 İtdi o meyüñ o ser-ḫoş-ı nāz  

Keyfiyyetini su’āle āġāz 

 

 XVIII. Rubā‘iyye-i Pür-Leṭāfet 

 Cām-ı suḫanuñ reng-i gül-i rūyumdur 

Tāb-efgen-i gīsū-yı semen-būyumdur 

Söyletse ruḫum n'ola hezār-ı ṭab‘uñ  

18a   Bu gülşenüm ol bülbül-i ḫoş-gūyumdur 
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Ser-güzeşt-i Şāpūr Şāh-ı Ẕü’l-Ektāf 

Çün itdi murād şāh-ı ‘ālem 

Taḥḳīḳini cān u dilden ol dem  

  

 İtdi o hezār-ı gülşen-i rāz  

Bir naġme-i dil-pesende āġāz  

 

435 Bir şāh-ı cihānsitān-ı ‘ālem 

Ser-ḥadd-i ‘Acemde bundan iḳdām  

 

 Tedbīr ile tīġ-ı şu‘ledārı  

Mülk itmiş idi niçe diyārı 

 

Hengām-ı rezimde ol ẓafer-kīş 

İtmişdi hezār şāhı dil-rīş  

 

Şimşīr-i belārekinden anuñ  

Lerzān idi cānı ḫusrevānuñ  

  

 Ser-pençe-i baḥt u devletiyle  

Çoḳ şehr ü diyārı himmetiyle 

 

440 İtmişdi o dāver-i müsellem  

Ser-ḥadd-i memālikine munżam  

 

 Fikr ile iderdi kār-zārı 

Tedbīr idi āb-ı rūy-ı kārı  

 

Her geh ki o dāver-i cihān-gīr 

Bir kişveri itse ḳaṣd-ı tesḫīr 
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Evvel aña bī-sipāh u leşker  

Tebdīl giderdi çün Sikender  

 

 Bir gice o şāh-ı ṣāf-meşreb  

Ma‘mūre-i Rūmı itdi maṭlab 

    

445 Tebdīl-i şekil o merzbūma 

Sevdā-yı ‘azīmet itdi Rūma 

18b 

 Endīşe-i ḳayṣer ile ol şāh  

İtdi bu ḫayāl-i maḥżı dil-ḫvāh 

 

Ṭayy ide menāzil ü merāḥil 

Tā kim ola pāy-ı tāḫta dāḫil  

 

Bi’ẕ-ẕāt rüsūm-ı mülk-i ḳayṣer  

Ma‘lūm-ı ḫayāli oldı yekser 

 

 Bu ṣūreti şehriyār-ı dānā 

İtdi vüzerāya ‘arż u inhā’ 

 

450 Mānend-i ‘arūs-ı cāh-ı ġāfil 

İtdi beni mülk-i Rūm bī-dil 

 

 Olmadan o milket-i dil-ārā 

Pāy-ı sipehümle zīr ü bālā 

 

Esbāb-ı sefer olup müheyyā 

‘Azm eyleyem ol diyār-ı tenhā  

 

Mānend-i sitāregān-ı gerdūn  

Manẓūrum ola derūn u bīrūn 



177 
 

 

Dervāzelerin idüp güẕergeh  

Semt-i żaferinden olam āgāh  

 

455 Aḥvāl-i umūrı bīş eger kem  

Tedbīrüñüze ḳılam müsellem 

 

 Hep ṣāḥib-i rāy-ı mu‘tebersiz 

Bu bābda siz ne rāy idersiz 

 

XIX. Rubā‘iyye 

Oldum bu hevā-y-ile şitābān āḫir   

Yoḳ ṣabr u ḳarār itmege imkān āḫir  

Yā pür-gül-i ümmīd ola dāmān-ı emel  

Yā bir ola dāmān u girībān āḫir  

19
a
 

Ol dem vüzerā-yı nīg-ḫaṣlet 

Ṣāhib-ḫıredān-ı mülk-i devlet  

 

460 Çün baḥr-ı muḥīṭ olup ḫurūşān  

Bu vechle oldılar dür-efşān  

 

 Ol rāy ki dilde cilvegerdür 

Zinhār ki rāy-ı pür-ḫaṭardur 

 

Bu ḫāṭıra kesr-i şāne degmez  

Bir sūdı niçe ziyāne degmez  

 

Ger olsa dür ü eger güherden  

El çek o niḥāl-i bī-ẟemerden  

 

 Her çend mekārih-i seferden  

Men‘ eylediler reh-i ḫaṭardan  
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465 Bu bābda ṭutdılar ser-ā-pā  

Gerçi ṭaraf-ı ḫilāfın ammā  

 

 Hep ber-ṭaraf oldı sa‘y-ı cumhūr 

Göstermeyüp iltifāt Şāpūr  

  

Ol kārda bī-direng ü te’ḫīr 

Bu vechle ḳıldı rāy u tedbīr  

 

Var idi meger o baḥr u kānuñ 

Bir ṣāf-güher vezīri anuñ  

  

Ṣıfat-ı Vezīr-i Şāpūr Şāh  

Ma‘lūmı idi ‘ulūm-ı ‘ālī  

Olmışdı ‘alem ebü’l-me‘ālī 

 

470 Her fende o feylesōf-ı dānā 

Bir bilmedügi yoġ idi aṣlā 

 

 Her menzil olurdı ṣaḥn-ı gülşen 

Bī-bāk idi şiddet-i seferden  

 

Āyīn ü lisān-ı Rūmı ammā  

Bilmiş idi ol ḳadar ki maḥżā 

19b 

Basṭ eylese müşkilāt-ı bārīk 

Şākird olamazdı aña bārīk  

 

Ma‘lūmı idi fünūn-ı şettā 

Olmazdı mu‘ādil aña aṣlā  
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475 Şāpūr o vezīr-i kār-dānı  

Hem-rāhı idüp o yolda anı  

 

 Şān-ı sefere ne ise der-ḫūr 

Hep itdi sipāriş aña dāver  

 

Ber-ḫvāhiş ü ber-murād u maḳṣūd 

Esbāb-ı sefer çün oldı mevcūd 

   

Bir vaḳt-i seḥer o iki ġam-ḫvār  

Mānend-i ṣabā olup sebük-bār  

 

Ḳaṭ‘-ı reh idüp bir iki günde  

Bir menzile irdiler ki anda  

 

480 Ṣan‘atla vezīr-i kār-dānuñ  

Tedbīri bu oldı evvel anuñ 

 

Tedbīr-i Vezīr Der-‘Azīmet-i Mülk-i Rūm 

 Taġyīr-i libāsa oldı ẕāhib  

Gösterdi özin miẟāl-i rāhib  

 

Zünnārın idüp miyāna muḥkem  

Bir rāhib-i deyre dutdı ol dem  

 

Ṭıbb idi hemīşe müdde‘āsı  

Var idi hem anda dest ü pāsı  

 

Bulmışdı ḥaẕāḳat ile ṣūret  

Bi’l-fi‘li idi anuñ ṭabābet  
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485 İtdi o ḥekīm ṣāf-terkīb  

Bir şīşeye dühn-çīni tertīb 

 

 Ammā ki o dühn-i rāḥat-efzā  

Bir zaḫm içün itseler müheyyā 

20
a 

Āmādelügi virürdi rāḥat  

Olmazdı ṭulā’ya anı ḥācet 

 

Ve’l-ḥāṣıl o merd-i rāh-ı himmet 

Rūm içre anuñla buldı şöhret  

 

Mānend-i çenār u serv-i gülşen 

Her ḳanda ki olsa sāye-efgen  

 

490 Merżā vü cürūḥa ol nigūkār 

Bī-müzd ü ‘ivāz iderdi tīmār  

 

 Ḫurşīd gibi o merz u būmı 

Pür eyledi şöhret-i ḳudūmı  

 

Ḫalḳ ile olup o merd-i ‘āḳıl  

Şāpūrdan olmaz idi ġāfil  

 

Her ḳanda ise o şāh-ı vālā 

Çeşminde idi miẟāl-i ṣahbā  

 

İtmezdi naẓardan anı münfek 

Olmışdı meger o pīre ‘aynek 

 

495 Eyyāmla pāy-ı taḫt-ı ḳayser  

Çün oldı ḳarārgāh-ı dāver  
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 Her biri miẟāl-i genc-i Dārā  

Bir künc-i nihānı ḳıldı me’vā  

 

Vezīr-i Şāpūr Baṭrīkle Ṣoḥbet İtdügidür 

Çün oldı o cāygāh-ı ma‘mūr  

Ārāmgeh-i vezīr-i Şāpūr 

 

Ol ṭā’ifenüñ ferīd-i ‘ālem  

Bir dīn ulusı var idi ol dem  

 

‘İlm ile o bī-şu‘ūr u bī-nūr  

Olmışdı o millet içre meşhūr  

 

500 Nā-rāstī vü cehāletinden  

Baṭrīke kemāl-i raġbetinden  

20b 

 Ḫāk-i rehini miẟāl-i gevher  

Zīb-i güle itmiş idi ḳayṣer  

 

Ṣayt-ı suḫan-ı ebü’l-ebāya 

Meyl itdi vezīr o bī-nevāya  

 

Rindāne vü rāhibāne ṣūret  

Bir vaḳt-i seḥer idüp ‘azīmet  

 

Ol bād-ı sebük-rev ü şitābān   

Baṭrīke irince oldı pūyān  

 

505 Çün irdi der-i ebü’l-ebāya  

Yüz sürdi miẟāl-i sāye pāya  
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 Tevḳīr ṣaḥīfesinde ol ān  

Lām u elif eyleyüp nümāyān  

 

Ol ebr-i güher-niẟār u dür-bār 

Lü’lü-yi taḥiyyat itdi īẟār 

   

Ferzend-i ‘Acemden ol nezāket  

Ḫoş geldi ebü’l-ebāya ġāyet  

 

Luṭf eyleyüp ol kerīh-manẓar 

Gösterdi aña mekān-ı ḫoş-ter 

 

510 Hem didi bu ḫāk-i rif‘atüñden  

Maḳṣūd nedür ziyāretüñden  

  

  Bu vechle ol fesāne-perdāz  

İtdi suḫan-ı dürūġa āġāz 

 

 Maḳṣūd der-i sa‘ādetüñdür 

Bir ġayrı degül ziyāretüñdür  

 

Pā-būsuña ārzū muḥaḳḳaḳ  

Taḥṣīl-i ma‘ārif oldı ancaḳ  

  

Oldı aña fikretüm ki hādī 

Fetḥ ide ḳapuñ der-i murādı  

 

515 Eylerken o baḥr-ı nükte-dānı  

Ol encümene güher-feşānı  

21a 

  Eẟnā-yı suḫanda ḳıldı ihdā 

Baṭrīke sezā niçe hedāyā 
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 Her tuḥfe-i dil-pesendi anuñ  

Maḳbūlı olup ebü’l-ebānuñ  

 

Ol rind-i cihāna ḳıldı ikrām  

Gösterdi aña taḳarrüb-i tām 

 

Māhiyyet-i ‘ilm ü dānişinden  

Rūz itdi şebi olınca rūşen  

 

520 Her fende tamām buldı yektā 

Pür-māye vü pür-şu‘ūr u dānā 

 

  Āyīn ü revişlerinde māhir  

Yoḳ bilmedügi meger ki nādir  

 

 Emvāc-ı yem-i kiyāsetinden  

Dürr-i ṣadef-i feṭānetinden  

 

Ḳandīl-i künişt o pīr-i rūşen  

İtdi aña ḥücresinde mesken  

 

Hem virdi kemāl-i ferr ü revnaḳ 

Hem itdi bıṭānesine mülḥaḳ 

 

525 Ammā ki vezīr ebü’l-ebāya 

Āyīne olup o bed-liḳāya  

 

  Ṣahbā gibi itdi cüst ü çālāk  

Keyfiyyet-i cām-ı ṭab‘ın idrāk  

 

 Baṭrīki o beẕle gūy-ı maḳbūl  

Buldı ṭaraf-ı mizāḥa mā’il 
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Ol fende vezīr-i nükte-perdāz 

Olmazdı aña ḥarīf ü enbāz 

 

Eylerdi müdām o meclis-ārā 

Baṭrīke niçe laṭīfe ihdā 

 

530 Her sözde o pür-füsūn u efsūn  

İtdi anı ol ḳadar ki meftūn  

21b 

  Baṭrīk-i bed-aḫter [ü] siyeh-rūz 

Ansız olamazdı şām eger rūz  

 

 Çün şīşe-i sā‘at ol iki ten 

Olmazdı cüdā biribirinden  

 

Vezīr Baṭrīk ile Germ-Ülfet Olup Yine Şāpūr Şāhı Ferāmūş İtmezdi 

Her bār velī ebü’l-me‘ālī 

Şāpūrdan olmaz idi ḫālī 

 

Her gice vü gündüzin ber-ā-ber 

Bir ṣoḥbete eyledi muḳarrer 

 

535 Baṭrīk ile tā-be-rūz maḥrem 

Şāpūr ile tā-be-şām hem-dem  

 

  Ṭurmaz yine ol Felāṭun-eṭvār 

Mirżāyı müdām iderdi tīmār 

 

Ḳayṣerüñ A‘yān-ı Velāyet ü Erkān-ı Devlete Tertīb-i Żiyāfet İtmesidür 

 Bir gün nüdemāsına ser-ā-ser 

Tertīb-i żiyāfet ile ḳayṣer 
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Her birine virdi ḳadr u rif‘at 

Bir ḳaṣr-ı bülende ḳıldı da‘vet 

 

Ser-çeşme-i cümle kān-ı mertā 

Āb-ı ruḫ-ı millet-i naṣārā 

 

540 Ḫāṣān-ı muḳarrebān-ı ḳayṣer  

Mīrān-ı sütūdegān-ı ḳayṣer 

 

 Çün naġme-i erġanūn u çün ‘ūd 

Hep oldılar ol maḳāma mevcūd  

 

 Ol dem ki ṣadā-yı ke’s-i ḫvānı  

Pür eyledi ṭās-ı āsumānı 

 

Şāpūr daḫı güşāde-ḫāṭır  

Ḳaṣd itdi kim ola anda ḥāżır 

22
a
 

Tā kim ola ol ḫidīv-i ‘ārif  

Tertīb-i velīmesine vāḳıf  

 

545 Ya‘nī ki ide o şāh-ı kāmil  

Her naḳşdan ıṭṭılā‘ ḥāṣıl  

 

XX. Rubā‘iyye 

 Taḥrīk-i hevā-y-ile gel ey serv-i çemen 

Her cānibe meyl eyleme hem-çün sūsen  

 ẞābit-ḳadem ol bāġda gülbin-āsā  

Bülbül gibi ḳo nāleyi gülşen gülşen  
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Vezīrüñ Şāpūra Naṣīḥat Eylemesidür 

 Şāpūra didi vezīr-i ‘āḳıl  

Olma bu ḫaṭarlu yolda ġāfil  

 

Zinhār taṣavvur itme zinhār  

Żımnında bunuñ niçe ḫaṭar var 

 

550 Sa‘y itme nihāl-i ter degüldür  

Şāhum bu olur biter degüldür  

 

 Bu cümle taṣavvuruñ hevādur  

Endīşe-i bāṭıl u ḫatādur  

 

 İtdi niçe nuṣḥ u pend ammā  

Hīç olmadı sūd-mend aṣlā 

 

 Kendin o hezār-ı gülşen ü bāġ 

Bir şekl-i ġarībe ḳıldı ifrāġ 

 

‘Azm itdi o ṣūret ile şāpūr  

Ẓann itdi ki ḥāli ola mestūr  

 

555 Ol dār-ı ẓiyāfete selāmet 

Çün buldı duḫūle vaḳt-i furṣat  

 

 İtdi o hümā-yı evc-i ‘ālī 

Ārāmgehin ṣaf-ı ni‘ālī  

22b 

XXI. Rubā‘iyye 

 Bu şevket ile mihr-i cihān-ārānuñ 

Yerde yüzi çün sāye-i nāçīzānuñ  
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 İtse n'ola her ehl yerin ṣaff-ı ni‘āl 

Ḳa‘rında olur dürr ü güher deryānuñ  

 

Ḳayṣerüñ Ṣūret-i Şāpūrdan İḥtirāz İtdügidür 

Ey cilve-nümā-yı ḳaṣr-ı ma‘nā 

Bu naḳş-ı ġarībi ḳıl temāşā   

 

560 Şāpūr tefekkür ile ekẟer 

Ḫavf üzre idi tamām-ı ḳayṣer 

 

 Ḫavf eyler idi o şem‘-i ser-keş  

Nā-gāh ura o mülke āteş  

 

Tersān idi kim sipāh u tīġi 

Rūz-ı ġamuñ ola berḳ u mīġi 

 

Eylerdi ḥaẕer ki zūr-ı desti 

Ol dā’ireye vire şikesti 

 

Ol pādişeh-i cihān-himmet  

Cā’iz ki ide o mülki ġāret 

 

565 Ol ḫusrev-i āsumān-ı ḫargeh 

Ḳaṣd eylese bu diyāra nā-geh 

 

 Cā’iz ki o şeh-süvār-ı ẕī-şān  

Ma‘mūre-i mülki ide vīrān  

 

Āḫir bunı eylemişdi tedbīr 

Ḥaḳḳā ki ġarīb naḳş u taṣvīr  
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Ya‘nī ki pür eylemişdi ḳayṣer  

Naḳş ile sebū vü cām u sāġar  

 

Ger bāliş eger ki ġayr-ı manẓūr 

Naḳş olmış idi miẟāl-i Şāpūr 

23
a
 

570 İtdükçe naẓar nihān u peydā 

Şāpūr idi ẓāhir ü hüveydā 

 

 Bu idi me’āl-i rāy-ı rūşen  

Tā olmaya ġaflet üzre andan  

 

Ṣıfat-ı Meclis-i Ḳayṣer 

Vaḳtā ki ḳuruldı bezm yer yer 

Devr eyledi bezmi sāġar-ı zer  

 

Çün āteş-i meyle zīr ü bālā  

Germ oldı tamām o bezm-i ṣahbā  

 

Ol bezm-i ṣafāda hem-deminden  

Dīrīne nedīm ü maḥreminden  

 

575 Ṣāḥib-ḫıred ü ḥekīm-ṭıynet  

Bir rind-i cihān u pür-ferāset  

 

 Her nükteden ol ḫabīr ü āgeh  

Şāpūra gözi ṭoḳındı nā-geh  

 

Oldı naẓar eyledükçe bāhir  

Āẟār-ı riyāset anda ẓāhir  

 

 



189 
 

 

Pür-ḥayret iken miẟāl-i ‘abher 

Degdi aña devr-i sāġar-ı zer  

 

Naḳşın ki anuñ miẟāl-i Bihzād  

Ṭarḥ eylemiş idi anda üstād 

 

580 Geh naḳşa o hem sirişt-i Mānī 

Şāpūra baḳup gehī nihānī 

 

 Mīzān-ı naẓarda īn ü ānuñ 

Buldı ikisin ber-ā-ber anuñ  

 

Ġāyetde müşābehetlerinden  

Farḳ idemeyüp biri birinden  

 

Ḳalmadı o tīz-i hūşa ḳaṭ‘ā 

Şāpūr idüginde şübhe aṣlā  

23
b
 

Ḥükm eyledi kim o şaḫṣ-ı mestūr  

Şāpūrdur ol bu naḳş-ı şāpūr  

 

585 Güftāre gelüp o merdek-i şūm  

Ol herze vekīl-i ḳayṣer-i Rūm 

 

 Āgāh oluñ bu ṣūret-i cām  

Bir özge ḳaḍīya eyler i‘lām  

 

Ya‘nī ki bu cām ider ki taḳrīr  

Olmış o naḳış ki bunda taṣvīr 

 

Bulmış bu maḳam-ı rif‘ate yol  

Bir pādişehüñ miẟālidür ol  
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Olmış o nihāl-i nāz-perver  

Bu ṭurfe çemende cilve-güster 

 

590 Ḥālā bu velīmenüñ o naḳḳād  

Naḳşın çıḳarur miẟāl-i Bihzād  

 

 Şāpūr o reh-i ḫaṭarda ‘ārif  

Çün ṣūret-i ḥāle oldı vāḳıf  

 

Pey-der-pey olup piyāle-i ġam  

Levni müteġayyir oldı ol dem  

 

Ḳayṣer o dem-i ṣafāda nā-geh  

Çün oldı o güft [ü] gūdan āgeh  

 

Andan o siyāh-mest-i teşvīş  

Keyfiyyet-i ḥālin itdi teftīş  

 

595 Çün seyl-i sirişk o çeşm-i pür-nem  

‘Arż eyledi mācerāyı ol dem  

 

 Bevjde peyāmı ile ḳayṣer  

Ṭāvus-veş oldı cilve-güster  

 

Emr itdi pes anı eylediler  

Āmāde-i pīşgāh-ı ḳayṣer 

  

Su’āl-i Ḳayṣer Ez-Keyfiyyet-i Ḥāl-i Şāpūr 

24a   Bu itdi su’āl perdesin bāz  

Ol itmedi keşf-i perde-i rāz  
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Bu urdı kümeyt-i pür-füsūnı  

Gösterdi o na‘l-ı bāzgūnı 

 

600 Şāpūr tefaḥḥuṣunda ḥaḳḳā 

Sa‘y eyledi gerçi ḳayṣer ammā  

 

 Ol rākib-i tünd-raḥş-ı inkār  

Olmadı sebük-‘inān-ı iḳrār 

 

Gördi ki ol ihtimām u riḳḳat  

Bulmadı telaṭṭuf ile ṣūret  

 

Nār-ı ġażabı ṭutup cihānı  

Ḫūn-rīze ḥavāle itdi anı  

 

XXII. Rubā‘iyye 

 Gūş it suḫan-ı pāk-i suḫan-sencānı 

Erbāb-ı dil ü ṭab‘a budur erzānı 

605 Seng ise de her çend nasīḥat zinhār  

Yine güher-i gūş ḳabūl it anı 

 

Nā-Çār Şoden-i Şāpūr Şāh Der-Keşf-i Ḥāl-i Ḫod 

 Gör sāġarı ṭoldı ḳanlı yaşdan  

Deryā-yı nedāmet aşdı başdan  

 

Ol ḫavfla itdi nā-şikībā  

Bi’l-āḫire kendin āşikārā 

 

Ḥayrān olup o ḥāle ḳayṣer  

Şükrāne niẟār ḳıldı gevher  
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Şevḳ-ıla hemān o demde ḫandān  

İkrāmla ḥabsin itdi fermān  

 

610 Keyfiyyet-i ḥabsini nihāyet  

Bu vechle itdiler rivāyet  

24
b
 

Ḳayṣer cülūd-ı baḳardan bir baḳara vaż‘ itdürüp üzerine baḳarāt-ı seb‘üñ cülūdını 

taṭbīḳ itdiler ü anuñ fevḳında bir ḳapu vaż‘ idüp Şāpūr Şāhı anda idḫāl eylediler 

 Zer-tār ile gerdeninden ol dem  

Bend itdi iki elini muḥkem  

 

Ammā ḳodı ol ḳadar ki vüs‘at  

Āsān ola ekl ü şurba ḳudret 

 

Bu vechle bī-direng ü ihmāl  

Çün itdi derūn-ı cilde idḫāl  

 

Ol maḥbes-i sālifü’l-beyānuñ   

Pūlāddan itdi ḳuflın anuñ  

 

615 Hem ṣāḥib-i baṭş u şiddet ol ān  

Vaż‘ eyledi yüz nefer nigehbān 

 

 Hem eyledi anı re’y ü tedbīr  

Tā olmaya bu ‘amelde taḳṣīr  

 

Baṭrīk-i bed-aḫter ü türüş-rū  

Bed-ṣūret ü bed-sirişt ü bed-ḫū 

 

Perverde-i ḫvān-ı nā-güvārı 

Manẓūr-ı nigāh-ı i‘tibārı 
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Bir kelb-i ‘aḳurın itdi ḳayṣer  

Ol yüz nefere re’īs ü mehter 

 

XXIII. Rubā‘iyye 

620 Her çend ki yem-i dürr ü gühersiz olmaz 

Ṣad el-ḥaẕer ammā ki ḫaṭarsız olmaz 

 Olma sitem-i ḫārdan āzürde-derūn 

Gül ḫārsız ü bāde kedersiz olmaz 

25
a
 

Maṭrān idi nām o bed-liḳāya  

Yeksān idi yār u āşināya 

 

Ḳayṣerde ṣafā-yı dil müheyyā  

Şāpūr şikeste-ḫāṭır ammā  

 

Gülzār-ı ġamuñ olup hezārı  

Olmışdı hemīşe nālekārı  

 

625 İtmiş idi zehr-i ġuṣṣa pür-pīç 

Bilmezdi devā o bī-nevā hīç  

 

 Ḫam-der-ḫam olup o bār-ı ġamdan  

Bī-tāb idi sāġar-ı elemden  

 

Ḫod-kerdesine olup peşīmān 

Eylerdi bu gūne āh u efġān 

 

Yā Rab ne ḳılam bu bī-sitāre  

Olmaz mı ‘aceb bu derde çāre  

 

Geh bār-ı belā-yı bend ü zincīr 

Geh bīm-i cefā-yı tīġ u şemşīr   
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630 Ne hem-nefes ü ne dest-yārum  

Yoḳ semt-i ḥalāṣa iḳtidārum  

 

 Olmışdı o zār u nā-şikībā  

Bu vechle güft [ü] gūda ammā  

 

Bir ṣubḥ çeküp sipāh u leşker  

‘Azm eyledi sūy-ı şarḳa ḳayṣer  

 

Ya‘nī ki o ḥālden feraḥnāk 

‘Azm itdi diyār-ı Fürse bī-bāk 

 

Şekl-i baḳara ki bī-düm ü ser 

Şāpūr içün itmiş idi ḳayṣer 

 

635 O künce çekerler idi anı 

Aḫşāma degin o nā-tüvānı 

 

 Maṭrānla ḳondurup ber-ā-ber 

Eylerdi müdām iḥāṭa leşker  

25b 

Her ḳanda ki itselerdi ārām  

Ger ṣubḥ-dem ü eger ki aḫşām  

 

Ol heykele itdirürdi ḳayṣer  

Bir ḫayme-i ser-bülendi ber-ser  

 

Pīrāmen-i Fürsi ġāret üzre 

Günden güne seyr ü sür‘at üzre  

 

640 Hem-vāre o ḫūn-perest-i ḫōd-rā 

Bu fikr ile ḳaṭ‘-ı rehde ammā  
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 Gūş ur bu nevā-yı dil-pesende  

Güller gibi meclis-i suḫanda 

 

Vezīrüñ Baṭrīḳ-i Bī-Nūrdan Destūr İsteyüp ‘Asker-i Ḳayṣere Vuṣūlidür 

Ol laḥẓa ki pür-sipāh u leşker  

‘Azm itdi diyār-ı Fürse ḳayṣer  

 

Olmışdı vezīr cām-ı tebdīl  

Baṭrīkle Sūmnāta  ḳandīl  

 

Ya‘nī ki o rind-i nükte-perdāz  

Baṭrīkle olmış idi hem-rāz  

 

645 Zer-ṭāk-ı bülend-ülfet üzre 

Olmışlar idi maḥabbet üzre 

 

 Dil-beste olup o nükte-dāna 

Virmez idi ṣoḥbetin cihāna 

 

Bir gün o iki nedīm-i ḫoş-dem  

Bir meclis-i dil-güşāda ḫurrem 

 

Silk-i suḫana düzüp güherler  

Virmişler idi o bezme zīver 

 

Encām-ı suḫanları mufaṣṣal  

Ḳayṣer seferine oldı evvel 

 

650 Anuñla bulup ṭarīḳ-i ruḫṣat  

Baṭrīkden istedi icāzet  

26a 
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 Ey gūşe-nişīn-i milket-i Rūm  

Aḥvāl-i sefer degül mi ma‘lūm  

 

Bir kimse olup ferīd-i mümtāz  

Her ḫaste-dile ola şifā-sāz  

 

Ḫoşnūd ola hem sipāh u leşker  

Hem ecr-i sefer ola müyesser 

 

Cā’iz k'ide bu muḥibb-i rūşen   

Ḫāk-i der-i ḳayṣeri nişīmen 

 

655 Ḥüsn-i naẓarı bu ḫāk-i pāye 

Çün mihr ü meh ola ḳadr u pāye 

 

 Ey lāle-i dil-pesendi bāġuñ  

Ben bī-kesi it yanar çerāġuñ  

 

Ḳayṣer gibi tācdāra ḫıẕmet  

Ben ḫāke degül mi ḳadr u rif‘at 

  

Gerd-i süm-i raḫş-ı leşkerinden 

İtsem n'ola çeşm-i cānı rūşen  

 

Baṭrīki peyām-ı ḥasret-engīz 

Deryā gibi eyledi güher-rīz 

 

660 Ey hem-dem-i ġam-güsār sensiz  

Bir dem idemem ḳarār sensiz 

 

 Gerçi sefere o bī-sa‘ādet  

Göstermedi aña hīç ruḫṣat  
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Ammā ki vezīr-i nükte-perdāz  

Her yüzden idüp nevāya āġāz  

 

Ḳurdı o teẕerve dāne vü dām 

Ya‘nī ki ziyāde itdi ibrām  

 

Baṭrīk o dürūġa virdi ḫāṭır  

Nā-çār müsā‘id oldı āḫir  

 

665 Ḫarc-ı reh ü raḫş-ı bād-peymā 

Zād-ı seferin idüp müheyyā  

26b 

    Maṭrāna o nīlgūn-cāme  

İtdi raḳam iştiyāḳ-nāme  

 

Ammā ki o nāme-i güherbār 

Bu vechle buldı zīb-i ruḫsār  

 

Bu ḥāmil-i riḳ‘a-i maḥabbet  

Ol dem ki bula ḥużūra ruḫṣat 

 

Her müşkilüñi aña ‘ayān it  

Tedbīrini nüsḫa-i revān it 

 

XXIV. Rubā‘iyye 

670 Bu nāme-beri itme cüdā yanuñdan  

‘Add eyle anı cümle-i ḫāsānuñdan  

 Emrinde ḫilāf itme ki biñ lücce-i ḫūn 

Cūş eylemeye her ser-i müjgānuñdan   
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Resīden Nāme-i Batrīk Be-Maṭrān 

Çün nāmeyi pīr-i bī-baṣīret  

Teslīm idüp itdi aña himmet  

 

Ol merḥaleden vezīr-i dānā  

Şāpūr ġam ile nā-şikībā 

 

Mānend-i ‘ukāb açup per ü bāl  

Maṭrāna varup irişdi fi’l-ḥāl 

 

675 Ḫıẕmetler idüp o reh-i nūrda  

Ḫāk-i rehin itdi nūr-ı dīde 

 

 Çün nāmenüñ ol kerīh-manẓar 

Mażmūnına vāḳıf oldı yekser 

 

Aḥvāl-i umūrını şitābān  

Hep aña sipāriş itdi maṭrān  

27a 

Baş üzre yer eyleyüp vezīre  

Ḫayr ile du‘ālar itdi pīre  

 

Gösterdi kemāl-i ġafletinden  

Ol ejdere ḫaymesinde mesken  

 

680 İtdi ‘aceb ol ‘adū-yı Şāpūr  

Gencīnesine o mārı gencūr  

 

 Maṭrānı daḫı o merd-i ‘āḳıl  

Buldı ṭaraf-ı mizāḥa mā’il 
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Her dem suḫana o nükte-perdāz 

Ol perdeden eyler oldı āġāz  

 

Eyledi gehī o nükte-pīrā  

Bir ḳıṣṣa-i nā-şinīde peydā  

 

Āvāzın idüp bülend her bār  

Eyledi niçe laṭīfe iẓhār  

 

685 Ṣayt-ı suḫan-ı vezīri Şāpūr  

Gūş eyleyüp oldı şād u mesrūr  

 

 Bildi ki bu derde ol perīşān  

Anuñla bulur bulursa dermān  

 

İtdükçe gehī güher-feşānı 

Pür-gevher olurdı gūş-ı cānı  

 

İtse ne ḳadar nikāt-ı pür-sūd  

Şāpūr idi hep murād u maḳṣūd  

 

Ger itse şekībi naẓm u tertīb  

Şāpūrı iderdi ṣabra terġīb  

 

690 Tedbīr-i ḫalāṣ-ı pādişāhı  

Bu vechle ḍarb iderdi gāhī 

 

 Çün zevraḳ-ı bāde-i müverraḳ 

Eyyāmına baġludur o zevraḳ 

 

Olduḳça ol Āṣaf-ı suḫan-sāz  

Firdevsī-i naẓm-ı ḳıṣṣa-perdāz 
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Şāpūra ṣunardı cām-ı rāḥat 

Maṭrānı iderdi mest-i ḥayret  

27b 

Her ṣubḥ mey-i neşāṭ-engīz  

Her merḥalede olup güher-rīz 

 

695 Eylerdi o Mānī-i seḥer-kār 

Levḥ-i dile naḳş-ı ḥīle her bār 

 

 Ol fikr ile olmaz oldı āḫir  

Maṭrānla ekl ü şurba ḥāżır  

 

Hengām-ı suḫan o rind-i ‘ālem  

Taḥḳīḳi budur ki pīr-i ḫoş-dem  

 

Ol dem ki ṭutup ṭarīḳ-i himmet  

Bu cānibe eylerüm ‘azīmet 

 

Zād-ı rehüm ol sezā-yı ta‘ẓīm  

Miḳdār-ı kifāyet itdi teslīm 

 

700 İnṣāf degüldür itmek el-ḥaḳ  

Ġayruñ ni‘amına anı mülḥaḳ  

 

 Cem‘ olsa simāṭı üzre gāhī  

Müstaġnī iderdi zād-ı rāhı  

 

Bu vaż‘ı o bī-şu‘ūr u bī-dil  

Perhīzine ḥaml iderdi ġāfil  

 

Bu gerçi reh-i ḥīlede ber-pā 

Seyr ü seferinde ḳayṣer ammā  
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İtmezdi o ṣarṣar-ı sebük-kām  

Bir merḥalede iki gün ārām  

 

705 Ḳaṭ‘-ı reh ü ṭayy idüp menāzil  

Pīrāmen-i Fürse oldı dāḫil 

 

 Çün şu‘le-i āteş-i cihān-sūz  

Her cānibi yaḳa yıḳa her rūz  

 

Eṭrāfa ṣalup sipāh u leşker  

Her rūz u şeb itdürürdi ḳayṣer  

 

(........)* siyāh u ḳaṭ‘-ı eşcār 

Taḫrīb-i ḳurā vü hedm-i emṣār  

28
a
 

Pür-ḫışm u ġażab o şīr-i bīşe 

İtdi o ḳadar fesādı pīşe 

 

710 Her nīze-güẕār u ṣaf-şikenden  

İḳlīm-i ‘Acemde merd ü zenden  

 

 Her deşt virür oldı püşte püşte 

Bir nāsī esīr ü pīri küşte 

 

Rūmuñ olıcaḳ fesādı ẓāhir 

Erbāb-ı diyār-ı Fürs āḫir  

 

Her birisi yüz ṭutup firāra 

Çün ebr çekildi kūhsāra 

 

 

                                                           
*
  Müstensih tarafından yazılmamış. 
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İtdi kimi naḳd-i cānı bī-tāb  

Bir ḳal‘a-i āhenīne pür-tāb  

 

715 Bu şeklle ḳayṣer-i sitemkār  

Çün bād-ı ‘aḳīm ü seyl-i kühsār 

 

 Hergiz ne ḥarīf olup ne ḥā’il  

Ne māni‘-i reh ne ḫod-muḳābil  

 

Bir gün o ṣafā-yı sīneden dūr  

Menzilgehin itdi mülk-i şāpūr  

 

Eṭrāfın idüp iḥāṭa leşker  

A‘yānını da‘vet itdi ḳayṣer  

 

Fīrūze-revāḳ-ı salṭanatda 

Keyfiyyet-i fecr-i meşveretde  

 

720 Her biri çü ebr-i nev-bahārı  

Bir yüzden idüp güher-niẟārı 

 

 Āḫir ne ki rāy ḳıldı ḳayṣer  

Oldı ser-i kār aña muḳarrer 

 

Sūrın ki ḥiṣāruñ ol bed-āyīn  

Żabṭ eylemiş idi rūz-ı pīşīn 

 

Peygār-ı ḥiṣāra her ṭarafdan 

Çün Rüstem ü Behmen ü Tehemten 

28b 

Her merd-i mübāriz ü bahādır 

Esbābına oldılar mübāşir 
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725 Bī-tāb u tüvān u nā-şikībā 

Şāpūr-ı siyeh-sitāre ammā  

 

 Maṭrāna vezīr-i mihribānuñ 

Maḫṣūṣ-ı edālarından anuñ  

 

Derk eyledi kim ‘adū-yı ser-keş 

Īrān zemīne urdı āteş  

 

Ḳaṭ‘ idüp ümīdini rehādan  

Destin yudı çeşme-i beḳādan  

 

Ḫod-kerdesine olup peşīmān  

Çün ebr-i bahār oldı giryān  

 

XXV. Rubā‘iyye 

730 Şāpūrı o dār-ı miḥan ol bend-i girān  

İtmiş idi her vechle bī-tāb u tüvān 

 Devr-i felek ü gerdiş-i eyyāmından  

Hergiz ne ṣafā-yı dil ü ne rāḥat-ı cān  

 

Şikāyet-i Şāpūr Şāh Ez-Bend-i Girān 

İhżār içün ekl ü şurbın ekẟer  

Vaż‘ itmiş idi birini ḳayṣer 

 

Bir şeb ki girānī-i sülāsil 

Kār-ı dilin eylemişdi müşkil  

 

Ol şaḫṣa vücūd-ı dāġdārın  

Şerḥ itdi cefā-yı rūzgārın  
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735 Mānend-i sebū meşaḳḳatinden  

Ḳan aġladı rūz-ı miḥnetinden  

 

 Şemşīr-i ġam irdi üstüḫvāna  

Kār itdi cefā ḫadengi cāna 

29
a
 

Ḳalmadı bedende tāb u ṭāḳat  

Ölmek baña şimdi cāna minnet 

 

Bu bend-i girān olup muḳarrer 

İtmezse eger helāk ḳayṣer  

 

Tahfīfle eyleñüz ki tedbīr  

Öldürdi beni cefā-yı zincīr 

 

740 Bī-ḥāṣıl olup dıraḫt-ı himmet  

Bulmazsa ger ol murād ṣūret  

 

 Pīrāhenüm eyleñüz nemedden 

Ḫurd itdi nizār-cismüm āhen 

 

‘Ömrinde o şaḫṣ-ı pür-denā’at 

Bir kimseye itmemişdi şefḳat  

 

Şāpūr-ı şikeste-ḥāle ammā  

Dāġ oldı miẟāl-i gül ser-ā-pā 

 

Maṭrāna gelüp o nā-tüvānuñ  

Naḳl eyledi ıżṭırābın anuñ  

 

745 Ḥāżır bulunup vezīr-i dānā  

Bildi ki o şāh-ı kişver-ārā  
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 Ża‘f ile olup şikeste-ḥāli 

Bār-ı ġama ḳalmamış mecāli  

  

İrdi dem-i yār u mihribānī 

Feryādına irmenüñ zamānı  

 

Şāpūruñ o ser-firāz-ı himmet  

Taḫlīṣine eyleyüp ‘azīmet  

 

Maṭrānla ol güşāde-meşreb  

Hem-zānū-yı ṣoḥbet oldı ol şeb  

 

750 Didi bu şeb-i ṣafāda ḥālā  

Bir ḳıṣṣa beyān idem ki aṣlā  

 

 Bu ‘arṣada mücmel ü mufaṣṣal  

Gūş itmedi kimse bundan evvel  

29
b
 

Maṭrāna ‘azīmetüm deminde  

Baṭrīk ile ṣoḥbet ‘āleminde  

 

Şevḳ-ıla o ṭurfe dāsitānı  

Naḳl itmek idi murādum anı  

 

Taḥḳīḳine naḳş-bend-i ‘ālem  

Gösterdi hezār māni‘ ol dem 

 

755 Maṭrānı o nā-şinīde güftār  

Biñ cānla eyledi ṭalebkār 

 

 Ḥaḳḳā ki kelām-ı ġayr-ı mesmū‘ 

Olmışdı anuñ yanında maṭbū‘   
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Maṭrānı hevā-yı ṭab‘-ı meyyāl 

Pāyına vezīrüñ itdi rū-māl 

 

Ey rāhib-i dil-pesend-eṭvār  

Luṭf eyle o nā-şinīde güftār  

 

Mey gibi bu meclis-i ṣafāda  

İtsün dil ü ṭab‘umı güşāde 

 

Vezīr Şāpūr Şāha işitdürmek ü ḫalāṣını bildürmek çāresiyle maṭrānı işġāl 

içün Seyyidetü’n-Nār nām bir ma‘şūḳa vü ‘Aynü’l-ehil nām ‘āşıḳuñ ref‘-i 

ṣavtla hikāyesin basṭ itdügidür 

760 Bāġ-ı suḫanuñ hezār-ı mesti 

Bu resme idüp nevā-peresti 

 

 Ey ḳuvvet-i ḳalb-i ceyş-i ḳayṣer  

V'ey merd-i maṣāff ey dilāver  

 

Çün bülbül ü gül çemende ḫurrem  

Var idi diyārumuzda bir dem  

 

Bir tāze-civān u dil pür-āteş  

Bir fāḫire-nāzenīn dil-keş  

30a 

Olmış idi şehr-i ḥüsne anlar  

Māh-ı nev ü āfitāb-ı enver 

 

765 İsmi o gül-i semen-‘iẕāruñ 

Seyyide-i nāz idi nigāruñ   

 

 Ammā o civān-ı dilsitānuñ  

‘Aynü’l-ehil idi nāmı anuñ  
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Olmazdı miẟāl-i Ḳays u Leylā  

Ülfetlerine ḳıyās aṣlā  

 

Çün dāġ-ı derūn o pür-tef ü teb 

Yārānla encümende bir şeb  

 

Güller gibi cām u sāġar elde  

Eẟnā-yı suḫanda ol maḥalde  

 

770 Ẕikr-i ruḫ-ı meh-veşān açıldı 

Ya‘nī ṣaded-i zenān açıldı   

 

 Ol bezme miẟāl-i cām-ı ‘işret  

Çün ḳıṣṣa-i ‘aşḳ virdi ṣūret  

 

Pākīze-nihād u ṣāf-gevher  

Bir merd-i ẓarīf ü nükte-perver  

 

Bir Leylī vü şek çü Ḳays nā-şād 

O ṣāf-cemīlin eyleyüp bād  

 

Bezm ehline bir ṭarīḳ-i tafṣīl  

Vaṣf-ı ser-i zülfin itdi taṭvīl 

 

775  ‘Aynü’l-ehil ol ḳamer-cebīnüñ 

Vaṣfın işidüp o nāzenīnüñ  

 

 Oldı anuñ o muḥibb-i ṣādıḳ  

Gül-ruḫlarına ḳulaḳdan ‘āşıḳ  

 

Nāḳilden o pür-niyāz u nāliş 

Ser-menzil ü nāmın itdi pürsiş   
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Didi o meh-i sipihr cāndur  

Ārāmgehi filān mekāndur  

30b 

Hem cām-ı cihān-nümā nihādı  

Hem Seyyidetü’ẕ-ẕehebdür adı 

 

780 İtdi o civānı tāze-sevdā  

Bī-ṣabr u ḳarar u nā-şikībā 

 

 Çün seyl-i sirişk-i bī-ḳarārı  

Geşt eyledi deşt ü kūhsārı  

 

Müştāḳ olup ol āfitāba 

Düşdi o hevesle ıżṭırāba  

 

Yār oldı sipihr bir seḥergeh 

Çün necm-i seḥer o māhı nā-geh 

 

Bī-perde görüp cemāl-i yāri 

Çāk itdi ḳabā-yı iḫtiyārı 

 

785 Gerçi o nihāl-i gülşen-ārā  

Bir serv idi bāġ-ı ḥüsne ammā  

 

 Ol yār-ı ḳadīm-i dilsitānuñ  

Efzūn idi ḥüsni andan anuñ  

 

Ammā ki be-muḳteżā-yı fıṭrat  

Bir mūceb-i ḫilḳat ü cibillet  

 

Nān-pāre-i ġayra nefs-pervāz 

Elbette olur nigāh-endāz 
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Ümmīd-i viṣāli dilde muḥkem  

Bu fikr ile ol civān her dem  

 

790 Bī-ṣabr u şikīb iderdi her geh  

Pīrāmen-i ḳaṣrını güẕergeh  

 

 Bir ġāyete irdi kim tekāpū 

Ol rāz-ı nihāna zevc-i bānū  

 

Āgāh olup eyledi muḳarrer  

Tertīb-i cezāsın ol bed-aḫter  

 

Ẕeyb idi o kelbe nām şöhret  

Olmazdı bir öyle bed-ṭabī‘at 

31
a
 

A‘yānı ile o nev-civānı  

Aḫẕ eyleyüp ol maḥalde anı  

 

795 Bir gūşe-i teng ü tāra ol dem  

Ḥabs eyledi bende çekdi muḥkem  

 

Vü Bir ‘Acūz-ı Ced‘ā vü ‘Averā vü Şūmā vü Maḳṭū‘atü’l-yedi Aña 

Müvekkil Ḳoyduġı  

 Hem itdi o dem aña ḥavāle  

Ol ḫaste-dil ü şikeste-ḥāle  

 

Bir ṭurfe-‘Acūz-ı zişt-peyker 

Yek-çeşm ü kerīh-şekl ü münker 

 

Maḳṭū‘ idi hem o pīre-zālüñ 

Burnı bir eli o bī-cemālüñ 
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Ol gice ‘Acūz-ı sīne-pür-sūz 

Biñ derd ile oldı āteş-efrūz 

 

800 Ya‘nī ki fetīl-i dāġ-ı serden  

Ol gūşe-i tārı ḳıldı rūşen  

 

 Ol gülşen-i ‘aşḳa serv-i bālā 

Ya‘nī o nihāl-i nāz ammā 

 

Ol yār-ı ḳadīm-i dilsitānı  

Yād eyleyüp āh iderdi anı 

 

Çün māder-i mihribān ol dem  

İḳbāl idüp ‘Acūz-ı ‘ālem 

 

Didi ne idi senüñ günāhuñ  

Ġam gūşesin itdi cilvegāhuñ 

 

805 Ol derd ü belā yolında pā-māl 

Didi ki budur ḥaḳīḳat-i ḥāl  

 

 Bu bābda bu esīr ü şeydā  

Ma‘ṣūmum u yoḳ günāhum aṣlā 

 

‘Aynü’l-ehilüñ Ṣūret-i Ḥālin İnkārı vü ‘Acūzuñ Basṭ-ı Maḳālidür 

31b 

Ol va‘de-i ẕevḳ-i vaṣla maġrūr  

Çün ṣūret-i ḥāli itdi mestūr  

 

Didi o ‘acūz-ı nāz-perver 

Ey şu‘le-i şem‘-i cān māder 
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Ol esb-i firārī-i sebük-pey 

Bir şīri firīb içün pey-ā-pey 

 

810 İtmişdi senüñ gibi ser-ā-pā  

Kiẕbī o da iḫtiyār ammā  

 

 Efsāne olup dürūġı āḫir 

Ol ṣūret-i ḥāl olınca ẓāhir 

 

Ser-rişte-i ṣıdḳı ṭutdı muḥkem  

Ol ḳayda ki düşmiş idi ol dem  

 

Pīçīde-‘inān o pür-meşāḳḳat 

Anuñla ḫalāṣa buldı ṣūret  

 

‘Aynü’l-ehil ol fütāde-i dām  

Pā-beste-i ḳayd dām-ı ālām  

 

815 Gūş eyleyecek ‘acūzuñ ol dem  

Güftār-ı meserretin o pür-ġam  

 

 Didi ki esed-i fitne mehden  

Esbüñ nice oldı kiẕbi rūşen 

 

‘Acūzuñ ‘Aynü‘l-ehile Ḥikāye Basṭ İtdügidür 

Bu bāġçe-i feraḥ-fezāda 

Bir devr-i laṭīf-dil-güşāda 

 

Bir merd-i mübārizüñ o demler 

Ṭāvus-ı ḫırām u kūh-peyker 
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Var idi bir esbi berḳ-āṣā 

Olmazdı ṣabā anuñla hem-pā 

 

820 Meftūn idi ol semende ġāyet  

Bulmışdı yanında ḳadr u ḳıymet 

 32
a
 

XXVI. Rubā‘iyye 

 Ser-pençe-i ḫurşīdi idüp şāne seḥer  

Gīsū-yı semendine virürdi zīver  

Her ṣubḥgeh eylerdi o gül-gūn-lekenüñ 

Şeb-nem gibi pür gerden ü gūşın gevher  

 

Bir vaḳt-i seḥer o merd-i huşyār  

Raḫşı hevesiyle oldı bī-dār 

 

Çün sāde-ruḫān serv-i ḳāmet  

Öpe ḳoca eyleyüp ri‘āyet  

 

825 Ol ṭurfe ġazāl-i dilsitānuñ  

Luṭf ile ṭutup licāmın anuñ 

 

 Bī-yārī-i ġayr olup süvārı  

Pīrāmen ü deşt ü kūhsārı  

 

Geşt idüp olurdı sāye-endāz 

Bir ḫūb-feżāya ol ser-efrāz 

 

Bī-zīn ü licām o raḫşuñ ol dem  

Pā-bendin idüp ṭavīl-i muḥkem 

 

Tā vaḳt-i duḫā o merd-i himmet  

Ra‘y idüp aña iderdi ḫıẕmet  
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830 İ‘zāzla pes kümeyt-tāzı  

Ya‘nī o ġazāl-ı dil-nevāzı  

 

 Āheste çeküp o merd-i himmet  

Nüzlgehüñe iderdi ‘avdet  

 

İtmezdi o vaż‘ı bir seḥer yād 

Olmışdı aña bu kār mu‘tād 

 

Bir gün yine ‘ādet üzre ol meh  

Ol raḫşa süvār olup seḥergeh  

 32b 

Şāyeste-i esb-i bād-reftār  

Mer‘ī ṭalebinde oldı der-kār  

 

835 Geşt itdi hezār deşt ü ṣaḥrā  

Bir otlı ṣulı yer itdi peydā  

 

 Raḫşından inüp o māye-i cūd  

Ḳaṣd itdi ki bir ṭarīḳ-i ma‘hūd 

 

Esbāb-ı rüḳūbın itdi münḥal  

Ra‘y ide yine bi-resm-i evvel  

 

Ol laḥẓa hemān o esb-i gül-ten  

Bī-‘illet olup remīde andan  

 

Zerrīn-licām u zīn-i berter  

Esbāb-ı diger belā-yı dīger  

 

840 Ṣaḥrāyı ṭutup feres şitābān  

Fāris daḫı der-pey oldı pūyān  
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 Gitdi o ḳadar ki andan āḫir  

Ne naḳş-ı süm ü ne gerdi ẓāhir 

 

Ol raḫşı ṭalebde āḫir-i kār 

İrdi şeb-i tār oldı nā-çār 

 

Çün vaḳt-i sürūr ü şevḳ gitdi 

Ġam-ḥānesine ‘azīmet itdi  

 

Ammā ki semend-i pür-meşaḳḳat  

Ālūde-i gerd [ü] dām-ı vaḥşet  

 

845 Endīşe-i ḫūrd u ḫvāb aldı 

Bī-ṭāḳat u bī-mecāl ḳaldı  

 

 Āzār-ı rikāb-ı zer-nigārı  

Ālām-ı licām-ı üstüvārı  

 

Nā-rāstī vü ta‘annüdünden  

Olmış aña ḫūrd u ḫvāba reh-zen  

 

Oldı o feżāda pür-tef ü tāb  

Şeb tā-be-seḥer gürisne bī-ḫvāb  

33a 

Zīn bādī-i def‘-i istirāḥat 

Cū‘ u ‘aṭaşa licām-ı ‘illet 

 

850 Olmışdı o şeb o süst-endām  

Her vechle mübtelā-yı ālām  

 

 Vaḳt-i seḥer ol esīr-i miḥnet  

Bir semte daḫı idüp ‘azīmet  
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Ümmīd-i necāt idüp seḥergeh 

Bir nehr-i ‘aẓīme irdi nā-geh  

 

Geçmek hevesiyle itdi iḳdām  

Serden geçeyazdı ol pür-ālām  

 

Murġ-āb gibi sebāḥat ile 

Yol buldı hezār miḥnet ile  

 

855 Ol nehr-i ‘aẓīmden ser-ā-pā 

Āġuşte olup vücūdı ammā 

 

 Serci vü ṣarām u sīne-bendi 

Ol ṭurfe licām-ı dil-pesendi 

  

Olmışdı cülūddan müretteb  

Tennūr-ı felek olınca pür-teb  

 

Her biri bulup yübūset hem  

A‘żā-yı semendi ṣıḳdı muḥkem  

 

Virdi o ḳadar elem ki ḥattā 

Mevżi‘leri derd ḳıldı peydā 

 

860 Bī-çāre o derd-i miḥnet üzre  

Geçdi niçe dem o ḥālet üzre  

 

 Mir’at-ı dilin ṭutup küdūret  

Gösterdi kemāl-i ża‘f-ı ṣūret  

 

Ol ḥālde pür-şitāb u pūyān  

Bir şīr-i siyeh olup nümāyān  
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Gördi feresi çü şīr tenhā  

Ne māni‘ ü ne mizāḥum aṣlā  

33b 

Şād itdi viṣāl-i dil-güşāsı  

Oldı aña ġālib iştihāsı  

 

865 Geldükçe gidüp ḳarārı elden  

Ḫār-ı emeli bitürdi gülşen  

 

 Çün oldı yaḳīn aña ġażanfer  

Ḫār oldı ümīd-i bāġı yekser 

 

Gördi ki bir esb-i nā-tüvāndur  

Bir pōst bir iki üstüḫvāndur  

 

Derende o şīr-i merdüm-efgen  

Āheste su’āl itdi andan  

 

Bādī ne olupdur infi‘āle 

Bu mertebe saña ża‘f-ı ḥāle  

 

870 Āzürde-derūn o baḫtı tīre  

Şerḥ itdi cefā-yı raḫtı şīre 

 

 Didi esed ey semend-i zībā  

Küstāḫ reh-i rıżāda āyā  

 

Bā‘iẟ buña ne günāhuñ oldı  

Dirler ki meẟeldür itdi buldı  

 

Pūşīde idüp günāhın andan  

Didi ki budur ṭarīḳ-i rūşen  
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Cürm itmişüm ey dilīr-i ‘ālem 

Cürmüm daḫı nidügini bilmem  

 

875 Şīr esbe didi sözüñden āḫir  

Ḥālā baña kiẕbüñ oldı ẓāhir  

 

 Olmaz kim olursa kiẕbe mu‘tād  

Ol bend-i ġam u belādan āzād  

 

Ṭut dāmen-i ṣıdḳı olma ġāfil  

Anuñla olur necāt ḥāṣıl  

 

Fikr eyledi ol semend-i pür-ġam  

Lafẓ-ı esedi işitdi ol dem  

 34
a
 

Gördi sözi merḥamet yüzinden  

Hep būy-ı kerem gelür sözinden  

 

880 Ser-tā-be-ḳadem o pür-ser-encām  

İtdi aña ser-güẕeştin i‘lām  

 

 Güftār-ı perīş ü ḳīl [u] ḳāli 

Ma‘lūm olacaḳ me‘āl-i ḥāli 

 

Didi ferese ġażabla ḍırġām  

‘İṣyāne nedür bu deñlü iḳdām  

 

Ey kāfir-i ni‘met-i Ḫudāvend  

İtmez bunı ‘āḳıl u ḫıred-mend  

 

Cehlüñ seni itmiş āḫir-i kār  

Bend-i ġam u miḥnete giriftār 
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885 Farḳ eylemeyüp ziyān u sūduñ  

Ṣalduñ bu belālara vücūduñ  

 

 Hem ṣāḥibüñe ḫıyānet itdüñ  

Hem kendüñ esīr-i miḥnet itdüñ  

 

İde seni ol veliyy-i ni‘met 

Perverde-i sāye-i ḥimāyet  

 

Ol saña ide hemīşe tevḳīr 

Sen eyleyesin revā mı taḳṣīr  

 

Çün itdüñ o dem gürīze iḳbāl  

Māni‘ ne idi rücū‘a fi’l-ḥāl 

 

890 Iṣrār ile cürm-i bī-şumāra  

Cevr itmiş iken o nāmdāra 

 

 Geh şehr ü gehī feżāda pūyān  

Ruḫuñ daḫı eyleyüp perīşān  

 

Āḫir ṭaraf-ı ḫilāfa gitdüñ  

Cürmüñ bir iken hezār itdüñ  

 

Ammā ki der-i sa‘ādetimden  

‘Acz ile ḥużūr-ı ‘izzetimden  

34b 

Çün mu‘terif zünūbuñ olduñ 

Müjde saña kim necāt bulduñ  

 

895 Ser-pençe-i himmet ile anı  

Ḳurtardı o raḫş-ı nā-tüvānı 
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 Ol dem ki çün ol esīr-i nā-şād 

Ol bend-i belādan oldı āzād  

 

Bī-zīn ü rikāb olup sebük-bār  

Her cānibe itdi meyl-i reftār 

 

‘Aynü’l-ehil ol esīr-i bī-ḫūş  

Güftār-ı ‘acūzı eyleyüp gūş  

 

Derd-i dil-i mübtelāyı nā-çār  

Şerḥ itdi vü cürmin itdi iḳrār  

 

‘Aynü’l-ehil Ẕeybüñ ‘Avreti Seyyidetü’ẕ-ẕehebe ‘Āşıḳ Olup Tek ü 

Pūsında Ẕeybüñ Esīr-i Ḳayd u Bendi Olduġın ‘Acūza İḳrār İtdügidür 

 

900 Didi o dem ol ḥarīf-i sāde 

Pāyīne çü eşk olup fütāde  

 

 Ey müşfiḳ ü mihribān māder 

V'ey merhem-i zaḫm-ı cān māder  

 

Şīr eyleyüp esbe dil-nevāzı  

Ḥayvān iken oldı çāre-sāzı  

 

Ṣad mertebe sen budur ki rūşen  

Merdümlük-ile füzūnsın andan  

 

Görse keremüñ bu ḫāk-i tīre  

Olsañ n'ola dād-res faḳīre  

 

905 Didi aña ol ‘acūz ol dem  

Olma ṣaḳın ey civān-ı pür-ġam 
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 Bu tāze-hevesle vāle vü zār  

Olmışsun esīr-i nefs-i ġaddār  

35a 

Āteş-dil ü āteşīn-zebānsın  

Bir cürmine mu‘terif civānsın  

 

Anuñla sezā-yı merḥametsin  

Şāyeste-i ‘afv u maġfiretsin  

 

Ümmīd-i ḫalāṣla dem-ā-dem  

Ol ṣabr u tevekkül üzre muḥkem  

 

910 Ṣabr eyle bu işde olma ġāfil 

Ṣabr eyle olur murād ḥāṣıl  

 

 Biñ sāġar-ı ġaflet itse medhūş  

İtmem yine ben seni ferāmūş  

 

Ġam çekme olur buña da tedbīr  

Eyle hele sen bu gice te’ḫīr  

 

Çün sūr idüp ‘acūz ol dem  

Ḫıẕmet kemerin miyāna muḥkem  

 

Ferdāya ṣalup o nā-tüvānı  

Terk eyledi künc-i ġamda anı  

 

915 Peyġūle-i miḥnet ü elemde  

Tenhā yine ḳaldı künc-i ġamda  

 

 Çün eyledi ol vezīr-i ‘āḳıl  

Güftārını bu maḥalle vāṣıl  
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Maṭrānuñ olup ẟenā-güẕārı  

Ṭutdı aña rūy-ı i‘tiẕārı 

 

Bu ḳıṣṣanuñ ey bülend-himmet  

İtmāmına yoḳ bu gice ḳudret  

 

Renc-i sefer ile bende ḥālā  

Yoḳ basṭ-ı kelāma ḳudret aṣlā 

 

920 Yarın gice bī-ḳuṣūr anı  

Taḳrīr ideyim bu dāsitānı  

 

 Taḥḳīḳ-i suḫanda şād u ḫurrem  

Ma‘ẕūr ṭutup vezīri ol dem  

35
b
 

Āmāde olup maḳām-ı rāḥat  

Ṭarḥ oldı besāṭ-ı ‘ayş u ‘işret  

 

Şāpūr Şāh derūn-ı maḥbesden kelām-ı vezīri diñleyüp eẟnā-yı ḥikāyetde ḍarb 

itdügi emẟālden murād ne olduġın ü ‘Aynü’l-ehilden ḳaṣdı Şāpūr Şāh u 

Seyyidetü’n-nārdan maḳṣūdı kendi memleketi olduġın ki ḫalḳı āteşperestlerdür 

vü Seyyidetü’ẕ-ẕehebden murādı bilād-ı Rūm u Ẕehb ki Seyyidetü’ẕ-ẕehebüñ 

zevci olacaḳdur murād-ı ḳayṣer idügini vü ‘Aynü’l-ehil müşāhede-i 

Seyyidetü’ẕ-ẕehebe pür-şevḳ oldı dimekden murādı Şāpūr Şāhuñ milket-i Rūma 

ṭama‘ı oldıġın vü Ẕeyb ‘Aynü’l-ehili aḫẕ itdi dimekle ḳayṣer Şāpūr Şāhı esīr 

idüp der-bend-i ḳażā vü ḳadre ḥabs itdügidür ü vezīr kendi nefsini ‘Acūz-ı 

maḳṭū‘atü’l-yede teşbīh idüp ‘Acūz ‘Aynü’l-ehile didügi gibi ṣabr eyle diyü 

ḫalāṣına sa‘y üzre olduġın bilüp bu muḳaddemātdan müreffehü’l-bāl olup 

mīẟāk-ı vezīre iştiyāḳ üzre olduġı vü şeb-i dīger maṭrānuñ vezīre ḳıṣṣa-i 

dūşīnenüñ itmāmını iltiḥāsıdur 
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Çün irdi şeb oldı vaḳt-i ṣoḥbet 

Basṭ oldı yine besāṭ-ı ‘işret  

36a 

Ol bezm-i ṣafāda çün gül-i ter  

Maṭrāna irince devr-i sāġar  

 

925 Ḳalmadı ḳarār u iḫtiyārı  

‘Arż itdi vezīre intiẓārı  

 

 Ey rāhib-i pür-şu‘ūr u dānā  

Tāc-ser-i millet-i naṣārā  

 

Dūşīne o bāde-i mürevvaḳ  

Virse n'ola bezm-i şevḳa revnaḳ  

 

İt gūşumuzı pür ol güherden  

Ya‘nī o ḥadīẟ-i mu‘teberden  

 

‘Aynü’l-ehil ol esīr-i miḥnet  

Ol ḫaste-i pister-i meşaḳḳat  

 

930 İtdi mi aña ‘acūz imdād  

Oldı mı o bende ġamdan āzād 

 

 Yoḫsa daḫı mest-i cām-ı ġam mı 

Ālūde-i sāġar-ı elem mi 

 

Bülbül gibi meclis-i suḫanda  

Güftāre gelüp o encümende  

 

Dizdi yine ol muḥīṭ-i tedbīr  

Silk-i suḫana le’āl-i taḳrīr  
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‘Aynü’l-ehil ol maḥalde nā-çār  

Ḳaldı niçe rūzgār bīmār  

 

935 Çün ġūl-i dili o Ẕeyb-i kāfir 

Şimşīr be-kef olurdı ẓāhir  

 

 Ḳatl ile gelüp o bī-günāhı  

Tehdīd idüp giderdi gāhī 

 

Bir şeb yine ol ‘acūz-ı fānī  

Īḳād-ı çerāġ idüp nihānī 

 

Didi o cefā-yı nā-güvāre 

Ṣabr eyle olur olursa çāre  

36
b
 

Didi baña ḳıl ki çāre ḥālā  

Ṣabr itmege yoḳ mecālüm aṣlā  

 

940 Didi yeter ey civān-ı sāde  

Gül-berg-i neşāṭı virme bāde  

 

 Çün şaḫṣ-ı fużūl [u] behīlekār 

Kāruñda ‘acūl olma zinhār  

 

Ṣanma ki felek müsā‘id olmaz  

Ṣabr eyle olur bu böyle ḳalmaz  

 

Bārī saña bir ḥadīẟ-i ġarrā  

Naḳl eyleyeyin faḳīr ḥālā  

 

Pey-der-pey olup tesellī andan  

Kāşāne-i ḳalbüñ ola rūşen  
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945 Didi o hücūm-ı ġamla mużṭar 

Ey derd-i dilüñ devāsı māder  

 

 Söz kim vire istimā‘ı rāḥat  

Minnetdür eger deñilse zaḥmet  

 

Ḥikāyet-i Dīger 

Bir nükte-şinās nükte-perdāz   

Bu vechle itdi nuṭḳa āġāz  

 

Gülzār-ı cihān-ı dāsitānda  

Ya‘nī bu çemende bir zamānda  

 

Olmış idi ḳāmurān-ı ‘ālem  

Bir tācir-i māldār ol dem  

 

950 Var idi o bāġbān-ı cānuñ 

Bir ġonca-i nev-zuhūrı anuñ  

 

 Bir gün aña bir şikār-efgen  

Ya‘nī müte‘alliḳ-i pederden  

 

İtdi püsere o gevher-i ṣāf  

Bir ṭurfe ġazāl-beççe itḥāf  

37a 

Nūr-ı nigeh ol sürūr-ı sīne 

Meyl itdi ġazāl-beççesine 

 

Bir şāt-ı semīn māder-āsā  

Irżā‘ içün itdiler müheyyā  
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955 İtdürdi o ṭıfl-ı nāz-perver  

Mengūş u ḳılādesin mücevher  

 

 İtdi o ġazāl-beççe-i dūn  

Günden güne lāḥm ü şaḥmı efzūn  

 

Ol rütbeye irdi oldı ḥattā  

Farḳında iki ḳarn hüveydā 

 

Ḳarnān-ı dü-ġāne-i ġarībe  

Ol naḳş-ı ġarībe vü ‘acībe  

 

Gāhī ki o ṭıfl-ı māh-ṭal‘at  

İtdükçe naẓar alurdı ḥayret  

 

960  ‘Aḳl itmedi çoḳ ḫayāl itdi  

Bārī-i berīne su’āl itdi  

 

 Didi virüp ol cevāb-ı gülgūn 

Ḳarnāndur ol dü şāḫ-ı mevzūn  

 

Her biri olup ṭavīl ü berter  

Anuñla bulur kemāl-i zīver  

 

Ol ġonca-i bāġ-ı nāz ol dem  

İtdi pedere niyāz ol dem  

 

Ey merdüm-i pāk v'ey melek-ḫū 

Buldur baña bir kebīr āhū  

 

965 Her şāḫı olup miẟāl-i ġażbān 

Olmaya tenāsübinde noḳṣān   
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 İtmiş idi ol püserle ġāyet  

Ṭab‘-ı pederi tamām-ülfet  

 

Ṣayyādı bulup berāy-ı ḫāṭır  

İtdirdi aña ġazāli ḥāżır 

37
b 

 

Āhū ki irüp kemāl bulmış  

Ḳarnānı birer ẕirā‘ olmış  

 

Her ‘użvı olup anuñ mükemmel  

Olmış ḳara gözleri mükaḥḥal  

 

970 Ṭavḳ-ı zer ü rişte-i güherden   

Cismin daḫı eyleyüp müzeyyen  

 

 Ābiş-ḫor u ḫvābgāhını heb 

Bir ḫānede itdiler müretteb 

 

Her biri egerçi ol mekānda  

Germ itdiler iḫtilāṭı anda  

 

Ammā ki ṣaġīre ṣubḥ eger şām  

Āhū-yı kebīr iderdi ibrām  

 

Āhū-beçe bir gün ol ġazāle  

Ya‘nī o ġazāl-i ber-kemāle 

 

975 Didi seni görmeden muḳaddem  

Ẓannum bu idi benüm ki her dem  

 

 Bu şekl ü bu heykel ile ḳaṭ‘ā 

Olmaya baña muḳābil aṣlā  
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Didi aña ol büzürg-‘āḳıl  

Ey kūçek-i bī-şu‘ūr u ġāfil  

 

Boynuzları çār-ṭāḳ-ı ‘işret  

Yoḳdur saña beñzere nihāyet  

 

Kūçek didi ol benüm miẟālüm  

Hem şekl ü şemā’il ü cemālüm  

 

980 Anlar baña nūr-ı çeşm-i terdür  

Ḥālā ne ṭarafda cilvegerdür  

 

 Āhū-yı büzürg o dām-ı ülfet  

Çün basṭ-ı kelāma buldı ruḫṣat  

 

Ṣaḥrā vü feżāda ṣoḥbetinden  

Ecnāsınuñ ‘ayş u ‘işretüñden  

38
a
 

Keyfiyyet-i māde vü nerinden 

Māhiyyet-i aṣl u gevherinden  

 

Çünkim bu siyāk üzre aṣlın  

Naḳl eyledi faṣl u vaṣlın 

 

985 Cūş eyledi ḫūn-ı vaḥşet 

Ṭutdı o ġazāle rūy-ı minnet  

 

 Bu yolda olup delīl ü reh-ber 

Luṭf it baña ol maḥalli göster  

 

Didi ne revā bu fikr-i bāṭıl  

Yoḳ saña bu ārzūda ḥāṣıl 
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Ey sāye-nişīn-i nāz-perver  

Żımnında bunuñ keder muḳarrer 

 

Bu gülşen-i dil-güşāda ḫurrem  

Mu‘tād iken ṣafāya her dem  

 

990 Bī-dād ḳala zamāne nā-geh  

Olmaya kimesne senden āgeh  

 

 Bu kār eger bulursa ṣūret  

Bī-ṣūret ider seni nedāmet  

 

Āhū-beçe bī-ḳarār u ārām  

İtdi yine ol ġazāle ibrām  

 

Bu meclis-i ġamdan idüp ıṭlāḳ  

Eyle beni ol gürūha ilḥāḳ  

 

Çün pūye-i vādī vü feżādan  

Gördi anı geçmez ol hevādan  

 

995 Cinsiyyet-i muḳteżāsı üzre  

İtdi ḥareket hevāsı üzre  

 

 Āhū-yı büzürg āḫir-i kār  

İtdi teba‘iyyet  aña nā-çār  

 

Hem-pūye vü hem-ṭarīḳ ü hem-reh  

Āhū-beçe ile bir seḥergeh  

38b 

Ol merḥaleden miẟāl-i ṣarṣar  

‘Azm-i vaṭan itdiler ber-ā-ber  
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Ol dem o iki refīḳ-i ṣādıḳ  

Oldı reme-i gevezne lāḫiḳ 

 

1000 Emẟāli ile ṣaġīr ol dem  

Geşt itdi o deşti şād u ḫurrem  

 

 Ḥattā ḥarekāt-ı şādmānı 

Ṣaldı ṭaraf-ı ḫilāfa anı  

 

Ya‘nī tek ü pūde ḥadden efzūn  

Oldı remeden ba‘īd u bīrūn  

 

Ser-geşte vü bī-ḳarār u pür-ġam  

Her cānibi cüst [ü] cūda ol dem  

 

İrdi yolı bir maḥalle nā-çār  

K'itmişdi şikāf-ı seyl-i kühsār 

 

1005 Bī-yārī-i çarḫ u bī-sitāre  

Düşdi o maḥall-i teng ü tāre 

 

 Oldı o ḳadar çemende ammā  

Olmadı ḫalāṣa çāre aṣlā 

 

Eylerdi velī ümīd-vārī  

Kim ide ġazāle dest-yārī  

 

Olmışdı egerçi gūş-ı berder  

Ammā o da olmayup müyesser  

 

Āḫir o muḳīm-i ḳūçe-i teng  

Feryād u fiġāna itdi āheng  
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Āḥū-beçe vü Ġazālüñ Aḥvālinden Püser-i Tācirüñ Āgāh Olduġıdur 

1010 Vaḳtā ki püser o māhir-i ḫār  

Ol vāḳı‘adan olup ḫaberdār  

 

 Gül-berg-i cemālin itdi ol dem  

Şeb-nem gibi eşk-i çeşmi pür-nem  

39a 

İtdi nice nemdür ol ki yā Rab  

Cān-ı pederini pür-tef ü teb  

 

Āhū-beçe vü ġazāli tācir 

‘Ahd itdi ki kim iderse ḥāżır  

 

Çün berg-i şükūfezār-ı gülzār  

Luṭf ide aña hezār dīnār  

 

1015 Her biri idüp o deşti pür-dām  

Tācir daḫı bī-ḳarār u ārām  

 

 Etbā‘ı ile o rūz-ı rūşen 

Bir cānibi cüst ü cū iderken  

 

Bir kimseyi gördiler ki tenhā  

Bir nesne ile muḳayyed ammā  

 

Farḳ eylemeyüp fütān u ḫīzān  

Ol cānibe oldılar şitābān  

 

Ṣayyād imiş o merd-i rāhī 

İtmiş o feżāyı ṣaydgāhı  
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1020 Bir āhū idüp şikār ol dem  

Bend itmiş o nā-tüvānı muḥkem  

 

 El ḫançer-i tīz-i ḫūn-feşānda 

Kim ẕebh ide ol ġazāli anda  

 

İm‘ān-ı naẓar idince tācir  

Ṣayyāda didi budur ki ẓāhir  

 

Bu ṣayd bizüm ġazālümüzdür  

Ārām-ı dil-i ‘ıyālümüzdür  

 

Fi’l-cümle mücevher ü müzeyyen  

Aḫẕ eyleyüp ol ġazāli andan  

 

1025 Ṣayyāda su’āl idüp ġazāli 

Didi nice oldı ṣaydī ḫāli 

 

 Didi gice bunda dām ḳurdum  

Bir şems-i kemīn idüp oturdum  

39b 

Gördüm bu ġazāli ol şebāngeh  

Bir kūçek olup anuñla hem-reh  

 

Āhū-yı büzürg olup muḳayyed  

Olmadı ṣaġīr aña muḳayyed  

 

Bir semti ṭutup çekildi ol dem  

Ammā nice oldı ḥāli bilmem  

 

1030 Tācir didi ol ṭarīḳi göster  

Ya‘nī bize ol delīl ü reh-ber  
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 Sen ḫıẕmetüñ eyle cāna minnet  

Baş üstüne müjde-pā vü ücret  

 

Anlarla olup refīḳ ü hem-reh  

Bir vādīye irdiler ki nā-geh  

 

Tācir o ṣaġīr-i nā-tüvānuñ  

Gūş itdi fiġān u zārın anuñ  

 

Kendi daḫı ṣayḥa itdi bī-bāk   

Kūçek idüp ol ṣadāyı idrāk  

 

1035 Pervāzın idüp bülend ü berter 

Çün irdiler ol maḥalle anlar  

 

 Ol çāh-ı ‘amīḳ o cāy-ı ġamdan  

Ḳurtardılar anı ol elemden  

 

Ṣayyāda o dem o kān-ı gevher  

Bī-ḥadd ü ḳıyās idüp keremler  

 

Āḥūlar ile çü bād-ı pūyān  

‘Azm-i vaṭan itdiler şitābān  

 

Çeşm-i püser ol ṭarafda ammā  

Yollar gözedürdi nergis-āsā 

 

1040 Āhūlara oldı çünki nāẓir  

Yüz ṭutdı aña ṣafā-yı ḫāṭır  
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Ṣaġīrüñ Ġazāl-i Kebīrden Ṣūret-i İ‘rāżıdur 

40
a
 

 Āhū-beçe olmaz oldı ammā  

Āhū ile bir maḥalde aṣlā  

 

İtdükçe bu ārzū-yı ṣoḥbet  

İtdi o ġazāl-beççe nefret  

 

Ger şāmgeh ü eger seḥergeh  

Iṣlāḥ-ı beyinlerinde her geh 

 

Çoḳ dām-ı ḥīle ḳuruldı ammā    

Olmadı biri müfīd aṣlā 

 

1045 Bu vāḳı‘adan olup diger-gūn  

Oldı püserüñ derūnı pür-ḫūn  

 

Ṣaġīr bir seḥer uyḫūda iken āhū gelüp ṣaġīr-i mezbūrı ḫvābdan bī-dār idüp 

vāḳı‘a-ı ḥālden ḫaberdār u mābeynleri muṣāfāt olduġıdur 

 Bir ṣubḥ-dem o ṣaġīr-i bī-tāb  

Āḥū gözi olmış idi pür-ḫvāb 

 

Geldi yanına ġazāl-i kühsār 

Rıfḳ ile idüp ṣaġīri bī-dār 

 

Didi aña cürmümüz ‘aceb ne  

Bu vaḥşet ü nefrete sebeb ne  

 

Āḥūya baḳup sitem yüzinden  

Didi meger ol degül misün sen 
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1050 Hem-ṣoḥbet olup ṣafā deminde  

Cevr eyleyesin ġam ‘āleminde 

 

 İẓhār idince infi‘sālin  

Naḳl eyledi ol da kendi ḥālin  

 

Olmazdı ḳuṣūrum ey dil-ārām  

Olmasa eger ki miḥnet-i dām  

 

Ma‘lūmı olup ṣaġīrüñ ol dem 

Olmış o daḫı esīr ü pür-ġam  

40b 

Ol iki nedīm-i ṣāf-sīne  

Ṣāf oldı biribiriyle yine  

 

1055 Buldı bu ḥikāyetinden āḫir  

Her bir suḫanuñ zamānı vardur  

 

 Pāyāna yetürdi cüst ü cūyı  

Sedd eyledi rāh-ı güft [ü] gūyı  

 

Vezīr-i rūşen-żamir ḥikāye-i mezbūrı edāya getürüp yarın gice itmām idelüm 

dirken maṭrān niyāz-mend olup iḳdām eyledügidür 

İḳbālle çün vezīr-i ‘āḳıl  

İtdi sözi bu maḥalle vāṣıl  

 

Maṭrāna irüp niyāz-ı tekrār  

Bir gice daḫı olup güherbār 

 

Silk-i suḫan-ı leṭāfet-encām 

Olsun o dem-i ṣafāda itmām 
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1060 Maṭrān o ḫar-ı füsürde-meşreb  

Pāyına düşüp vezīrüñ ol şeb  

 

 Ey rāhib-i dil-pesend-güftār  

Güftāruña olmuşuz ḫarīdār 

 

Ferdāyı ḳo çün bütān-ı ra‘nā  

İtmāmına himmet eyle ḥālā  

 

Çün gördi vezīr-i pür-feṣāḥat  

Kālā-yı kelāmı buldı ḳıymet  

 

Mānend-i hezār-ı nāle-pervāz 

İtdi yine güft ü gūya āġāz 

 

1065  ‘Aynü’l-ehil ol şebi elemle  

İrgürdi ṣabāḥa çünki ġamla  

 

 Geldi yine Ẕeyb-i ẓālim ol dem  

Urdı ol esīre ḍarb-ı muḥkem  

41a 

Ḳatlin ki o dem muḳarrer itdi  

Ol mest-i sitem yaḳıldı gitdi  

 

Āḫir o şikeste-ḥāl bildi 

Taḫlīṣine yoḳ mecāl bildi 

 

Ol gün o hezār-nāle mu‘tād  

Aḫşāma dek itdi āh u feryād  

 

1070 Ammā ki o şeb ‘acūz-ı mekkār  

Gelmekde idüp direng-i bisyār  
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 İtdi ġam-ı intiẓār anı  

Bī-rāḥat u bī-ḳarār anı  

 

Baḫtı gibi itdi ol şeb-i tār  

Nıṣfında ‘acūz ‘arż-ı dīdār  

 

Didi niçe bir ġam-ı ‘iẕāruñ  

Yaḳdı beni nār-ı intiẓāruñ 

 

Ey māder-i mihribān sensiz 

Bir ān olımaz bu cān sensiz  

 

1075 Her şeb ḳademüñ iderdi ḫurrem  

Te’ḫīre bu şeb ne oldı bilmem  

 

‘Acūzuñ ‘Aynü’l-ehille İ‘tiẕārıdur 

 ‘Aynü’l-ehile didi meger sen  

Bilseñ ne ġamuñ esīriyüm ben  

 

İtsem elemüm beyān u taḳrīr  

Birer saña dāsitān u taṣvīr  

 

Saña ġamun itdürüp ferāmūş  

Min ba’d seni iderdi ḫāmūş  

  

Olsa saña miḥnetüm hüveydā  

Ṭa‘n itmez idüñ faḳīre aṣlā  

 

1080 Didi bu faḳīre gerçi her gāh  

Ḥicrānuñı bilmek idi dil-ḫvāh 
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41
b
 

 Ey mihr-i sipihr-i mihribānī  

Şerm eyler idüm su’āle anı  

 

‘Acūzuñ Beyān-ı Ser-güẕeştidür 

Didi bu esīr-i bend-i hicrān  

Ey tāze-nihāl-i gülşen-i cān 

 

Fürsān meliki olan emīrüñ  

Ol pādişeh-i cihān-serīrüñ  

 

Ḫāṣān-ı ḥarīm-i devletinden  

Merdān-ı der-i sa‘ādetinden  

 

1085 Bir merd-i cihān pehlivānuñ  

Ḫātūnı idüm ‘acūz anuñ  

 

 Var idi büzürg ü kūçek andan   

Bir ḳaç veledüm o ṣaf-şikenden  

 

Bir gün aña bī-günāh u ‘iṣyān  

Ḫışm eyleyüp ol ḫidīv-i Fürsān  

 

Evlād-ı ẕükūrum ile ẓālim  

Āġuşte-i ḫūn idüp ḥelālim  

 

Duḫterlerüm ile ḫvāh u nā-ḫvāh 

Ṣatdı beni bī-mürüvvet ol şāh 

 

1090 Gör gerdiş-i ṭāḳ-ı nüh-revāḳı 

Bu şaḫṣ-ı le’īm-i ittifāḳı 
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 Aldı bu faḳīri itdi fi’l-ḥāl  

Bu ḫāne-i teng ü tāre idḫāl 

 

Ammā ki tekālüfine ḥayvān  

Ṭāḳat idemez degül ki insān  

 

İtdüm yidi yıl egerçi ḫıẕmet  

Ammā ki ne merḥamet ne şefḳat  

 

Bir gice idüp firār andan  

İtdüm ṭaraf-ı feżāyı mesken  

42
a
 

1095 Aldı ser-i rāhum itdi āzār 

Cez‘ eyledi enfüm ol sitemkār 

 

 Yine bu esīr-i derd ü miḥnet  

Çekdüm yidi yıl daḫı meşaḳḳat  

 

Bir çāre bulup gürīze tekrār  

Bu def‘a ṭutup ṭarīḳ-i kühsār  

 

Pūyān iken fütān u ḫīzān  

Sedd itdi yolum yine şitābān  

 

Pür-āteş ü pür-‘itāb u pür-kīn  

Ḳaṭ‘ eyledi destim ol bed-āyīn  

 

1100 Ḳalmadı bu bāre ṭāḳat aṣlā  

Ḥālā bu ‘azīmetüm ki ḥālā  

 

 Sen tāze-nihāli ey perī-ẕād  

Bu bend-i girāndan idem āzād  
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Anı daḫı eylerüm ki idrāk  

Min ba’d baña bu merd-i seffāk  

 

Ger içmiş ölüm ḥayāt ābın 

Elbette ṣunar ölüm şarābın  

 

Çün ‘ahde vefā idüp civānuñ 

Ḥall itdi girān-bendin anuñ 

 

1105 Kendi daḫı ḫançer üzre muḥkem  

Ḳaṣd itdi düşe ‘acūz ol dem  

 

 Bī-kāveş ü çāk-rīz elinden  

Ol ḫançeri aldı tīz elinden  

 

Didi meded ey enīs-i cānum  

Ey zīnet-i bāġ u gülsitānum  

 

Sürḫ eyleme tīġ-ı āb-gūnuñ  

İtme beni de şerīk-i ḫūnuñ   

 

Bu yolda benümle hem-‘inān ol  

Hem-güft ü şinīd ü hem-zebān ol  

42b 

1110 Yā el vire ger veş-i zamāne 

Yā tīr-i ġama ide nişāne  

 

 Didi aña ol ‘acūz-ı pür-ḫam 

Ey serv-i çemensitān-ı ‘ālem  

 

Süstī-i ten-i nizār bende  

Bu ża‘f-ı baṣar ki var bende 
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Ben ḫāke senüñle var māni‘  

Hem-rāhlıġa hezār māni‘ 

 

Didi aña ey belā-yı māder  

Olma bu taṣavvur ile muġber  

 

1115 Reftāra yoġ idi tāb sende  

Vardur o ḳadar mecāl bende 

 

 Eyler bu faḳīr-i bī-tekāsül  

Ger kūh-ı girān iseñ taḥammül  

 

Ya‘nī götürüp seni şitābān  

Menzil alalum fütān u ḫīzān  

 

Didi aña ey bülend-himmet  

Çün sende bu deñlü var ḳudret  

 

Şāyeste budur ki olmayup bār  

Hem-rāh olalum senüñle hem-vār  

 

1120 Çün bād-ı sebük-ḫırām u ḫurrem  

Pür-sür‘at u pür-şitāb ol dem  

 

 Var idi daḫı baḳıyye şebden  

Bir menzili itdiler ki mesken  

 

Olmışdı meger o menzil-i ḫūb  

‘Aynü’l-ehile mekān-ı merġūb  

 

Çünkim ol iki esīr-i miḥnet  

Āsūde-dil oldı buldı rāḥat  
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a
 

Luṭf eyleyüp aña ḥadden efzūn 

Bī-çāre ‘acūzı itdi memnūn 

 

1125 Māder idinüp o mihribānı  

Hem-ṣoḥbet ü ‘işret itdiler anı  

 

 Çün oldı ḥikāye bunda itmām  

Hep eylediler vezīre ikrām  

 

Bir rıfḳ-ı murād idüp ri‘āyet  

Maṭrān aña eyledi maḥabbet  

 

Hem-rāzı idüp vezīri ol dem   

Ḫalvetüñe rāze ḳıldı maḥrem  

 

Ba’d-ez-ān Şāpūr Şāh dārü’l-baḳaradan kelām-ı vezīr-i pür-tedbīri tamām gūş-

zed idüp ḍarb itdügi emẟālden aḫẕ eyledi ki āhū-beçeden murād Şāpūr Şāh 

kendidür ü anuñ ġazālle ṣaḥrāda geşt ü güẕārından maḳṣūd Şāpūr Şāhla ṣoḥbet-i 

vezīrdür ü ṣaġīrüñ ḥudūdda süḳūṭından ġaraż Şāpūr Şāhuñ ḳayṣer ḥabsine 

giriftār olduġıdur u āhū-beçenün ġazālden nüfūrından murād Şāpūr Şāh vezīrüñ 

kendüyi taḥlīṣe ḳaṣdını vü bu gice ḫalāṣ olacaġını şehrinüñ ḳarīb idügini vü 

müşeyyede ‘āciz olursa götürmekle ta‘ahhüdini bilüp ḫalāṣına ḳarār virdükde bu 

ümīd ile müreffehü’l-ḥāl olup 

43b 

Vezīr-i ṣāḥib-endīş Şāpūr Şāhı dārü’l-‘uḳbādan nıṣfu’l-leylde ‘ālem-i aġyārdan 

ḫālī olduġı maḥall-i ḫalāṣ itdügidür. Ḫalāṣ şoden-i Şāpūr Şāh u inhizām-yāften 

leşker-i ḳayṣer-i rūm u giriftār şoden-i ḳayṣer-i der-dest-i Şāpūr Şāh 

 

Bu resme geçüp çün ol şeb-i tār 

Şām-ı diger itdi ‘arż-ı ruḫsār 
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1130 Ol gice olup vezīr-i ‘āḳıl  

Bir vechle maṭbaḫına dāḫil 

 

 Yār oldı felek o cüst [ü] cūda 

Āşbāzları görüp ġunūde 

 

Maṭbūḫın idüp yek-ā-yek ol dem  

Dārū-y-ile pür o rind-i ‘ālem  

 

Fi’l-ḥāl çıḳup çü dūd andan  

İtdi yine menzilinde mesken  

 

Vaḳtā ki ṭa‘ām olup müheyyā 

Cem‘ oldı simāṭa zīr ü bālā 

 

1135 Kendi daḫı bī-şerīk ü enbāz  

Zād-ı rehin itdi ekle āġāz  

 

 Çoḳ geçmedi ol gürūh-ı bī-cān 

Hep oldı çü eşk-i dīde ġalṭān 

 

Şāpūra o dem o merd-i himmet  

Āheste bulup ṭarīḳ-i furṣat  

 

Dārü’l-baḳara ki anı fi’l-ḥāl 

Çarḫa elek aṣdı itdi ġırbāl 

44a 

Ḫurd eyledi bendin itdi yārı 

Āzāde idüp o şehriyārı  

 

1140 Yüz yire ḳoyup o iki ġam-ḫvār 

Ḥamd eylediler Ḫudāya bisyār 
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 Anuñla geçür ki rūzgāruñ 

Miḥnet güni ola ġam-güsāruñ 

 

Her biri miẟāl-i bād-ı pūyān  

İrdi der-i ḳal‘aya şitābān  

 

Dizdārı vezīr-i pür-ma‘ārif  

Keyfiyyet-i ḥāle itdi vāḳıf  

 

Derḥāl sipāh-ı şād u ḫandān  

Fetḥ eylediler ḳapuyı şādān  

 

1145 Bī-cān idi pādişehsiz ‘asker 

Hep tāze ḥayāt buldı anlar  

 

 Her biri serīr-i devlet üzre  

Şād oldı görüp selāmet üzre  

 

Bī-ḳudret iken sipāh çūn mūr  

Hep oldı birer peleng-i pür-zūr 

 

İtdi sipehin o şāh-ı dānā 

Esbāb-ı neberd ile müheyyā  

 

Emr eyledi kim o ḳavm-i muḫtel 

Nāḳūsını ḍarb idince evvel 

 

1150 Merdān-ı dil-āverān-ı şāhī 

Ṭaşra çıḳa ḳal‘adan sipāhı  

  

 Çün gūş-zed ola ḍarb-ı dīger  

Hengām-ı neberd ola muḳarrer 
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Fermān-ı celīl-i şehriyārī  

Çün oldı bu ṣūret üzre cārī 

 

Tābende olup süheyl-i furṣat  

Çün evvel ü ẟānī buldı ṣūret 

44
b
 

Rūm ‘askeri üzre çeyş-i ḫūn-ḫvār 

Her sū mutaṣarrıf oldı yek-bār 

 

1155 Fürsüñ bu ṭarafda leşker-i Rūm  

Ża‘fın ki idinmiş idi ma‘lūm  

 

 Ne bīm-i ‘adū ne ḫavf-ı düşmen  

Her biri kemāl-i ġafletinden  

 

Ālūde-i ḫvāb iken ser-ā-ser  

Aḫẕ eyleyüp oldılar muẓaffer  

 

Ḳāyṣer daḫı ḫvāb-ı ġaflet üzre  

Āsūde iken o ḥālet üzre  

 

Şāpūr irüp çü Sām u Rüstem  

Aḫẕ eyledi bende çekdi muḥkem  

 

1160 Ol ġayret-i Erdşīr ü Dārāb  

Genc ü sipehe olup ẓafer-yāb  

 

 Çekdi niçe genc renc buldı  

Çün dāḫil-i taḫtgāh oldı  

 

Gencīne-i ḫaṣmı şād u server 

Baḫş eyledi ‘askerine Şāpūr  
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Tefvīż idüp aña her umūrı  

Ḫāṣ itdi vezīr-i pür-şu‘ūrı 

 

İtdi o müdebbir-i zamānı  

‘Ahdine vekīl-i muṭlaḳ anı  

 

1165 Pes ḳayṣeri şāh-ı ḫūb-kirdār 

Çün pāy-ı serīre itdi iḫzār  

 

 Güller gibi şādmān u ḫurrem  

Didi aña ḫandenāk ol dem  

 

Ey ḳuvvet-i baḫtumuñ zebūnı  

El-ḥāletü hāẕihi tu çūnī 

 

Didi aña ḳayṣer-i siyeh-rūz   

Ey şu‘le-i tīġ-i ‘ālem-efrūz 

45
a
 

خونفشانمزنهار بتیغ   

قصابی اگر مده امانم
*
 

 

  ور تاجری ای شه جهانگیر 1170

بفروش گردن بهای من گیر
**

 

  

 پیش آمده ام بعذر خواهی 

بخشنده گی کن اگر که شاهی
***

 

 

                                                           
*
  Benim kan saçan kılıcımdan sakın, eğer beni salıvermezsen kasapsın. 

**
  Eğer tüccarsan ey cihanı tutan Ģah, sat boynumu parasını al.  

***
  Özür dileyerek yanına geldim, eğer padiĢahsan affet. 
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Ol evc-i mürüvvet āfitābı  

Didi aña ḫoş gelüp cevābı 

 

Ol dem ki saña esīr idüm ben 

Ḳatl ile cezāmı itmedüñ sen  

 

Ol vādī-i nā-pesende gitmem  

Ben de seni şimdi żāyi‘ itmem  

 

1175 Luṭf ile idüp saña mükāfāt  

Tażyīḳ ile eylemem mücāzāt  

 

 Teklīf iderüm ki kişverümden  

Her yer ki ḫarāb eyledüñ sen  

 

Bu bābda bī-direng ü te’ḫīr 

Ke'l evvel idüp binā vü ta‘mīr 

 

Ḳaṭ‘ eyledüñ ol ḳadar ki eşcār  

Ġars ile maḥallerine tekrār 

 

Iṭlāḳlarında itme te’ḫīr 

Eyle üserā’-yı Fürse tevḳīr 

 

1180 Me’mūra iṭā‘at üzre ḳayṣer  

İtlāfını żāmin oldı yekser 

  

 Peymāne-keşān-ı ṣoḥbet-i cān  

Çün oldı raḳam-zed ‘ahd ü peymān 

 

Pes ḳayṣer ḫāna zād-ı ālām  

Me’mūrını itdi cümle itmām  



247 
 

 

 

Şāpūr hem ol bülend-tedbīr  

Göstermedi ḫıẕmetinde taḳṣīr  

45
b
 

Yā’ni idüp ol şeh-i ser-efrāz  

Şāhāne sezā hezār i‘zāz 

1185 Ḳayṣer daḫı ser-girān u ser-mest 

Olduḳça mey-i ḥayāt der-dest 

 

 Ḫallāḳına eyler idi zārı 

Ol şāhuñ olup ẟenā-güẕārı  

 

Şāpūr Şehüñ mürüvvetinden  

Döndürmedi yüz iṭā‘atinden  

 

İtdükçe maḳar bu ḫānḳāhı  

Yād eyler idi ‘atā-yı şāhı  

 

Çün ḳıṣṣa olup o şebde itmām  

Gūş eyledi ol şeh-i gül-endām  

 

1190 Üstādına eyleyüp ri‘āyet  

Īẟār-ı zer itdi bā-nihāyet  

 

 Çoḳ gevher-i şāh-vārı yek-bār  

İtdi ser-i ūstāde īẟār  

 

Dil virme sipihr-i bī-ḳarāra  

Aldanma nuḳūş-ı rūzgāra  

 

Bu kişt-i fenāda bir seḥergeh  

Çün berg-i giyāh-ı ḫuşk nā-geh 
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Şeh ḫırmen-i ‘ömri virdi bāde  

Şāh oldı yerine şāh-zāde  

 

1195 Üstādına eyleyüp ri‘āyet  

Ḫāṣ eyledi aña çoḳ velāyet  

  

 Ol mihr-i sipihr  dār u gīri  

Mühr ile mu‘azzez itdi mīri 

46
a
 

Eyyām-ı ḫilāfetinde dāver  

Oldı o ḳadar ki dād-güster  

 

Her vaḳt-i seḥer o serv-i āzād  

Diñlerdi her eri itse feryād  

 

Ve’l-ḥāṣıl o naḫl-i nāz-perver  

Olduḳça bu bāġda mu‘ammer 

 

1200 Üstādınuñ oldı şāh-ı ‘ādil 

Mecmū‘-ı naṣīḥatiyle ‘āmil 

 

Ḫātime-i Kitāb-ı Müstetāb Be-İstid‘ā-yı Ḥüsn-i Ḫātime Ez-Cenāb-ı Vehhāb 

 Ey ḫāme yeter nevā-yı bülbül  

İtmez bu çemen aña taḥammül  

 

Ey ṭūṭī-i ‘ālem-i me‘ānī 

Besdür bu ḳadar şeker-feşānī 

 

Ey şem‘-i ḫıred bu tāb besdür  

Maḥcūbī-i āfitāb besdür  
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Ey bülbül-i gülşen-i feṣāḥat 

Aḥsente hezār-bār aḥsent 

 

1205 Virdüñ bu çemensitāna el-ḥaḳ 

Bir köhne bahāra tāze revnaḳ 

  

 

 Bir gence irüp kef-i taṣarruf  

Ṣarf eyledüm anı bī-tekellüf  

 

İtdüm daḫı bir eẟer ki bünyād 

Nām olsun aña BEHİŞT-ĀBĀD 

 

Buldum bir iki le’āl-i yektā  

Çekdüm anı silk-i naẓma zībā  

 

Ammā ne mey ü piyāle mevcūd 

Bezm-i suḫan idi cümle maḳṣūd  

46
b
 

1210 Neyler o bezimde bāde vü mül 

Peymānesi ola lāle vü gül 

 

  Ẕikr olsa n'ola şarāb u dil-ber  

Ḫvān-ı suḫana nemekdür anlar 

 

Ey ṭab‘um iden bu gence gencūr 

Erbāb-ı ġarażdan eyle mestūr  

 

Eyle yine ey Faṣīḥ eyle 

Āẟāruñı hep ṣaḥīḥ eyle 
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Her dem yire sür ruḫ-ı niyāzı  

Tā kim bula rūy-ı imtiyāzı  

 

1215 Mānend-i bütān māh-ı ṭal‘at 

Bu naẓma vir İlāhī ṣūret  

 

 Gerdūnda çün hilāl yā Rab  

Bu nüsḫaya vir kemāl yā Rab  

 

Ḫāmemden idüp güher-feşānı  

Pür-şeb-nem iden bu gülsitānı  

 

Te’ẟīr-i bahār-ı hikmetüñdür  

Hep reşḥa-i ebr-i ḳudretüñdür  

 

Gül gibi ‘azīz ü mu‘teber ḳıl  

Her ṭarf-ı külehde cilveger ḳıl  

 

1220 Mānend-i sifāl-pāre aṣlā 

Yoḳdur aña i‘tibārum ammā  

  

 Olsa yeridür çü dürr-i ġalṭān 

Şāyeste-i ḫāk-i pāy-ı yārān 

 

Ḫoş gördi gözi bu sebzezārı 

Ṣahbāda ḫumārı gülde ḫārı 

 

Peymāneden itseler de meh-cūr  

Mey cür‘adan olduġı degül hūr   

47a   

Bu nüsḫa-i nā-ḳabūl u lāyıḳ 

Olmasa ṭabī‘ata muvāfıḳ 
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1225 Bārī bedel-i du‘ā kerīm ḳıl  

Āzāde-i ḫançer-i sitem ḳıl  

 

Tārīḫ-i İtmām-ı Kitāb-ı Ġarrā Ez-Feyż-i ‘Ālem-i Bālā 

 Yine ey kilk-i feṣāḥat-pīrā 

Eyle itmām-ı kitābı imlā  

 

Nefes-i ‘Īsī-i mu‘ciz-gūyem 

Eylesün mürde-dilānı iḥyā 

 

Sāl-i tārīḫin iderken terḳīm     

Oldı ṭūṭī-i ḫayālüm gūyā  

 

Feyż-i Bārī ile oldı ilhām  

Ṣadef-i ḳalbe Faṣīḥā ihdā 

 

1230 Ḥarf-i menḳūṭla oldı tārīḫ 

Naẓm-ı rengīn edā-yı ra‘nā  
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SONUÇ 

1. Klasik Türk edebiyatında mesneviler, mesnevilerde de nasihatnameler önemli 

bir konuma sahiptir. Genellikle fert ve toplumları çeĢitli yönlerden eğitmek 

ve bilinçlendirmek amacıyla kaleme alınan nasihatnamelerde dinden ahlaka, 

ahlaktan sosyal hayata kadar geniĢ bir konu yelpazesi mevcuttur. 

Edebiyatımızda toplumun en alt tabakasından en üst tabakasına kadar hemen 

her kesimini muhatap alan herhangi bir nasihatnamenin yazıldığını görmek 

mümkündür. Doğu toplumlarında nasihatname kaleme alan Ģairler, bir nevi 

topluma yol gösteren rehber rolünü üstenmiĢ kiĢilerdir. Dolayısıyla te„lif 

ettikleri mesneviler de toplumu düzenleyen birer sanat eseri niteliği 

taĢımaktadır.  

2. Tezimize konu olan mesnevi, Fasîh Ahmed Dede‟ye atfedilen Behişt-âbâd 

adlı eserdir. Behişt-âbâd, nasihatname karakteri taĢıyan tahkiyeli bir 

mesnevidir. Ġç içe girmiĢ hikâyelerin birbirini beslediği çerçeve hikâye 

tekniğiyle kaleme alınan bu eserde, genel ahlaka dair konular iĢlenmiĢtir. 

Eserde vefa ve dostluk olmak üzere iki önemli tema vardır. Bunların yanı sıra 

adalet, sabır ve kanaat gibi mevzulara da yer yer değinilmiĢtir.  

3. 1230 beyitlik mürettep bir mesnevi olan Behişt-âbâd‟ın kaynağını klasik Ġran 

edebiyatının konuları arasında yer alan “hükümdar hikâyeleri”nde aramak 

mümkündür. Eserde biri adaletiyle ünlü NûĢirevân‟a, bir diğeri de Ġran‟ın eski 

hükümdarlarından ġâpûr-ı Zü‟l-Ektâf‟a ait iki hikâye kurmaca dünyaya 

aktarılarak anlatılmıĢtır. Mesnevinin asıl hikâyesi ise ġâpûr ġâh ile veziri 

arasında geçmiĢtir.  

4. Ġtibarî bir karakter gösteren Behişt-âbâd‟da tahkiyeye dayalı anlatım 

teknikleri görülmekle birlikte “görmeden âĢık olma”, “mektuplaĢma”, “kılık 

değiĢtirme” gibi birtakım motiflere de rastlanmaktadır. Hikâyelerin geçtikleri 

mekânlar Ġran ve Rum ülkeleridir. Bunun yanı sıra padiĢah sarayları, 

hapishaneler gibi dar mekânlar da vardır. Hikâyelerin zamanı ise çoğunlukla 

belirsiz ve sınırları çizilmemiĢ kozmik bir karakter taĢır. 
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5. Behişt-âbâd‟ın hikâye etme dıĢında dikkati çeken bir özelliği de, Ģairin 

padiĢah övgüsünü yaptığı bölümden sonra lâle isimlerine dair bir manzûme 

yazmasıdır. YazılıĢ tarihi göz önünde bulundurulduğunda eser, lâlenin o 

dönem itibariyle Osmanlı toplum hayatındaki önemine dair birtakım ipuçları 

sunmaktadır. 

6. Behişt-âbâd, nazım tekniği açısından baĢarılı bir eserdir. Vezin ve kafiye 

kusuru yok denecek kadar azdır. Eserin dili Arapça ve Farsça kelimelerle 

örülü olmasına rağmen Ģairin üslubu anlaĢılırdır. 

7. Neticede bu çalıĢma ile birlikte daha önce Divanı ile mensur eserleri elimizde 

olan Fasîh Ahmed Dede‟nin ilk kez bir mesnevisine ulaĢılmıĢ oldu. 

Böylelikle Ģairin, Ģiir kabiliyeti adına farklı yorumların yapılabileceği yeni bir 

pencere daha aralandı. Kaynaklarda ismi zikredilen fakat halen bulunamayan 

Hüsrev ü Şîrîn ile Mahmûd u Ayaz mesnevilerinin bulunması halinde Fasîh 

Dede‟nin mesneviciliği hakkında daha sağlam tespitler yapılması mümkün 

olabilecektir.   
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ārām · 704 

ārām-ı dil · 280 

ārām-ı dil-i ‘ıyāl · 1023 

ārāmgeh · 34, 100, 556, 778  

ārāmgeh-i vezīr-i Şāpūr · 497 

ārām · 637 

ārāyiş-i tāc-ı şehriyārī · 77 

‘ārif · 591 

‘arṣa · 22, 751 

‘arż eyle- · 393, 595  

‘arż-ı cemāl · 206 

‘arż-ı dīdār · 1072 

‘arż-ı kālā · 202 

‘arż-ı mübī‘ · 357 

‘arż-ı ruḫsār · 1129 

‘arż u inhā · 449 

‘arż it- · 136, 180, 185, 347, 393, 595, 925  

ārzū · 513, 987 

ārzū-yı ṣoḥbet · 1042 

Āṣaf-ı suḫan-sāz · 892 

āsān ol- · 612 

āẟār · 1213 

āẟār-ı riyāset · 577 

‘asker · 1145, 1154, 1162 

 ‘asker-i ḳayṣer · 25b 

aṣl · 984 

 aṣl-ı güher-i vücūd-ı ādem · 33 

aṣlā · 470, 474, 552, 583, 750, 767, 806, 863, 

919, 939, 976, 1006, 1041, 1044, 1079, 

1100, 1120,  

āsūde · 158, 1158  

āsūde ol · 411 

āsūde-dil · 1123 

 āsūde-serīr-i mihribānī · 114 

āşbāz · 1131 

‘āşıḳ · 29b; 776 

 ‘āşıḳ ol- · 34b 

āşikārā · 46, 107, 607 

āşinā · 101, 622 

āşiyān · 79 

āşūb · 297 

āşüfte · 223 

āşüfte it- · 298 

‘aşḳ · 14, 44, 277, 316 

 ‘aşḳ ol-· 422 

‘aṭaş · 849 

‘atā-yı şāh · 1188 

āteş · 11, 40, 211, 296, 561, 727 

āteş-i derūn · 57 

āteş-i güft-gū · 348 

āteş-i mey · 573 

āteş-dil · 907 

āteş-efrūz · 799 

āteşīn-zebān · 907 

āteşperest · 35b 

āvāre-ser eyle-· 339 

āvāz · 684 

āyā · 871 

āyīn · 521 

‘avdet it- · 831 

‘avret · 34b 

‘ayān · 48 

 ‘ayān it- · 669  

a‘yān · 718, 794 

a‘yān-ı velāyet · 21b 

āyīn 

āyīn-i vefā · 408 

āyīn ü lisān-ı Rūm · 472 

āyīne · 312, 525 

āyīne-i ‘ālem-i meẓāhir · 23 

āyīne-i ẕāt-ı muḳaddes · 1b 

āyīne-ṣıfat · 337 

‘aynek · 494 
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‘Aynü’l-ehil · 29b, 31a, 34b, 35b, 41a; 766, 

775, 814, 898, 929, 934, 1065, 1076, 1122 

‘ayş u ‘işret · 982 

āzād · 876, 930 

 āzād it- · 1101 

 āzād ol- · 896 

āzāde · 277, 621, 1139 

āzāde-i bendgān-ı dil-keş · 266 

āzāde-i ḫançer-i sitem · 1225 

āzāde it- · 1139 

āzār it- · 1095 

 āzār-ı rikāb-ı zer-nigār · 846 

a‘żā-yı semend · 858 

āzürde-derūn · 621, 870 

‘azīmet · 78, 503, 752, 851, 1100 

 ‘azīmet-i ḫırām · 12b 

‘azīmet eyle-· 698, 748 

‘azīmet it- · 503, 843, 851 

‘azīz · 1219 

‘azm 

‘azm eyle- · 112, 452, 632 

‘azm it- · 554, 633, 642 

‘azm-i vaṭan · 998, 1038 

B__________________ 

bā‘iẟ · 872 

ba‘īd · 1002 

bāb · 456, 465, 806, 1177 

bād · 940, 1194 

bād-ı pūyān · 1038 

bād-ı sebük-ḫırām u ḫurrem · 1120 

bād-ı sebük-rev ü şitābān · 504 

 bād eyle- · 773, 

bāde · 57, 621, 1210  

bāde-i mürevvaḳ · 927 

bādī · 366, 869 

 bādī-i def‘-i istirāḥat · 849 

bāġ · 27, 123, 192, 196, 547, 656, 1199 

bāġ-ı ‘ālem · 325 

bāġ-ı endīşe · 6 

bāġ-ı ḥüsn · 785 

bāġ-ı irem · 14 

bāġ-ı pür-ṣafā · 172 

bāġ-ı revān · 332 

bāġ-ı suḫan · 760 

bāġbān-ı cān · 950 

bāġçe-i feraḥ-fezā · 817 

bahār · 287, 1205 

bāhir · 29, 577 

baḥr · 468 

baḥr-ı kerem · 370 

baḥr-ı muḥīṭ · 460 

baḥr-ı nükte-dān · 460 

baḥr-ı pür-güher · 15 

baḥr-ı ṣafā · 225 

baḫş eyle- · 1162 

baḫt · 870, 1072  

 baḫt eyle- · 181 

bāḳī · 288 

baḳıyye · 1121 

bālā · 100 

bāliş · 569 

baña· 2, 737, 875, 939, 964, 976, 980, 986, 

1102 

bā-nihāyet · 1190 

bār · 1100, 1119 

bār-ı belā-yı bend ü zincīr · 629 

bār-ı ġam · 626, 746 

bār-ı ḫāṭır · 327 

bārān-ı ‘adālet · 325 

bād-ı ‘aḳīm · 715 

Bārī · 943, 1225 

 Bārī-i berīn · 960 

bārīk · 473 

basṭ · 31b; 923 

basṭ-ı kelām · 919, 981 

basṭ-ı maḳāl · 31a 

basṭ eyle- · 473 

basṭ it- · 29b 

baş · 606 

başla- · 67, 104 

başdan aş- · 606 

baş üstüne · 1031 

baş üzre yer eyle- · 678 

baṭrīk · 20a 21b, ; 500, 504, 516, 527, 529, 

535, 643, 644, 650, 659, 664, 752 

baṭrīk-i bed-aḫter [ü] siyeh-rūz · 531 

baṭrīk-i bed-aḫter ü türüş-rū · 617 

baṭrīḳ-i bī-nūr · 25b 

bāyi‘ · 348 

bāz · 598 

bāzār · 342 

bāzgūne · 106 

bed 

bed-aḫter · 792 

bed-āyīn · 722, 1099 

bed-ḫū · 617 

bed-liḳā · 622, 525 
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bed-sirişt · 617 

bed-ṣūret · 617 

bed-ṭabī‘at · 793 

bedel-i du‘ā · 1225 

beden · 737 

bedr · 317 

bedreḳa-ı ṭarīḳ-ı ülfet · 407 

be- 

be-ḥükm-i te’kīd · 313 

be-kef · 283, 935 

be-muḳteżā-yı fıṭrat · 787 

be-tevḥīd-i Ḫudā · 2b 

be-tīġ-i ḫūn-feşān · 1169 

behīlekār · 941 

Behişt-ābād · 1207 

Behmen · 43, 723 

Behrām · 128 

behre · 125, 377 

belā · 805, 885 

belā-yı dīger · 839 

belā-yı māder · 1114 

ben· 4, 139, 177, 349, 350, 450, 656, 657, 

739, 911, 919, 975, 979, 993, 1073, 1076, 

1089, 1108, 1109, 1112, 1113, 1115, 1173, 

1174  

bend · 795, 1139, 1159 

bend-i belā · 896 

bend-i ġam u belā · 876 

bend-i ġam u miḥnet · 884 

bend-i girān · 730, 738, 1101 

 bend it- · 611, 1020 

bende · 163, 930, 1112 

benefş-i dil-keş · 306 

beñzer · 299, 978 

ber-ā-ber · 534, 581, 636, 998 

berāy-ı ḫāṭır · 967 

berg 

berg-i giyāh-ı ḫuşk · 1193 

berg-i şükūfezār-ı gülzār · 1014 

ber-ḫ
v
āhiş · 477 

berḳ · 562 

berḳ-āṣā · 819 

 berḳ-efgen-i ḫırmen-i sükūn · 57 

ber 

ber-murād · 477 

ber-pā · 202, 703 

ber-ser · 390, 638 

ber-ṭaraf · 466 

berter · 962, 1035 

bes · 242, 1202, 1203 

besāṭ 

besāṭ-ı ‘ayş u ‘işret · 387, 922 

besāṭ-ı ‘işret · 923 

biter · 550 

bevj · 596 

beyān · 1077 

 beyān-ı ser-güẕeşt · 41b 

beyān it- · 750 

bezim · 316, 1210 

beẕl · 527 

bezm · 3, 5, 224, 312, 572, 648, 771, 774 

bezm-i bāġ · 398 

bezm-i Cem · 311 

bezm-i çemen · 195, 288, 388 

bezm-i ġam · 412 

bezm-i maḥabbet · 1b 

bezm-i ṣafā · 311, 317,  574, 924 

bezm-i saḥbā · 573 

bezm-i suḫan · 1209 

bezm-i şevḳ · 927 

bezm-i ṭarab · 404 

bıṭāne · 524 

bi’l-fi‘li · 484 

bi’l-āḫire · 607 

bi’ẕ-ẕāt · 448 

bī 

bī-bāk · 125, 274, 471, 633, 1034,  

bī-cān · 1145 

bī-cemāl · 798 

bī-çāre · 175, 830, 1124 

bī-çūn · 141 

bī-dād · 990 

bī-dār · 832 

 bī-dār it- · 40a; 1047 

bī-dil · 450, 702 

bī-direng ü ihmāl · 613 

bī-direng ü te’ḫīr · 467, 1177 

bī-düm ü ser · 634 

bī-ġāne · 347 

bī-günāh · 936 

 bī-günāh u ‘iṣyān · 1087 

bī-ḥadd ü ḳıyās · 1037 

bī-ḥāṣıl · 740 

bī-ḫ
v
āb · 848 

bī-‘illet · 838 

bī-ḳarār · 1003, 1071 

 bī-ḳarār u ārām · 992, 1015 

bī-kes · 656 

bī-ḳudret · 1147 

bī-ḳuṣūr · 920 
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bī-mecāl · 845 

bī-müzd ü ‘ivāz · 490 

bī-mürüvvet · 1089 

bī-nevā · 502, 625 

bī-nihā · 138 

bī-nūr · 499 

bī-perde · 784 

bi-resm-i evvel · 837 

bi-resm āyīn · 374 

bī-rāḥat · 1071 

bī-sa‘ādet · 661 

bī-ṣabr u direng · 179, 286 

bī-ṣabr u ḳarar · 780 

bī-ṣabr u şikīb · 790 

bī-sa‘y u ṭaleb · 345 

bī-sipāh u leşker · 443 

bī-sitāre · 628, 1005 

bī-ṣūret · 991 

bī-şerīk ü enbāz · 1135 

bī-şu‘ūr · 499, 702 

bī-tāb · 386, 626, 714 

 bī-tāb ol- · 133 

bī-tāb u tüvān · 725, 730 

bī-ṭāḳat · 845 

bī-tekellüf · 1206 

bī-vāṣıṭa · 216 

bī-yārī-i çarḫ · 1005 

bī-yārī-i ġayr · 826 

bī-zīn ü licām · 828 

bī-zīn ü riḳāb · 897 

bilād-ı Rūm · 35b 

bīmār · 934 

bīm 

bīm-i ‘adū · 1156 

bīm-i cefā-yı tīġ u şemşīr · 629 

binā · 1177 

 binā-yı ‘aşḳ · 275 

birāder · 354 

bīrūn · 204, 453, 1002 

bisyār · 1070, 1140 

bīş · 350, 455 

biz · 50, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 94, 102, 

145, 146, 364, 1023, 1030 

bōstān · 208, 302 

Boşnāk · 241 

boynuz · 978 

Bū-bekr · 93 

būm · 339 

bunca · 32 

burc 

burc-ı ḥaḳīḳat · 331 

burc-ı sa‘ādet · 284 

būs it- · 171 

būy-ı kerem · 879 

bülbül · 36, 104, 399, 547, 762, 932 

bülbül-i dil · 67 

bülbül-i gülsitān-ı ma‘nā · 10 

bülbül-i gülşen-i feṣāḥat · 1204 

bülbül-i ḫoş-gū · 432 

bülbül-i ḳudsī · 99 

bülend · 211, 684, 1035  

bülend-bārgeh · 416 

bülend-himmet · 918, 1118 

bülend-tedbīr · 1183 

bünyād · 167, 1207 

bürīde · 273 

bütān-ı ra‘nā · 1062 

büt-i nāzük-reftār · 247 

büzürg · 1086 

 büzürg-‘āḳıl · 977 

C__________________ 

cā’iz · 564, 566, 654 

cām · 220, 568, 587, 669  

cām-ı ‘işret · 59 

cām-ı cihān-nümā · 779 

cām-ı gül-reng · 179, 286, 316 

cām-ı heves · 272 

cām-ı ma‘rifet · 1b 

cām-ı meclis-efrūz · 223 

cām-ı rāḥat · 693 

cām-ı ṣafā · 395 

cām-ı suḫan · 431 

cām-ı tebdīl · 643 

cān · 141, 438, 737, 755, 778, 1031, 1074 

cān-ı peder · 1012 

cān u dil · 63, 433 

cānib · 546, 698, 706, 897, 1003, 1016, 1018 

 cānib-i gülzār · 12b 

cārī · 45, 269, 1152 

cāy  

cāy-ı ‘işret · 404 

cāy-ı feraḥ-fezā · 170 

cāy-ı ġam · 1036 

cāy-ı müferreḥ · 169 

cāy-ı ra‘nā · 173 

cāy-ı rengīn · 174 

cāygāh-ı ma‘mūr · 497 
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cedvel · 35 

cefā · 736 

cefā-yı nā-güvāre · 938 

cefā-yı raḫt · 870 

cefā-yı rūzgār · 734 

cefā-yı zencīr · 739 

cehālet · 500 

cehāz-ı merd ü zen · 376 

cehl · 884 

Cem · 222, 241 

 Cem-i zamān · 310 

Cem-mertebe · 152 

cem‘ ol- · 701, 1134 

cemāl · 5, 136, 337, 367, 979 

cemāl-i bī-miẟāl · 136 

cemāl-i yār · 784 

Cemşīd · 220 

Cenāb-ı ‘ālem · 160 

cevāb · 1172 

cevāb-ı gülgūn · 961 

cevāb-ı üstād-ı pāk-ẕād · 13b 

 cevāb-ı üstād-ı zīşān · 17a 

cevher-i ẕāt · 23 

cevr 

cevr eyle- · 1050 

cevr it- · 890 

cezā · 1173 

cez‘ eyle- · 1095 

Cibrīl · 121 

cihān · 28, 90, 139, 166, 218, 237, 239, 240, 

245, 251, 326, 356, 603, 646 

cihāndār · 230 

cihān-gīr · 218 

cihān-sūz · 194 

cihān-tāb · 224 

cilve  

cilvegāh · 804 

cilveger · 461, 981, 1219 

cilve-güster · 18, 589, 596 

cilve-nümā-yı ḳaṣr-ı ma‘nā · 559 

cinsiyyet-i muḳteżā · 995 

cism · 970 

civān · 780, 789, 907,  1104 

civān-ı dilsitān · 766 

civān-ı sāde · 940 

civān-ı pür-ġam · 905 

cū · 45, 422 

cū‘ · 849 

cūş eyle- · 671, 985 

cūşān · 370 

cūy · 37  

cūybār · 35 

cūybār-ı ḳalem · 2a 

cüdā · 532 

 cüdā it- · 670 

cülūd · 24b; 857 

cülūd-ı baḳar · 54b 

cümle · 163, 197, 551, 1182, 1209 

 cümle-i ḫāsān · 670 

cür‘a · 1223 

cürm · 892, 899, 907, 1048 

 cürm-i bī-şumār · 890 

 cürm it- · 874 

cürūḥ · 490 

cüst [ü] cū · 1003, 1131 

 cüst ü cū · 1016, 1056 

 cüst ü çālāk · 274, 526 

cüz ü kül · 24 

Ç__________________ 

çāh-ı ‘amīḳ · 1036 

çāk 

çāk eyle- · 276 

çāk it- · 784 

çālāk · 52 

çāre · 628, 938, 939, 1006, 1097 

 çāre-sāz · 902 

çarḫ· 151, 1138 

çār-ṭāḳ-ı ‘işret · 978 

çemen · 12, 62, 104, 174, 185, 187, 189, 197, 

202, 203, 206, 209, 214, 215, 217, 219, 

220, 221, 227, 230, 231, 232, 281, 294, 

297, 301, 305, 307, 308, 419, 589, 762, 

948, 1006, 1201 

çemen-i şükūfezār · 181 

çemensitān · 1205 

çerāġ · 29 

çerāġān · 111 

çerāġ it- · 656 

çeşm · 493 

çeşm-i cān · 658 

çeşm-i pür-nem · 595 

çeşm-i püser · 1039 

çeşm-i siyeh · 386 

çeşm-i şāh · 393 

çeşme-i beḳā · 728 

çeyş-i ḫūn-ḫ
v
ār · 1154 

çihre-i şāhid-i ma‘nā · 2a; 5 
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çūn· 1147 

çūnī · 1167  

çün · 96, 107, 121, 134, 183, 193, 200, 203, 

207, 209, 222, 230, 259, 279, 290, 308, 

318, 353, 361, 378, 381, 384, 396, 421, 

429, 433, 443, 460, 477, 495, 497, 505, 

532, 541, 555, 557, 573, 591, 593, 595, 

613, 655, 672, 676, 691, 706, 713, 715, 

723, 762, 768, 771, 781, 783, 803, 807, 

824, 843, 866, 889, 894, 896, 913, 916, 

923, 924, 935, 941, 981, 1057, 1062, 1063, 

1104, 1118, 1120, 1126, 1129, 1151, 1152, 

1153, 1161, 1165, 1180, 1189, 1193, 1216 

çünki · 343, 404, 984, 1040, 1065, 1123 

D___________________ 

dād · 340 

dād-güster · 154, 1197 

dād-ḫ
v
āh · 336 

dād-res · 904 

dāġ · 16, 743 

dāġ-ı derūn · 768 

dāġ-ı derūn-ı lāle · 207 

daḫı· 201, 205, 543, 681, 840, 850, 874, 891, 

931, 970, 1015, 1034, 1053, 1058, 1096, 

1102, 1105, 1121, 1135, 1158, 1185, 1205 

dāḫil · 1130 

 dāḫil-i taḫtgāh · 1161 

dāḫil ol- · 447, 705 

dā’im · 146 

dā’ire · 563 

dām · 663, 1026 

dām-ı ālām · 814 

dām-ı ḥīle · 1044 

dām-ı ülfet · 981 

dām-ı vaḥşet · 844 

dāmān · 171, 458 

dāmān-ı emel · 458 

dāmen-i ṣıdḳ · 877 

dānā · 520 

dāne · 663 

dār u gīr · 1196 

Dārā · 219 

Dārāb · 1160 

ḍarb 

ḍarb-ı dīger · 1151 

ḍarb eyle- · 281 

ḍarb it- · 35b, 43a; 690, 1149  

ḍarb-ı muḥkem · 1066 

dār 

dār-ı miḥan · 730 

dār-ı ẓiyāfet · 555 

dārū · 1132 

dārü’l-baḳara · 43a 

dāsitān · 753, 920, 1077 

dāver · 415, 476, 1197 

dāver-i cihān-gīr · 442 

dāver-i ferḫunde-ḫıṣāl · 356 

dāver-i ferruḫ-ruḫ · 150 

dāver-i ḫoş-nihād u ‘ādil · 162 

dāver-i müsellem · 440 

dāver-i zamān · 341 

da‘vet · 85, 118, 538 

 da‘vet it- · 718 

def‘ 

def‘ eyle- · 426 

def‘-i istirāḥat · 849 

def‘-i ẟemen · 343 

def‘a · 1097 

defīne · 352 

deg- · 462, 578 

degin · 635 

degül · 162, 218, 240, 288, 354, 418, 421, 

512, 550, 651, 657, 700, 1049, 1092, 1223 

dehen · 382 

dehr-i bī-beḳā · 249 

delīl · 102, 986, 1030 

delīl-i rāh · 2 

delīl-i rūşen · 43, 86 

dem · 120, 135, 233, 346, 385, 394, 423, 433, 

459, 482, 498, 542, 592, 595, 609, 611, 

660, 668, 698, 752, 754, 762, 795, 796, 

803, 812, 815, 818, 828, 860, 878, 889, 

896, 900, 905, 913, 921, 949, 963, 999, 

1000, 1003, 1011, 1020, 1029, 1037, 1050, 

1053, 1066, 1067, 1105, 1120, 1127, 1132, 

1137, 1166, 1173 

dem-i ‘ayş · 280 

dem-i bāġ · 228 

dem-i nev-bahār · 184, 210, 229 

dem-i nev-bahār-ı gül-ḫīz · 292 

dem-i ṣafā· 188, 593, 1059 

dem-i ṣubḥgāh · 387 

dem-i yār · 747 

dem-sāz · 216 

deñlü· 882, 1118 

der-‘azīmet-i mülk-i Rūm · 19b 

derd · 628, 686, 799, 805, 859 
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derd-i dil· 945 

derd-i dil-i mübtelā · 899 

derd-i miḥnet · 860 

der-dest· 1185 

derecāt-ı ‘ālī · 149 

derende · 868 

derḥāl · 1144 

der-ḫāṭır · 309 

der-ḫūr · 476 

der 

der-i bārgāh-ı şeh · 416 

der-i bāyi‘· 346 

der-i ebü’l-ebā · 505 

der-i ḳal‘a · 1142 

der-i künūz-ı hikmet · 268 

der-i murād · 514 

der-i sa‘ādet · 512, 893 

der-kār · 834 

derk eyle- · 367, 727 

dermān · 686 

der-pey · 840 

der-su’āl-i şeh-zāde-i zīşān · 13b 

derūn· 62, 309, 453, 621, 1045 

derūn-ı cild· 613 

derūn-ı ġonca · 305 

derūn-ı maḥbes · 35b 

derūn-ı şīşe · 400 

dervāze· 454 

deryā · 41, 418, 558, 859 

 deryā-yı nedāmet · 606 

dest · 179, 222, 286, 483, 728, 1099 

dest-yār · 630 

dest-yārī · 1007 

destūr iste-· 25b 

deşt · 711, 781, 826, 835, 1000, 1015 

devā · 625, 945 

devlet · 290, 340, 360 

devlet-i cāvid · 262 

devr eyle- · 341, 358 

devr-i felek · 731 

devr-i ḳadeḥ · 395 

devr-i pür-şitāb · 282 

devr-i sāġar · 924 

devr-i sāġar-ı zer · 578 

devr eyle- · 398, 572 

deyden · 302 

dıraḫşān · 215 

dıraḫt-ı himmet · 740 

ḍırġām · 882 

dībā · 185 

dīde · 302 

diger-gūn · 54, 1045 

dihiş · 340 

dil · 13, 275, 398, 461, 759, 789, 1192 

dil-ārā · 228 

dil-ārām · 1052 

dilāver · 761 

dil-ber · 1211 

dil-ber-i ḫoş-pesend-i tannāz · 209 

dil-beste ol- · 646 

dil-cū · 186 

dil-dāde · 228 

dil-firīb-ḫurşīd · 220 

dil-fürūz · 241 

dil-güşā · 172, 225, 249 

dil-i ḫāk · 32 

dil-ḫ
v
āh · 262, 340, 1080 

dil-i ‘ālem · 194 

dil-i erbāb-ı maḥabbet · 1b 

dil-i ezhār · 207 

dil-i hezār · 186 

dil-keş · 206, 293, 763 

dil-nevāz · 221, 902 

dil-nişān · 168 

dil-pesend · 222 

dil-rīş · 437 

dilsitān · 802 

dil-teng · 199 

dilīr · 93 

 dilīr-i ‘ālem · 874 

dīn · 368, 498 

dīnār · 234, 1014 

direng-i bisyār · 1070 

dīrīne· 574 

diyār · 436, 439, 565, 762 

diyār-ı Fürs · 633, 642 

diyār-ı tenhā · 452 

dizdār · 1143 

dōst-dārī · 408 

du‘ā · 268 

 du‘ā it- · 678 

dūd · 1133 

duḫter · 373, 1089 

duḫūl · 555 

dūr · 717 

dūşīne · 927 

dü · 28, 961 

dü dīde · 235 

dühn 

dühn-çīn · 485 
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dühn-i rāḥat-efzā · 486 

dür · 463, 1170 

dür-efşān · 460 

dür-bār · 507 

dürd · 1 

dürr · 558 

dürr-i ġalṭān · 221 

dürr-i ṣadef-i feṭānet · 522 

dürr-i yektā · 198, 240, 257 

dürūġ · 664, 811  

düz · 648 

E__________________ 

ebnā-yı zamān · 410 

ebr · 713 

ebr-i bahār · 183, 729 

ebr-i güher-niẟār · 507 

ebr-i kerem · 39 

ebr-i nev-bahār · 720 

ebir · 183 

ebrū-yı ḫam-ı bütān · 58 

ebü’l-ebā ·  508, 517, 525 

ebü’l-me‘ālī · 469, 533 

ecdād-ı mu‘aẓẓam · 168 

ecnās · 982 

ecr-i sefer · 653 

edā · 40b 

edā-yı ra‘nā · 1230 

 edā it- · 66 

edīb 

edīb-i dānā · 322 

edīb-i kāmil · 267 

edīb-i nükte-pīrā · 315 

eflāk · 32 

efsāne · 811 

efser · 319 

efser-i āfitāb-ı enver · 324 

efser-i mihr-i ‘ālem-ārā · 322 

efser-şiken-i muḫālifān · 161 

efsūn · 530 

 efsūn-ı felek · 110 

efzūn · 204, 786, 956, 1002, 1124 

eger · 42, 43, 46, 49, 76, 94, 151, 263, 312, 

327, 350, 411, 419, 455, 463, 531, 569, 

637, 738, 946, 973, 991, 1043, 1052, 1171 

egerçi · 972, 1008, 1093 

ehl · 44, 214, 774 

 ehl-i ṭabī‘at · 5 

ejder · 679 

ekdār · 245 

ekẟer · 560, 732 

ekl ·  1135 

 ekl ü şurb · 612, 696, 732 

el’ān · 417 

elbette · 263, 788, 1103 

elek · 1138 

elem · 245, 859, 1036, 1077 

el- 

el-ḥaḳ · 2a; 164, 188, 229, 416, 700, 

1205 

el-ḥāletü · 1167 

el-ḥāṣılı · 218 

el-ḳıṣṣa · 361 

elif · 506 

emẟāl · 35b, 43a; 1000 

emān · 1169 

emīr · 1083 

emīr-i ‘ādil · 93 

emīr-i dil-ārām · 12b 

emr · 115, 671 

emr eyle- · 374, 1149 

emr it- · 394, 597 

emvāc-ı yem-i kiyāset · 522 

enbāz · 528 

encām-ı suḫan · 649 

encümen · 515, 584, 698, 932 

endīşe 

endīşe-i bāṭıl u ḫatā · 551 

endīşe-i ḫūrd u ḫ
v
āb · 845 

endīşe-i ḳayṣer · 446 

enf · 1095 

enīs · 375 

 enīs-i cān · 1107 

envār  

envār-ı cemāl · 1b 

envār-ı ruḫ · 83 

enver · 108 

erbāb 

erbāb-ı dil ü ṭab‘ · 604 

erbāb-ı diyār-ı Fürs · 712 

erbāb-ı ġaraż · 1212 

erbāb-ı ṭabī‘at · 2a 

Erdşīr · 1160 

erġuvān · 294 

Erjeng · 182 

erkān  

erkān-ı devlet · 21b 

erkān-ı şerî‘at · 92 
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ervāḥ-ı ‘aẓām-ı enbiyā · 122 

erzān · 604 

esb · 816, 819, 875, 902 

esb-i firārī-i sebük-pey · 809 

esb-i gül-ten · 838 

esb-i nā-tüvān · 79 867 

esbāb · 724 

esbāb-ı diger · 839 

esbāb-ı neberd · 1148 

esbāb-ı rüḳūb · 837 

esbāb-ı sefer · 119, 452, 477 

esed · 79 871 

esed-i fitne · 816 

eẟer · 167, 1207 

esīr · 214, 712, 806, 1066, 1076, 1173 

 esīr-i bī-ḫūş · 898 

esīr-i ‘işret · 210 

esīr-i bend-i hicrān · 1082 

esīr-i derd ü miḥnet · 1096 

esīr-i ḳayd u bend · 34b 

esīr-i miḥnet · 851, 886, 929, 1123 

esīr-i nā-şād · 896 

esīr-i nefs-i ġaddār · 906 

esīr-i pür-ġam · 1053 

 esīr it- · 35b 

esmā-i şükūfe · 177, 204 

eẟnā  

eẟnā-yı ḥikāyet · 35b 

eẟnā-yı suḫan · 320, 516, 669 

esrār · 44 

eşcār · 38, 1178 

eşk · 900 

eşk-i çeşm · 1011 

eşk-i dīde · 1136 

etbā‘ · 1016 

eṭrāf · 707, 718 

evc · 22 

 evc-i mürüvvet · 1172 

evlād-ı ẕükūr · 1088 

evṣāf · 159 

evvel · 23, 443, 480, 649, 751, 1149, 1153 

ey · 10, 18, 21, 23, 24, 44, 46, 47, 48, 54, 65, 

67, 75, 77, 79, 95, 100, 101, 105, 117, 140, 

150, 156, 160, 162, 164, 167, 178, 247, 

281, 284, 285, 314, 322, 326, 331, 332, 

348, 351, 353, 406, 407, 414, 418, 420, 

546, 559, 651, 656, 660, 761, 808, 871, 

874, 883, 901, 905, 918, 926, 940, 945, 

964, 977, 988, 1052, 1061, 1074, 1081, 

1082, 1101, 1107, 1111, 1114, 1118, 1167, 

1168, 1170, 1201, 1202, 1203, 1204, 1212, 

1213, 1226  

eyn · 581 

eyyām 

eyyām · 287, 288, 495, 691 

eyyām-ı ‘adālet · 338 

eyyām-ı ḫilāfet · 1197 

eyyām-ı ṣafā · 396 

ezhār · 173, 183 

eẕkār · 44 

ez- 

ez-bend-i girān · 28b 

ez-keyfiyyet-i ḥāl-i Şāpūr · 23b 

F___________________ 

fāḫire-nāzenīn · 763 

faḥr  

faḥr-i ‘ālem · 113 

faḫr-i kā’ināt · 69 

faḳīr · 904, 943, 1079, 1080, 1091 

faḳīr-i bī-tekāsül · 1116 

faḳīr-i nükte-pīrā · 175 

fānūs · 109 

Fāris · 840 

farḳ · 957 

farḳ eyle- · 885, 1018 

farḳ it- · 582 

farżā · 151 

Faṣīḥ · 66, 243, 1213, 1229 

Faṣīḥ-i bī-nevā · 97 

Faṣīḥ-i bī-ser ü pā · 147 

Faṣīḥ-i zār · 19 

Faṣīḥ-i zār u şeydā · 175 

faṣl · 984 

 faṣl-ı bahār · 12b; 43 

Felāṭun-eṭvār · 536 

felek · 81, 231, 426, 942, 1131 

fen · 420, 520, 528 

feraḥnāk · 633 

ferāmūş · 21b; 911 

ferāmūş it- · 410, 1078 

ferdā · 914, 1062 

feres · 840, 863, 882 

ferḫunde · 

ferḫunde-siyer · 150 

ferḫunde-tebār · 154 

ferīd · 209 

ferīd-i ‘ālem · 498 
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ferīd-i mümtāz · 652 

fermān · 163, 379 

fermān-ı celīl-i şehriyārī · 1152 

 fermān it- · 609 

ferseng · 359 

ferş ol- · 185 

feryād · 747, 1009 

feryād it- · 1198 

ferzāne-şeh · 260 

ferzend-i ‘Acem · 508 

fesād · 709, 712 

fesāne-perdāz · 511 

fetḥ · 268 

fetḥ eyle- · 1144 

fetḥ it- · 514 

fetīl-i dāġ-ı ser · 800 

fevvāre-i gülsitān-ı ‘işret · 401 

feylesōf-ı dānā · 470 

feyż · 13, 62, 183, 332, 333 

feyż-ı Bārī · 1229 

feyż-i cāvidānī · 17 

feyż-i cām-ı vaḥdet · 226 

feyż-i reşḥ-i ḳalem-i nāle · 6 

feżā · 96, 848, 891, 982, 1019 

fi’l-cümle · 1024 

fi’l-ḥāl · 115, 674, 889, 1091, 1133, 1138 

fiġān · 1009, 1033 

fikr · 441, 640, 696, 789 

fikret · 514 

fikr-i bāṭıl · 987 

 fikr eyle- · 878 

firār · 713 

 firār it- · 1094 

Firdevsī 

Firdevsī-i kilk-i meclis-ārā · 159 

Firdevsī-i naẓm-ı ḳıṣṣa-perdāz · 692 

firīb · 809 

firīfte-i ṣun‘-ı müte‘āl · 1b 

fīrūze-revāḳ-ı salṭanat · 719 

fünūn-ı şettā · 474 

Fürs · 1155 

Fürsān · 1083 

fürūġ · 80 

fütāde · 900 

fütāde-i dām · 814 

 fütān u ḫīzān · 346, 1018, 1098, 1117 

füzūn · 903 

G___________________ 

ġāfil · 702 

 ġāfil ol- · 148, 314, 492, 548, 877, 910 

ġaflet · 571 

gāhī · 110, 690, 701, 936, 959 

ġālib · 864 

ġalṭān · 1136 

ġam · 423, 673, 804, 911, 930, 1050, 1065, 

1076, 1078 

ġam-güsār · 1141 

ġam-ḥāne · 843 

ġam-ḫ
v
ār · 478, 1140 

ġam-ı ‘iẕār · 1073 

ġam-ı intiẓār · 1071 

ġaraż · 149, 314 

ġāret · 639 

ġāret it- · 564 

ġarīb · 567 

ġars · 1178 

ġavġā · 187 

ġāyet · 172, 235, 508, 582, 791, 820, 965 

ġayr · 512, 700 

 ġayr-ı manẓūr · 569 

ġayret-i Erdşīr ü Dārāb · 1160 

ġażab · 709, 882 

ġazāl · 38b, 43a; 953, 956, 967, 974, 985, 

992, 1007, 1013, 1021, 1023, 1024, 1025, 

1027 

ġazāl-i ber-kemāl · 974 

ġazāl-ı dil-nevāz · 830 

ġazāl-ı dil-sitān · 825 

ġazāl-i kebīr · 39b 

ġazāl-i kühsār · 1047 

ġazāl-peççe · 952, 1042 

ġazāl-peççe-i dūn · 956 

ġażanfer · 866 

gedā-yı ḫāk-i rāh · 80 

geh · 580, 629, 891 

gehī · 317, 580, 683, 687, 891 

gelū-yı şīşe · 399 

genc · 345, 347, 357, 1160, 1206, 1212 

 genc-i şāh · 364 

gencīne · 376, 680 

 gencīne-i ḫaṣm · 1162 

gencūr · 680, 1212 

ger · 8, 39, 42, 43, 49, 262, 263, 313, 419, 

426, 463, 569, 637, 689, 740, 1043, 1103, 

1110, 1111 
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gerçi · 141, 271, 465, 600, 661, 703, 785, 

1080 

gerd · 841 

gerd-i nāçīz · 1b 

gerd-i reh-i ‘azm · 126 

gerd-i süm-i raḫş-ı leşker · 658 

gerden · 611, 822 

gerdiş 

gerdiş-i eyyām · 731 

gerdiş-i ṭāḳ-ı nüh-revāḳ · 1090 

gerdūn · 1216 

germ · 573 

germ-reftār · 131 

germ-ülfet · 273, 21b 

 germ it- · 972 

geşt 

geşt eyle- · 781 

geşt it- · 827, 835, 1000 

geşt ü güẕār · 43a; 288 

gevher · 15, 25, 30, 107, 263, 319, 370, 378, 

417, 429, 608, 822 

gevher-i ṣāf · 952 

gevher-i şāh-vār · 1191 

gevher-i tābnāk · 256 

ġınā · 360 

ġırbāl it- · 1138 

gibi · 2a, 35b; 45, 103, 104, 120, 179, 187, 

215, 226, 228, 286, 365, 382, 386, 398, 

422, 425, 491, 526, 547, 641, 657, 659, 

759, 769, 810, 822, 854, 932, 1011, 1072, 

1166, 1219 

gice · 40b, 43a; 99, 424, 444, 534, 799, 912, 

918, 920, 1026, 1058, 1094, 1130 

girān 

girān-bend · 1104 

girānī-i sülāsil · 753 

girībān · 458 

giriftār · 884 

giriftār ol- · 43a 

giriftār it- · 277 

giryān ol-·  729 

gīsū · 41 

 gīsū-yı semend · 821 

ġonca · 12, 39, 398, 419 

ġonca-i bāġ-ı dil · 332 

ġonca-i bāġ-ı nāz · 963 

ġonca-i nāz · 276 

ġonca-i nev-zuhūr · 950 

ġonca-derūn · 318 

ġonca-nümā-yı şeb-çerāġ· 192 

ġonca-pūzen · 331 

ġūl-i dil · 935 

gūne · 159, 308, 403, 627 

ġunūde · 1136 

gūş · 641, 822, 928 

gūş eyle- · 685, 815, 898, 1189 

gūş it- · 604, 751, 1033 

gūşe · 172, 173, 804 

gūşe-i tār · 800 

gūşe-i teng ü tār · 795 

gūşe-nişīn-i milket-i Rūm · 651 

gūş  

gūş-ı cān · 328, 381, 415, 687 

gūş-zed · 1151 

gūyā* söyleyen· 173, 1238 

gūyā · 301, 305 

gūy-ı maḳbūl · 527 

güft 

güft ü gū · 1064 

güft [ü] gū · 593, 631 

güftār · 585, 755, 758, 916, 932, 1061 

güftār-ı ‘acūz · 898 

güftār-ı meserret · 815 

güftār-ı perīş · 881 

güher · 382, 418, 463, 558, 620, 648, 928 

güher-i girān-bahā · 138 

güher-i gūş · 605 

güher-i tāc-ı sa‘ādet · 1 

güherbār · 183, 1058 

güher-feşān · 103, 515, 687, 1217 

güher-niẟār · 720 

güher-rīz · 659, 694 

gül · 36, 40, 120, 287, 296, 301, 304, 306, 

365, 398, 621, 641, 762, 769, 1166, 1210, 

1219, 1222 

gül-‘iẕār · 195, 278 

gül-‘iẕār-ı maḥbūb · 297 

gül-āb-ı şeb-nem · 303 

gül-berg-i cemāl · 1011 

gül-berg-i neşāṭ · 940 

gülbin-āsā · 547 

gül-endām · 329 

gül-ġonca-ı bāġ-ı ṭab‘ · 120 

gül-ġonca-ı ḫoş-bū · 388 

gül-gūn-ḳadeh · 188 

gül-gūn-leke · 822 

gül-i āfitāb · 211, 397 

gül-i bāġ-ı ümīd · 333 

gül-i maḥabbet ·16 

gül-i muṭabbaḳ · 39, 123, 419 



281 
 

 

gül-i semen-‘iẕār · 765 

gül-i ter · 27, 924 

gül-pūş · 188 

gül-reng · 182, 309 

gül-rū · 187 

gül-ruḫ · 776 

gülsitān · 103, 427, 1217 

gülşen · 13, 34, 228, 283, 292, 307, 388, 403, 

432, 547, 865 

gülşen-ārā · 219 

gülşen-i ‘aşḳ · 801 

gülşen-i dil-güşā · 291, 989 

gülşen-i ḫayāl · 2a 

gülşen-i rāz · 100 

gülşen-i suḫan · 12 

gülşen-i tevḥīd · 45 

gülzār · 218 

gülzār-ı cihān-ı dāsitān · 948 

gülzār-ı ġam · 624 

gülzār-ı irem-nümūne · 255 

gülzār-ı nübüvvet ü risālet · 71 

günāh · 804, 806, 872, 873 

güncāyiş · 137 

günden güne · 639 

gündüz · 534 

güneş · 76 

gürīz · 889, 1097 

gürūh · 993 

 gürūh-ı bī-cān · 1136 

güşāde · 229,  759 

güşāde-ḫāṭır · 543 

güşāde-meşreb · 749 

güẕergeh · 454, 790 

H___________________ 

ḥabbeẕā · 5 

ḫaberdār · 40a 

 ḫaberdār · 1010 

ḥabīb · 136 

ḫabīr · 576 

ḥabs · 609 

ḥabs eyle- · 795 

ḥabs it- · 35b 

ḥacer · 89 

ḥācet · 487 

ḥad · 204, 1002, 1124 

ḫadeng · 736 

hādī · 514 

ḥadīẟ  

ḥadīẟ-i ġarrā · 943 

ḥadīẟ-i mu‘teber · 928 

ḥadīḳa-pīrā · 193 

ḥā’il · 151, 716 

Ḥaḳ · 66, 110, 117, 244, 370 

ḫāk · 26, 657, 1113 

ḫākdān · 253 

ḫāk-der-i felek · 77 

Ḫāk-i der-i ḳayṣer · 654 

ḫāk-i pāk · 254 

ḫāk-i pāy · 655 

ḫāk-i reh · 285, 501, 675 

ḫāk-i reh-i erbāb-ı kemālāt u hüner · 262 

ḫāk-i rif‘at · 510 

 ḫāk-i tīre · 904 

ḫāḳān · 227 

 ḫāḳān-ı cihān · 152 

ḥaḳīḳat-i ḥāl · 805 

ḥakīm-i muṭlaḳ · 82 

ḥaḳḳā · 171, 208, 234, 240, 567, 600, 756 

ḥaḳḳ-ı nemek · 409 

ḥāl · 4, 270, 554, 608, 633, 746, 862, 1029, 

1051 

ḫāl · 1025 

ḥālā · 169, 373, 590, 750, 875, 919, 939, 943, 

980, 1062, 1100 

ḫalāṣ · 29b, 35b, 43a; 813, 1006 

ḥālet · 16, 32, 309, 860, 1158 

ḫālī · 43b; 418, 533 

ḥāl-i şāpūr · 428 

ḫalḳ · 492 

ḥall it- · 1104 

Ḫallāḳ · 1186 

Ḫallāḳ-ı cihān · 1b 

Ḫallāḳ-ı zemīn ü āsumān · 84 

ḫalvet · 1128 

ḫamd 

 ḥamd eyle- · 1140 

 ḥamd-i bī-ḳıyās · 1b 

ḫam-der-ḫam · 626 

ḫāme · 1201, 1217 

ḫāme-i ḫoş-edā · 101 

ḫāme-i mu‘cīz-güftār · 247 

ḫamīde· 41 

ḥāmil-i riḳ‘a-i maḥabbet · 668 

ḥaml it- · 702 

ḫāmūş · 410 

ḫāmūş it- · 1078 

ḫançer · 1105, 1106 
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 ḫançer-i tīz-i ḫūn-feşān · 1021 

Ḫān Aḥmed-i cem-livā-yı yektā · 153 

ḫandān · 609 

 ḫandān eyle- · 145 

ḫandenāk · 1166 

ḫāne · 971 

 ḫāne-i teng ü tār · 1091 

ḫānḳāh · 380, 1188 

ḫār · 419, 621, 866, 1222 

ḫār-ı emel· 865 

ḫar-ı füsürde-meşreb · 1060 

ḫarīdār · 355, 1061 

ḫarāb eyle- · 1176 

ḫarc-ı reh · 665 

ḥarekāt-ı şādmān · 1001 

ḥareket · 995 

ḥarem · 373 

ḥarf-i menḳūṭ · 1230 

ḥarīf · 528, 716 

ḥarīf-i dānā · 347 

ḥarīf-i sāde · 900 

ḥarīm-i Ḳuds · 121 

ḫāṣ 

ḫāṣ eyle- · 117, 264, 1195 

ḫāṣ it- · 1163 

ḫāṣān 

ḫāṣān-ı ḥarīm-i devlet · 1084 

ḫāṣān-ı muḳarrebān-ı ḳayṣer · 540 

ḥāṣıl · 545, 987 

 ḥāṣıl ol- · 339, 877, 910 

ḫaṣm-ı cāmid · 91 

ḫaste-dil · 652, 796 

ḫaste-i pister-i meşaḳḳat · 929 

ḥāşā · 355 

ḫaṭar · 548, 549, 620 

ḫāṭır · 462, 664 

ḥattā · 859, 957, 1001 

ḫātūn · 1085 

ḥavāle it- · 603, 796 

ḫavf · 560, 607 

ḫavf eyle- · 561 

ḫavf-ı düşmen · 1156 

ḫayāl · 137, 446 

 ḫayāl it- · 960 

 ḫayāl maḥż · 446 

ḥayāt · 1103, 1145 

ḫayme · 679 

ḫayme-i ser-bülend · 638 

ḫayr · 268, 678 

ḥayrān · 21, 608 

 ḥayrān ol- ·  608 

ḥayret · 182, 959 

ḥayvān · 902, 1092 

ḥaẕāḳat · 484 

ḥaẕer eyle- · 563 

ḥāżır · 543, 696, 745, 967, 1013 

hāẕihi · 1167 

hedāyā · 516 

hedm-i emṣār · 708 

ḥekīm · 485 

ḥekīm-ṭıynet · 575 

helāk · 738 

ḥelāl · 1088 

hemān · 609, 838 

hem  

hem-cām · 423 

hem-civār-ı Eyyūb · 170 

hem-çün· 546 

hem-dem · 412, 535, 574 

hem-dem · 2a; 19 

hem-dem-i ġam-güsār · 660 

hem-güft ü şinīd · 1109 

hem-‘inān · 12b; 1109 

hemīşe · 62, 483, 624, 888 

hem-meşreb-i cūybār · 38 

hem-nefes · 630 

hem-pā · 819 

hem-pūye · 997 

hem-rāh · 475, 1113, 1119 

hem-rāz · 644, 1128 

hem-reh · 425, 997, 1027, 1032 

hem-sāye · 170 

hem-ser ol- · 374 

hem-ṣoḥbet · 423, 1050, 1125 

hem-tā · 188 

hem-ṭarīḳ · 997 

hem-vār · 1119 

hem-vāre · 45, 333, 640 

hem-zānū-yı ṣoḥbet · 749 

hem-zebān · 1109 

hengām 

hengām-ı neberd · 1151 

hengām-ı rezim · 437 

hengām-ı ṣafā · 395 

hengām-ı seḥer · 303, 389, 390 

hengām-ı suḫan · 410, 697 

hengām-ı ṭarab · 288 

her · 15, 16, 24, 34, 48, 49, 50, 92, 132, 139, 

141, 172, 173, 254, 293, 294, 299, 301, 

318, 403, 424, 425, 470, 471, 489, 493, 
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517, 520, 530, 534, 545, 546, 558, 576, 

637, 652, 662, 669, 671, 694, 706, 707, 

710, 711, 723, 724, 730, 822, 850, 897, 

965, 969, 1003, 1075, 1154, 1163, 1176, 

1198, 1219 

her bār · 277, 533, 684, 695 

her bir · 3, 242, 248, 360, 375, 379, 496, 

538, 713, 720, 858, 962, 972, 1015, 

1055, 1142, 1146, 1156 

her çend · 464, 605, 620 

her dem · 682, 789, 975, 989, 1214 

her gāh · 340, 1080 

her geh · 425, 442, 790, 1043 

hergiz · 56, 59, 350, 357, 716, 731 

herze · 585 

hevā · 457, 551, 994, 995 

hevā-yı dil-keş · 296 

hevā-yı ṭab‘-ı meyyāl · 757 

heves · 174, 782, 823, 853 

heykel · 638, 976 

hezār* · 624 

hezār · 182, 187, 191, 234, 297, 298, 359, 

437, 754, 835, 892, 1014, 1113, 1184 

hezār-bār · 1204  

hezār-ı gülşen ü bāġ · 553 

hezār-ı gülşen-i rāz · 334, 434 

hezār ḫoş-dem· 332 

hezār-ı mest · 40, 760 

hezār-nāle · 1069 

hezār-ı ṭab‘ · 432 

ḥıfẓ  

ḥıfẓ eyle- · 60, 244 

ḥıfẓ it- · 302 

 ḥıfẓ ol- · 376 

ḫırām eyle- · 100 

 ḫırām-ı nāz · 37 

 ḫırāmān· 290 

ḫıred · 47, 56 

 ḫıred-mend · 883 

ḫırmen · 296 

ḫırmen-i ‘ömr · 1194  

ḫırmen-i ehl-i ‘aşḳ · 11 

ḥırṣ · 359 

ḫışm eyle- · 1087 

ḫıṭṭa-i pāk · 249 

ḫıyām · 78 

ḫıyānet it- · 886 

ḫıẕmet · 313, 667, 913, 1093, 1183 

ḫıẕmet eyle-· 1031 

ḫıẕmet it- · 675, 829 

ḥicāb · 124, 132 

ḥicrān · 1080 

hidāyet eyle- · 2 

ḫidīv  

ḫidīv-i ‘ālem · 308, 365 

ḫidīv-i ‘ālem-ārā · 157 

ḫidīv-i ‘ārif · 544 

ḫidīv-i çār-bāliş · 72 

ḫidīv-i Fürsān · 1087 

ḫidīv-i kişver · 260 

ḥikāye · 29b, 31b; 1126 

 ḥikāye-i mezbūr · 40b 

ḥikāyet · 1055 

ḥikāyet-i dīger · 36b 

ḥikāyet-i zībā · 14a 

ḫil‘at-ı ṣūret · 1b 

ḫilāf it- · 671 

hilāl · 110, 317, 1216 

ḥimāye · 97, 411 

himmet ·  439 

himmet-i üstād · 563 

himmet eyle- · 1062 

himmet it- ·  268, 672 

hindū-beçe · 306 

ḥirāẟet · 344 

ḥiṣār · 722 

ḫod  

ḫod-kerde · 627, 729 

ḫod-muḳābil · 716 

ḫoş · 508, 1172, 1222 

ḫoş-dem · 101, 333 

ḫoş-dil · 213, 360 

ḫoş-ḥāl · 356 

ḫoş-nāz · 197 

ḫoşnūd ol- · 653 

ḫoş-reng · 191 

ḫūbān-ı ḥarem-serā · 273 

ḫūbān-ı perī · 266 

ḫūb-feżā · 827 

ḫuceste · 69 

 ḫuceste-dāver · 260, 378, 420 

Ḫudā · 1140 

 Ḫudā-yı bī-çūn · 1b 

 Ḫudā-yı kār-dān · 84 

ḥuḳūḳ-ı ṣoḥbet · 409 

ḫumār · 1222 

 ḫumār-ı bāde · 394 

ḫum-ı şarāb · 282 

ḫūn 

ḫūn-ı vaḥşet · 985 
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ḫūn-rīz · 603 

hūr · 1223 

ḫurd eyle- · 1139 

ḫurd it- · 741 

ḫūrd u ḫ
v
āb · 847 

ḫurrem · 90, 120, 158, 308, 325, 333, 365, 

647, 762, 921, 1000, 989, 1166 

ḫurrem eyle- · 13 

ḫurrem it- · 6, 1075 

ḫurşīd · 151, 313, 491 

ḫurşīd-eẟer · 150 

ḫurşīd-i cemāl · 127 

ḫurşīd-i cihān · 414 

ḫurşīd-i felek · 260 

ḫurşīd-i seḥer · 215 

ḫurşīd-i sipihr-i ḳadr u rif’at · 71 

ḫurşīd-ṣıfat · 214 

ḫurşīd-veş · 251 

ḫurūşān · 460 

ḫusrevān · 438 

ḫusrev-i āsumān-ı ḫargeh · 565 

ḫusrev-i Cem · 160 

ḫusrev-i Cem-serīr · 164 

ḫusrev-i ḫāver-i pür-envār · 230 

ḫusrev-i rūşen-dil · 150 

ḥużūr · 668 

ḥużūr-ı ‘izzet · 893 

ḥużūr-ı ūstād · 320 

 ḥużūr-ı Ẕü’l-celāl · 134 

ḥücre · 523 

hücūm-ı ġam · 945 

ḥükm · 163, 282 

ḥükm eyle- · 584 

ḥükm it- · 251 

hümā 

hümā-yı evc-i ‘ālī · 556 

hümā-yı evc-i i‘zāz · 130 

hümā-yı leṭāfet-engīz · 203 

hüner · 8 

ḥüsn · 786 

 ḥüsn-i naẓar · 655 

hüveydā · 31, 49, 357, 570, 957, 1079 

ḫ
v
āb · 40a; 1172 

ḫ
v
ābgāh · 971 

ḫ
v
āb-ı ġaflet ·  1158 

ḫ
v
āce · 261 

ḫ
v
āh ·  1b; 1089 

ḫ
v
ān-ı suḫan · 1211 

I___________________ 

ırżā · 954 

ıṣlāḥ-ı beyin · 1043 

ıṣrār · 890 

ıṭlāḳ · 1179 

 ıṭlāḳ it- · 993 

ıṭṭılā‘ · 545 

ıżṭırāb · 25, 276, 744, 782 

İ____________________ 

ibrām · 329, 992 

 ibrām it- · 663, 973 

icāzet · 650 

içün · 29b; 185, 344, 486, 634, 732, 809, 954, 

994, 1014, 1035 

içre · 169, 195, 215, 231, 233, 357, 488, 499 

idḫāl · 1091 

 idḫāl it- · 24b; 613 

idrāk · 135, 526, 1034 

idrāk eyle- · 1102 

idrāk it- · 1034 

ifrāġ · 553 

iḥāṭa  

iḥāṭa eyle- · 636 

iḥāṭa it- · 718 

ihdā · 516, 1229 

ihdā eyle- · 529 

iḥsān · 323, 326, 370 

iḥsān eyle- · 145 

iḥsān it- · 1b 

iḫtilāf-ı bī-ḥadd · 361 

iḫtilāṭ · 972 

ihtimām · 602 

iḥtirāz it- · 22b 

iḥtisāb · 125 

iḫtiyār · 810, 925 

iḥyā · 169 

iḥyā eyle- · 1227 

ihżār · 732 

 ihżār it- · 1165 

īḳād-ı çerāġ · 937 

iḳbāl · 357, 889, 1057 

iḳbāl it- · 803 

iḳdām · 435, 882 

iḳdām eyle- · 40b 

iḳdām it- · 853 
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iḳlīm-i ‘Acem · 710 

ikrām · 518, 609 

ikrām eyle- · 118, 1126 

iḳrār it- · 34b; 899 

iḳtidār · 630 

iḳtiżā · 277 

İlāhī · 1215 

i‘lām · 

i‘lām eyle- · 586 

i‘lām it- · 880 

i‘lām ol- · 205 

ilḥāḳ eyle- · 993 

ilhām · 1229 

‘ilim ·  278 

‘ilm ·  8, 48 

iltifāt · 128, 466 

ilzām ol- · 91 

im‘ān-ı naẓar · 1022 

imdād · 930 

imkān · 457 

imlā eyle- · 1226 

imlā it- · 159 

infi‘āl · 426, 869 

infi‘sāl · 1051 

inhā’ · 449 

inṣāf · 700 

insān · 1092 

intiẓār · 925 

Īrān · 727 

īẟār it- · 507, 1191 

īẟār-ı zer · 1190 

‘Īsī-nefes · 247 

İskender-i rūzgār · 165 

‘iṣmet-āyīn · 261 

ismühū · 2b; 3a 

istimā‘ · 946 

‘işret · 1125 

‘işretkede-i bāġ · 179, 286 

‘işretkede-i cihān · 391 

‘işret eyle- · 221 

iştihā · 864 

iştiyāḳ-nāme · 666 

iṭā‘at · 379, 1180, 1187 

itḥāf · 952 

i‘tibār · 1220 

i‘tiẕār · 41a 

itlāf · 1180 

itmām · 918, 1059, 1062, 1189 

 itmām-ı kitāb · 1226 

itmām it- · 40b; 1182 

itmām ol- · 205, 1059, 1126 

iẕ‘ān · 21 

‘iẕār-ı ḫoş-bū · 36 

i‘zāz · 830, 1184 

 i‘zāz-ı sücūd · 143 

iẓhār eyle- · 684 

iẓhār it- · 1051 

J____________________ 

jāle · 6 

K___________________ 

ḳabā-yı iḫtiyār · 784 

ḳabūl it- · 605 

ḳadar · 66, 131, 144, 242, 472, 530, 612, 688, 

709, 841, 859, 1006, 1115, 1178, 1197, 

1202 

ḳadd · 90 

ḳadem · 96, 1075 

 ḳadem-i Resūl · 115 

ḳaḍī · 586 

ḳadr · 96 

ḳadr u ḳıymet · 820 

ḳadr u pāye · 122, 655 

ḳadr u rif‘at · 71, 538, 657 

kāfir-i ni‘met-i Ḫudāvend · 883 

ḳā’im eyle- · 146 

kāhil ol- · 55 

kālā · 185 

kālā-yı kelām · 1063 

ḳal‘a · 1150 

 ḳal‘a-i āhenīn · 714 

ḳalem · 7, 8 

kām · 288 

ḳamer · 228 

 ḳamer-cebīn · 775 

kāmil · 55, 93 

ḳamu · 119, 148 

ḳāmurān-ı ‘ālem · 949 

ḳanda · 425, 489, 493, 637 

ḳandīl · 643 

 ḳandīl-i künişt · 523 

kān 

kān-ı ‘ālem · 73 

kān-ı gevher · 420, 1037 

kān-ı mertā · 539 
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ḳanda · 425, 489, 493, 637 

ḳanlı · 606 

ḳapu · 24b; 514, 1144 

kār · 467, 832, 941, 991 

kār · 736 

ḳarār · 43a; 457, 660, 865, 925 

ḳarārgāh · 253 

ḳarārgāh-ı dāver · 495 

ḳa‘r · 558 

kār-ı dil · 733 

ḳarn · 957 

ḳarnān · 961, 968 

ḳarnān-ı  dü-ġāne-i ġarībe · 958 

kār-zār · 441 

ḳaṣd · 35b, 43a 

 ḳaṣd-ı tesḫīr · 442 

ḳaṣd eyle- · 565 

ḳaṣd it- · 543, 836, 1105 

ḳaṣr 

ḳaṣr-ı bāġ · 401 

ḳaṣr-ı bülend · 538 

ḳaṣr-ı laṭīf · 169 

ḳaṣr-ı zümürrüdīn · 307 

ḳaṣṣāb · 1169 

ḳāşāne-i ḳalb · 944 

ḳaṭ‘ eyle- · 1099, 1178 

 ḳaṭ‘-ı reh · 479, 640, 705 

ḳaṭ‘ it-· 728 

ḳaṭ‘ā · 583, 976 

ḳatl · 936, 1067, 1173 

ḳatre · 15 

ḳavm-i muḫtel · 1149 

ḳayd · 812 

Ḳays · 773 

ḳayṣer · 21b, 22b, 24b, 35b; 512, 537, 568, 

593, 596, 600, 608, 619, 623, 632, 634, 

638, 642, 649, 657, 703, 707, 718, 721, 

732, 738, 1158, 1165, 1180, 1185 

ḳayṣer ḫān · 1182 

ḳayṣer-i sitemkār · 715 

ḳayṣer-i siyeh-rūz · 1168 

kebīr · 964 

keder · 394, 621, 988 

kef-i taṣarruf · 1206 

kelām  

kelām-ı ġayr-ı mesmū‘ · 756 

kelām-ı vezīr · 35b 

kelb · 793 

kelb-i ‘aḳur · 619 

ke'l evvel · 1177 

kem · 350, 455 

kemāl · 50, 962, 968, 1216  

kemāl -i ferr ü revnaḳ · 524  

kemāl-i ġaflet · 679, 1156 

kemāl-i raġbet · 500 

kemāl-i şefḳat · 142 

kemāl-i ża‘f-ı ṣūret· 861 

kemāle ir- · 134 

kemer · 913 

kerem · 97, 141, 145, 148, 362, 904 

kerem-i Ḫudā · 144 

kerem-sāz · 143 

kerem it- · 138, 1037 

kerīh 

kerīh-manẓar · 509, 676 

kerīh-şekl · 797 

kerīm · 1225 

kesr-i şāne · 462 

keşf-i perde-i rāz · 598 

keştī-i sipihr · 108 

kevkeb · 81 

keyfiyyet  

keyfiyet-i genc · 363 

keyfiyyet · 430 

keyfiyyet-i cām-ı ṭab‘· 526 

keyfiyyet-i fecr-i meşveretde · 719 

keyfiyyet-i ḥabs · 610 

keyfiyyet-i ḥāl · 594, 1143 

keyfiyyet-i māde vü ner · 983 

keyvān · 129 

ḳılāde · 955 

ḳıṣṣa · 750, 918, 1189 

ḳıṣṣa-i ‘aşḳ · 361, 771 

ḳıṣṣa-i nā-şinīde · 683 

ḳıyām · 146 

ḳıyās · 204, 767 

ḳıymet · 184, 1063 

kibrīti · 198 

ḳīl [u] ḳāl · 881 

kilk  

kilk-i çālākī · 2a 

kilk-i feṣāḥat-pīrā · 1226 

kilk-i güher-feşān-ı ma‘nā · 10 

kimesne · 990 

kimse · 149, 168, 652, 742, 751, 1017 

kişt-i fenā · 1193 

kişver · 335, 442, 1176 

kiẕb · 816, 875, 876 

kiẕbī · 810 

köhne · 1205 
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kūçek · 979, 1027, 1034, 1086 

 kūçek-i bī-şu‘ūr u ġāfil · 977 

ḳudret · 43, 259, 612, 918, 919, 1118 

ḳufl · 614 

kūh-ı girān · 1116 

kūh-peyker · 818 

kūhsār · 781, 713, 826 

ḳulaḳ · 776 

ḳul it- · 128 

ḳulḳul it- · 399 

ḳulzüm · 106 

ḳuṣūr · 1052 

ḳuvvet-i baḫt · 1167 

ḳuvvet-i ḳalb-i ceyş-i ḳayṣer · 761 

kūze · 271 

küdūret · 861 

kümeyt · 

kümeyt-i nāz-perver · 18 

kümeyt-i pür-füsūn · 599 

kümeyt-tāz · 830 

künc · 635 

künc-i ġam · 914, 915 

künc-i nihān · 496 

küngüre-i revāḳ · 79 

küstāḫ · 871  

küşte · 711 

 

L___________________ 

lafẓ-ı esed · 878 

lāḫiḳ · 999 

lāḥm · 956 

laḥẓa · 642, 838 

la‘l · 382 

la‘l-i yār · 195 

la‘līn-ḳadeḥ · 219 

lāle · 174, 179, 286, 300, 304, 1210 

 lāle-i dil-pesend · 656 

lām · 506 

lāmi‘ · 83 

laṭīf · 172, 234 

laṭīfe · 529, 684 

le’āl · 

le’āl-i gūş-ı dāver · 429 

le’āl-i ḥikmet · 330 

le’āl-i taḳrīr · 933 

le’āl-i yektā · 1208 

leb-i cū · 171 

leb-rīz · 382 

lenger · 108 

lerzān · 338 

leşker · 632, 636, 642, 653, 706, 718 

 leşker-i Rūm · 1155 

leṭāfet · 255, 307 

 leṭāfet-engīz · 292 

levḥ · 

levḥ u ḳalem · 31 

levḥ-i dil · 695 

levḥ-i ezelī · 140 

levn · 592 

Leylī · 773 

licām · 825 

licām-ı dil-pesend · 856 

 licām-ı ‘illet · 849 

luṭf · 2, 97, 141, 825, 1175 

luṭf eyle- · 758, 509, 1124 

luṭf it- · 27, 138, 986, 1014 

lü’lü · 41 

 lü’lü-yi taḥiyyat · 507 

lücce-i çeşm-i ḫūn-pālā · 107 

lücce-i ḫūn · 671 

M___________________ 

mā-‘adā · 376 

mābeyn · 40a 

mācerā · 595 

mādem · 909 

māder · 808, 901, 945, 1125 

māder-āsā · 954 

māder-i mihribān · 803, 1074 

maġrūr · 807 

māh · 374, 783 

 māh u sāl · 270 

maḥabbet · 274, 645 

maḥabbet eyle- · 1127 

maḥal · 313, 796, 794, 916, 934, 986, 1004, 

1035, 1041, 1057, 1178 

 maḥall-i teng ü tār · 1005 

maḥbes-i sālifü’l-beyān · 614 

Maḥbūb-ı ẜudā · 113 

maḥcūbī-i āfitāb · 1203 

maḥfūẓ ol- · 245 

māh· 80 

māh-ı nev · 232, 245, 1215 

māh-ı sipihr-i şehriyārī · 414 

māh-ı tābān · 109 
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māh-ı ṭal‘at · 232, 1215 

māhī · 110 

māhir · 521 

māhir-i ḫār · 1010 

māhiyyet · 

māhiyyet-i ‘ilm ü dāniş · 519 

māhiyyet-i aṣl u gevher · 983 

māhiyyet-i ẕāt · 21 

maḥrem · 2a; 19, 101, 375, 535, 574, 1128 

maḥrem-i bezmgāh-ı vaḥdet · 95 

maḥrem-i ehl-i maḳal · 7 

maḥrem-i ḫalvet · 4 

maḥrūm-ı der-i viṣāl · 98 

maḫṣūṣ-i edā · 726 

maḥşer · 97 

māh-tāb · 124 

maḥżā · 472 

maḥẓūẓ it- · 245 

mā’il · 213, 527, 681 

maḳām · 541 

maḳām-ı i‘cāz · 68 

maḳām-ı pāk · 176 

maḳām-ı rāḥat · 922 

maḳam-ı rif‘at · 588 

maḳām-ı tābnāk · 176 

maḳām-ı zībā · 264 

maḳar · 380, 1188 

maḳbūl · 517 

maḳṣūd · 35b, 43a; 477, 510, 512, 688, 1209 

 maḳṣūd u me’āl-i āferīniş · 72 

maḳṭū‘ · 798 

mālik · 256, 373 

mālik ol- · 343, 352 

māl · 

māl-ı diger · 353 

māl-ı peder · 353 

ma‘lūm · 420, 469, 474, 651, 1053, 1155 

ma‘lūm-ı ḫayāl · 448 

ma‘lūm ol- · 881  

ma‘mūr it- · 166 

ma‘mūre-i mülk · 566 

ma‘mūre-i Rūm · 444 

mānend · 

mānend-i ‘arūs-ı cāh-ı ġāfil · 450 

mānend-i ‘ukāb · 674 

mānend-i bütān · 1215 

mānend-i çenār · 489 

mānend-i hezār-ı nāle-pervāz · 1064 

mānend-i ṣabā · 478 

mānend-i sebū · 735 

mānend-i sehī-ḳadān-ı ser-keş · 283 

mānend-i senān-ı ḫoş-nümā · 190 

mānend-i sifāl-pāre · 1220 

mānend-i sinān · 238 

mānend-i sitāregān-ı gerdūn · 453 

mānend-i Süheyl · 232 

māni‘ · 754, 863, 889, 1113 

 māni‘-i reh · 716 

Mānī-i seḥer-kār · 695 

manẓūr · 428, 453 

 manẓūr-ı nigāh-ı i‘tibār · 618 

mār · 680 

ma‘ṣūm · 806 

maṭbaḫ · 1130 

maṭbū‘ · 756 

maṭbūḫ · 1132 

maṭlab · 81 

 maṭlab it- · 444 

maṭrān · 29b, 35b, 40b; 622, 636, 666, 674, 

677, 681, 693, 696, 726, 744, 749, 752, 

755, 757, 917, 924, 1058, 1060, 1127 

māye · 1b; 364 

māye-i cūd · 836 

māye-i erbāb-ı ṣafā · 44 

māye-i nāz · 405 

maẓhar · 50 

 maẓhar-ı sırr-ı āferīniş · 20 

mażmūn · 676 

ma‘ẕūr · 921 

me’āl · 

me’āl-i ḥāl · 881 

me’āl-i rāy-ı rūşen · 571 

me’mūr · 1180, 1182 

me’vā · 496 

 me’vā-yı cihān · 154 

mecāl · 746, 939, 1068, 1115 

meclis · 

meclis-ārā · 529 

meclis-i Cem · 385 

meclis-i dil-güşā · 647 

meclis-i ġam · 993 

meclis-i ḫusrevāne · 310 

meclis-i ṣafā · 759 

meclis-i suḫan · 641, 932 

mecmū‘-ı naṣīḥat · 1200 

medār · 77 

 medār- ı ‘ālem · 70 

medfūn · 345 

medhūş it- · 911 

 medhūş-ı mey-i cām-ı maḥabbet · 1 
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meftūn · 530, 820 

meger · 111, 468, 494, 521, 1049, 1076, 1122 

meh · 655, 816, 833 

meh-cūr it- · 1223 

meh-i münevver · 381 

meh-i nev · 28, 384 

meh-i rif‘at · 134 

meh-i sipihr · 778 

meh-i tābdār · 300 

mehliḳāsı · 76 

meh-nev · 202 

meh-tāb · 137, 239 

 meh-veş · 206 

mehter · 619 

mekān · 135, 778, 972 

mekān-ı ḫoş-ter · 509 

mekān-ı merġūb · 1122 

mekārih-i sefer · 464 

melāḥat-engīz · 382 

melāl · 426 

melāẕ-ı kişver · 154 

melek  

melek-ḫaṣā’il· 121 

melek-ḫū · 964 

melik · 1083 
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 memnūn it- · 1124 

 memnūn ol- · 141, 238 

men‘ eyle- · 464 

menāzil · 447, 705 

mengūş · 955 

menşūr-ı nübüvvet · 89 

menzil ·  471, 479, 1117, 1121, 1133 

menzilgeh · 717 

menzil-i ḫūb · 1122 

mer‘ī · 834 

merāḥil · 447 

merd · 710, 1019 

merd-i ‘āḳıl · 492, 681 

merd-i cihān · 1085 

merd-i güzīn · 261 

merd-i himmet · 829, 831, 1137 

merd-i huşyār · 823 

merd-i maṣāff · 761 

merd-i mübāriz · 818 
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merd-i rāh-ı himmet · 488 

merd-i seffāk · 1102 

merd-i ẓarīf · 772 

merdān-ı der-i sa‘ādet · 1084 

merdān-ı dil-āverān-ı şāh · 1150 

merdek-i şūm · 585 

merdüm-i pāk · 964 

merdümlük · 903 

merġūb · 170 

merḥale · 673, 694, 704, 998 

 merḥale-sāz-ı rāh-ı maḳṣūd · 119 

merḥamet · 879, 1093 

merhem-i zaḫm-ı cān · 901 

mertebe · 356, 869, 903 

merz u būm · 339, 491 

merzbūm · 445 

merżā · 490 

mesken · 523, 679, 1094, 1133 

 mesken it- · 1121 

mesrūr it- · 166, 237 

mesrūr ol- · 685 

mest · 272 

mest-i bī-bāk · 56 

mest-i cām-ı ġam · 931 

mest-i ḥayret · 693 

mest-i sitem · 1067 

 mest it- · 186 

mestūr  

mestūr eyle- · 1212 

mestūr it- · 807 

 mestūr ol- · 554 

meşaḳḳat · 735, 1096 

meşhūr ol- · 237, 499 

mevcūd · 119, 477, 541, 1209 

mevżi‘ · 859 

mevzūn · 238 

mey · 56, 314, 400, 430, 759, 1209, 1223 

mey-ḫ
v
āre-i pür-ḫumār · 299 

mey-i ḥayāt · 1185 

mey-i hevā vü ġaflet · 59 

mey-i maḥabbet · 61 

mey-i müverraḳ · 397 

mey-i neşāṭ-engīz · 694 

meykede-i ‘aşḳ · 2 

meydān · 22 

 meydān-ı suḫan · 18 

meyl eyle- · 546 

 meyl-i reftār · 897 

meyl it- · 502, 953 

Mi‘rāc-ı Nebī · 105 

micmer · 304 

mīġ · 562 

miġfer · 151 
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mihmān-serā-yı Ümmü Hānī · 114 

miḥnet · 412, 1079, 1141 

 miḥnet-i dām · 1052 

mihr · 80, 81, 655 

mihr-i cihān-ārā · 557 

mihr-i raḫşān · 215, 290 

mihr-i sipihr · 281, 1081, 1196 

mihribān · 747, 901, 1081, 1125 

miḥrāb · 58 

miḳdār-ı kifāyet · 699 

milket-i dil-ārā · 451 

millet · 499 

min ba’d · 1078, 1102 

minnet · 84, 737, 946, 1031 

mīr · 278, 1196 

mir’at-ı dil · 861 

mīr-āb-ı ḳalem · 269 

mīrān-ı sütūdegān-ı ḳayṣer · 540 

mīr  

mīr-i ‘ilim · 278 

mīr-i ezhār · 212 

mīr-i meclis-ārā · 315 

mirżā · 536 

miẟāl · 6, 588, 979 

miẟāl-i ‘abher · 578 

miẟāl-i bād-ı pūyān · 1142 

miẟāl-i Bihzād · 579, 590 

miẟāl-i cām-ı ‘işret · 771 

miẟāl-i cān-sūz · 194 

miẟāl-i cennet · 254 

miẟāl-i çarḫ-ı pervīn · 208 

miẟāl-i ġażbān · 88 965 

miẟāl-i genc-i Dārā · 496 

miẟāl-i gevher · 501 

miẟāl-i gül · 743 

miẟāl-i gül-rū · 186 

miẟāl-i hāle · 300 

miẟāl-i jāle · 283 

miẟāl-i Ḳārūn · 345 

miẟāl-i Ḳays u Leylā · 767 

miẟāl-i nesrīn · 189 

miẟāl-i rāhib · 481 

miẟāl-i ṣahbā · 493 

miẟāl-i ṣarṣar · 998 

miẟāl-i sāye · 505 

miẟāl-i Şāpūr · 569 

miẟāl-i şeb-nem · 13 

miẟl · 235, 540 

miyān · 482, 913 

mizāḥ · 863 

mīzān-ı naẓar · 581 

monlā · 201 

mu‘ādil · 162, 474 

mu‘ammer · 1199 

mu‘azzez it- · 1196 

mu‘tād · 832, 876, 989, 1069 

mu‘teber · 1219 

mūceb-i ḫilḳat ü cibillet · 787 

mūceb-i kesb-i kemāl · 7 

mufaṣṣal · 413, 649, 751 

muġber · 1114 

muḥaḳḳaḳ · 112, 366, 513 

muḥibb-i rūşen · 654 

muḥibb-i ṣādıḳ · 776 

muḥīt-i pür-telāṭum · 106 

muḥīṭ-i tedbīr · 933 

muḥkem · 88, 275, 375, 482, 611, 789, 795, 

812, 858, 909, 913, 1020, 1105, 1159 

muḳābil · 976 

muḳaddem · 975 

muḳarrer · 78, 139, 417, 721, 738, 988, 1151 

muḳarrer eyle- · 534, 792 

muḳarrer it- · 1067 

muḳayyed · 1017 

muḳayyed ol- · 1028 

muḳīm-i ḳūçe-i teng · 1009 

munżam · 440 

mūr · 1147 

murād · 35b, 43a; 379, 688, 740, 753, 910 

murād it- · 433 

muraṣṣa‘-i mücevher · 180 

murġ  

murġ-āb · 854 

murġ-ı ḫıred · 22 

murġ-ı melekūt · 79 

muṣāfāt · 40a 

mutaġayyir · 592 

mutaṣarrıf · 1154 

muṭlaḳ · 366, 371 

muṭrib · 402 

muvāfıḳ · 1224 

muẓaffer · 1157 

mużṭar · 945 

mübārek · 117, 353 

mübāşir · 724 

müberhen · 86 

mübeyyen · 86 

mübtelā-yı ālām · 850 

mücāzāt eyle- · 1175 

mücevher · 295, 955, 1024 
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mücmel · 413, 751 

müdām · 529, 536, 636 

müdde‘ā · 483 

müdebbir-i zamān · 1164 

müfīd · 1044 

müheyyā · 452, 486, 623, 954, 1134, 1148 

müheyyā it- · 665 

mühr · 1096 

müjde · 894 

müjde-pā · 1031 

mükāfāt · 1175 

mükaḥḥal · 969 

mükellef · 1b 

mükemmel · 969 

mükerrem · 33, 140 

mül · 1210 

mülḥaḳ it- · 524, 700 

mülk · 352, 561, 564 

mülk-i Rūm · 450 

mülk-i şāpūr · 717 

mülk it- · 436 

mümkin · 21, 409 

mümtāz ol- · 51, 209 

mümted · 361 

münezzeh · 135 

münfek · 494 

münḥal · 413 

münḥal it- · 837 

münker · 797 

mürde-dilān · 1227 

müretteb · 971 

müretteb it- · 857 

mürüvvet · 1187 

 mürüvvet-āyīn · 348 

müsā‘id ol- · 664, 942 

müsellem · 455 

müstaġnī it- · 701 

müşābehet · 582 

müşerref it- · 1b 

müşfiḳ · 901 

müşkil · 669 

 müşkilāt-ı bārīk · 473 

 müşkil eyle- · 733 

müştāḳ ol- · 782 

müşterī · 354 

 müşterī-vār · 231 

müte‘alliḳ-i peder · 951 

müyesser · 354, 1008 

müyesser ol- · 653 

müzeyyen · 1024 

 müzeyyen eyle- · 970 

N___________________ 

nā  

nā-çār · 664, 842, 899, 934, 996, 1004 

nā-gāh · 561 

nā-geh · 273, 565, 576, 593, 783, 852, 

990, 1032, 1193 

nā-ḫ
v
āh · 1089 

nā-mecūsī · 272 

nā-rāst · 500, 847 

nā-şād · 773 

nā-şikībā · 607, 631, 673, 725, 780 

nā-şinīde · 755, 758 

nā-tüvān · 635, 744, 914, 1020 

nādīde · 240 

nādir · 521 

naġamāt-ı dil-nişīn · 104 

naġme  

naġme-i dil-güşā · 67 

naġme-i dil-pesend · 434 

naġme-i erġanūn · 541 

nāhīd-ṣıfat · 229 

naḫl-i nāz-perver · 1199 

nāḫun-ı fikret · 413 

nā’il ol- · 360 

naḳd · 349 

 naḳd-i cān · 714 

naḳış · 587 

nāḳil · 777 

naḳḳād · 590 

naḳl  

naḳl eyle- · 744, 943, 984, 1051 

naḳl it- · 753 

naḳş · 545, 567, 568, 569, 579, 580, 590 

naḳş-bend-i ‘ālem · 754 

naḳş-ı çemen · 287 

naḳş-ı ġarīb · 559 

naḳş-ı ġarībe vü ‘acībe · 958 

naḳş-ı ḥīle · 695 

naḳş-ı süm · 841 

naḳş-ı şāpūr · 584 

nāḳūs · 1149 

nāle · 547 

 nālekār · 624 

na‘l-ı bāzgūn · 599 

nāliş · 777 

nām · 166, 238, 622, 766, 777, 793, 1207 
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 nāmdār · 890 

nāme · 672, 676 

 nāme-ber · 670 

nāme-i güherbār · 667 

nān-pāre-i ġayr · 788 

nār-ı ġażab · 603 

nār-ı intiẓār · 1073 

naṣfet · 337, 367 

nāsī · 711 

nasīb · 364 

naṣīḥat · 605 

 naṣīḥat eyle- · 22a 

naṣṣ · 86 

na‘t · 66, 69 

nāz · 201, 372 

naẓar · 494, 570, 959 

 naẓar eyle- · 577 

nāzende · 72, 156 

nāzenīn-i gül-ruḫ· 258 

nāzenīn · 775 

nāzükāne · 216 

nāẓir · 1040 

naẓm · 689, 1215 

 naẓm-ı rengīn · 1230 

necāt · 877, 894 

necm-i seḥer · 783 

nedāmet · 991 

nedīm · 574 

nedīm-i ġam-ḫ
v
ār · 351 

nedīm-i ḫoş-dem · 647 

nedīm-i ṣāf-sīne · 1054 

nefer · 615, 619 

nefes-i ‘Īsī-i mu‘ciz-gū · 1227 

nefret · 1042, 1048 

nefs-pervāz · 788 

nehār-ı miḥnet · 854 

nehr-i ‘aẓīm · 852, 855 

nemā · 183 

nemed · 741 

nemek · 1211 

nergis · 386, 421 

nergis-āsā · 1039 

nergis-i bāġ · 42 

nergis-i mest · 299 

nergis-ṣıfat · 393 

nesaḳ · 270 

nesīm-i ṣubḥgāh · 393 

nesne · 1017 

nesr-i felek · 42 

nesrīn · 42 

neşāṭ-ı cāvidān · 129 

nevā · 3, 67, 99, 199, 236, 246, 334, 662 

nevā-perest · 760 

nevā-yı bülbül · 399, 1201 

nevā-yı dil-cū · 36 

nevā-yı dil-güşā · 403 

nevā-yı dil-keş · 11 

nevā-yı dil-pesend · 641 

nev  

nev-civān · 794 

nev-nihāl-i devlet · 259 

nev-resīde · 235, 372 

nev-ẓuhūr · 181 

neyyir-i a‘ẓam-ı cihān zīb · 236 

nezāket · 329, 508 

nıṣf ·1072 

ni‘am · 700 

nice · 21, 111, 816, 1012, 1025, 1029 

niçe · 29, 30, 270, 436, 462, 516, 529, 549, 

552, 684, 860, 934, 1073, 1161  

nigāhbān · 424 

nigāh-endāz · 788 

nigār · 248, 765 

nigehbān · 615 

nigūkār · 490 

nihād · 779 

 nihād-ı ādem · 421 

niḥāl  

niḥāl-i bī-ẟemer · 463 

nihāl-i gülşen · 418 

nihāl-i gülşen-ārā · 785 

nihāl-i nāz · 801 

nihāl-i nāz-perver · 589 

nihāl-i ter · 550 

nihān · 48, 49, 327, 570 

nihānī · 580, 937 

nihāyet · 610, 978 

niḳāb · 331 

nikāt-ı pür-sūd · 688 

nīlgūn-cāme · 666 

niẟār · 608 

nişān · 135 

nişāne it- · 1110 

nişīmen ·  34, 654 

niyāz · 963 

niyāz-ı tekrār · 1058 

niyāz-mend · 40b 

niẓām-ı ‘ālem · 87 

nizār-cism · 741 

nīze-güẕār · 710 
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noḳṣān · 965 

nuḳūş-ı rūzgār · 1192 

nūr · 28, 82, 140 

nūr-ı ‘aḳl u idrāk · 52 

nūr-ı çeşm-i ter · 980 

nūr-ı dīde · 675 

nūr-ı dil-i ḳudsiyān-ı eflāk · 74 

nūr-ı nigeh · 953 

nuṣḥ · 552 

nūş · 280 

Nūşīn-revān-ı dād-güster · 335 

nuṭḳ · 947 

nüdemā · 537 

nüh · 78, 82, 96, 112 

nühüm · 30 

nükte · 576 

nükte-dān · 646 

nükte-perdāz · 682, 947 

nükte-perver · 772 

nükte-pīrā · 683 

nükte-senc-i siḥr-i āferīn · 2a 

nükte-şinās · 947 

nümāyān · 506 

nümāyān eyle- · 506 

nümāyān · 110, 862 

nümā-yı şeb-çerāġ · 192 

nüsḫa · 1216 

nüsḫa-i mufaṣṣal · 35 

nüsḫa-i nā-ḳabūl u lāyıḳ · 1224 

nüsḫa-i revān · 669 

nüzlgeh · 831 

O___________________ 

‘Oẟmān · 93 

Ö__________________ 

‘Ömer · 93 

‘ömr · 742 

özge · 586 

P___________________ 

pā · 483 

pā-bend · 828 

pā-beste-i ḳayd · 814 

pā-beste-i ḳayd u renc · 147 

pābūccı · 196 

pā-būs · 513 

 pā-māl · 805 

pādişāh · 281, 362 

 pādişāh-ı ‘ālem · 152 

pādişeh · 323, 588, 1145 

pādişeh-i bülend-aḫter · 156, 250 

pādişeh-i cihān-himmet · 564 

pādişeh-i cihān-serīr · 1083 

pākīze-nihād · 772 

pāy · 505, 757, 1060 

pāy-ı serīr · 1165 

Pāy-ı sipeh · 451 

pāy-ı tāḫt · 447 

pāy-ı taḫt-ı ḳayser · 495 

pāyān · 385, 1056 

pāye · 96 

pāyīn · 900 

peççe · 953 

 peççe-i dūn ·  956 

peder · 963 

pehlivān · 1085 

peleng-i pür-zūr · 1147 

penāh-ı ‘ālem · 152 

pend · 552 

per ü bāl · 674 

perde · 68, 132, 402, 598, 682 

perde-i ḥicāb · 276 

perde-kiyān-ı ‘aşḳ · 19 

perhīz · 702 

perīşān ·  

 perīşān eyle- ·  891 

 perīşān ol- ·  686 

perī-ẕād · 1101 

pertev · 28, 127, 384 

pervāz · 6, 22, 99, 211, 300, 1035 

pervāz it- · 130 

perverde · 257 

perverde-i ḫāndān-ı ferruḫ · 258 

perverde-i ḫ
v
ān-ı nā-güvār · 618 

perverde-i sāye-i ḥimāyet · 887 

perverīde · 372 

pervīn · 42, 374 

pes · 597, 830, 1165, 1182 

peşīmān ol- · 627, 729 

peyām · 311, 596 

 peyām-ı ḥasret-engīz · 659 

pey-ā-pey · 225, 400, 809 
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peydā · 46, 49, 570, 859 

peydā ol- · 89 

peydā eyle- · 683 

peydā it- · 835 

pey-der-pey · 592, 944 

peygār-ı ḥiṣār · 723 

peyġūle-i miḥnet ü elem · 915 

peymāne · 61, 313, 1210, 1223 

peymāne-i bezm-i ‘aşḳ-ı bülbül · 301 
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peyvend-i ḳarābet · 375 

pīçīde-‘inān · 813 

pinhān · 46 

pīr · 494, 678, 711 

pīr-i bī-baṣīret · 672 

pīrāhen · 741 

pīrāmen · 826 

pīrāmen-i Fürs · 639, 705 

pīrāmen-i ḳaṣr · 790 
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pīrāye-i tāc-ı şehriyārī · 155 

pīrāye-i taḫt · 157 

pīre-zāl · 798 

pīr-i ḫoş-dem · 697 

pīr-i rūşen · 523 

pīşe · 709 
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 piyāle-i ġam · 592 

pōst · 867 

pūlād · 614 

pūşīde · 49 

pūşīde it- · 873 

pūyān · 504, 840, 862, 891, 1098 

pūye-i vādī vü feżā · 994 

pür · 173, 822, 928, 1132 

pür-‘itāb · 1099 

pür-ālām · 853 

pür-āteş · 763, 1099 

 pür-āteş eyle- · 306 

pür-dām · 1015 

pür-ferāset · 575 

pür-füsūn · 530 

pür-ġam · 815, 1003 

pür-gevher · 687 

pür-gül-i ümmīd · 458 

pür-ḥayret · 578 

pür-heves · 344 

pür-ḥışm · 709 

pür-ḫūn · 1045 

pür-ḫ
v
āb · 386, 1046 

pür-jāle · 305 

pür-ḳıymet · 257 

pür-kīn · 1099 

pür-leṭāfet · 201 

pür-māye · 520 

pür-meşāḳḳat · 813 

pür-naḫl-i muraṣṣa · 295 

pür-naḳş · 182, 248 

pür-nem · 303, 1011 

pür-nezāket · 191 

pür-niyāz · 777 

pür-pīç · 625 

pür-sāġar · 186 

pür-ser-encām · 880 

pür-sipāh · 642 

pürsiş it- · 777 

pür-sūz it- · 318 

pür-sür‘at · 1120 

pür-şeb-nem · 1217 

pür-şevḳ · 369, 405 

pür-şitāb · 132, 862, 1120 

pür-şu‘le · 231 

pür-şu‘ūr · 520 

pür-tāb · 239, 714 

pür-tāb-ı żiyā · 217 

pür-teb · 857 

pür-tef ü tāb · 848 

pür-tef ü teb · 768, 1012 

pür-zīb · 30, 310 

pür eyle- · 61, 491, 542, 568 

püser · 371, 952, 966, 1010, 1045 

 püser-i tācir · 38b 

püşte · 711 

R___________________ 

Rab · 2, 4, 60, 145, 147, 628, 1012, 1216 

Rāfi‘· 83 

 Rāfi‘-i nüh revāḳ-ı nīlī · 24 

raġbet · 210 

rāh · 1019 

rāh-ber-i reh-i ṣadāḳat · 407 

rāh-ı güft [ü] gū · 1056 

rāh-ı ḥaḳḳa · 85 

rāḥat · 487, 946, 1123 
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 rāḥat-ı cān · 731 

rāhib  

rāhibāne · 503 

rāhib-i deyr · 482 

rāhib-i dil-pesend-eṭvār · 758 

rāhib-i dil-pesend-güftār · 1061 

rāhib-i pür-şu‘ūr u dānā · 926 

raḥmet-i İlāhī · 75 

raḫş · 823, 828, 833, 836, 842 

raḫş-ı bād-peymā · 665 

raḫş-ı nā-tüvān · 895 

raḳam · 666 

 raḳam-zed · 140, 1181 

rākib-i tünd-raḥş-ı inkār · 601 

raḳṣ it- · 316 

ra‘nā · 298 

rāst-rāh · 256 

ravża-ı pāk · 94 

ra‘y it- · 829, 837 

rāy · 455, 461, 467, 616, 721 

rāy-ı kerem · 28 

rāy-ı pür-ḫaṭar · 461 

rāze · 1128 

rāz-ı ‘aşḳ · 4 

rāz-ı dil · 101 

rāz-ı nihān · 791 

re’īs · 619 

ref‘ it- · 83 

 ref‘-i ṣavt · 29b 

refīḳ · 1032 

 refīḳ-i ṣādıḳ · 999 

reftār · 1115 

rehā · 728 

reh  

reh-ber · 986, 1030 

reh-ber-i sa‘ādet · 85 

reh-güẕār · 185 

reh-i ḫaṭar · 60, 464, 561 

reh-i ḥīle · 703 

reh-i nūr · 675 

reh-i rıżā · 871 

reh-i sadā · 343 

reh-revān-ı ferheng · 359 

reh-zen · 847 

reme · 1002 

 reme-i gevezn · 999 

remīde · 838 

renc · 1161 

Renc-i sefer · 919 

rencūr · 280 

reng-i gül-i rū · 431 

rengīn-bedaḫş · 198 

resīden · 26b 

resm · 378, 760, 1129 

resūl-i Ekrem · 70, 113 

reşeḥāt-ı suḫan · 333 

reşḥa-i ebr-i ḳudret · 1218 

revā · 888, 987 

revāc · 184 

 revāc-ı nev-bahārı · 14 

revāḳ · 30, 82, 112 

reviş · 521 

 reviş-i suḫan · 52 

revnaḳ · 39, 82, 112, 123, 164, 188, 229, 237, 

397, 419, 927, 1205 

rıfḳ · 1047 

 rıfḳ-ı murād it- · 1127 

ri‘āyet · 409, 1127 

ri‘āyet eyle- · 824, 1190, 1195 

ricā · 29b 

rif‘at · 26 

rīg-i raḳam-ı debīr-i eflāk · 126 

rikāb · 897 

riḳḳat · 662 

rind 

rindāne · 221, 503 

rind-i ‘ālem · 697, 1132 

rind-i cihān · 518, 575 

rind-i nükte-perdāz · 644 

risālet · 71 

rişte-i dād · 978 

rişte-i güher · 970 

rivāyet it- · 610 

Rubā‘iyye-i Pür-Leṭāfet · 17b 

Rubā‘iyye-i Ġarrā · 3b,  14a 

Rubā‘iyye-i Nāzük · 16a 

Rubā‘iyye-i Pür-Nezāket · 16b 

ruḫ · 195, 432, 891 

ruḫ-ı āfitāb · 127 

ruḫ-ı dil-rübā · 226 

ruḫ-ı niyāz · 37, 1214 

ruḫṣat · 661, 668, 981 

Rūm · 445, 488, 712, 1154 

rū-māl · 115, 757 

rūşen · 76, 127, 391, 658, 800, 816, 903, 944 

rūşen it- · 519 

rûy  

rūy-ı çemen · 303 

rūy-ı ḫāke · 243 

rūy-ı i‘tiẕār · 917 
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rūy-ı imtiyāz · 1214 

rūy-ı minnet · 985 

rūy-ı nigār-ı nāz-perver · 200 

rūz · 519, 531, 706 

rūz-ı fīruẕ · 223 

rūz-ı ġam · 562 

rūz-ı miḥnet · 735 

rūz-ı pīşīn · 722 

rūz-ı rūşen · 1016 

rūz u şeb · 707 

rūzgār · 934, 1141 

rü’yet · 137 

rücū‘a · 889 

Rüstem · 723, 1159 

rüsūm-ı mülk-i ḳayṣer · 448 

rüsūm-ı eşyā · 31 

rütbe · 957 

 rütbe-i ma‘rifet · 8 

S___________________ 

sa‘ādet · 116, 201, 366 

ṣabā · 819 

ṣabāḥ · 1065 

sābıḳ · 249 

ṣābitāt · 128 

ṣabr · 689, 909 

ṣabr eyle- · 35b; 910, 938, 942 

ṣabr it- · 457, 939 

ṣadā · 1034 

 ṣadā-yı ke’s-i ḫ
v
ān · 542 

sāde · 422 

 sāde-ruḫān · 824 

ṣaded-i zenān · 769 

ṣadef · 41, 257, 418 

 ṣadef-i ḳalb · 1229 

ṣad · 903 

 ṣad berg · 296 

 ṣad hezār · 173 

ṣāf · 422, 1054 

ṣāf-cemīl · 773 

ṣāf-gevher · 772 

ṣāf-güher · 468 

ṣaf-şiken · 710, 1086 

ṣaf-terkīb · 485 

ṣafā · 213, 423, 989, 1050 

ṣafā-yı dil · 623, 731 

ṣafā-yı ḫāṭır · 63, 1040 

ṣafā-yı sīne · 717 

ṣaff-ı ni‘āl · 558 

ṣaf-ı ni‘ālī · 556 

sāġar · 180, 217, 221, 227, 283, 284, 299, 

312, 317, 398, 568, 606, 769 

sāġar-ı ‘ayş · 412 

sāġar-ı dil-cū · 388 

sāġar-ı elem ·  626 

sāġar-ı ġaflet · 911 

sāġar-ı pür-żiyā · 384 

sāġar-ı zer · 317, 572 

ṣaġīr · 39b, 40a, 43a; 973, 1000, 1028, 1047, 

1053 

ṣaġīr-i bī-tāb · 1046 

ṣaġīr-i mezbūr · 40a 

ṣaġīr-i nā-tüvān · 1033 

ṣaḥbā · 526, 1222 

ṣāḥib · 237, 886 

ṣāḥib-ḫıred · 575 

ṣāhib-ḫıredān-ı mülk-i devlet · 459 

ṣāḥib-i baṭş u şiddet· 615 

ṣāḥib-i naḳd-i himmet · 341 

ṣāḥib-i rāy-ı mu‘teber · 456 

ṣaḥīfe · 506 

ṣaḥīḥ ol- · 242 

ṣaḥīḥ eyle- · 1213 

ṣaḥn-ı gülşen · 471 

ṣaḥrā · 835, 840, 982 

sāḳī · 315, 395, 396 

sālār-ı ḥarem · 70 

sāl-i tārīḫ · 1228 

sālik · 256, 343 

Sām · 1159 

saña· 49, 116, 117, 118, 162, 284, 349, 353, 

425, 869, 888, 894, 943, 978, 987, 1077, 

1078, 1079, 1173, 1175 

ẟābit-ḳadem · 547 

ṣan‘at · 480 

ẟānī · 1153 

 ṣāni‘-i her-nihān u ẓāhir · 47 

ṣarf · 349 

ṣarf eyle- · 1206 

ṣarṣar-ı sebük-kām · 704 

ṣavt-ı hezār · 287 

sa‘y eyle- · 600 

sa‘y-ı cemīl · 66 

sa‘y-ı cumhūr · 466 

sa‘y it- · 426, 550 

ṣayd · 1023, 1025 

 ṣaydgāh · 1019 

sāye · 90, 291, 411, 425 
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sāyebān · 424 

sāyedār · 38 

sāye-efgen · 489 

sāye-endāz · 827 

sāye-i devlet · 158 

sāye-i nāçīzā · 557 

sāye-nişīn-i nāz-perver · 988 

ṣayḥa · 1034 

ṣayt  

ṣayt-ı cām · 311 

ṣayt-ı suḫan-ı ebü’l-ebā · 502 

ṣayt-ı suḫan-ı vezīr· 685 

ṣayyād · 967, 1019, 1022, 1025, 1037 

sāz-ı ‘aşḳ · 3 

sebāḥat · 854 

sebeb · 1048 

 sebeb-i ḥayāt · 371 

sebū · 59, 568 

 sebū-yı ṣahbā · 305 

sebük-‘inān-ı iḳrār · 601 

sebük-bār · 478, 897 

sebzezār · 14, 1222 

sedd eyle- · 1056 

sedd it- · 1098 

sefer · 649, 661, 703 

sefīd · 200 

sefīne · 109 

seḥer · 180, 223, 224, 230, 283, 301, 400, 

821, 832 

 seḥergeh · 392, 783, 833, 852, 997, 

1043, 1193 

selāmet · 555, 1146 

sellemtü · 189 

selsebīl · 102 

semen · 820 

 semen-sā · 233 

semend 

semend-i pür-ġam · 878 

semend-i pür-meşaḳḳat · 844 

semend-i zībā · 871 

semt · 851, 1029 

semt-i ḥalāṣ · 630 

semt-i reviş-i hevā · 55 

semt-i żafer · 454 

sen· 19, 82, 86, 100, 139, 148, 157, 165, 660, 

804, 810, 884, 887, 888, 903, 911, 912, 

975, 990, 991, 1031, 1049, 1074, 1076, 

1078, 1101, 1113, 1115, 1117, 1118, 1119, 

1173, 1174, 1176 

ẟenā-güẕār · 917, 1186 

ẟenā-yı şāh · 380 

seng · 605 

 seng-i siyeh · 420 

ser 

ser-āġāz eyle- · 68 

ser-āġāz it- · 402 

ser-ā-pā · 465, 743, 810, 855  

ser-ā-ser · 207, 537, 1157 

ser-ber · 197 

ser-çeşme-i cümle · 539 

ser-çeşme-i ḫıżr · 102 

ser-çeşme-i menba‘-ı feżā’il · 267 

serdār · 212 

serden geçeyaz- · 853 

ser-efrāz · 51, 143, 197, 827 

ser-firāz-ı himmet · 748 

ser-geşte · 1003 

ser-girān · 386, 1185 

ser-güẕeşt · 880 

ser-ḥadd-i ‘Acem · 435 

ser-ḥadd-i memālik · 440 

ser-ḫoş-ı nāz· 430 

ser-i gülbün · 304 

ser-i kār · 721 

ser-i kūhsār· 403 

ser-i müjgān · 671 

ser-i rāh · 1095 

ser-keş · 338 

ser-māye-i baḥr · 73 

ser-menzil · 777 

ser-mest · 1185 

ser-nāme · 323 

ser-pençe-i himmet · 895 

ser-pençe-i ḫurşīd · 821 

ser-pūş · 282 

ser-rişte-i ṣıdḳ · 812 

ser-rişte-i sübḥa · 125 

ser-tā-be-ḳadem · 880 

ser-i ūstād · 1191 

serāy-ı ṭarḥ-ı dil-cū · 171 

serc · 856 

serīr-i devlet · 1146 

serv · 37, 100, 411, 785 

serv-i āzād ·  1198 

serv-i bālā · 373, 801 

serv-i çemen · 546 

serv-i çemensitān-ı ‘ālem · 1111 

serv-i çemensitān-ı rif‘at · 116 

serv-i gülşen · 489 

serv-i ḫırām · 247 
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serv-i ḫoş-nihād · 422 

serv-i ḳāmet · 289, 824 

serv-i sehī · 290 

server · 139, 1162 

sevdā-yı ‘azīmet · 445 

seyl 

seyl-i kühsār · 715 

seyl-i sirişk · 595 

seyl-i sirişk-i bī-ḳarār · 781 

seyr · 639, 703 

seyyide-i nāz · 765 

seyyidetü’n-nār · 29b, 35b 

seyyidetü’ẕ-ẕeheb · 34b, 35b; 779 

sezā · 312, 516, 1184 

sezā-yı evreng· 178, 285 

sezā-yı merḥamet · 908 

sezā-yı ta‘ẓīm · 699 

sezā-yı tāc · 319 

ṣıfat 

ṣıfat-ı meclis · 13a 

ṣıfat-ı meclis-i ġarrā · 16b 

ṣıfat-ı meclis-i Ḳayṣer · 23a 

ṣıfat-ı şeb-i Deycūr · 16a 

ṣıfat-ı vezīr-i Şāpūr Şāh · 19a 

siḥr · 248 

Sikender · 312, 443 

silk 

silk-i beyān · 417 

silk-i gevher · 328 

silk-i naẓm · 1208 

silk-i suḫan · 319, 648, 933 

silk-i suḫan-ı leṭāfet-encām · 1059 

simāṭ · 701, 1134 

sīne-bend · 856 

sīne-i ehl-i ‘aşḳ · 16 

sipāh · 562, 632, 653, 707, 1147, 1150 

sipāh-ı şād u ḫandān · 1144 

sipāriş it- · 476, 677 

sipās · 1b 

sipās-ı bī-ḥad · 368 

sipeh · 1148, 1160 

sipeh-i bahār · 212 

sipeh-penāh · 335 

siper · 151 

siperġam · 421 

sipihr · 783 

 sipihr-i bī-ḳarār · 1192 

sīr-āb · 271 

sīr-āb eyle- · 62 

sīr-āb it- · 2a 

sīr-āb-ı ter · 103 

sirişt-i Mānī · 580 

ser-pençe-i baḥt u devlet · 439 

sitem · 1049 

sitem-i ḫār · 621 

sitemkār · 1095 

siyāh-mest-i teşvīş · 594 

siyāk · 984 

ṣoḥbet · 387, 534, 646, 752, 982, 1050 

ṣoḥbet it- · 20a 

ṣoḥbet-i vezīr · 43a 

sū · 1154 

su’āl · 369, 405, 430, 602, 1081 

su’āl-i Ḳayṣer · 23b 

su’āl-i Şāhzāde-i ‘Āl-i Şān · 17a 

su’āl it- · 415, 598, 868, 960, 1025 

ṣubḥ · 94, 632, 694, 973 

ṣubḥ-dem · 267, 637, 1046 

ṣubḥgeh · 424, 822 

sūd · 462, 885 

sūd-mend · 552 

sulṭān 

sulṭān-ı cihān · 191 

sulṭān-ı rüsul · 70 

sūr-ı dem-i nev-bahār · 295 

sūr*(düğün) · 913 

sūr · 722 

sūmnāt · 643 

ṣun‘ · 47 

ṣun‘-ı cemīl · 21 

ṣun‘-ı Īzidān · 294 

ṣūret · 26, 337, 367, 449, 484, 503, 554, 741, 

771, 813, 991, 1152, 1153, 1215 

ṣūret-i cām · 586 

ṣūret-i ḥāl · 31a; 279, 591, 807, 811 

ṣūret-i i‘rāż · 40b 

ṣūret-i Şāpūr · 22b 

sūsen · 302, 421, 546 

sūy 

sūy-ı melekūt · 130 

sūy-ı şarḳ · 632 

suḫan · 5, 682, 1055 

suḫan-ı dürūġ · 511 

suḫan-ı pāk-i suḫan-sencān · 604 

süheyl-i furṣat · 1153 

Süheyl-zīnet · 232 

sünbül · 41 

sür‘at · 346, 639 

sürḫ eyle- · 1108 

sürme-i nāz u ‘işve · 389 
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sürūr-ı sīne · 953 

sürūş · 115 

süst-endām · 850 

süstī-i ten-i nizār · 1112 

sütūde-gevher · 353 

sütūr · 280 

süvār · 826, 833 

Ş___________________ 

şād · 13, 120, 685, 921, 1000, 1146, 1162 

şād-āb ol- · 62 

şādān · 1144 

şādmān · 158, 1166 

şād it- · 864 

şāh · 144, 162, 336, 362, 437, 446, 550, 1089, 

1186, 1194 

şāh-ı ‘ādil · 1200 

şāh-ı ‘ālem · 275, 433 

şāh-ı cihān · 167 

şāh-ı cihānsitān-ı ‘ālem · 435 

şāh-ı dānā · 264, 1148 

şāh-ı ecdād · 167 

şāh-ı emced · 368 

şāh-ı ezhār · 231 

şāh-ı ġarrā · 233 

şāh-ı ḫāver · 390 

şāh-ı ḫūb-kirdār · 1165 

şāh-ı kāmil · 545 

şāh-ı kişver-ārā · 745 

şāḫ-ı mevzūn · 961 

şāh-ı mihribān · 358 

şāh-ı nükte-perdāz · 369 

şāh-ı ṣāf-meşreb · 444 

şāh-ı serīr-i ‘öẕr-ḫā
v
hī · 75 

şāh-ı Sikenderāne-ḥaşmet · 252 

şāh-ı suḫan-şinās-ı ‘ārif · 279 

şāh-ı vālā · 493 

şāhā · 89 

şāḫ · 294, 965 

şāhāne · 210, 352, 1184 

şāhen-şeh · 774 

Şāhen-şeh-i a‘ẓam-ı cihān · 161 

Şāhen-şeh-i nāmdār · 165 

 Şāhen-şeh-i taḫtgāh-ı levlāk · 74 

şāhid ol- · 91 

şaḥm · 956 

şaḫṣ · 734 

şaḫṣ-ı fużūl · 941  

şaḫṣ-ı ḫūb-kirdār · 342 

şaḫṣ-ı le’īm-i ittifāḳ · 1090 

şaḫṣ-ı mestūr · 584 

şaḫṣ-ı pür-denā’at · 742 

şāh-zāde · 320, 394, 1194 

şākird · 473 

şaḳḳ-ı ḳamer · 91 

şām · 94, 531, 973 

şāmgeh · 1043 

şām-ı diger · 1129 

şāmil · 148 

şāne · 821 

şān-ı meh-veş · 266 

şān-ı sefer · 476 

Şāpūr · 466, 475, 492, 533, 543, 548, 554, 

560, 570, 576, 580, 583, 584, 591, 600, 

623, 634, 673, 685, 688, 689, 693, 730, 

743, 748, 1137, 1159, 1162, 1183 

Şāpūr Şāh · 21b, 24b, 29b, 35b, 43a 

Şāpūr Şeh · 1187 

Şāpūr-ı şikeste-ḥāl · 743 

Şāpūr-i siyeh-sitāre · 725 

şarāb · 1103, 1211 

şarāb-ı pür-tāb · 58 

şāt-ı semīn · 954 

şāyān-ı ruḫ-ı celāl · 98 

şāyeste · 1119 

şāyeste-i ‘afv u maġfiret · 908 

şāyeste-i esb-i bād-reftār· 834 

şāyeste-i ḫāk-i pāy-ı yārān · 1221 

şāyeste-i taḫt-ı tācdārī · 155 

şeb · 106, 112, 113, 519, 707, 733, 749, 768, 

848, 850, 923, 937, 1060, 1070, 1075, 

1121, 1189 

şebāngeh · 1027 

şeb-çeşm-i siyeh-mest · 389 

şeb-dīz · 203 

şeb-i dīger · 35b 

şeb-i elem · 1065 

şeb-i ṣafā · 750 

şeb-i tār · 842, 1072, 1129 

şeb-reng · 200 

şebīke· 110 

şeb-nem · 103, 226, 332, 822, 1011 

şecer · 89 

şefḳat · 1093 

şefḳat it- · 742 

şeh · 112, 163, 253, 273, 321, 374, 392, 1194 

şehān-ı zer-küleh · 163 

şeh-i bülend-pāye · 291 
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şeh-i cihān-gīr · 1170 

şeh-i cihān-medār · 244 

şeh-i gül-endām · 1189 

şeh-i mükerrem · 160 

şeh-i nev-bahār · 216 

şeh-i ser-efrāz · 1184 

şeh-i serīr ü efser · 156 

şeh-i sitāre-leşker · 250 

şeh-i yegāne · 251 

şeh-nāme-i bezm-i ‘aşḳ · 248 

şehnāz · 216 

şehnāz-ı ‘arūs-ı dil-güşā · 190 

şehr · 439, 891 

şehr-i ḥüsn · 764 

şehriyār · 278, 337, 363, 414, 428, 1139 

şehriyār-i dānā · 449 

şeh-süvār-ı ẕīşān · 566 

şeh-zāde · 258, 261, 264, 272, 308, 315, 381 

şeh-zāde-i āfitāb-ı ṭal‘at · 289 

şeh-zāde-i gevher-i yegāne · 265 

şeh-zāde-i gül-endām · 12b 

şeh-zāde-i nāzenīn · 385 

şeker-feşānī · 1202 

şeker-ḫā · 105 

şekīb · 689 

şekl · 715, 976, 978 

şekl-i baḳara · 634 

şekl-i ġarīb · 553 

şem‘ 

şem‘-i ḫıred · 1203 

şem‘-i ser-keş · 561 

şemā’il · 979 

şems-i kemīn · 1026 

şemşīr · 151 

şemşīr-i ġam · 736 

şeref · 51, 96, 383 

şeref-i ‘ulüvv-i şān · 129 

şeref-yāb ol- · 239 

şerḥ it- · 734, 870, 899 

şerīk-i ḫūn · 1108 

şermende · 1081 

şerm eyle- · 1081 

şevḳ · 40, 45, 61, 63, 609, 753, 843 

şevket · 252, 275, 557 

şevḳ-fezā · 44 

şevḳ-ı dīdār · 131 

şevḳ-i vuṣlat · 61 

şeydā · 175, 187, 214, 272, 806 

şīb ü firāz · 34 

şiddet-i sefer · 471 

şifā-sāz · 652 

şikāf-ı seyl-i kühsār · 1004 

şikār it- · 1020 

şikār-efgen · 951 

şikāyet-i Şāpūr Şāh· 28b 

şikest · 593 

şikeste-ḥāl · 746, 796, 1068 

şikeste-ḫāṭır · 623 

şimşīr · 935 

şimşīr-i belārek · 438 

şīr · 809, 863, 870, 875, 902 

şīr-i bīşe · 709 

şīr-i merdüm-efgen · 868 

şīr-i siyeh · 862 

Şīrīn · 189 

şīşe · 485 

şīşe-i sā‘at · 532 

şitābān · 109, 346, 457, 677, 840, 1018, 1038, 

1098, 1117, 1142 

şöhret · 196, 488, 793 

şöhret-i ḳudūm · 491 

şu‘le · 111 

şu‘le-i āteş-i cihān-sūz · 706 

şu‘le-i ḳudret · 29 

şu‘le-i şem‘-i cān · 808 

şu‘le-i tīġ-i ‘ālem-efrūz · 1168 

şu‘le-nümā-yı nūr-baḫş · 193 

şūḫ · 12 

şūrīde · 334 

şübhe · 583 

şükr · 1b 

şükrāne · 608 

şükūfe-zerrīn · 174 

şükūh · 219 

T___________________ 

ṭa‘ām · 1134 

ta‘annüd · 847 

ṭā‘āt · 51 

tāb · 207, 259, 737, 1115, 1153, 1203 

tāb-‘iẕār · 206 

tāb-āver · 189, 196 

tābdār · 429 

tāb-efgen · 194, 397 

tāb-efgen-i gīsū-yı semen-bū · 431 

tāb-ı ġayret · 32 

tāb-ı ḫur · 304 

tāb-ı sāġar · 391 
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tābnāk · 108 

tāb-ruḫ-ı mehveşān · 233 

ṭab‘ · 779, 1212 

ṭab‘-ı hevesnākī · 2a 

ṭab‘-ı peder · 966 

ṭabābet · 484 

ṭabaḳāt-ı çarḫ · 123 

tā-be-rūz · 535 

tā-be-seḥer · 848 

tā-be-şām · 535 

ṭabī‘at · 1224 

tābiş-i mihr-i ‘ālem-efrūz · 318 

tāc 

tācdār · 244, 340, 363, 414, 657 

tāc-ı ezhār · 234 

tāc-ı Peşeng ü Hūşeng· 285 

tāc-ı ser · 227 

tāc-pīrā · 157 

tāc-ser-i iftiḫār · 321, 324 

tāc-ser-i millet-i naṣārā · 926 

tācir · 1013, 1015, 1022, 1030, 1033, 1170 

tācir-i māldār · 949 

taġyīr-i libās · 481 

taḥammül · 1201 

taḥammül eyle- · 1116 

tahfīf · 739 

taḥiyyet-i tām · 94, 118 

taḥḳīḳ · 255, 433, 697, 754 

taḥḳīḳ-i suḫan · 921 

taḫlīṣ · 748, 1068 

taḫrīb-i ḳurā · 708 

taḥrīk-i hevā · 546 

taḥrīr · 177 

Ṭaḥrīṣ-i Ḫāme-i Rengīn-Nevā · 2b 

taḥṣīl-i ma‘ārif · 513 

taḥṣīl-i me‘āş · 344 

taḫt-ı devlet · 367 

ṭā’ife · 498 

taḳarrüb-i tām · 518 

ṭāḳat · 1092, 1100 

ṭāḳat it- · 1092 

taḳdīm · 122 

ṭāḳ-ı nühüm-revāḳa · 26 

taḳrīr · 1077 

taḳrīr it- · 177, 587, 920 

taḳsīm · 377 

taḳṣīr · 616, 1183 

taḳṣīr · 888 

ṭal‘at-ı ḫuceste · 40 

ṭaleb · 834, 842 

ṭalebkār · 755 

ta‘līm-i edīb · 259 

ṭama‘ · 359 

ṭama‘kār ol- · 355 

tamām · 48, 520, 573 

tamām-ı ḳayṣer · 560 

tamām-ülfet · 966 

ta‘mīr it- · 1177 

ṭa‘n it- · 1079 

ṭanbūr · 199 

ṭarab · 316, 369 

ṭarabnāk · 133 

ṭaraf · 723, 980, 1039, 1155 

ṭaraf-ı feżā · 1094 

ṭaraf-ı ḫilāf · 465, 892, 1001 

ṭaraf-ı mizāḥ · 527, 681 

ṭaraf-ı rıżā · 55 

ṭarf-ı küleh · 1219 

ṭarḥ ·  

ṭarḥ eyle- · 579 

ṭarḥ ol- · 922 

tār-ı zühre · 125 

tārīḫ · 1230 

ṭarīḳ · 1030 

ṭarīḳ-i furṣat · 1137 

ṭarīḳ-i himmet · 698 

ṭarīḳ-i kühsār · 1097 

ṭarīḳ-i ma‘hūd · 836 

ṭarīḳ-i ruḫṣat · 650 

ṭarīḳ-i rūşen · 873 

ṭarīḳ-i şūr u şer · 60 

ṭarīḳ-i tafṣīl · 774 

ṭarīḳ-i yārī · 408 

ṭarz · 270 

taṣavvur · 551, 1114 

taṣavvur it- · 549 

ṭās-ı āsumān · 542 

ṭās-ı felek · 400 

taṣvīr · 567, 587, 1077 

ṭaşra · 1150 

taṭbīk · 24b 

taṭvīl it- · 774 

taṭvīl-i kemāl · 246 

ṭavīl · 962 

ṭavīl-i muḥkem · 828 

ṭavḳ-ı zer · 970 

ṭāvus-ı ḫırām · 818 

ṭāvus-veş · 596 

ta‘yīn · 261 

ta‘yīn it- · 261 
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ṭayy ·  

ṭayy it- · 447, 705 

ṭayy ol-· 387 

tāze ·  1145, 1205 

tāze-civān · 70 763 

tāze-heves · 906 

tāze-nihāl · 1101 

tāze-nihāl-bān· 293 

tāze-nihāl-i gülşen-i cān · 1082 

tāze-sevdā · 780 

tażyīḳ · 1175 

teba‘iyyet · 996 

tebārek · 117 

tebdīl · 443 

tebdīl-i şekil · 445 

tecellī-i ẕāt · 137 

tedbīr · 436, 441, 455, 467, 480, 616, 669, 

912 

tedbīr-i ḫalāṣ-ı pādişāh · 690 

tedbīr-i vezīr · 19b; 428 

tedbīr eyle- · 567, 739 

tefaḥḥuṣ · 600 

tefekkür · 560 

teftīş it- · 594 

tefvīż it- · 1163 

tehdīd it- · 936 

Tehemten · 723 

te’ḫīr · 1075 

te’ḫīr eyle- · 912 

te’ḫīr it- · 1179 

tek ü pū · 34b; 1002 

tekālüf · 1092 

tekāpū · 791 

teklīf it- · 1176 

teklīf-i mey-i maḥabbet · 53 

tekrār · 1097, 1178 

telaṭṭuf · 602 

temāşā · 559 

ten · 532 

tenāsüb · 965 

tenhā · 227, 347, 863, 915, 1017 

 tenhā-rev-i ‘ālem-i maḥabbet · 95 

tennūr-ı felek · 887 

terāne-perdāz · 402 

tercümān-ı suḫan-ı ehl-i kemāl · 9 

terennüm · 99 

terġīb · 659 

terġīb-i şarāb-ı vuṣlat · 53 

terġīb it · 236 

terk eyle- · 914 

terḳīm · 485 

tersān · 562 

tertīb · 30, 310, 485, 689 

tertīb-i cezā · 792 

tertīb-i velīme · 544 

tertīb-i żiyāfet · 21b; 537 

tesellī · 24, 944 

tesḫīr · 218 

tesḫīr eyle- · 338 

te’ẟīr-i bahār-ı hikmet · 1218 

te’ẟīr-i neşāṭ-ı şeb · 392 

teskīn · 348 

teslīm it- · 672, 699 

teşrīf-i ḥayāt · 1b 

teşrīf-i viṣāl · 117 

tev’em · 90, 203 

tevekkül · 909 

tevfīḳ-ı refīk ü reh-ber · 64 

tevḥīd 

tevḥīd-i Bār-i Te‘ālā · 3b 

tevḥīd-i Ḥażret-i Bārī · 3b 

tevḥīd-i Ḫudā · 20 

tevḳīr · 506 

tevḳīr eyle- · 1179 

tevḳīr it- · 888 

teẕerv · 663 

tezyīn-i suḫan · 314 

ṭıbb · 483 

ṭıfl-ı māh-ṭal‘at · 959 

ṭıfl-ı nāz-perver · 955 

tīġ · 562 

tīġ-ı āb-gūn · 1108 

tīġ-ı şu‘ledār · 436 

 tīġ-i sebz · 302 

tīmār it- · 490, 536 

tīr-i ġam · 1110 

tīr-i ḫayāl · 22 

tīre · 870 

tīz · 1106 

tīz-i hūş · 583 

tu · 1167 

tuḥaf · 144, 146 

tuḥfe · 205 

tuḥfe-i dil-pesend · 517 

ṭulā’ · 487 

Ṭūr · 116 

ṭurfe · 18, 589, 753, 797, 825, 856, 952 

ṭurfe-reviş · 193 

ṭūṭī 

ṭūṭī-i ‘ālem-i me‘ānī · 1202 
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ṭūṭī-i ḫayāl · 1228 

ṭūṭī-i şūḫ-ı meclis-ārā · 105 

türüş-rū · 617 

U___________________ 

‘ūd · 541 

‘uḳde · 413 

ulu · 498 

‘ulūm-ı ‘ālī · 469 

umūr · 1163 

‘unvān · 323 

‘uşşāḳ · 199 

uyḫu · 40a; 389 

 ‘użv · 969 

Ü___________________ 

ücret · 1031 

ülfet · 767 

ülke · 220 

ümīd · 728 

ümīd-i bāġ · 866 

ümīd-vārī · 1007 

ümmīd-i ḫalāṣ · 909 

ümmīd-i necāt · 852 

ümmīd-i viṣāl · 131, 789 

ürd-i behişt · 192 

üserā’-yı Fürs · 1179 

üstād · 579, 1190, 1195, 1200 

üstād-ı ṭarīḳ · 329 

üstād-ı yegāne-i zamāne · 265 

üstüḫ
v
ān · 736, 867  

üzre · 1b, 35b; 66, 201, 304, 377, 560, 571, 

639, 645, 701, 833, 860, 909, 984, 995, 

1105, 1146, 1152, 1153, 1158, 1180 

V___________________ 

va‘de-i ẕevḳ-i vaṣl · 807 

vāḳı‘a · 1010, 1045 

vācibü’l-aḥterām · 12b 

vādī · 1032 

vadī-i heves · 274 

vādī-i nā-pesend · 1174 

vaḥşet · 1048 

vāḳıf · 544 

 vāḳıf-ı rāh-ı dil-nevāz · 406 

vāḳıf it- · 1143 

vāḳıf ol- · 279, 591, 676 

vaḳt  

vaḳtā · 572, 1010, 1134 

vaḳt-i furṣat · 555 

vaḳt-i duḫā · 829 

vaḳt-i gül · 395 

vaḳt-i seḥer · 289, 478, 503, 823, 851, 

1198 

vaḳt-i ṣoḥbet · 923 

vaḳt-i sürūr ü şevḳ · 843 

vāle · 906 

varaḳ · 248 

vaṣf · 775 

vaṣf-ı pāk-i şükūfe-i zerrīn · 9b 

vaṣf-ı ser-i zülf · 774 

vaṣf-ı Sulṭān Aḥmed-i ‘Ālī-Tebār · 7b 

vāṣıl  

vāṣıl eyle- · 916 

vāṣıl it-· 1057 

vāṣıl ol- · 121, 379 

vāye · 1b; 364 

vaż‘ · 702, 832 

vaż‘ eyle- · 615 

vaż‘ it- · 24b; 732 

ve’l-ḥāṣıl · 488, 1199 

vech · 404, 460, 466, 511, 610, 613, 631, 667, 

690, 730, 850, 947, 1130 

 vech-i niyāz · 243 

vekīl  

vekīl-i ḳayṣer-i rūm · 585 

vekīl-i muṭlaḳ · 1164 

velāyet · 1195 

veled · 1086 

velī · 533, 1007 

velīk · 90 

velīme · 590 

veliyy-i ni‘met · 887 

verziş eyle- · 20 

veş-i zamāne · 1110 

v'ey· 10, 65, 150, 160, 178, 285, 332, 407, 

761, 901, 964 

vezīr · 21b, 22a, 25b, 29b, 35b, 43a; 468, 502, 

525, 643, 678, 757, 921, 925, 1060, 1126, 

1128 

vezīr-i ‘āḳıl · 548, 916, 1057, 1130 

vezīr-i dānā · 673, 745 

vezīr-i kār-dān · 475, 480 
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vezīr-i mihribān · 726 

vezīr-i nükte-perdāz · 528, 662 

vezīr-i pür-feṣāḥat · 1063 

vezīr-i pür-ma‘ārif · 1143 

vezīr-i pür-şu‘ūr · 1163 

vezīr-i rūşen-żamir · 40b 

vezīr-i Şāpūr · 20a 

vīrān it- · 566 

vird eyle- · 380 

viṣāl-i dil-güşā · 864 

vuṣūl · 25b 

vücūd · 50, 855, 885 

vücūd-ı dāġdār · 734 

vücūd-ı kāmil · 314 

vüs‘at · 612 

vüzerā · 449 

 vüzerā-yı nīg-ḫaṣlet · 459 

Y___________________ 

ya‘nī · 59, 69, 106, 176, 253, 335, 416, 545, 

568, 587, 633, 644, 663, 770, 800, 801, 

830, 928, 948, 951, 974, 1002, 1030, 1117 

yād · 832 

yād eyle-· 802, 1188 

yād it- · 142 

yaḳīn · 866 

yāḳūt · 184 

yār · 181, 412, 425, 622, 783, 1131, 1139 

yārān · 768 

yār-ı çehār-gāne · 92 

yār-ı ġam-ḫ
v
ār · 427 

yār-ı ḳadīm-i dilsitān · 786, 802 

yegāne · 217 

yek · 

yek-ā-yek · 1132 

yek-bār · 1154, 1191 

yek-çeşm · 797 

yek-rūy · 213 

yeksān · 377, 421, 622 

yekser · 50, 92, 295, 448, 676, 866, 1180 

yektā · 236, 520 

yem-i dürr ü güher · 620 

yem-i ḫarc · 349 

yine · 21b; 11, 12, 17, 104, 151, 167, 222, 

224, 246, 248, 263, 391, 396, 401, 405, 

536, 605, 833, 837, 911, 915, 923, 933, 

937, 992, 1054, 1064, 1066, 1096, 1098, 

1133, 1213, 1226 

yoġ · 43, 101, 470, 1115 

yoḳ · 22, 50, 240, 457, 521, 630, 806, 918, 

919, 939, 978, 987, 1068, 1220 

yübūset · 858 

Z___________________ 

ża‘f · 746, 1155 

ża‘f-ı baṣar · 1112 

ża‘f-ı ḥāl · 869 

ża‘īf-i ümmet · 861 

żabṭ eyle- · 722 

zād · 

zād-ı ālām · 1182 

zād-ı rāh · 701 

zād-ı reh · 699, 1135 

zād-ı sefer · 665 

ẓafer · 

ẓafer-kīş · 637 

ẓafer-yāb · 1160 

ẕāhib · 481 

ẓāhir · 29, 49, 63, 327, 570, 577, 712, 811, 

841, 875, 935, 1022 

zaḫm · 486 

zaḥmet · 946 

ẓālim · 1088 

zamān · 166, 747, 948, 990, 1055 

zamāne · 164 

zamān-ı ‘işret · 309 

żāmin · 1180 

ẓann · 975 

ẓann it- · 554 

zār · 631, 906, 1033, 1186 

ẕāt · 69, 244 

 ẕāt-ı muḳaddes · 46 

ẕāt-ı pāk · 243 

żāyi‘ it- · 1174 

zebān · 45 

 zebān-ı dil-i erbāb-ı maḳāl · 9 

ẕebh it- · 1021 

zebūn · 1167 

zehr-i ġuṣṣa · 625 

zemīn · 342, 727 

zemzeme · 1b 

 zemzeme-i feraḥ · 365 

zen · 710 

zer · 353 

zer-fülk · 109 

zer-i ḫāliṣ · 263 
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zer-küleh · 321 

zer-ṭāk-ı bülend-ülfet · 645 

zer-tār · 611 

zerrīn · 205, 208, 212 

zerrīn-kemerān · 321 

zerrīn-külāh · 390 

zerrīn-licām · 839 

zevc-i bānū · 791 

zevraḳ · 691 

zevraḳ-ı bāde-i müverraḳ · 691 

zevraḳ-ı mey · 225 

zevraḳ-ı yelken-ṭūrīde · 396 

Ẕeyb · 793 

Ẕeyb-i kāfir · 935 

Ẕeyb-i ẓālim · 1066 

zeyn it- · 208 

ẓıll-ı Ḫudā · 160 

żımn · 327, 549, 988 

zīb · 236, 429 

zīb-i gül · 501 

zīb-i ruḫsār · 667 

zīb-i tāc-ı ser · 15 

zībā · 180, 297, 328, 1208 

zihī · 256, 258 

ẕikr · 1211 

ẕikr-i esmā’-i lāle-i rengīn · 8b 

ẕikr-i ruḫ-ı meh-veşān · 770 

zincīr · 338 

zīnet · 184, 191, 196, 226, 254, 326, 401, 404 

zīnet-efzā · 228 

zīnet-i bāġ u gülsitān · 1107 

zīnet-i ḫāndān-ı devlet · 326 

zinhār · 351, 427, 461, 549, 605, 941, 1169 

zīn-i berter · 839 

zīr ü bālā · 451, 573, 1134 

zīrā · 325 

ẕirā‘ · 968 

zirā‘at eyle- · 344 

zīver · 78, 200, 217, 227, 381, 415, 648, 821, 

962 

 zīver eyle- · 328 

żiyā · 76 

ziyāde · 663 

ziyān · 462, 885 

z'īn · 849 

ziyāret · 510, 512 

zūr-ı dest · 563 

ẓalām-ı küfr · 83 

zünnār · 482 
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